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Introductie 

Vele nieuwe, in de laatste decennia geconstrueerde steden blijken in tegen
stelling tot vele oude, historisch gegroeide steden niet de volle waardering 
van hun bewoners te kunnen verwerven. 
Weliswaar worden door de bevolking van historische steden ook klachten 
over hun omgeving geuit, doch deze hebben veelal betrekking op de kwali
teit van verschillende technische faciliteiten, zoals: de kwaliteit van de be
bouwing, de afwezigheid van voldoende recreatieve voorzieningen voor de 
jeugd en de onvoldoende verkeersoutillage. Zeer zelden worden van de 
stedelingen klachten gehoord over de levendigheid en sfeer van de oude stad 
of stadsdeel. Deze wordt integendeel veelal juist hoog gewaardeerd. 
Voor een deel mag deze waardering worden toegeschreven aan een gevoel 
van 'spatial identity'1 (ruimtelijke identificatie) van de bewoners met hun 
stad en/of wijk. Deze verbondenheid met de woonomgeving leidt ertoe dat 
het wordt betreurd als een bekende omgeving moet worden verlaten, bij
voorbeeld bij sanering, zelfs indien de directe woonomstandigheden van de 
betrokkenen hierdoor een duidelijke verbetering ondergaan. 
Soortgelijke identificatieverschijnselen zijn bij de bewoners van nieuwe 
nederzettingen nooit aangetoond. Het is niet bekend of deze verbondenheid 
met de woonomgeving ook daar metterdaad bestaat. De hoge verhuisfre
quentie in deze woongebieden suggereert een zekere onvrede ten aanzien 
van de gebouwde omgeving. 

Dat deze ontevredenheid niet slechts slaat op woonvorm en directe woon
omgeving, maar ook betrekking heeft op het nieuwe stadscentrum, kan aan 
de hand van een verwant voorbeeld worden aangetoond. Bij een bevolkings
onderzoek door Wentholt2 in Rotterdam bleken 42 van de 1 00 ondervraag
den op de vraag 'Wat vindt u van het centrum van Rotterdam?' zonder 
meer een negatief oordeel te hebben. Daarenboven hadden 12 zeer gemeng
de gevoelens. 
Wentholt commentarieert deze uitkomsten met de volgende kanttekening: 
'Opvallend was hoe weinig geen mening hadden over het onderwerp. Het 
bleek een levend onderwerp te betreffen waarover bijna iedereen zich een 
mening had gevormd.' 
Wentholt legt de klemtoon sterk op de psychologische defecten van het 
stadshart. Naast hem staat een aantal andere schrijvers die op de functionele 
gebreken van de moderne centra wijzen. 
Zo constateert Jane Jacobs3 de afwezigheid van spontane economische 
ontwikkelingen in de nieuwe steden. Een andere groep vestigt de aandacht 
op de gebreken van het nieuwe centrum ten aanzien van de distributie van 
goederen en diensten. 
Betty Taylor4 wijst erop dat werkelijk 'snuffelen in de stad' nauwelijks 
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meer mogelijk is. Zij verzucht: 'Anyone can predict the exact shoe, furni
ture, or dress shops which will be found in new shopping precincts' en zij 
vraagt: 'What are the planners doing about the deadly uniformity of 
multiple shops, spreading like blight over our new town centers?' 

Deze veelheid van klachten attendeert op de noodzaak het gehele centrum
vormingsproces van nieuwe steden aan een nauwkeurige analyse te onder
werpen. Dit met het doel de wegen aan te geven waarop in de toekomst aan 
deze bezwaren kan worden tegemoet gekomen. In deze studie is daartoe 
een poging ondernomen. 

In hoofdstuk 1 wordt de gehele problematiek van het nieuwe stadscentrum 
aan de orde gesteld. De klemtoon bij deze behandeling ligt evenwel op het 
functioneren van het stadshart als distributiecentrum van goederen en 
diensten. 
Centraal bij de bestudering van het probleem is de tegenstelling oude stads
hart nieuwe stadshart geplaatst. Onder nieuw stadshart dient in dit ver
band niet slechts te worden gedacht aan het centrum van een volledig 
nieuwe nederzetting, doch ook aan die van een zich zeer snel uitbreidende 
kleine kern. Veel aandacht wordt daarbij besteed aan verschillen in ontwik
kelingsgeschiedenis, terwijl tevens economische en planningsverschillen de 
revue passeren. 

In hoofdstuk 2 worden de gevolgen van deze verschillen aangetoond. Een 
enkele maal wordt daarbij een praktijkvoorbeeld als illustratie gebruikt. 
Hierdoor is een kritische noot niet altijd te vermijden. Deze kritiek betreft 
evenwel steeds de gebruikte planningsmethodiek en niet het besproken 
object zelf. Een planningsmethodiek overigens, die bij het concipiëren van 
nieuwe centra tot op heden internationaal gangbaar is. 
Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal van de gesignaleerde bezwaren on
verbrekelijk met de huidige groeiprocedure van nieuwe steden verbonden is. 
Deze bevinding leidt tot de conclusie dat er alle aanleiding bestaat naar een 
andere groeiprocedure om te zien. Dit andere groeiproces is evenwel niet 
voorhanden, en dient dus te worden ontwikkeld. 

In hoofdstuk 3 wordt dit nieuwe groeiproces gepresenteerd. De gedachten 
gaan daarbij in de richting van een dynamische groei procedure. Als doel van 
dit nieuwe, dynamische groeiproces (D.G.P.) is gesteld, het creëren van een 
zo aantrekkelijk mogelijk centrum, in alle groeistadia van een nieuwe stad. 
Daarbij dienen vooral de gesignaleerde bezwaren te worden voorkomen. In 
dit hoofdstuk wordt uitgebreid aandacht besteed aan het groeiproces zelf, 
de financiële consequenties, de planningsproblematiek en de beleidsaspec
ten. De nadruk ligt dus niet op de vormgeving, doch op het ontwikkelings
proces zelf. Dit proces wijkt sterk af van het tot op heden gebruikelijke. 
Uitgangspunt bij het ontwerpen van dit groeiproces was de gedachte dat de 
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overheid het decor moet scheppen waarin maatschappelijke processen van 
heden en toekomst zich moeten kunnen ontplooien. Deze processen hangen 
samen met het individuele menselijk gedrag en de daaruit voortvloeiende 
menselijke behoeften (Biumenfeld5 ). Het met enige accuratesse voorspellen 
van menselijke behoeften over een tijdspanne van enkele tientallen jaren is 
onmogelijk. Dit impliceert dat ook de maatschappelijke processen die zij 
teweegbrengen niet te voorspellen zijn. Het koopgedrag en de behoefte aan 
goederen vormen hierop geen uitzondering, ook zij zijn aan verandering 
onderhevig. 
Deze behoefte aan veranderingsmogelijkheid sluit het lang van tevoren vast
leggen van een inhoud en een vormconceptie uit. Het vraagt een andere, 
meer procesmatige benadering van de planningsproblematiek. 
Kevin Lynch6 duidt deze aan met de naam 'the art of change management'. 
Aan deze 'kunst' (of kunde) stelt hij de volgende eisen: 
'( lt) must take account of the cumulative efféct of transitioo processes. lt 
must understand the role of timing and strategy ... lt must master the 
technique of endless planning.' 
Het in deze studie gepresenteerde dynamische groeiproces (D.G.P.) dekt 
deze door Lynch gestelde voorwaarden. Het is gebaseerd op een voort
durende transformatie van de gebouwde omgeving. De begrippen tijd en 
strategie vormen er een onlosmakelijk onderdeel van. 
In feite kan deze studie worden gezien als een poging het element 'verande
ren in de tijd' als extra dimensie aan het instrumentarium van planoloog en 
stedebouwkundige toe te voegen. 

In hoofdstuk 4 wordt daartoe ingegaan op de beslissingsmethodieken, wel
ke noodzakelijk zijn voor het operationeel maken van het D.G.P. Tevens 
worden, de hierbij benodigde, mathematische modellen besproken. 

In hoofdstuk 5 wordt de toepasbaarheid van het D.G.P. aan een numeriek 
voorbeeld gedemonstreerd. Bij de uitwerking van deze 'test-case', bestaande 
uit de ontwikkeling van het hoofd-winkelcentrum van een nieuwe stad, zijn 
uitsluitend de op het moment van deze studie (januari 1973) geldende 
maatschappelijke en economische spelregels gehanteerd. Ook ten aanzien 
van de architectonische vormen is vrijwillig een beperking gekozen. Slechts 
algemeen gangbare woningtypen zijn bij de uitwerking van het project ge
bruikt. Dit om de toepasbaarheid van de studie in de huidige bouwpraktijk 
te illustreren. 

Ten slotte wordt in hoofdstuk 6, afgezien van een kort resumé, een over
zicht gegeven van de resultaten, die van de toepassing van het D.G.P. mogen 
worden verwacht. Tevens wordt enige aandacht aan de gang van zaken bij 
planning en uitvoering besteed. Aansluitend wordt een korte aanduiding 
van de toepassingsgebieden van het O.G.P. gegeven. 
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Dat in deze studie gebruik is gemaakt van kennis behorende tot andere 
disciplines, die niet tot het directe vakgebied van de schrijfster behoren, 
mag geen verwondering wekken. Deze handelwijze is inhaerent aan het 
multidisciplinaire karakter van de planologie en de stedebouwkunde. De 
schrijfster pretendeert hiermede geenszins een deskundige te zijn op deze 
vakgebieden. Deze specialismen worden in deze studie betrokken uit nood
zaak, daar hun hantering een onontbeerlijke voorwaarde vormt voor de 
ontwikkeling van een nieuw instrumentarium. Ongetwijfeld zal bij de toe
passing van de dynamische groeigedachte in de praktijk de medewerking 
van specialisten op velerlei vakgebieden noodzakelijk zijn. Dit samenwerken 
met vakspecialisten is evenwel volstrekt niet nieuw. Het behoort ook nu 
reeds tot de routine van de dagelijkse planologische praktijk. 

Deze multidisciplinaire benadering suggereert de mogelijkheid van een mul
tidisciplinair lezerspubliek van deze studie. Enige leesaanwijzingen kunnen 
de lezers daarbij van nut zijn. 
De groep der algemeen geïnteresseerden zal zich reeds een goede indruk van 
de in het boek gepresenteerde gedachte kunnen vormen, door het lezen van 
de hoofdstukken 3 en 6. Het lezen van de resumés van de hoofdstukken 1 
en 2 en de inleiding van hoofdstuk 4 zal daarop een waardevolle aanvulling 
zijn. 
De planoloog en de stedebouwkundige doen er goed aan de hoofdstukken 1 
en 2 integraal te lezen en hieraan hoofdstuk 5, de case-study, toe te voegen. 
Diegenen, tenslotte, wier interesse meer op het gebied van de besliskunde 
dan op die van de planologie ligt, kunnen hun aandacht vooral op de 
hoofdstukken 3, 4 en 5 richten. 

Uiteraard geldt ook in de planologie 'the proof of the pudding is the 
eating'. De hier gepresenteerde studie vormt slechts de 'receptuur' voor een 
hoofdgerecht uit een uitgebreide stedebouwkundige en planologische maal
tijd. Deze gang zal met andere bijpassende spijzen moeten worden aange
vuld om tot een volledig diner te kunnen uitgroeien. 
De bevindingen van de case-study wettigen echter de verwachting, dat van 
toepassing van het D.G.P. in de praktijk een positieve invloed op het welsla
gen van de centrumvorming zal uitgaan. 
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1 Analyse van de verschillen tussen de natuurlijke en kunstmatige stad 

1.1 Inleiding 

In de introductie is reeds de aandacht gevestigd op bezwaren die ten aan
zien van het leefmilieu en het functioneren van de Nieuwe Stad worden 
gevoeld, en waarvan in geschriften van diverse onderzoekers gewag wordt 
gemaakt. De aard van de gesignaleerde gebreken verschilt echter per onder
zoeker, terwijl ook over de oorzaken van het slechter functioneren weinig 
eenstemmigheid heerst. De aangevoerde motiveringen variëren van verschil
len in ruimtelijke organisatievorm (Aiexander 1 ) en ruimtelijke vormgeving 
(Mumford2 ), via economische gebreken (Jacobs3 en Buck4 ) tot gebrek aan 
betrokkenheid van de bevolking tijdens de groei (Mitscherlich5 ). 

Ondanks deze verschillen van opvatting kan een duidelijke overeenkomst in 
de geschriften worden aangetoond. In alle geschriften wordt onderscheid 
gemaakt tussen de oude 'gegroeide' stad enerzijds en de nieuwe 'gecreëerde' 
stad anderzijds, al worden soms andere termen voor deze begrippen gebe
zigd. Het ligt niet in de bedoeling de diverse benamingen hier alle te bespre
ken. Slechts één uitzondering lijkt op zijn plaats en wel voor de bijzonder 
pregnante begrippen, die door Alèxander1 worden geïntroduceerd. 
Deze noemt 'die steden die min of meer spontaan ontstaan zijn gedurende 
vele, vele jaren natuurlijke steden' en 'die steden en gedeelten van steden, 
die bewust zijn gecreëerd door ontwerpers en planologen kunstmatige ste
den'. 
Het is de vraag of deze definities als zodanig juist zijn. Volgens deze formu
lering zou immers een planmatig ontwikkelde stad als Amsterdam en met 
haar vele andere historische steden tot de kunstmatige steden behoren. 
Dit bezwaar neemt evenwel niet weg dat door Alexander een wezenlijk 
verschil naar voren wordt gebracht. Dit wordt onmiddellijk duidelijk uit de 
illustraties die hij bij de door hem gedefinieerde stadstypen heeft gekozen. 
Siena, Liverpool, Kyoto en Manhattan acht hij voorbeelden van natuurlijke 
steden. Levittown, Chandigarh en de Britse 'new towns' vallen onder de 
categorie kunstmatige steden. Het wezenlijk verschil tussen deze twee groe
pen lijkt niet zozeer het planmatige karakter van de steden, doch veeleer 
het groeiproces waardoor de stad zijn huidige vorm heeft gekregen. 
Bij de eerste groep beslaat de stadshistorie enkele honderden jaren; de 
ontwikkeling van de stad vindt geleidelijk plaats. Daarentegen komt de 
tweede groep steden in enkele tientallen jaren tot stand en behelst hun 
realisatie de uitvoering van een te voren geconcipieerd plan. Mitscherlich5 

stelt in dit verband: (Nieuwe) 'steden worden geproduceerd als auto's'. 
Weliswaar vallen bovenstaande definities grotendeels samen met de begrip
pen oude stad nieuwe stad, maar desondanks geven zij beter dan die 
benamingen de werkelijke verschillen tussen de beide stadstypen weer. In 
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de verdere studie zal daarom vaak van deze aanduidingen gebruik gemaakt 
worden. 

Juist de veelheid van de gesignaleerde gebreken en de diversiteit van hun 
vermeende oorzaken maken het wenselijk de verschillen tussen de beide 
stadstypen diepgaander te bestuderen. Daartoe zal in dit hoofdstuk een 
poging worden ondernomen. Daarbij zullen in eerste instantie de groei-, 
economische en planningsmechanismen van de natuurlijke en kunstmatige 
stad worden geanalyseerd. Daarna zullen hun verschillen zo objectief moge
lijk worden geïnventariseerd. Het is daarbij niet de bedoeling alle aspecten 
van het stedelijke ontwikkelingsproces uitputtend te behandelen. Slechts 
die aspecten zullen worden opgevoerd die in verband met het verdere be
toog voor het stadshart relevant zijn. 

1.2 De groeiverschillen 

1.2. 1 De 'natuur/JÏke' stad 

Bestudering van de groeihistories gedurende de laatste eeuwen van oudere 
steden leert dat deze het karakter hebben van een proces. Een proces in de 
tijd, waarbij het stadslichaam een verdikking ondergaat, terwijl in de oude 
stadskernen tegelijkertijd een verheviging van de centrale functie plaats
vindt. 
Ook de bewoningsdichtheid ondergaat in de loop der tijden een verande
ring. Eerst zal een toename van de dichtheid optreden, doch later, nadat het 
mechanisme van de cityvorming op gang is gekomen, valt een geleidelijke 
afname van de bewoningsintensiteit ter plaatse van het centrum te constate
ren. Het hier gereleveerde groeiproces wordt beschreven door Newling6 , die 
tevens een overzicht geeft van de pogingen die zijn ondernomen om deze 
groeihistor~e in een mathematisch model te vatten. Zonder op de aard en de 
validiteit van dit mathematisch model nader in te gaan, zullen toch een 
aantal conclusies van de studie van Newling hier nader worden besproken. 
Dit omdat zij de mogelijkheid bieden het groeiproces van de stad nauwkeu
riger te beschrijven. Newling constateert dat: 
1 aan de hand van bevolkingscijfers van diverse steden over de gehele 

wereld een wetmatigheid in de bevolkingsdichtheidskarakteristiek kan 
worden aangetoond. 

2 door vergelijking van de bevolkingsdichtheidscurven, samengesteld op 
grond van gegevens uit opeenvolgende perioden en betrekking hebbend 
op eenzelfde stad, een serie dichtheidskarakteristieken ontstaat, die 
typerend zijn voor de groeihistorie van deze steden. 

Van deze onderzoekingen is een 'dichtheidsprofiel-classificatie' van stede
lijke dichtheden opgemaakt, die in figuur 1 grafisch is weergegeven. 

20 



Figuur 1 
Wijziging van het bevolkingsdichtheidsprotiel tijdens de ontwikkeling van 
een 'geleidelijk groeiende' stad. (Natuurlijke stad) 
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De geconstateerde stedelijke ontwikkeling kan als volgt worden beschreven: 
1 Oe bevolkingsdichtheid in het zwaartepunt van een woongebied neemt 

toe gedurende de eerste twee ontwikkelingsstadia. 
2 In het derde stadium treedt een verdere groei in de bevolkingsdichtheid 

binnen het centrum op. De grootste dichtheid treedt evenwel niet meer 
op in het zwaartepunt van de woonkern, doch in een rand rondom dit 
punt. 

3 In het vierde stadium van de ontwikkeling treedt een kentering in. De 
dichtheid in het zwaartepunt van de woonkern neemt af. De maximale 
waarde van de bevolkingsdichtheid blijft stationair. De plaats waar deze 
optreedt is echter aan verandering onderhevig en geeft een buiten
waartse verschuiving te zien. 

De gesignaleerde ontwikkeling geschiedt alzijdig. De vorm van het centrum 
zal daardoor congruentie met de vorm van het gehele bewoningsgebied 
vertonen. Volgens een publikatie van Klaassen en Nouhuys7 zal de vorm 
van het kerngebied overeenkomen met een figuur die wordt verkregen door 
vermenigvuldiging van de belijning van het gehele vestigingsgebied vanuit 
het zwaartepunt met een factor van ca. 1/10. 

Dat onze Nederlandse steden eveneens aan een ontvolkingstendens onderhe· 
vig zijn, dit ondanks de situatie van woningnood, wordt aangetoond door 
Kok.8 Als oorzaken van deze ontvolking worden genoemd: 
1 de gezinsverdunning door veroudering van de bevolking; 
2 het 'centrifugale opschuivingsproces' van de stedelijke bevolking, ver

oorzaakt door het geringe woongerief van de oude bebouwing rond de 
kern; hierbij speelt uiteraard de welvaartsstijging in het recente verleden 
een belangrijke rol; 

3 het city-vormingsproces, dat wil zeggen het vervangen van de woonbe
stemming door winkel- en bedrijfsvestigingen. 

Kok doelt hiermede op de gelijktijdig met deze bevolkingsvermindering 
optredende intensivering van de andere stedelijke activiteiten, die binnen 
het kerngebied valt waar te nemen. 
Gedurende de gehele stedelijke ontwikkeling blijft de importantie van het 
centrum toenemen. Deze ontwikkeling gaat geleidelijk en houdt gelijke tred 
met het verloop van het inwonerdraagvlak van de woonkern. 

Op grond van het niveau van het aanwezige voorzieningenpakket in de 
distributieve sfeer is een typologie voor winkelcentra opgesteld (Bak9 ). 

Uitgedrukt in deze typologie kan de geconstateerde ontwikkeling als volgt 
worden beschreven: het stadscentrum evolueert van winkelcentrum van de 
vijfde orde (klein dorpswinkelcentrum) via centrum van de vierde orde 
(groot dorpswinkelcentrum) tot het niveau van de derde orde (klein stads
winkelcentrum) of tweede orde (middelgroot stadswinkelcentrum). 
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Gelijktijdig met de omvang van het centrum neemt ook de verscheidenheid 
van functies die er vertegenwoordigd zijn toe. Als belangrijkste activiteiten 
die in het kerngebied hun domicilie zullen zoeken, dienen genoemd de 
distributie, produktie, organisatie, communicatie en recreatie, terwijl uiter
aard ook de woonfunctie aanwezig blijft. 
De functies zullen zich niet gelijkmatig over het gehele kerngebied versprei
den. Bij nader onderzoek (Scott10 ) blijkt binnen de kern een duidelijke 
functiedifferentiatie op te treden, die kan worden toegeschreven aan het 
bestaan van affiniteitsverschillen tussen de functies. Sommige functies trek
ken elkaar aan terwijl andere bestemmingen als antagonisten op elkaar blij
ken te werken (zie tabel 1 ). Onder inwerking van dit affiniteitspatroon 
ontstaan na verloop van tijd binnen het kerngebied van een stad twee 
duidelijk te onderscheiden gordels. 
Allereerst het centrum waar de samenbundeling van activiteiten in de detail
handel-, horeca- en recreatiesfeer hun hoogtepunt vinden. 
Daar omheen vormt zich een ruimere rand waarbinnen, naast een aanzien
lijke hoeveelheid woonbestemmingen, ook kantoren, ambachten, kleinere 
industriële bedrijven zomede sociaal-culturele instellingen en hotels hun 
plaats vinden. 
Tijdens het ontwikkelingsproces van de stad ontstaan behalve het bestaande 
stadscentrum, kleinere nevencentra. Het blijkt dat dit decentralisatieproces 
eerst optreedt, nadat de stad een bepaalde drempelwaarde heeft overschre
den (Sibley 11 ). De door deze afsplitsing ontstane bewinkelingsstructuur 
wordt het twee-slag stelsel genoemd, dit in tegenstelling tot de bewinke
lingsstructuur uit de beginperiode van de stad, die met de term één-slag 
stelsel wordt aangeduid. 
Van deze nieuwe nevencentra gaat een afromende werking op de activitei
ten binnen het hoofdcentrum uit, zonder dat daarbij evenwel de positie van 
het hoofdcentrum als primair verzorgingsgebied met het hoogste verzor
gingsniveau van de stad daadwerkelijk wordt aangetast. 
Volgens Vance12 is eerder het tegendeel het geval en heeft het hoofdcen
trum, juist aan de toenemende concurrentie van de nevencentra, zijn unieke 
positie in het verzorgingspatroon van de woonkern te danken. 
Er is dan ook een duidelijk verschil aantoonbaar (Bak9 ) tussen de omvang 
en het voorzieningenpakket van een hoofdcentrum en een nevencentrum 
met vergelijkbaar inwonerdraagvlak. Een ontwikkeling die niet uitsluitend 
in Nederland, doch ook in Duitsland 13 is geconstateerd. Naast de grotere 
specialisatie en exclusiviteit van het goederenpakket zal het verschil tussen 
hoofd- en nevencentrum tot uiting komen in het kleinere aandeel van de 
voedings- en genotmiddelensector binnen het totale aangeboden goederen
pakket in het hoofdcentrum (zie tabel 2}. 
Ook bij de andere kernactiviteiten is sprake van enige decentralisatie, al zal 
deze vaak een diffuser karakter vertonen dan de decentralisatie van de 
distributieve voorzieningen. 

23 



Tabel 1 Affiniteitspatronen 

Bestemming 

Industrie 

Groothandel + 
Magazijnen 

Kantoren 

Distributie 
activiteiten 

Wonen 

Voelt aantrekking t.o.v. 

Andere industrie 

Industrie + wonen 

Kantoren, groothandel 
+ magazijnen 

Andere distributieve 
vestigingen; 
wonen en kantoren 

Wonen en industrie 

Voelt afstoting t.o.v. 

Wonen+ winkekentra 

(neutraal t.o.v. 
kantoren) 

Winkelcentra 

Gegevens ontleend aan: A.J. Scott: 10 'Spatial equilibrium of the central city' 
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Liggingsvoorkeur 

Perifeer 

Centraal 

Geen voorkeur 

Ligging in 
zwaartepunt 
van neder zetting 



Tabel 2 Samenstelling van het goederenpakket in winkelcentra. 

rang typologie totaal opp. m2 %voeding+ genotm. opp. goederen en 
genotm. in m2 

hoofd· neven- hoofd· neven- hoofd- neven- hoofd- neven-
centrum centrum centrum centrum centrum centrum centrum centrum 

5e orde klein onvolledig tot tot 30% 50% tot tot 
dorpcentrum buurtcentrum 1500m2 1000m2 500m2 500m2 

4e orde groot buurt- 1500. 1000. 25% 50% 375- 500-
dorpcentrum centrum 5000 2000 1250 1000 

3e orde klein versterkt 5000- 2000- 20% 40% 1000- 800-
stad centrum buurtcentrum 10000 5000 2000 2000 

2e orde middelgroot- wijk- 10000- 5000- 15% 30% 1500- 1500-
stadcentrum centrum 20000 10000 3000 3000 

1e orde groot stad- stadsdeel 20000 10000- 10.5% 20% 2000 2000-
centrum centrum 20000 4000 

Gegevens ontleend aan: Dr. L. Bak: Hoofdwinkelcentrum, Alphen a/d Rijn, 1971 



De ruimtelijke opbouw van het kernwinkelapparaat kan op vele wijzen 
verlopen. In het verleden zijn een aantal onderzoekingen op dit gebied 
gedaan, die echter weinig wetmatigheden hebben aangetoond (Getis13 ). In 
sommige gevallen tekent zich evenwel een duidelijke ruimtelijke geleding 
binnen het kernapparaat af. Daarbij concentreren zich de schoenwinkels en 
modezaken in enkele straten terwijl elders de warenhuizen een aparte ruim
telijke eenheid vormen. (Bak9 , blz. 140). 
Wordt het winkelcentrum niet op grond van de aard van de winkelvestigin
gen doch op grond van hun kwaliteit beschreven dan manifesteert zich een 
veel duidelijker patroon. In de loop der ontwikkelingen blijken de kwalita
tief .hoogwaardigste winkelvestigingen beslag te hebben gelegd op de kwali
tatief aantrekkelijkste situaties, terwijl winkelvestigingen van minder impor
tantie op secundaire en dus minder aantrekkelijke plaatsen worden aange
troffen. Bij de grotere kernomvang kan een verdere specialisatie optreden. 
Met name kan zich uit het totale pakket winkelvestigingen een groep met 
een bij uitstek exclusief goederenassortiment afzonderen en zich als een 
min of meer duidelijk waarneembare ruimtelijke eenheid manifesteren. 
Ook ten aanzien van de werkgelegenheid kan zich een kwaliteitsverschil 
gaan aftekenen en wel tussen kantoorvestigingen en industriële vestigingen. 
De kantoorvestigingen zullen daarbij meestal de kwalitatief betere be
bouwing in de kernring voor zich opeisen, terwijl de industriële vestigingen, 
voor zover deze niet op de echte bedrijfsterreinen zijn gesitueerd, in de 
bebouwing van mindere kwaliteit hun domicilie blijken te hebben. 
Het hier geschetste ontwikkelingsproces manifesteert zich door een wijzi
ging van de functie en veelal eveneens van de vorm van de van oorsprong 
voor woondoeleinden bestemde bebouwing. Deze heeft daartoe min of 
meer ingrijpende verbouwingen ondergaan. 
Daarnaast zal in de loop der tijden ook een deel van de oude woonbe
bouwing zijn vervangen door nieuwe centrumvestigingen. Deze ontwikke
ling levert niet slechts een veelheid van bouwvormen -een pluriformiteit* 
van de bebouwing - doch eveneens een veelheid van bouwtijden - een 
plurichroniteit van de bebouwing- binnen het stadshart op. 

1.2.2 De 'kunstmatige' stad 

De hiervoor geschetste ontwikkeling lijkt in geen enkel opzicht op de groei· 
procedure volgens welke, momenteel en in het recente verleden, de explo
sieve ontwikkeling van kleine nederzettingen en de groei van nieuwe steden 
plaatsvindt. Deze verschillen treden reeds op bij het totstandkomen van de 
woongebieden. In beide gevallen is van een geleidelijke toeneming van de 
bevolking sprake, zij het dat de tijdsduur waarin deze groei plaats heeft bij 
de nieuwe stad veel korter is dan bij zijn oude tegenhanger. 

• Pluriformiteit 
plurichron iteit 
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veelvormigheid 
veeltijdigheid 

homoformiteit "' êénvormigheid 
homochroniteit "' ééntijdigheid 



Dat er desalniettemin bij nieuwe steden van een ander groeiproces moet 
worden gesproken, komt voort uit de vorm waarin deze groei zich mani
festeert. Niet een alzijdige opdikking van het stadslichaam komt tot stand, 
doch een sectorale ontwikkeling waarbij een wijksgewijze uitgroei plaats
heeft. De eerste groei kan daarbij op vele wijzen geschieden. Zij kan de 
vorm hebben van naast elkaar gelegen wijken (Spijkenisse, Zoetermeer). Zij 
kan evenwel ook de vorm aannemen van twee tegenover elkaar gelegen 
woonwijken, zoals het groeischema van Lelystad aangeeft. Typerend voor 
deze groeivorm is evenwel steeds dat de maximale groei schoksgewijze per 
windrichting wordt gerealiseerd, terwijl de ontwikkeling in de andere wind
richtingen vrijwel geheel stilstaat. 

In figuur 2 is getracht deze groei van een hypothetische stad bestaande uit 
vier woonwijken rondom een centrum in bevolkingsdichtheidsprofielen 
weer te geven. Deze profielen vormen een analogie met de profielen van 
Newling_ Om tot deze weergave te kunnen komen, diende de stad in twee 
richtingen over het zwaartepunt van de volgroeide woonkern te worden 
doorgesneden. Dit punt ·zal veelal samenvallen met de plaats waar het stads
hart is geprojecteerd. 
Gedurende de eerste fase van de groei is het evenwel een hypothetisch 
zwaartepunt. Het eigenlijke zwaartepunt van de bevolking ligt uiteraard in 
het hart van de woonwijk. Eerst wanneer de tweede wijk, gelegen aan de 
overzijde van het geprojecteerde eentrom wordt gerealiseerd, verplaatst het 
echte zwaartepunt zich en zal kunnen samenvallen met het hypothetische 
zwaartepunt. 
Deze groei is weergegeven in stadium I en 11 van figuur 2. De bevolkingsant
wikkeling manifesteert zich in deze perioden uitsluitend in het noord-zuid
profiel. In de oost-west-doorsnede tekent zich eerst een bevolkingsantwik
keling af in de derde groeifase. Het bevolkingszwaartepunt zal zich in deze 
periode weer tijdelijk van zijn definitieve plaats verwijderen. Het zal daarin 
echter na voltooiing van de vierde woonwijk terugkeren (stadium IV). 
Ook in de nieuwe stad zal van bevolkingsverdichting en -verdunning sprake 
zijn. Dit proces zal zich evenwel wijksgewijs voltrekken en samenhangen met 
de leeftijd van de woonwijk 15, alsmede door het realisatieschema van het 
bouwprogramma van de woonwijk 16 . De oorzaak van dit verschijnsel is het 
verouderingsproces van de wijkbevolking. Deze bevolking is bij binnen
komst in de wijk vaak zeer jong van leeftijdsopbouw, waardoor zij een 
periode van bevolkingsgroei gevolgd door een periode van bevolkingsver
dunning doormaakt, die sterk samenhangt met de normale gezinscyclus. 
Gelijktijdig met de realisatie van de eerste woonwijk verschijnt ook het 
eerste centrum, in de vorm van het wijkcentrum van deze eerste woonwijk. 
Bij nieuwe steden die door expansie vanuit een dorp tot ontwikkeling ko
men, wordt deze rol vaak aan het reeds bestaande dorpscentrum toebe
deeld, dat daartoe verder wordt ontwikkeld (Stevenage, Zoetermeer). 
Doordat dit wijkcentrum gedurende deze primaire ontwikkelingsfase de rol 
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Figuur 2 
Wijziging van het bevolkingsdichtheidsprotiel tijdens de ontwikkeling van 
een 'schoksgewijze groeiende' stad. (Kunstmatige stad) 
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van hoofdcentrum vervult, zal het een uitgebreider voorzieningenpakket 
bevatten dan normaliter in een wijkcentrum aanwezig zal zijn. 

De realisatie van het stadscentrum, dat meestal, ook bij de expanderende 
woonkernen, volledig los van het eerste wijkcentrum is gesitueerd, zal op 
zijn vroegst gelijktijdig met de realisatie van de tweede woonwijk geschie
den. In enkele gevallen wordt de aanvang van de bouw uitgesteld tot de 
tweede woonwijk voltooid is (Maassluis). 
In die gevallen zal de bouw van een tweede verzorgingsunit aan de bouw 
van het stadscentrum voorafgaan. Dit tweede centrum zal evenwel van be
scheidener omvang zijn dan het eerste wijkcentrum. 
Het stadscentrum van de nieuwe stad wordt eveneens via de schoksgewijze 
groeiprocedure gerealiseerd. Een proces waarbij in één stap onbebouwde 
grond met geheel nieuwe centrumvestigingen wordt volgebouwd. Deze cen
trumvoorzieningen kunnen bestaan uit detailhandelsvestigingen, doch ook 
kantoren en andere dienstverlenende bedrijven komen hiervoor in aanmer
king. Naa~t horeca en andere recreatieve vestigingen zullen ook speciale 
woonvormen een plaats binnen het centrumgebied vinden. Daarenboven zal 
de zetel van het bestuur van een nieuwe stad in het stadshart worden 
gesitueerd. 

Van een ruimtelijke segregatie tussen winkelcentrum en kantoren valt in het 
nieuwe centrum veelal weinig te bespeuren. Vaak wordt deze splitsing in 
verticale zin aangebracht waarbij de beganegrondverdieping aan de detail
handelsvestigingen wordt toebedeeld, terwijl de kantoorvestigingen zich 
met de hoger gelegen bouwlagen tevreden stellen. 

Het nieuwe stadshart komt niet op één moment in de groeihistorie van de 
woonkern tot stand. De groei wordt om economische redenen gekoppeld 
aan de bevolkingstoename van de gehele woonkern. Dit maakt een fasering 
in de centrumontwikkeling noodzakelijk waarbij het centrum deel na deel 
wordt gerealiseerd. 

Wordt het hiervoor gesi%naleerde groeiproces beschreven aan de hand van 
de terminologie van Bak dan blijken de volgende verschijnselen te consta
teren: 
1 De plaats van het hoofdcentrum in de periode dat de woonkern het 

éénslagverzorgingsstelsel bezit, verschilt van de plaats waar dit in een 
latere ontwikkelingsfase van het verzorgingspakket is gelegen. 

2 Het tijdelijke hoofdcentrum zal een ontwikkeling vanaf het hoofdcen
trum van de vijfde tot en met de derde orde kunnen doormaken. Daar
na zal haar taak worden gereduceerd tot nevencentrum van de derde 
orde (wijkniveau). 

3 De ontwikkeling van het definitieve hoofdcentrum zal niet geleidelijk 
vanaf het niveau van centrum van de vijfde orde geschieden. De afwezig-

29 



heid van een voldoende eigen inwonerspotentieel en de aanwezigheid 
van het tijdelijke hoofdcentrum in de eerste woonwijken dragen er zorg 
voor dat het zijn ontwikkeling direct op het niveau van hoofdcentrum 
van de derde of tweede orde zal aanvangen. 

Van een voortdurende congruentie tussen centrumvorm en nederzettingen
vorm zoals deze door Klaassen 7 bij de natuurlijke stad is gesignaleerd, zal 
bij de kunstmatige stad tijdens de ontwikkelingsperiade geen sprake zijn. In 
het definitieve stadium van de ontwikkeling zal deze slechts aanwezig zijn 
indien hiermede bij de situering van het centrum vooraf rekening is gehou
den. 
Voor het uiterlijk van het nieuwe stadscentrum is deze schoksgewjjze cen
trumgroei niet geheel zonder consequenties. Zij brengt met zich mee dat 
gronden bestemd voor centrumdoeleinden over een kortere of langere pe
riode voor deze bestemming worden gereserveerd. 
Zij blijven hierdoor tijdelijk onbebouwd en zullen zich als braakliggende 
terreinen aan de centrumbezoeker manifesteren. In enkele centra (Harlow 
en Stevenage) worden deze braakliggende terreinen tijdelijk geschikt ge
maakt voor parkeerdoeleinden, hetgeen meestal tot een weinig aantrekke
lijke oplossing leidt. 
Het andere element waarin het nieuwe van het stadshart duidelijk wordt 
gemanifesteerd, is de aard van zijn bebouwing. Alle bebouwing komt bin
nen een van te voren bepaald zeer beperkt tijdsbestek tot stand en is der
halve homochroon. De optredende tijdsverschillen beperken zich tot maxi
maal enkele tientallen jaren. Uitvloeisel van deze groeiprocedure is dat vrij
wel alle centrumvestigingen in volledig nieuwe bedrijfspanden hun domicilie 
zullen hebben. 

In Nederland zijn op dit moment nog onvoldoende nieuwe hoofdwinkelcen
tra gerealiseerd om inzicht te hebben in de opbouw van hun branchepakket. 
Mochten de Nederlandse centra in hun ontwikkel!ng evenwel de Engelse 
new town eentres volgen, dan moet een iets geringere vertegenwoordiging in 
de sfeer van de primaire levensbehoeften worden verwacht, 17 terwijl de 
kleding- en schoeiselbranche wat sterker vertegenwoordigd zullen zijn. Dit 
in vergelijking met het branchepakket van de geleidelijk gegroeide centra. 
Een belangrijk deel van de winkelvestigingen in de Engelse centra blijken te 
bestaan uit filiaalbedrijven met een goederenpakket dat voornamelijk uit 
een standaardassortiment van de meest gangbare artikelen is opgebouwd. 
Deze vestigingen vormen de ruggegraat van het winkelapparaat dat verder 
wordt aangevuld met enkele zelfstandige ondernemingen van middelgrote 
omvang en een soortgelijk goederenassortiment. 18 

Bij voldoende groei van de woonkern doen ook de warenhuizen hun intrede 
in het kernwinkelapparaat, hetgeen een aanzienlijke uitbreiding van het 
aangeboden goederenpakket van het centrum betekent. De kleinere onder
nemer met zijn meer gespecialiseerde goederenassortiment ontbreekt even-
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wel in het nieuwe stadshart (Buck4 ), waardoor het totale goederenpakket 
toch een enigszins homogeen karakter vertoont. 

De werkgelegenheid in het nieuwe stadshart vertoont een zelfde kwalita
tieve homogeniteit. Minder kapitaalkrachtige bedrijfjes, zoals deze in de 
oude kernen worden aangetroffen, blijken in het nieuwe stadscentrum vol
ledig te ontbreken. 
Ten slotte dient ten aanzien van de bevolkingssamenstelling te worden ge
wezen op de afwezigheid van de minst-draagkrachtigen en de oudere perso
nen. De minst-draagkrachtigen ontbreken doordat in het huizenpakket van 
de nieuwe steden veelal geen betaalbare behuizing voor deze groep beschik
baar is. De afwezigheid van de oudere bevolkingsgroepen hangt samen met 
een mindere mobiliteit onder die leeftijdscategorieën, terwijl ook de grotere 
afhankelijkheid van overheidszorg een rem kan zijn op het aantrekken van 
deze bevolkingsgroep door nieuwe woonkernen. 

1.2.3 Conclusie 

Vergelijking van de structuur van de oude en nieuwe stadscentra leert dat 
deze op diverse punten duidelijke verschillen vertonen. Allereerst blijkt een 
verschil te bestaan ten aanzien van het groeimechanisme waarop de tot
standkoming van beide stoelt. 
De natuurlijke stad ontwikkelt zich op basis van de geleidelijke groeiproce
dure, een procedure waarbij het stadscentrum via transformatie van woon
bebouwing tot stand komt. De kunstmatige stad groeit daarentegen volgens 
het schoksgewijze groeiproces, een procedure waarbij de grond onbebouwd 
blijft, totdat deze met de eindbestemming kan worden vol gebouwd. 
Door dit geleidelijke verdringingsproces zal het oude stadshart veelal volte 
en compleetheid suggereren. Terreinreserves zullen er tot het minimum 
worden beperkt. Daarentegen zullen tijdens de ontwikkeling van het 
schoksgewijs groeiende centrum, door de noodzaak tot fasering, veel onbe
bouwde terreinen aanwezig zijn. 
De gevolgen van deze groeiverschillen manifesteren zich zeer duidelijk in de 
bevolkingsdichtheidsprofielen, zoals deze zijn weergegeven in figuur 1 en 2. 
Bij de geleidelijk gegroeide stad blijkt de bevolkingsdichtheid een functie van 
de afstand tot het hart van de nederzetting en het ontwikkelingsstadium. Bij 
de nieuwe stad is de bevolkingsantwikkeling geheel willekeurig en slechts 
afhankelijk van hetgekozen faseringsschema. 
Het hart van de oude stad zal gedurende de gehele stadshistorie de functie van 
hoofdcentrum vervullen; daarin zal een geleidelijke niveauverhoging van het 
kernwinkelapparaat plaatsvinden, uitgaande van het laagste verzorgingsniveau 
(vijfde orde). Een onderzoek bij de schoksgewijze gegroeide steden heeft 
aangetoond dat hier vaak sprake is van een breuk in de centrumontwikkeling. 
De plaats van het hoofdcentrum gedurende de eerste groeistadia van de stad 
kan volledig verschillen van de plaats waar dit in de latere groeifases is 

31 



gesitueerd. 
De lange en geleidelijke ontwikkeling van het centrum van de natuurlijke 
stad zal zich in haar bebouwing manifesteren door een hoge mate van 
pluriformiteit en plurichroniteit. Deze plurichroniteit mist het nieuwe 
stadshart vrijwel volledig. Door de korte tijdsspanne waarin het nieuwe 
stadshart tot stand komt vertoont de bebouwing een grote mate van homo
chroniteit. 

1.3 De economische verschillen 

In de vorige paragraaf is reeds geconstateerd dat bepaalde categorieën cen
trumvestigingen in het nieuwe stadshart volledig ontbreken, terwijl deze in 
het oude stadshart ruimschoots vertegenwoordigd zijn. 
In deze paragraaf zal nader op de oorzaken van dit verschil worden inge
gaan. Hierbij zal vooral aandacht aan detailhandelsvestigingen worden be
steed. 
In principe kan worden gesteld, dat een ondernemer slechts bereid zal zijn 
tot vestiging van een bedrijf over te gaan, indien voor dit bedrijf een vol
doende bestaansrecht mag worden verwacht. Voor de detailhandelsonderne
mer kan bestaansrecht worden vertaald door het economische begrip netto
winst. Deze netto-winst bestaat uit het gewaardeerde loon van de onder
nemer en eventueel overige niet-betaalde krachten (familieleden) plus het 
economisch resultaat van de onderneming, verder met bedrijfswinst aange
duid. 
Indien dus niet tot vestiging van een bedrijf wordt overgegaan wil dit over 
het algemeen zeggen dat de omvang van de bedrijfswinst door de onder
nemer te gering wordt geacht. 

Voor de meeste goederen zal het potentiële afzetgebied in een oude en 
nieuwe woonkern van gelijk inwonertal en gelijke economische signatuur, 
slechts weinig van elkaar verschillen. De oorzaak van de afwezigheid van 
bepaalde ondernemers in het nieuwe centrum zal dus in eerste instantie in 
een verschil tussen de bedrijfswinsten van beide vestigingen moeten worden 
gezocht. 
Dit maakt het noodzakelijk iets dieper in te gaan op die factoren die tot 
winstverschillen tussen de beide vestigingsplaatsen aanleiding kunnen geven. 
Wij keren daarvoor terug tot het begrip netto-winst. 

Alonso19 definieert de netto-winst van een detailhandelsondernemer als 
'the remainder after operation costs and land costs have been deducted 
from the volume of business'. 
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In formule: 

W=O-K-G 

waarin: 
W = netto-winst 
0 = omzet(kwantum) 
K = bedrijfskosten, hier te definiëren als alle kosten 

nodig voor de uitvoering van het bedrijf 
G = grondkosten, alle eenheden uitgedrukt in geld. 

Volgens Al ons 19 blijkt vervolgens: 

( 1.1) 

de omzet (0) afhankelijk van de locatie (L), en het terreinoppervlak van 
de vestiging (0); 0 = 0 (L, 0) 
de variabele kosten (K), afhankelijk van de locatie (L), het terreinopper
vlak van de vestiging (0) en de omzet (0); K = K (0, L, 0) 
de grondkosten (G), afhankelijk van het terreinoppervlak van de vesti
ging (0) en de prijs per eenheid van oppervlakte. Deze prijs zal zelf weer 
worden bepaald door de locatie van de grond, zodat G = G (0, U. 

Ten slotte concludeert Alonso 'The business man wil I seek to maximize his 
profits by adjusting his location and groundspace' (blz. 46). Dit wil zeggen 
dat door Alonso slechts het terreinoppervlak van de vestiging en de prijs van 
de grond als randvoorwaarden in de beslissing van de ondernemer wordt 
toegelaten, terwijl de overige kosten samenhangend met de huisvesting, 
zoals aard en kwaliteit van de opstal buiten beschouwing worden gelaten. 
Toch zal veelal de opstal zelf een waarde vertegenwoordigen. Slechts indien 
op zeer bijzondere locaties zeer slechte bebouwing wordt aangetroffen, zou 
deze waarde als verwaarloosbaar klein ten opzichte van de locatiewaarde* 
mogen worden aangemerkt. Introductie van de bebouwing als kostenfactor 
in de formule van Alonso levert: 

W=O-K-P (1.2) 

waarin P = perceelkosten of pandkosten. 
Deze perceelkosten zullen afhankelijk zijn van de vloeroppervlakte (0) van 
de vestiging en verder van de constructiewaarde van de opstal (C) en de 
locatiewaarde (L), welke tezamen worden uitgedrukt in huisvestingskosten 
per m2 vloeroppervlak (H) zodat 

H = C + L (1.3) 

Indien de omzet en de bedrijfskosten onafhankelijk worden verondersteld 
van de constructieve waarde van de vestiging, dan kunnen de volgende 

• Vgl. blz. 35 

33 



verbanden worden geformuleerd: 

Q Q(L,O);K K(O,L,O)enP:P(C,L,O) 

Vergelijking van deze formules met de door Alonso afgeleide afhankelijk
heden leert ons, dat de formulering van Alonso slechts betrekking heeft 
voor het bijzondere geval dat de bouwkundige waarde van alle percelen 
gelijkwaardig wordt verondersteld. Op grond van de hierboven afgeleide 
formuleringen zullen nu de kostenverschillen van de vestiging in het oude 
en het nieuwe stadshart nader worden bezien. 

1.3.1 Het 'natuurlijke' stadshart 

De constructiewaarde (C) 
De bouwkundige waarde van een opstal wordt in principe bepaald door 
aard en staat van onderhoud van het pand. Indien geen onderhoud wordt 
uitgevoerd neemt de bouwkundige waarde van een pand jaarlijks af. De 
restwaarde op moment t van dat pand is dan 

t~c 

R = R (1- ~ w ) 
t c k 

k:1 
(1.4) 

restwaarde opstal op moment t 
waarde opstal op moment constructie c 
waardevermindering in levensjaar kuitgedrukt in percentages van Re 

De zelfde formule kan worden toegepast voor panden waaraan wel onder
houdswerkzaamheden worden uitgevoerd, indien de waardevermeerdering 
die hierdoor ontstaat als negatieve waardevermindering wordt beschouwd ,, 
en door een negatieve waarde van w wordt weergegeven. 
Wordt nu in een centrum dat tot stand komt via de geleidelijke groeiproce
dure een woning tot centrumvestiging getransformeerd, dan zal dit een 
kapitaalsinvestering vergen, gelijk Tt. De totale constructiekosten (Ct) van 
de centrumvestiging zullen daardoor bestaan uit de restwaarde van de opstal 
(Rt) vermeerderd met de transformatiekosten (Tt), of wel: 

(1.5) 

Door de plurichroniteit van de bebouwing in het oude stadshart zal een 
grote variatie in de restwaarde van de panden optreden. Zelfs gebouwen uit 
een zelfde bouwperiode zullen door verschillen in hun staat van onderhoud 
nog aan deze diversiteit bijdragen. Daarnaast bieden ook de transformatie
kosten de mogelijkheid tot wisselende vestigingskosten. De ene ondernemer 
zal genoegen nemen met een geringe aanpassing van de opstal, terwijl de 
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andere tot een ingrijpende verbouwing van het pand zal besluiten. Een en 
ander zal in het oude stadscentrum resulteren in een grote spreiding van de 
constructiewaarde van de panden. 

De locatiewaarde (L) 
Bij het bepalen van de locatiewaarde van een opstal zal door de ondernemer 
op een groot aantal factoren worden gelet. lsard20 geeft van deze factoren 
de volgende opsomming: 
1 effective distance trom the core 
2 accessibility of the site to potential customers 
3 number of competitors, their locations and the intensity with which 

they vie for sales 
4 proximity to land devoted to an individual use or a set of uses which 

are complementary in terms of both attracting potential customers and 
cutting costs, whether they be production, service, advertising or other. 

Volgens Goodall21 is de detailhandelvestiging over het algemeen zeer gevoe
lig voor zijn locatie. Zelfs op zeer korte afstand van elkaar kunnen de 
opbrengstmogelijkheden (earning ability) zeer grote verschillen vertonen. 
Voor de gunstigste situaties zullen daardoor de hoogste prijzen worden 
geboden, prijzen die door de beperktheid van eersteklas situaties zeer hoge 
waarden kunnen bereiken. 
Vestigingen die ongevoelig zijn voor hun locatie, doch wel de nabijheid van 
verwante vestigingen behoeven, zullen met minder goede plaatsen binnen 
het stadshart genoegen nemen. Zij zullen tevens minder bereid zijn een hoge 
locatiewaarde, ook wel liggingspremie genoemd, te betalen. Door dit spel 
van vraag en aanbod treedt een marktmechanisme in werking, dat zal resul
teren in een grote spreiding van de locatiewaarden. In principe zullen deze 
waarden van zeer laag (gekapitaliseerde grondbelasting) tot ieder willekeurig 
bedrag oplopen. 

De perceelkosten of pandkosten (P) 
Tot slot kunnen nu de gevolgen van de differentiatie in de constructiewaar
de en locatiewaarde op de kosten van het perceel worden nagegaan. Deze 
perceelkosten zijn afhankelijk van drie elementen, namelijk: de constructie
waarde (C), de locatiewaarde {L) en het vloeroppervlak van de vestiging 
(0). 

( 1.6) 

waarin (C + L) te za men de huisvestingskosten (H) per m2 vloeroppervlakte 
zijn, terwijl de constructiewaarde afhankelijk bleek van de restwaarde (R) 
van de opstal en de transformatiekosten (T) beide uitgedrukt in m2 vloer
oppervlak. 
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Uiteindelijk zijn dan de perceelkosten: 

(1.7) 

tiet is duidelijk dat door de grote spreiding van de restwaarde ( R ), de 
transformatiekosten (T) en de lokatiewaarde (L) ook een grote variëteit aan 
huisvestingskosten zal ontstaan. De variatie van de totale perceelkosten kan 
nu worden vergroot door de keuze van de vloeroppervlakte (0). 

De invloed van de huisvestingskosten op de aard en het assortiment van de 
vestigingen kan nu op eenvoudige wijze worden gedemonstreerd. 
Kok22 definieert de maximale perceelhuur die door een vestiging kan wor
den opgebracht als dat gedeelte van de omzet dat aan huisvesting kan 
worden besteed, zonder dat de rentabiliteit van de onderneming in gevaar 
komt. 

P =eXbXQ"HXO max 

ofwel: 

H eXbXO 
0 

waarin 

6max 
b 
e 
H 
0 

maximale perceelhuur 
omzet (kwantiteit) 
brutowinstpercentage 
deel van brutowinst dat aan huisvesting kan worden besteed 
huisvestingskosten per m2 b.v.o. (bedrijfsvloeroppervlak). 
aantal m2 b.v.o. 

(1.8) 

Vorenstaande formule toont het rentabiliteitsverband tussen de omzet, de 
huisvestingskosten per m2 en het bedrijfsvloeroppervlak van de vestiging. 
Deze formule heeft algemene geldigheid. Zij blijkt zowel van toepassing op 
het gehele bedrijfsvloeroppervlak van een winkelcentrum als het bedrijfs
vloeroppervlak per branche. Zij blijkt eveneens op te gaan voor het areaal 
beschikbaar voor het keuze-assortiment per goed. Uit dit verband is nu de 
invloed van de huisvestingskosten onmiddellijk afleesbaar. 
De grote differentiatie in de huisvestingskosten opent voor de ondernemer 
de volgende keuzemogelijkheden: 
a een grote differentiatie in de omzetten (0). 
Dit brengt met zich mee dat ook vestigingen met een lagere omzet een 
redelijke rentabiliteit zullen kunnen behalen, waardoor goederen met een 
lagere omloopsnelheid kunnen worden aangeboden. 
b een grote differentiatie in de winstmarge (b). 
Hierdoor wordt het mogelijk het goederenpakket met een normale omloop-
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snelheid met een lagere brutowinstmarge te belasten waardoor de concur
rentiepositie van de vestiging kan worden verbeterd. 
c een grote differentiatie in het huisvestingsaandeel in de bruto-winst (e). 
Kan een daling in de huisvestingsquote van de brutowinst worden toege
staan, dan opent dat bestaansmogelijkheden voor vestigingen met relatief 
hoge variabele kosten. Als voorbeeld moge dienen vestigingen met een luxe 
goederenassortiment, die weliswaar een redelijke omzet kunnen halen doch 
door hoge eisen ten aanzien van bediening op een hoog niveau van de 
variabele kosten zitten. 
d een grote differentiatie in het bedrijfsvloeroppervlak (0). 
Deze speelruimte kan er toe leiden dat de druk tot beperking van het 
bedrijfsvloeroppervlak zodanig vermindert dat ook incourante goederen aan 
het goederenassortiment van het centrum worden toegevoegd, hetgeen een 
assortimentsvergroting in het centrum mogelijk maakt. Deze assortiments
vergroting kan binnen een vestiging ontstaan. Doch ook vestigingen met een 
gespecialiseerd goederenpakket krijgen hierdoor bestaansrecht. 

Het brede goederenassortiment in het oude geleidelijk groeiende stadscen
·trum wordt dus mogelijk gemaakt door de variatie in de huisvestingskosten. 
Gedeeltelijk zijn deze huisvestingskostenverschillen terug te voeren tot ver
schillen in de constructiewaarde van de opstallen doch voor een zeer belang
rijk deel zullen zij mede worden beïnvloed door de locatiewaarde. Dit wil 
zeggen dat de lagere huisvestingskosten vaak zullen optreden op perifere 
centrumlocaties. Deze secundaire ligging geeft de vestiging een lagere om
zet-potentie dan een primaire ligging. Om dit negatieve effect te doorbreken 
treden in de grotere centra duidelijke klonteringen (clusters) van gelijksoor
tige vestigingen op (bij voorbeeld luxe goederen, antiquairs). Binnen een 
dergelijke samenballing treedt een nieuwe unieke vestigingsplaats voor vesti
gingen van een bepaalde signatuur op waardoor de secundairiteit van de 
ligging binnen het geheel van het stadshart grotendeels wordt gecompen
seerd. Door de beperktheid van de kring waarvoor deze concentratievoorde
len van toepassing zijn zal evenwel de locatiewaarde in dat gebied toch niet 
tot excessief hoge waarden oplopen. 

1.3.2 Het 'kunstmatige' stadshart 

De constructiewaarde (C) 
Bij het schoksgewijze groeiproces wordt een centrumvestiging eerst gereali
seerd op het moment dat aan deze vestiging behoefte bestaat. Dit wil zeg
gen dat steeds een nieuwe vestiging wordt betrokken, hetgeen tot hoge 
constructiewaarden aanleiding geeft. Daarenboven zullen de bouwkosten 
van nieuwe opstallen jaarlijks toenemen onder invloed van de bouwkosten
stijging, 
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D1 = D!t-ll X (1 + s) (1.9) 

indien D
1 

en D
1

_ 1 = detailhandelbouwkosten in jaar t resp. t-1 zijn en s = 
structurele bouwkosten. Vergelijking van de bouwkosten op moment t(D

1
) 

met de bouwkosten bij aanvang van de realisatie (D
0

) van de nieuwe stad 
(moment o) levert dan: 

t 

D
1 

= D
0 

n (1 + sk) 
k = 1 

(1.10) 

indien sk = de jaarlijkse structurele bouwkostenstijging. Wordt de bouwkos
tenstijging over een groot aantal jaren constant verondersteld, dan kan deze 
formule worden vereenvoudigd tot: 

D = D X (1 + s) 1 
t 0 

( 1.11) 

De constructiewaarde-differentiatie in een nieuw centrum zal beperkt blij
ven tot waardeverschillen tussen een vroege en een late vestiging. Daarbij zal 
de vroege vestiging op den duur aan waardevermindering onderhevig zijn. 
Door de korte spanne tijds die verlopen zal tussen de datum waarop de 
eerste centrumvestiging in het stadshart verschHnt en de datum van entree 
van de additionele centrumvestigingen enerzijds en de goede staat van on
derhoud van de meeste centrumvestigingen anderzijds, zal deze waardever
mindering verwaarloosbaar zijn. Afgezien van een eventueel hogere markt
waarde zal het maximale verschil tussen de constructiewaarde van een op
stal hierdoor globaal beperkt blijven tot het verschil tussen D

0 
en D

1
• 

De locatiewaarde (L) 
De locatiewaarde in het nieuwe centrum berust op een menging van werke
lijke kosten en fictieve marktwaarde. Allereerst wordt op basis van de wer
kelijke kosten de gemiddelde grondkosten voor het gehele plan berekend. 
Daarna wordt een differentiatie naar gebruikscategorie toegepast, door ver
menigvuldiging van dit basisbedrag met een factor. Bij de grondprijsbepaling 
voor de detailhandelsbestemming geschiedt de berekening 'in overeenstem
ming met de marktwaarde.'22 

Dit impliceert dat door de overheid a priori slechts op bedrijven wordt 
gerekend, die een hoge opbrengst zullen halen en daardoor een hoge locatie
premie zullen kunnen betalen. Zelden wordt dan ook binnen een bestem
mingscategorie een differentiatie toegepast. In enkele gevallen wordt van 
deze regel afgeweken, doch zo dit gebeurt, dan blijft de differentiatie mees
tal beperkt tot het verschil in prijs van een hoekpand ten opzichte van een 
midden pand. 
Afgezien van de vermenigvuldigingsfactor wordt de locatiewaardedifferen
tiatie volledig bepaald door de gemeentelijke grondfinancieringspolitiek. 
Deze geschiedt in de praktijk op twee manieren. 
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Ten eerste kan de grondprijs op basis van de werkelijke lasten worden 
verhaald. 

2 Bij de tweede methode wordt grondprijsnivellering toegepast. 

Ad 1. Bij berekening van de grondprijs op basis van de werkelijke lasten 
wordt een fictieve grondprijs in een basisjaar vastgesteld. Deze grondprijs 
wordt daarna jaarlijks gecorrigeerd met de kostentoename ten opzichte van 
dat basisjaar en tegen die nieuwe prijs aangeboden. De kostentoename zal 
uit twee componenten bestaan. Allereerst zal de rentelast over het deel van 
de grondkosten dat reeds bij de aanvang van de centrumvorming moet 
worden geïnvesteerd (I) moeten worden gecompenseerd. Indien 
!o geïnvesteerde kapitaal op moment o 
1 rentepercentage 
t tijd verlopen sedert moment o, dan is: 

I X (1 + i)l 
0 

(1.12) 

Daarnaast zal een deel van de aanleg eerst plaatsvinden bij het realiseren van 
de centrumbebouwing. Deze aanlegkosten (J) zullen analoog aan de bouw
kosten jaarlijks aan een kostenstijging onderhevig zijn. Daar de waarde van 
deze kostenstijging overeenkomt met de bouwkostenstijging zal hiervoor 
het symbool s worden gebruikt. Dit geeft: 

J = J x (1 + s)t 
t 0 

(1.13) 

waarin 
J

0 
aanlegkosten op moment o 

s (bouw)kostenstijging 
t tijd verlopen sedert moment o. 

Indien de optredende bouwkostenstijging het rentepercentage niet veel ont
loopt mogen de bovenstaande verbanden worden vereenvoudigd tot één 
verband, namelijk: 

G = G X (1 + i)l 
t 0 

{1.14) 

waarin 
G

0 
fictieve grondkosten bij volledig bouwrijpmaken op moment o 

t tijd verlopen sedert moment o 
i rentepercentage. 
De optredende spreiding in de grondkosten zal bij een nieuw centrum dus 
globaal kunnen variëren tussen G

0 
en deze Gt. 

Ad 2. Door de grondprijsnivellering wordt het kostenverhogende effect 
van de grondrentecumulatie tegengegaan. Vooraf wordt een faseringssche
ma opgesteld, zodat een gemiddelde grondprijs kan worden berekend. In 
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enkele gevallen wordt ook de stijging van de grondkosten door de stijging in 
bouwrijpmaakkosten in de nivellering betrokken, doch meestal beperkt de 
nivellering zich tot de rente over de investeringen op moment o (1

0 
). De 

investeringskosten op moment 1
1 

zullen gelijk zijn aan die op moment o 
( 1

0
), de bouwrijp-maakkosten blijven J

1
. De totale grondkosten op moment 

t zijn dan: 

(1.15) 

De locatiewaardedifferentiatie neemt hierdoor aanzienlijk af. 

De perceelkosten (P) 
De gevolgen van de constructiewaardedifferentiatie en de locatiewaardever
schillen op de huisvestingskosten zijn als volgt te demonstreren: De perceel-
kosten P

1 
zijn afhankelijk van: ' 

(1.16) 

waarin 
H

1 
huisvestingskosten op moment t per m2 vloeroppervlak. 

D
1 

detailbouwkosten op moment t per m2 vloeroppervlak. 
G1 grondkosten op moment t per m2 vloeroppervlak. 
0 aantal m2 vloeroppervlak van de vestiging. 
P

1 
totale perceelkosten of pandwaarde op moment t. 

De mate van huisvestingskostendifferentiatie zal daardoor grotendeels be
paald worden door de waarden van de bouwkostenstijging en het renteper
centage. Binnen een nieuw centrum zal aan deze kostendifferentiatie een 
duidelijk, vrij hoog gelegen, minimum verbonden zijn. Een minimum dat 
voor een nieuwkomer in het centrum slechts bereikbaar is, indien een reeds 
bestaande detaillist tot verplaatsing of sluiting van zijn bedrijf overgaat. 
Hierdoor zal de keuze van het vloeroppervlak (0) van de vestiging het enige 
werkelijke element zijn, waarmede de hoogte van de perceelkosten kunnen 
worden beïnvloed. 
Uit de reeds eerder behandelde formule van Kok22 

H-eXbXO 
- 0 

blijkt dat indien de huisvestingskosten H hoog zijn, dit moet worden ge
compenseerd door: 
ofwel een hoge omzet (O) 
ofwel een hoge bruto winstmarge (b) 
ofwel een hoog aandeel van de huisvestingskosten in de brutowinst (e) 
ofwel een klein bedrijfsvloeroppervlak 0. 
De ondernemer in het nieuwe schoksgewijs groeiende centrum, die met 
deze hoge huisvestingskosten wordt geconfronteerd, zal de hoge omzet (O) 
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slechts kunnen bereiken indien de door hem verkochte goederen een hoge 
omloopsnelheid halen. Goederen met een lage omloopsnelheid zullen een 
hoge bruto winstmarge (b) moeten opbrengen, wil de rentabiliteit van de 
vestiging niet in gevaar komen. Een extra hoog niveau van het huisvestings· 
aandeel in de brutowinst (e) zal slechts mogelijk zijn indien op een ander 
kostenfacet (behorende tot de variabele kosten) kan worden bespaard, bij
voorbeeld door zelfbediening. De keuze voor een klein bedrijfsvloeropper
vlak (0) betekent tevens beperking van het aantal artikelen in het goederen
pakket van de ondernemer. 
Het is duidelijk dat het verhogen van de brutowinstmarge vaak tot kosten
stijging en dus tot een slechte concurrentiepositie aanleiding geeft, en dus 
bij de ondernemer niet erg populair zal zijn. Daarnaast is het invoeren van 
kostenbesparende bedieningsmethoden slechts in beperkte mate mogelijk. 
Lang niet iedere branche leent zich voor deze benadering. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat de ondernemers in het nieuwe stadscentrum door de 
noodzaak van het realiseren van een hoge omloopsnelheid enerzijds en de 
wens tot beperking van de bedrijfsvloeroppervlakte anderzijds, kiezen voor 
een goederenassortiment dat voornamelijk bestaat uit het standaardpakket 
van de meest gangbare artikelen. 

Aan deze keuze van de ondernemers ontleent het nieuwe winkelcentrum de 
gesignaleerde homogeniteit van het aangeboden goederenassortiment. I m
mers, veel huisvestingskostendifferentiatie kent het nieuwe stadshart niet, 
en voor zover deze aanwezig is, is het een variatie naar hogere kosten in de 
vorm van de jaarlijkse kostenstijging. Hierdoor zal de noodzaak tot bedrijfs
efficiëntie eerder toenemen dan afnemen. 

1.3.3 Conclusie 

Worden de vestigingskosten van het geleidelijk gegroeide centrum vergele
ken met het schoksgewijs gegroeide centrum, dan ontstaat het volgende 
beeld: De perceelkosten (Pt) bij het geleidelijk gegroeide centrum blijken 
opgebouwd uit: 
de restwaarde opstal op moment t per eenheden van vloeroppervlak ( Rt), 
de transformatiekosten op moment t per eenheden van vloeroppervlak (Tt ), 
de locatiewaarde van de opstal op moment t per eenheden vloeroppervlak 
(Lt), en het vloeroppervlak van de vestiging (0). (zie formule 1.7). 
Al deze elementen blijken een zeer groot scala van keuzemogelijkheden te 
vertegenwoordigen, zodat ook de perceelkosten een sterke divergentie kun
nen vertonen. 

Deze perceelkostendifferentiatie leidt tot een grote verscheidenheid aan 
keuzemogelijkheden ten aanzien van de omzetten (Q), de brutowinstmarge 
(b), het huisvestingsaandeel in de brutowinst(e) en het oppervlak van de 
vestiging (0). 

41 



Dit opent binnen het natuurlijk gegroeide centrum de mogelijkheid tot het 
aanbieden van het zeer brede goederenassortiment, dat zo kenmerkend is 
voor deze centra. 

De perceelkosten (P t) van het schoksgewijs gegroeide centrum zijn opge
bouwd uit: 
de detailhandelsvestigingskosten op moment t per eenheid vloeropp. (Dt), 
de kosten van de grond op moment t per eenheid vloeropp. (Gt), en het 
vloeroppervlak van de vestiging (0) (zie formule 1.15). 
De waarden van Dt en Gt blijken jaarlijks toe te nemen onder invloed van 
de financieringsrentecumulatie en de structurele bouwkostenstijging. Desal
niettemin bestaat er voor de ondernemer slechts zeer geringe keuzemoge
lijkheid in het bepalen van de hoogte van zijn huisvestingskosten. Dit door
dat het betrekken van een opstal van een oudere constructiedatum slechts 
in zeer beperkte mate mogelijk zal zijn. Grondprijsdifferentiatie binnen een 
bestemmingscategorie op grond van de ligging van het perceel treedt in een 
nieuw centrum zelden in ruime mate op. 

De vestigingsomstandigheden voor de ondernemer liggen daarom in het 
kunstmatige stadshart volkomen anders dan in het natuurlijke stadshart. Er 
is geen huisvestingskosten-differentiatie van enige betekenis en dus bestaat 
er voor de ondernemer geen grote keuzevrijheid in de bepaling van zijn 
omzet (0), brutowinstmarge (b), huisvestingsquote (e) en bedrijfsvloerop
pervlakte. 
Door de nieuwheid van de constructie ligt daarenboven ook het algemene 
niveau van de huisvestingskosten relatief hoog, indien vergeleken met het 
natuurlijke gegroeide centrum. Eisen van efficiency nopen de ondernemer 
in een nieuw centrum hierdoor zich te beperken tot een goederenassorti
ment met hoge omzetsnelheid d.w.z. tot het standaardpakket van de meest 
gangbare artikelen. 

De gesignaleerde verschillen tussen de goederenassortimenten van het na
tuurlijke en het kunstmatige centrum vinden dus hun oorzaak in de econo
mische structuur van deze centra. 

1.4 De planningsverschillen 

Na de verschillen in groeiwijze, verschijningsvorm en economis.çhe structuur 
tussen de oude en de nieuwe stad zullen als laatste de verschillen in plan
ning aan de orde worden gesteld. Met opzet wordt in dit verband de term 
planning gebruikt en niet de term ruimtelijke ordening of stedebouw ge
bezigd. Immers ruimtelijke ordening wordt gedefinieerd24 als 'een beïn
vloeding - door de overheid -door middel van het stellen van rechtsregels 
- van het gebruik dat de samenleving (incl. de overheid) maakt van de 
grond voor het stichten en in standhouden van ruimtelijke outillage'. De 
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ruimtelijke planning daarentegen omvat juist de voorbereiding van deze 
beleidsbeslissing, die de actie van de ruimtelijke ordening uitmaakt. 
Groei, verschijningsvorm en economische structuur moeten worden gezien 
als de neerslag van beleidsbeslissingen (of het achterwege blijven daarvan) 
en derhalve indirect als gevolgen van ruimtelijke planning. Verschillen in 
deze facetten zullen daarom primair hun wortel hebben in verschillen in 
ruimtelijke planning en slechts in tweede instantie door de ruimtelijke orde
ning worden bepaald. 
De bovenstaande definitie impliceert dat bij de planning zowel een onder
zoeks- als een vormgevend element aanwezig is. Immers, de beleidsbeslissing 
geschiedt door middel van de vaststelling van een plan. Alle arbeid, nodig 
ten behoeve van de ontwikkeling van dit plan, dient daarom tot de plan
nings-werkzaamheden te worden gerekend. 
In de analyse van de planningsverschillen tussen de natuurlijke en de kunst
matige stad zal van deze definitie van planning gebruik worden gemaakt. 
Voor zover over stedebouwkundige arbeid wordt gesproken, zal hiermede 
steeds het concretiseren van de ruimtelijke outillage worden bedoeld en wel 
in het bijzonder het 'scheppen, onderhouden en hervormen van het fysieke 
milieu als buitenruimte' ( Launspach25 ). 

Als globale leidraad bij de beschrijving van de planningsprocessen zal ge
bruik worden gemaakt van de volgende indeling: 
1 De probleemsignalering 
2 De doelstellingformulering 
3 De planontwikkeling 

, 4 De beleidsbeslissing 
5 De uitvoering en controle 
6 De bijsturing (feedback, terugkoppeling) 

Van deze werkzaamheden vallen die, genoemd onder de punten 1 t/m 3 
onder de eigenlijke ruimtelijke planning. Er zal daarbij zelden sprake zijn 
van een volledige scheiding tussen de genoemde werkzaamheden. Veelal 
zullen zij worden uitgevoerd als een continu proces, waarbij herhaaldelijk 
terugkoppeling plaatsvindt. 
Normaliter omvat de beleidsbeslissing het maken van een keuze uit alter
natieve plannen, ieder gekoppeld aan een eigen set doelstellingen. In som
mige gevallen wordt de beslissing over de doelstellingen separaat genomen. 
In dat geval bezit deze keuze slechts een indicatief karakter. Zij wordt door 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet als separate overheidsdaad met 
juridische implicaties erkend. In dat geval wordt in een latere fase van de 
plancyclus deze keuze gelegaliseerd door het vaststellen van een plan dat op 
de eerder gekozen doelstellingen is gebaseerd. 
De beleidsbeslissing vormt in deze opsomming de eigenlijke ruimtelijke 
ordening terwijl de uitvoering en controle op het werkterrein van de stede
bouwkunde liggen. De bijsturing genoemd onder punt 6 zal als eerste stap 
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van een nieuwe planningscyclus moeten worden beschouwd en behoort als 
zodanig wederom tot de ruimtelijke planning. 

1.4. 1 De 'natuurlijke' stad 

Het uitgangspunt van de planning bij een natuurlijke stad wordt gevormd 
door de aanwezige stedelijke samenleving, welks voortbestaan en ont
plooiing wordt nagestreefd. Hierbij zullen de aan de gang zijnde maatschap
pelijke processen zich in zoveel mogelijk vrijheid moeten kunnen ontwikke
len. Slechts indien de maatschappelijke krachten een minder gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling tot gevolg hebben, zal de planner corrigerende 
maatregelen voorstellen. In alle andere gevallen zal zijn werk op het stimu
leren van de ontwikkelingen zijn gericht. 

Probleemsignalering 
Ter beantwoording van de vraag of en zo ja welke problemen nopen tot 
overheidsingrijpen vindt een uitgebreid onderzoek plaats. Dit onderzoek 
valt uiteen in twee delen. 
Het eerste deel bestaat uit een onderzoek waarbij de economische en 
demografische ontwikkeling in stad en regio over langere termijn worden 
nagegaan. Het resultaat wordt gevormd door een lange-termijn-prognose, 
die inzicht geeft in de bevolkingsontwikkeling, die voor de stad mag worden 
verwacht. 
Om na te gaan of deze uitbreiding van de bevolking als wenselijk of onwen
selijk moet worden gekwalificeerd, worden de ruimtelijke implicaties van 
deze groei onderzocht. Bij de overwegingen zal niet alleen het ruimtebeslag 
aan de stadsrand moeten worden nagegaan. Ook de consequenties die de 
voorgestelde toevoegingen binnen het bestaande stadslichaam zullen heb
ben, zullen in de beschouwing worden betrokken. Omvangrijke uitbreidin
gen kunnen de aanleiding vormen tot ingrijpende veranderingen in het be
staande stedelijke weefsel. Deze dienen te worden gesuperponeerd op de 
mutaties die reeds, tengevolge van spontane ontwikkelingsprocessen binnen 
de reeds aanwezige stedelijke samenleving, door maatschappelijke verande
ringen zullen optreden. 
Uit de behoefte aan inzicht in deze maatschappelijke en sociale ontwikke
lingen komt het tweede deel van het onderzoek voort. Dit onderzoek heeft 
meer een inventariserend dan een voorspellend karakter. De aard van deze 
onderzoeksmaterie noopt ertoe, de in dit kader opgestelde prognoses om
trent de toekomstige behoeftepatronen, te beperken tot voorspellingen met 
een kortere optiek. 
De combinatie van beide deelonderzoeken kan hierdoor slechts een predic
tie voor de ontwikkelingen op de kortere termijn opleveren. 

Op grond van deze predictie vindt evaluatie van de ruimteiUke consequen
ties van deze ontwikkelingen plaats en worden de problemen gesignaleerd. 
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De voorspelling van de bevolkingsantwikkeling op langere termijn speelt 
hierbij slechts een richtinggevende rol. 

Doelstellingformulering 
Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie zullen de beleidsdoelstellingen 
worden geformuleerd. Deze kunnen een stimulerend of een corrigerend 
karakter dragen. Het is daarbij zeer wel mogelijk dat beide doelstellingen 
gelijktijdig binnen één beleid een plaats zullen krijgen. 
In die gevallen zullen de doelstellingen die de beleidsintentie aangeven ten 
aanzien van de vergroting van het stadsgebied een duidelijk stimulerend 
karakter dragen. Bij de formulering van deze doelstellingen speelt de lange
termijn-prognose een belangrijke rol. 
De doelstellingen ten aanzien van het reeds bestaande stadsgebied zullen 
daarentegen vaak een beleidslijn aangeven die ombuiging van in gang zijnde 
ontwikkelingen voorstaat. De aard van deze voorstellen kan daarbij sterk 
verschillen. Een keuze is mogelijk uit doelstellingen met een volledig conser
verend karakter tot doelstellingen, die slechts een lichte afbuiging van het 
natuurlijke ontwikkelingsproces trachten te bereiken. Als basis bij de bepa
ling van de richting van het beleid wordt vooral van de predicties met een 
kortere optiek gebruik gemaakt. 
De doelstellingen zullen er op gericht zijn het aanwezige stedelijke weefsel 
zoveel mogelijk te respecteren. 

Pas in de laatste decennia heeft een accentverschuiving bij de formulering 
van de doelstelling plaats gehad. Daarbij is in diverse gevallen tot omvang
rijke vernietiging van stedelijk weefsel besloten. De slechte kwaliteit van de 
bebouwing en een te hoge schatting van de behoefte aan centrumbestem
mingen moedigden deze procedure aan (Dordrecht, Delft). De moeilijke 
coördinatie tussen afbraak en nieuwbouw heeft ertoe geleid dat van deze 
benadering van de binnenstadsproblematiek steeds meer teruggekomen 
wordt. Daarnaast wint de overtuiging veld dat zelfs door de afbraak van 
constructief minderwaardige panden een verarming van het stedelijke weef
sel kan plaatsvinden, die door de later volgende nieuwbouw niet volledig zal 
worden gecompenseerd. Bij de nieuwe benadering wordt daarom wederom 
zoveel mogelijk de bestaande bebouwing ontzien. 

De planontwikkeling 
De plannen, die op stadsvergroting zijn gericht, worden aangeduid met de 
naam uitbreidingsplannen. Zij behelzen een nauwkeurige beslemmingsrege
ling van de binnen de plangrens gelegen gronden. 
Bij de uitvoering van het plan laat deze regeling slecht weinig speelruimte 
voor bestemmingswisselingen toe. 
De plannen die zich richten op het in stand houden van het reeds bestaande 
stedelijke milieu worden aangeduid met de naam kom-plan. 
In die gemeenten, die over een uitgebreide bebouwde kom beschikken, 
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11110rdt vaak een onderverdeling gemaakt tussen die plannen die betrekking 
hebben op de lillOongebieden enerzijds en het plan dat betrekking heeft op 
het centrumgebied anderzijds. 
De bestemmingsregeling in het kom-plan is totaal anders van opzet dan de 
regeling opgenomen in het uitbreidingsplan. Via de plankaart en de bestem
mingsvoorschriften bepaalt de overheid de mate waarin bestemmingswisse
lingen mogen plaatsvinden. Deze aanduiding is slechts richtinggevend. Zij 
biedt veelal een groot scala van alternatieve mogelijkheden. De hoofdge
dachte bij deze plannen is, dat de veranderingen via een geleidelijke trans
formatie in de tijd tot stand zullen komen. 
Aan dit principe ontleent deze Ji,lanningsmethodiek zijn naam van trans
formatieplanning ( Kevin Lynch). 

De beleidsbeslissing 
De planningswerkzaamheden worden afgesloten door de vaststelling van het 
plan door de gemeenteraad. Het plan verkrijgt hierdoor rechtskracht. 
Deze vaststelling kan evenwel niet geschieden alvorens de bevolking van de 
stad de gelegenheid heeft gehad eventuele bezwaren tegen het plan kenbaar 
te maken. Op deze wijze kan iedere burger het ruimtelijke beleid in zijn 
gemeente beïnvloeden. Een procedure waarvan zeker bij de behandeling van 
kom-plannen op uitgebreide schaal gebruik wordt gemaakt. 
In sommige gevallen leidt deze bevolkingsconsultatie tot ingrijpende veran
deringen in de beleidsvoorstellen. Onder invloed van de burgers kunnen 
zelfs wijzigingen in de beleidsdoelstellingen tot stand komen. 
De gevolgde procedure schept de waarborg dat het voorgestane ruimtelijke 
beleid een redelijke mate van overeenkomst vertoont met de wensen die bij 
de in11110ners van de stad dienaangaande bestaan. 

Uitvoering en controle 
De mate waarin overheidsbemoeiing bij de uitvoering van het plan optreedt, 
is bij het uitbreidingsplan en het kom-plan verschillend. Het uitbreidings• 
plan heeft meestal een niet onbelangrijke stedebouwkundige bemoeienis 
van de overheid tot gevolg. Vroeger beperkte deze zich veelal tot het leve
ren van de infrastructuur en het aankleden van de openbare ruimten. Tegen
III/OOrdîg valt ook een groot deel van realisatie van de opstallen (woningen, 
scholen etc.) onder deze activiteit. Hierdoor bezit de uitbreidingsplanning 
een duidelijk creërend element. 
Daarentegen is het creërende element bij de realisatie van het kom-plan 
meestal uiterst bescheiden van omvang. Slechts incidenteel is hier sprake 
van intensieve overheidsbemoeienis bij de realisatie van het plan. De uitge
voerde werkzaamheden hebben daarbij tot doel een sturing van de ontwik
kelingen te bereiken. Zij zullen zich beperken tot die ingrepen, die nood
zakelijk zijn voor het scheppen van de condities waaronder bepaalde 
'natuurlijke' transformatieprocessen hun invloed op het stedelijke weefsel 
zullen gaan uitoefenen. 
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De aard van deze ingrepen kan zeerverschillend zijn. Een veel voorkomende 
arbeid is het opheffen van reeds bestaande of het voorkomen van toe
komstige verkeersknelpunten, alsmede het stimuleren van openbaar vervoer. 
Verder dienen genoemd te worden het rehabiliteren en moderniseren van 
stedelijke ruimtes in bepaalde woongebieden, alsmede het beter toeganke
lijk maken van geselecteerde stadsgebieden, opdat de centrumvorming daar 
ter plaatse in gang wordt gezet. 
Voorzover zich bestemmingswijzigingen voordoen, zullen deze door de be· 
volking zelf worden gerealiseerd. De vigerende bestemmingsregeling geeft 
hierbij de richtlijnen omtrent hetgeen wel en niet toegestaan is. 

De bijsturing 
Doordat geen zekerheid bestaat omtrent de invloed van de voorgestelde 
maatregelen zal de planning ten behoeve van de bebouwde kom een perio
disch karakter krijgen. Op basis van een evaluatie van het bereikte resultaat 
zullen nieuwe beleidsdoelstellingen worden geformuleerd. Deze werkwijze 
opent de mogelijkheid door hernieuwd onderzoek afwijkingen van de voor
spelde ontwikkelingen en verschijning van nieuwe maatschappelijke proces
sen op korte termijn te signaleren. 
Gewapend met deze kennis zal een nieuwe cyclus een aanvang kunnen 
nemen, beginnend bij de probleemsignalering en eindigend bij de beleidsbe
slissing. 
De afstand tussen ontwikkelingsproces en planning wordt door deze werk
wijze sterk beperkt. Hierdoor wordt een goede aanpassing tussen ruimte· 
lijke outillage en stedelijke samenleving bevorderd. Uiteraard lenen dié plan
nen, die ontwikkeld zijn op basis van de transformatieplanning zich het 
gemakkelijkst voor deze werkwijze. Bij dié plannen, waarin van een schoks
gewijze verandering van de ruimtelijke outillage is uitgegaan, zal deze perio
dieke aanpassing op aanzienlijk grotere moeilijkheden stuiten. Uiteraard 
slechts voor zover reeds tot ingrepen in de vorm van kaalslag is overgegaan. 

1.4.2 De 'kunstmatige' stad 

Probleemsignalering 
De noodzaak tot het vestigen van een nieuwe stad wordt bepaald op grond 
van de uitkomsten van het onderzoek omtrent de spontane regionale ont
wikkelingen. Deze tonen aan dat de reeds aanwezige nederzettingen de 
vereiste ruimtelijke outillage niet zullen kunnen bieden of dat de voorziene 
ruimtelijke ontwikkeling op andere gronden als ongewenst moet worden 
aangemerkt. 
De aard van de gehanteerde methoden van onderzoek en prognose kunnen 
zeer verschillend zijn. Noodzakelijkerwijs zal evenwel steeds met een lange 
onderzoekshorizon worden gewerkt. Zou met een korte onderzoekshorizon 
worden volstaan, dan zou zelden de behoefte aan een nieuwe stad kunnen 
worden aangetoond. 
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Doelstelling-formulering 
De resultaten van het onderzoek monden uit in een taakomschrijving voor 
de nieuwe stad, waarin deze in omvang en karakter wordt gepreciseerd. 
Wenselijkheden ten aanzien van economische structuur, bevolkingssamen
stelling, verzorgingsniveau en werkgelegenheid zullen in de doelstellingen 
worden geformuleerd. De gevolgde werkwijze leidt ertoe dat de groeidoel
stelling van de nieuwe stad steeds uit een taakomschrijving op de lange 
termijn zal bestaan. 
De taakstelling van de nieuwe stad wordt daarbij gekoppeld aan het resul
taat van een onderzoek, dat een willekeurig gekozen tijdsspanne beslaat. 
Ontwikkelingen in de regio die na deze prognosedatum vallen worden niet 
in de beschouwingen betrokken. Hetzelfde geldt ten aanzien van de ontwik
kelingen vanuit de nieuwe stedelijke gemeenschap zelf. 
De doelstelling voor de korte termijn wordt eveneens op de regionale ruim
tebehoefte gebaseerd. Slechts zeer .zelden wordt hierbij rekening gehouden 
met overwegingen die verband houden met facetten als maatschappijop
bouw en harmonische ontwikkeling van een nieuwe stedelijke samenleving. 
Problemen bij het functioneren van deze nieuwe stedelijke gemeenschappen 
zijn hiervan niet zelden het gevolg ( Gans27 Berler28 ). 

De planontwikkeling 
Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke consequenties van de verbaal gefor
muleerde doelstelling wordt deze ruimtelijk vertaald. Hiertoe wordt een 
eindconceptieplan ontworpen waarin de vorm van de stad in zijn volgroeide 
toestand wordt getoond. Om dit plan te kunnen maken is een min of meer 
gedetailleerde kennis omtrent de inhoud van dit plan noodzakelijk. Daartoe 
wordt een programma van eisen geformuleerd voor een stad die aan de 
opgegeven specificaties voldoet. 
Het verzamelen van de kennis nodig voor het opstellen van dit programma 
geschiedt grotendeels door inventarisatie van bestaande steden van de ge
wenste omvang en bevolkingssignatuur. Deze worden aan een nauwkeurige 
inhoudsanalyse onderworpen. De uit deze moment-opname verkregen waar
nemingen vormen de basis van het op te stellen programma. 
Vaak worden de gegevens niet zondermeer gebruikt, doch vindt enige cor
rectie plaats, veelal ten behoeve van een aanpassing aan nieuwe normen. Zo 
wordt ten aanzien van de detailhandelsvoorzieningen rekening gehouden 
met eisen ten aanzien van de moderne bedrijfsvoering, efficiency van het 
voorzieningenapparaat etc. Een en ander resulteert in een overzicht van alle 
elementen die het toekomstige plan zal dienen te bevatten, gespecificeerd 
naar aard en omvang van het grondgebruik. 
De gegevens ten behoeve van de vormgeving van het plan worden op 
analoge wijze verkregen. De ontwerper onderzoekt de ruimtelijke vormken
merken en de interne organisatie van vergelijkbare bestaande steden. De 
door observaties verworven inzichten worden in de eindconceptie van de 
ontwerpstad verwerkt. 
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Deze werkwijze impliceert dat voor alle bestemmingen de meest wenselijke 
plaats in de volgroeide stad wordt nagegaan, waarna deze situatie aan ze 
wordt toebedeeld. Op deze wijze wordt van alle gronden de eindbestem
ming bepaald. Deze planning resulteert in een ontwikkelingsplan voor een 
stad met dichtheidsprotiel 11 I of IV (volgens de Newling klassificatie). De 
keuze van het dichtheidsprotiel hangt af van de taakstelling van de toe
komstige stad. Bij de Nederlandse en Engelse nieuwe steden met een bevol
kingsdoelstelling van 60 100.000 inwoners berust het ontwerp meestal op 
dichtheidskarakteristiek lil. 
Kenmerkend voor deze planningsmethodiek is dat slechts de eindtoestand 
van de stad wordt ontworpen. Alle tussenliggende groeistadia, die bij een 
geleidelijk groeiende stad optreden worden bij het ontwerpproces geheel 
buiten beschouwing gelaten. Dit heeft ertoe geleid dat deze vorm van plan
ning wel met de naam eindtoestand-planning wordt aangeduid ( Faludi 29 ). 

Bij de eindtoestandplanning worden uit een analyse verkregen statische 
gegevens vertaald in een statisch programma van eisen dat op zijn beurt 
weer wordt vertaald in een statisch ontwerpplan. De mate van vrijheid 
tijdens het realisatieproces hangt in hoge mate af van de gedetailleerdheid 
van de bestemmingsregeling in het ontwerpplan. Zeker ten aanzien van de 
bestemmingen zal worden getracht de aangegeven beleidslijnen zo exact 
mogelijk te volgen. 
Uiteraard wordt met deze volgzaamheid bij de plannen reeds rekening ge
houden en wordt er bewust naar gestreefd deze mogelijk te maken. Zo is uit 
bestudering van bestaande stedelijke patronen gebleken dat sommige woon
gebieden zich hebben gevormd tot afzonderlijke leefeenheden met een dui
delijk eigen voorzieningenapparaat. Deze constatering heeft aanleiding ge
geven tot de introductie van een soortgelijk stedelijk vormmotief in vele 
ontwerpen van kunstmatige steden. Door deze planopbouw wordt de wijks
gewijze ontwikkeling, waarbij een woongebied met eigen verzorgingsaraaal 
als een afgerond complex kan worden gerealiseerd, sterk bevorderd. 

De beleidsbeslissing 
De doelstellingen, het ontwerpplan en de daarbij behorende rechtsregels van 
de nieuwe stad vormen tezamen de beleidsvoorstellen. Ook hier worden 
alternatieve voorstellen tegen elkaar afgewogen om tot een keuze te komen. 
Bij deze keuze kunnen de toekomstige bewoners van de stad op geen enkele 
wijze hun invloed doen gelden. Door de afwezighei,d van deze directe ver
tegenwoordiging wordt, evenals bij de doelstellingformulering, bij dit type 
beslissingen primair met de wenselijkheden vanuit de regio gerekend en 
eerst in tweede instantie met de belangen van de toekomstige bevolking. Op 
die plaatsen, waar de bevolkingsinvloed pas in een verder gevorderde ont
wikkelingsfase duidelijk gestalte krijgt, zoals in de Engelse New Towns, kan 
dit tot omvangrijke meningsverschillen tussen ontwikkelings-instantie en 
bevolkingsvertegen.woordiging leiden. Hierbij staan regionaal belang en 
plaatselijk belang tegenover elkaar. 
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De uitvoering 
Bij de realisatie van de beleidsbeslissingen is voor de overheid een belang
rijke taak weggelegd. l'laast het leveren van de infrastructuur en de aankle
ding van de stedelijke ruimten, zal de overheidsinvloed zich ook doen ge
voelen bij het tot stand brengen van de overige ruimtelijke outillage. In 
principe kan worden gesteld dat het initiatief tot het realiseren van alle 
bestemmingen bij de overheid berust. Slechts ten aanzien van de centra 
bestaan uitzonderingen op deze regel. In die gevallen is de realisatie van het 
centrum in handen gegeven van zgn. projectontwikkelingsmaatschappijen. 
Deze situatie sluit evenwel overheidsinvloed op de plannen volstrekt niet 
uit. 
Het ligt voor de hand dat bij de stedebouwkundige uitwerking het ontwerp
plan zo nauwkeurig mogelijk wordt gevolgd. Bij de realisatie zullen zich vele 
vraagpunten voordoen die tot meer gedetailleerd onderzoek nopen. Hoe 
intensief deze studie ten aanzien van de behoeftebepaling van de toekom
stige bevolking ook zal geschieden, door de anonimiteit van de toekomstige 
bewoner zal hierbij nooit geheel een apodictisch karakter kunnen worden 
vermeden. Een zekere discrepantie tussen maatschappelijke ruimtebehoefte 
en geboden ruimtelijke outillage is hierdoor vrijwel onvermijdelijk. 
Op de realisatievolgorde is in de paragraaf omtrent de stedelijke groei reeds 
ingegaan. Slechts voor de volledigheid wordt hier op de wijksgewijze realisa
tie en het centrumfaseringsplan gewezen. 

De bijsturing 
Pas in een vergevorderd stadium van de realisatie zal van een werkelijk 
il'lspelen op sociale ontwikkelingen binnen de nieuwe stad sprake kunnen 
zijn. Doch zelfs dan is deze bevolkingsinvloed nog slechts beperkt van aard. 
Door de zeer strenge bestemmings- en gebruiksregels wordt transformatie 
van opstallen t.b.v. gerezen behoeften vrijwel onmogelijk gemaakt. Deze 
beperking geldt ook ten aanzien van de aanpassing aan woonwensen. 
Een bevrediging van deze behoeften zal daardoor tot bijsturing van de 
planning nopen. Hoewel planherziening van gerealiseerde bestemmingsplan
nen hiervoor zeer wel in aanmerking zou kunnen komen, wordt veelal in 
eerste instantie naar de bevrediging van de behoeften via nieuwbouw ge
streefd. 
Een tweede noodzaak tot bijsturing van de plannen kan ontstaan uit wijzi
gingen van de externe groeifactoren. Hierop zal in het volgende hoofdstuk 
uitgebreid worden ingegaan. Deze veranderingen zullen kunnen leiden tot 
herziening van de gehele taakstelling van de nieuwe stad. 

1.4.3 Conclusie 

Hoewel in het voorgaande de planningsprocedures bij de bestaande en de 
nieuwe stad slechts zeer globaal zijn geschetst, tonen zij toch reeds een 
aantal duidelijke verschillen. Deze verschillen worden in de beleidsvoorstel-
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len, die het resultaat van de planningswerkzaamheden vormen, weerspie
geld. 
Allereerst dient in dit verband genoemd te worden de tijdshorizon van de 
ontwikkelde plannen. Bij de oude stad wordt uitgegaan van ontwikkelingen 
op korte termijn~ De toekomstverwachting wordt door extrapolatie van 
deze trendprognose tot stand gebracht. Bij de nieuwe stad wordt een prog
nose op langere termijn als basis gekozen waarbij de fasering in de tussen
liggende tijd door interpolatie vanaf dit einde plaatsvindt. 
Een tweede verschil is de benadering van de leefmilieus. Bij de bestaande 
stad kan door onderzoek een reële bepaling van behoeften en wensen 
plaatsvinden. Door afwezigheid van bevolking is de bepaling van de behoef
te voor een nieuwe stad slechts hypothetisch. Zij berust op een veronder
stelling omtrent aard en samenstelling van de toekomstige bevolking. De 
aanpassing tussen ruimtelijke outillage en stedelijke samenleving kan daar
door bij de oude stad beter geschieden dan dit in de eerste groeiperioden bij 
de nieuwe stad ooit mogelijk kan zijn. 
Als derde verschil kan de geaardheid van de ontwerpplannen worden ge
noemd. Het kom-plan van de natuurlijk groeiende stad is op transformatie
planning gebaseerd. Het voorziet een geleidelijke verandering van de ruimte
lijke outillage. Het plan voor de kunstmatige stad toont de vorm van de 
eindconceptie, die bij voltooiing van de ontwikkeling dient te ontstaan. 
Ook ten aanzien van de besluitvorming is een duidelijk verschil aanwijsbaar. 
Dit vierde verschil hangt samen met de mate van invloed die de belangheb
bende, de burger van de stad, kan uitoefenen op het besluitvormingsproces. 
Bij de bestaande stad is de invloed van de burgers gewaarborgd. Bij de 
nieuwe stad kunnen de burgers door hun anonimiteit tijdens de eerste 
besluitcyclus geen enkele invloed op de aard van de beleidsbeslissing uit
oefenen. 
Een vijfde verschil is de mate waarin overheidsbemoeiing bij de realisatie 
van de plannen wordt voorzien. De uitvoering van de plannen van een 
nieuwe stad gaat met zeer intensieve overheidsbemoeienis gepaard. Deze 
beperkt zich niet tot het leveren van infrastructuur en aankleding van stede
lijke ruimten doch strekt zich ook uit tot de realisatie van een groot percen
tage van de opstallen. Bij de stadsuitbreiding van bestaal')de steden vindt 
deze verregaande overheidsbemoeienis ook plaats, doch bij de realisatie van 
plannen voor de bebouwde kom beperkt de overheid zich tot de uitvoering 
van selectieve operaties. De realisatie van bestemmingsmutaties en bouw
kundige transformaties ligt hier in handen van particulieren of particuliere 
instellingen. De overheid geeft slechts het kader aan waarbinnen de particu
lieren kunnen opereren. Van deze eigen activiteit van de bevolking kan een 
corrigerende invloed op de overheidsbeslissingen uitgaan, een correctie die 
bij de nieuwe stad vrijwel afwezig is. Dit omdat bij de nieuwe stad de 
bestemmingsregelingen die na de realisatie van kracht zijn een dermate 
stringent karakter vertonen, dat weinig speelruimte voor de bewoners over
blijft. 
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Een en ander noopt tot de conclusie dat de kansen op het tot stand komen 
van een ruimtelijke outillage die overeenkomt met de behoefte van de 
stedelijke samenleving bij de bestaande stad aanzienlijk groter zijn dan bij 
de nieuwe stad. Desondanks zal in beide steden periodieke bijsturing van de 
plannen en doelstellingen nodig zijn, hetgeen tot een nieuwe plannings
cyclus leidt. Deze behoefte ontstaat niet slechts uit een discrepantie tussen 
de gewenste ontwikkeling en de inhoud van het plan, doch ook uit wijzigin
gen in de economische en demografische ontwikkeling. 
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2 De gevolgen van het kunstmatige groeiproces 

2.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de verschillen tussen de natuurlijke en de 
kunstmatige stad aan de hand van een aantal karakteristieken beschreven. 
Karakteristieken die voor zover zij betrekking hebben op de kunstmatige 
stad vaak als bezwaren worden aangemerkt. Het is evenwel de vraag of aan 
deze bezwaren in het totaal van het gehele centrumvormingsproces werke
lijk zoveel gewicht moet worden toegekend, of dat zij kunnen worden 
weggewuifd door te stellen dat het slechts ongemakken van tijdelijke aard 
zijn. Een evaluatie van hun invloed op het centrumvormingsproces is dus 
noodzake I ijk. 
De onderzochte bezwaren zullen daarbij worden beperkt tot die, welke een 
direct gevolg moeten worden geacht van de voorgestelde plannen en beleids
beslissingen, zoals deze in het kader van het schoksgewijze groeiproces ten 
aanzien van het stadshart worden geformuleerd. Door deze benadering blij
ven psychologische bezwaren, voortkomend uit de stedebouwkundige uit
werking van de beleidsbeslissingen, buiten beschouwing. Dit wil niet zeggen 
dat deze als onbelangrijk worden aangemerkt. Ze worden slechts buiten 
beschouwing gelaten, omdat het problemen betreft, die vaak door een zorg
vuldige detaillering van de stedebouwkundige ruimten en de architecto
nische objecten aanzienlijk kunnen worden gereduceerd. Zij zijn derhalve 
niet terug te voeren tot onverbrekelijk met de schoksgewijze groeiprocedure 
verbonden gevolgen. 
Verder zal aandacht worden besteed aan de vraag of aan toepassing van het 
schoksgewijze groeiproces als uitvloeisel van de eindtoestand-planologie nog 
andere belangrijke nadelen zijn verbonden. Het onderzoek spitst zich daar
bij toe op de vraag of deze bezwaren inhaerent zijn aan het planningsproces, 
of dat zij slechts voortkomen uit een onjuiste toepassing van een op zichzelf 
wél juiste methode van planning. 

2.2 De bezwaren van het kunstmatige groeiproces 

Uit de beschrijving van de groeiprocessen in het vorige hoofdstuk komen 
een drietal wezenlijke verschillen tussen het natuurlijke en het kunstmatige 
stadshart naar voren, te weten: 
1 de aanwezigheid van onbebouwde terreinen als gevolg van de schoksge

wijze realisatie; 
2 de grote homogeniteit van het geboden centrumassortiment als gevolg 

van de afwezigheid van differentiatie in de huisvestingskosten; 
3 het breekpunt in de ruimtelijke organisatie van de woonkern door de 
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plaatsverandering van het hoofdcentrum tijdens de ontwikkeling van de 
stad. 

Van deze drie punten zullen de consequenties voor het centrumvormings
proces worden onderzocht. 

2.2. 1 De onbebouwde percelen 

Het is duidelijk dat de aanwezigheid van onbebouwde percelen binnen een 
nieuw te ontwikkelen centrumgebied slechts van tijdelijke aard is. 
Omdat Nederland nog niet beschikt over voltooide nieuwe steden is het 
moeilijk een goed inzicht in de tijdsduur van de grondreserves te krijgen. 
Een bezoek aan Hoogvliet en Spijkenisse doet evenwel vermoeden dat op 
een aanwezigheid over lange termijn moet worden gerekend. In Hoogvliet is 
slechts een beperkt deel van het centrum tot op heden gerealiseerd, terwijl 
in Spijkenisse ± 15 jaar na het begin van de expansie van de woonkern nog 
niet aangevangen is met de realisatie van het nieuwe centrum. 
Nederlandse steden mogen evenwel niet als maatgevende illustratie van de 
schoksgewijze groeiprocedure van nieuwe steden worden gehanteerd. De 
beperkingen waaraan de bouwactiviteit na de Tweede Wereldoorlog hier te 
lande onderhevig is geweest, hebben ongetwijfeld invloed op de realisatie
snelheid van diverse bouwobjecten gehad. Ook de centrumbouw is hier niet 
ongemoeid gebleven. 
Om deze vertroebelende invloed uit te schakelen is naar voorbeelden ge
zocht, waarvan mocht worden aangenomen dat geen afremming, doch eer
der maximale stimulering van de realisatie heeft plaatsgehad. De keus is 
daarbij gevallen op twee Engelse 'new towns', te weten: Stevenage en Har
low. Deze keus is gefundeerd op een aantal overwegingen, die maakten dat 
beide steden voor dit doel bijzonder geschikt leken. 
Zo werden beide steden ongeveer gelijktijdig als 'new town' aangewez_en. 
Stevenage in december 1946 en Harlow in mei 1947. Hun oppervlakte ligt 
in dezelfde orde van grootte: ca. 2500 ha. Ook hun groeidoelstelling was 
gelijk. Deze werd voor beide gesteld op maximaal 80.000 inwoners, een 
inwonertal te vergelijken met de doelstelling van Spijkenisse. Daarnaast 
beschikten beide steden op het moment van aanwijzing reeds over een eigen 
bevolking van enige duizendtallen, namelijk Stevenage 7000 en Harlow 
4500, voor wie eveneens een bescheiden verzorgingsapparaat aanwezig was. 
Voor het onderzoek was voorts van belang dat de ontwerpuitgangspunten 
ten aanzien van de centrumontwikkeling gelijk waren. In beide gevallen 
werd gekozen voor het creëren van een geheel nieuw stadscentrum, dat op 
grotere afstand van de oude dorpskern zou komen te liggen. Aan de be
staande dorpskernen werd een ondergeschikte rol toebedeeld, overeen
komend met het niveau dat vóór de aanvang van de expansie reeds bereikt 
was. 

Op grond van verzamelde gegevens, deels verkregen uit persoonlijk bezoek 
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Figuur 3 
De bevolkingsgroei van Stevenage en Harlow sinds 1950 
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en contact met de 'development corporations', deels uit literatuurstudie, is 
een poging gedaan het groeiproces van deze beide steden te reconstrueren; 
voor zover de gegevens van belang moesten worden geacht voor de ontwik
keling van hun centra. Hoewel bij Stevenage het voorbereidingsproces enige 
vertraging ondervond, kwamen toch in beide steden de eerste woningen in 
1950 voor bewoning gereed. Bij de vergelijkende studie is daarom dat jaar 
als uitgangspunt gekozen. In figuur 3 is de bevolkingsgroei van beide steden 
weergegeven. Duidelijk blijkt dat er een gelijkmatige groei is geweest, die 
pas de laatste jaren afneemt. 
Voor de centrumontwikkeling is het van belang te constateren dat de groei 
van Harlow aanzienlijk sneller is verlopen dan die van Stevenage en dat dit 
resulteert in een verschil in aantal inwoners in 1970 van ca. 12.000. Het is 
tevens van belang te weten dat het oorspronkelijke Stevenage met zijn 7000 
inwoners reeds over een duidelijk centrum beschikte, waarin diverse filiaal
bedrijven reeds vestigingen bezaten, terwijl in Harlow slechts een zeer sum
mier voorzieningenniveau aanwezig was. In het licht van deze kennis wekt 
het dan ook geen verbazing dat de centrumontwikkeling van Stevenage 
enige jaren later begint dan die van Harlow. 
In figuur 4 en 5 is de centrumontwikkeling van beide woonkernen in ruim
telijke zin in kaart gebracht. Uit deze inventarisatie blijkt dat op 1 januari 
1970, dat wil zeggen 20 jaar na het gereedkomen van de eerste woning, nog 
een aanzienlijk deel van de voor centrumontwikkeling bestemde plange
bieden onbebouwd waren. 
Als voor centrumontwikkeling bestemd plangebied worden beschouwd die 
gronden, die in het oorspronkelijke plan - dat wil zeggen in 1950- als 
zodanig werden bestemd. Vooral voor Stevenage was deze nadere precise
ring van belang, daar in die stad een deel van het werkgebied gelegen tussen 
centrum en spoorlijn in een later stadium, om verkeerstechnische redenen, 
aan het centrumkwadrant werd toegevoegd. 
Figuur 6 toont een grafische vergelijking van het verloop van de centrum
ontwikkeling, waarbij het bebouwde centrumgebied met bijbehorende in
vloedssfeer als percentage van het gehele voor centrumontwikkeling be
stemde plangebied wordt uitgedrukt. Uit de groeicurves blijkt dat de aan
vankelijke achterstand van Stevenage reeds in 1964 volledig is ingelopen. 
Daarna treedt een snellere toename van de centrumontwikkeling in Steven
age dan in Harlow op. Dit in tegenstelling tot het verloop van de bevolking 
in de beide steden, die eerder een tegengesteld beeld doet verwachten. 
Een vergelijking tussen de bevolkingsgroei en de centrumgroei is weerge
geven in tabel 3. 

Uit dit overzicht kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Zo blijkt 
dat na vijf jaar in geen van beide steden centrumontwikkeling heeft plaats
gehad, hoewel het inwonertal op dat moment reeds voor 20% en 25% 
bereikt was. Na 15 jaar is in beide centra ca. 55% van het centrumareaal 
geoccupeerd. In beide steden blijkt van een duidelijk achterblijven van de 
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Figuur 4 
De centrumontwikkeling van Harlow 
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Tabel 3 Bevolkingsgroei en centrumgroei in Stevenage en Harlow 

Jaar* Stevenage Harlow 

Gerealiseerde Gerealiseerd Gerealiseerde Gerealiseerd 
bevolkings- centrum opp. bevolkings- centrumopp. 
omvang in% in% omvang in% in% 
van doel- totaal opp. van doel- totaal opp. 
stelling stelling 

na 5 jaar 
(1955) 20 0 25 0 
na 10 jaar 
(1960) 44 28 56 35 
na 15 jaar 
(1965) 68 57 83 55 
na 20 jaar 
(1970) 79 67 96 60 

. Als beginjaar is gekozen het jaar van gereedkomen van de eerste woning . 

centrumontwikkeling sprake te zijn. In Stevenage, dat op een 'voorspoe
dige' centrumontwikkeling kan bogen, is dit verschil in ontwikkeling na 15 
en 20 jaar 11-12%. In Harlow, waar de centrumvorming veel moeizamer 
verloopt, neemt deze achterstand in de loop der jaren toe, van 28% na 15 
jaar tot 36% na 20 jaar na gereedkomen van de eerste woning. 
Gezien deze groeires-ultaten van Harlow mag het discutabel worden geacht 
of bij het vasthouden aan ongewijzigde basisgegevens over bevolkings
omvang in deze stad ooit van een volledige realisatie van het centrum sprake 
zal zijn. Doch ook voor Stevenage moet aan de realiseerbaarheid van het 
gehele centrumplan worden getwijfeld. Hoewel een zekere vertraging bij de 
centrumvorming (de zgn. time-lag) hier zeker een rol speelt, lijkt het discu
tabel of een toename van 16.500 eigen inwoners, ofwel 21%, zo zwaar kan 
wegen dat zij voor een realisatie van ca. 33% van het centrum kan zorg
dragen. 
De toekomstige ontwikkeling is nog onzeker nu zowel Harlow als Stevenage 
hun streefdoel ten aanzien van hun inwonertal aanzienlijk hebben ver
hoogd. Stevenage wil zijn maximale inwonertal gesteld zien op 100.000 
1 05.000. Harlow heeft reeds in 1963 een aanvraag tot vergroting van zijn 
toekomstige omvang tot 120.000 - 130.000 personen ingediend. Mocht 
evenwel op beide aanvragen afwijzend worden beschikt, dan is de kans niet 
denkbeeldig dat de bewoners van beide steden nog zeer lange tijd met 
onbebouwde centrumgrond zullen worden geconfronteerd. 
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Figuur 6 
Overzicht van de verhouding tussen bebouwde en onbebouwde centrum
gronden op diverse tijdstippen 
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Uit de bestudering van beide voorbeelden wordt duidelijk dat zelfs in geval
len waarin van maximale ontwikkelingsstimulansen sprake is, enige garantie 
omtrent de periode van onbebouwd blijven van centrumgrond niet goed te 
geven is. Het is zelfs, gezien de groeiresultaten in de beide onderzochte 
steden, de vraag of inderdaad van een 'tijdelijk' braak liggen van de terrei
nen sprake zal zijn. 
In beide gevallen blijkt van een duidelijke overdimensionering van de voor 
centrumdoeleinden gereserveerde grondoppervlakte bij de centrumplanning 
sprake te zijn geweest. De oorzaken hiervan zullen later in dit hoofdstuk 
worden bezien. Vooruitlopend op die analyse mag hier reeds worden ge
steld, dat Stevenage en Harlow geen op zichzelfstaande voorbeelden zijn, 
doch eerder illustraties van een min of meer algemeen verschijnsel. Een 
verschijnsel dat dus ook in Nederland mag worden verwacht. 
De consequentie van deze overdimensionering is, dat tot op het moment 
waarop de gemeenschap besluit de gronden voor andere doeleinden te gaan 
aanwenden, in het centrum onrendabele terreinen aanwezig zullen zijn. Dat 
deze aanwezigheid kostenverhogend werkt zowel tijdens als na het centrum
vormingsproces, behoeft geen betoog. 

2.2.2 De homogeniteit van de centrumvoorzieningen 

Het is evident dat de geconstateerde eenzijdigheid van het aangeboden voor
zieningen-pakket, veroorzaakt door de economische karakteristiek van de 
bebouwing, als een nadeel moet worden gezien. Jane Jacobs 1 spreekt in dit 
verband van 'The economie rigor mortis of one-age construction.' Het be
treft hier een nadeel dat zowel door de bewoner, de bezoeker als het bedrijf 
in het centrum zal worden gevoeld. 
Dat deze nadelen slechts zeer ten dele door de veroudering van het centrum 
zullen worden achterhaald, kan blijken als nader op het ontwikkelingspro
ces wordt ingegaan. 

Bij het opstellen van het programma voor een nieuw centrum wordt uitge
gaan van een raming van de potentiële koopkracht van de in de omgeving 
van het centrum wonende bevolking. Op grond van dit bevolkingsdraagvlak 
wordt een schatting van de omzet gemaakt. Deze omzetschatting mag even
wel nog niet als basis gebruikt worden voor een bepaling van het vloerop
pervlak van het centrum. 
Uit ervaring is namelijk gebleken dat het bevolkingsdraagvlak slechts zeer 
ten dele de werkelijke verkoopcijfers van een centrum bepaalt. De omzet 
hangt voor een belangrijk deel af van de vraag of, en zo ja, voor welke 
goederen de potentiële koper zich metterdaad tot het centrum zal wenden 
voor het doen van zijn aankopen. De mate waarin dit gebeurt wordt wel het 
bindingspercentage van het centrum genoemd. Dit bindingspercentage be· 
paalt uiteindelijk het economische draagvlak van het centrum en daarmede 
zijn omvang. Dit economische draagvlak is van verschillende factoren afhan· 
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kelijk. Het behoeft daarom geen verwondering te wekken dat bij nederzet
tingen van gelijk inwonertal toch een verschillende omvang van centra 
wordt aangetroffen. 
Allereerst wordt het economisch draagvlak beïnvloed door externe facto
ren, zoals de ligging van het centrum ten opzichte van andere centra. Wan
neer het centrum op zeer grote afstand van andere centra tot ontwikkeling 
komt, zal van deze andere centra weinig afromende werking behoeven te 
worden gevreesd. In een situatie waarbij de afstand tussen de centra gerin
ger is en een zekere mate van concurrentie tussen de centra optreedt, ver
toont dit cijfer een grotere variabiliteit. De mate waarin deze concurrentie 
zal worden gevoeld is verschillend. 

Behalve van externe factoren zoals de reistijd tot en de aard van de concur
rerende centra wordt de beslissing van de consument, zich al dan niet tot 
een bepaald centrum te wenden, in hoge mate door interne factoren be
paald. Deze zijn als volgt te rubriceren: 

1 Het totale centrumoppervlak 
De kans dat een koper zich metterdaad tot een centrum zal wenden voor de 
verwerving van een goed hangt direct samen met zijn verwachtingen ten 
aanzien van de kans van slagen van deze aankoop op die plaats. De aspirant
koper relateert volgens Reilly deze kans in eerste instantie aan de omvang 
van het verkoopoppervlak in het centrum. 
Gebaseerd op de wet van Reilly komt Huff2 tot de volgende uitspraak: ' ... 
the ratio of the probabilities that the consumer will buy at two given 
shopping centers is determined by the ratio of their selling space and the 
inverse of the ratio of their respective distances toa given power.' 
Dit verband is als volgt te formuleren 

waarin 
0 1 en 0 2 

0 1 en 0 2 
D1 en D2 

c 
n 

c x - 1 x - 2 0 (D )" 
0 2 D1 

kans op aankoop in centrum 1 en 2 voor een individuele 
consument; 
de verkoopruimte in centrum 1 en 2; 
de afstand die de consument moet overbruggen om in cen
trum 1 respectievelijk 2 te komen; 
constante; 
parameter van de afstand. 

De hoge vestigingskosten in het nieuwe centrum, die een reducerende in
vloed op de omvang van de bedrijfsvloeroppervlakte hebben, werken du_s 
indirect een verlaging van het bindingspercentage van het centrum in de 
hand. 
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2 De keuzemogelijkheid tussen verschillende vestigingen per branche 
Afgezien van de grootte van het verkoopoppervlak in absolute zin is de 
mate van keuzemogelijkheid tussen verschillende vestigingen binnen een 
branche voor de kans op aankoop en dus voor de totale attractie van een 
centrum eveneens van belang. Reeds in 1958 wees Ne!son3 op 'the rule of 
retail compatibility'. Hij stelt: 
'Two businesses that are compatible wil I do better side by side, other things 
being equal'. 
Hij formuleert het verband als volgt: 

~0= I x (OI +Os) x OI x(~l + ~SJ 
waarin 
OI 
PI 
o. 
:u 
I 

volume of larger store (total purchasing);* 
purposetul purchasing* in larger store; 
volume of smaller store (total purchasing); 
purposetul purchasing in smaller store; 
increase in total volume of two stores; 
degree of interchange. 

• A purposelul purchase is one made by a shopper who, when interviewed, states that a visit to the 
store was a major purpose of the shopping trip. Total purchases, of course, include incidental and 
impulse purchases as weiL 

In eerste instantie kan dus een opvoering van de gezamenlijke omzetstijging 
(dit is een hoger bindingspercentage) worden verkregen door een grotere 
omzet in beide vestigingen afzonderlijk. Deze omzetvergroting blijkt even
wel grotendeels afhankelijk van de vloeroppervlakte en dl.ls van de huisves
tingskosten van de beide vestigingen. Van hoge huisvestingskosten zal dus 
een cumulatieve reductie op de omzet uitgaan. Allereerst door beperking 
van de omzetten per vestiging en daarnaast ook door de vermindering van 
de stimulerende werking van deze vestigingen ten opzichte van elkaar. 

3 De diversiteit van het centrum 
De keuze van de plaats waarheen de koper zich voor het doen van zijn 
aankopen zal begeven, wordt niet uitsluitend bepaald door de aard van het 
aan te kopen goed zelf. Zij wordt mede beïnvloed door de totale samenstel
ling van de boodschappenlijst. Lesley Curry4 beschrijft deze keuze als 
volgt: 
'Except for goods of the lowest order, consumers will preter not to make 
trips to eentres having a sector of orders of goods of less than a stated 
number. This is because the shopping list at any time wil I contain a number 
of different orders of goods and economy of effort in purchasing is greatest 
when the list is appointed between as few eentres as possible.' 
De kans dat een koper zich metterdaad tot een centrum zal wenden wordt 
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dus groter naarmate het geboden goederenassortiment uitgebreider is, of zo 
men wil de diversiteit van de aangeboden goederen groter wordt. Daar het 
goederenassortiment gerelateerd is aan de huisvestingskostendifferentiatie 
in het centrum, zal het bindingspercentage van het centrum afnemen bij een 
grotere homogeniteit van deze kosten. 

Uit deze drie factoren is het duidelijk dat het bindingspercentage van 
nieuwe centra sterk negatief beïnvloed wordt door de hoogte en de homo
geniteit van de huisvestingskosten. Een nieuw centrum zal daardoor in een 
slechte concurrentiepositie ten opzichte van een ouder centrum verkeren. 
Het is niet toevallig dat in dit verband de term concurrentiepositie wordt 
gebruikt. In werkelijkheid vloeit de niet door het nieuwe stadscentrum 
gebonden koopkracht weg en wordt aangetrokken door een ander centrum. 
De koopkracht gaat dus voor het nieuwe centrum verloren. Dit verlies is een 
proces, waarvan de richting slechts ten koste van zeer grote inspanning kan 
worden omgekeerd. In het andere centrum zal de omzetvergroting de moge
lijkheid scheppen tot een verdere uitbouw van het reeds aanwezige voor
zieningenpakket. Deze vergroting zal, zoals in het vorenstaande is aange
toond, zelf weer tot een verhoging van de attractie van dit centrum aanlei
ding geven. De concurrentiepositie van het nieuwe centrum zal hierdoor 
verder verslechteren, waardoor wederom koopkracht zal wegvloeien. Dit 
proces zal voortgaan totdat zich uiteindelijk een evenwichtstoastand instelt. 
Het is duidelijk dat het weinig waarschijnlijk is dat het nieuwe stadshart 
binnen afzienbare tijd ooit in staat zal zijn de verloren koopkracht volledig 
terug te winnen. Dit is slechts mogelijk indien de aantrekkelijkheid van het 
concurrerende centrum onder invloed van autonome ontwikkelingen (ver
keerscongesties) zal teruglopen. Ook een verdere stijging van het eigen in
wonertal kan, door de introductie van nieuwe voorzieningen, een grotere 
binding van de koopkracht bewerkstelligen, doch voornamelijk voorzover 
deze voorzieningen een verbreding van het goederenassortiment zullen bie
den. 
Daar een nieuwe bedrijfsvestiging rekening houdt met de bestaande aantrek
kingskracht van zijn toekomstige omgeving ( lsard5 ), is het streven naar een 
zo hoog mogelijke koopkrachtbinding voor de ontwikkeling van het nieuwe 
centrum van het grootste belang. De geringe differentiatie in de constructie
en locatiewaarden doorkruist dit streven. In feite is de enige methode waar
op de overheid invloed op deze aantrekkelijkheid kan uitoefenen het mid
del van de grondprijsfinanciering. 
In het vorige hoofdstuk zijn de twee gangbare financieringsmethoden be
sproken. Zij zullen hier op hun invloed op de centrumontwikkeling nader 
worden onderzocht. 

Indien bij de berekening van de grondkosten, van de reële kosten wordt 
uitgegaan, dan wil dit zeggen dat de vestigingskosten per m2 bouwgrond bij 
het verstrijken van de jaren voor de ondernemer zullen toenemen (Gt = 
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G
0 

x (1 + i) t). De vestigingsweerstand neemt hierdoor jaarlijks toe, hetgeen 
een negatieve invloed op de uitbreiding van het keuze-assortiment zal heb
ben. 
Om deze ongunstige ontwikkeling tegen te gaan wordt door de gemeentebe
sturen soms tot het andere financieringssysteem besloten, namelijk die op 
basis van grondkostennivellering (Gt = 1

9 
+ J

1
). Bij deze methode wordt 

over de investeringskosten (I ) een gemiddeld renteverlies bepaald, terwijl 
de bouwrijpmaakkosten (Jt) 

9
tegen de werkelijke kosten worden doorbe

rekend. De grondprijsstijging volgens deze berekeningsmethode is met het 
stijgen der jaren veel minder progressief, waardoor de vestigingsweerstand 
minder stijgt. 
Het nadeel van deze methode is dat winkelvestigingen in de aanvangspe
riode van de centrumontwikkeling met een hogere grondprijs worden ge
confronteerd dan strikt genomen (uit economische overwegingen) noodza
kelijk zou zijn. 
Het is zonder meer duidelijk, dat hiervan een verhoging van de huurwaarde 
en dus een verkleining van de verkoopoppervlakte in deze beginperiode 
moet worden verwacht. Door de afhankelijkheid tussen centrumoppervlak
te en centrumassortiment zal hierdoor een achterstand in het centrumassor
timent optreden. Het gevolg hiervan is, dat in de beginperiode van de cen
trumontwikkeling de aantrekkingskracht van het centrum lager is dan zon· 
der grondkostennivellering het geval zou zijn. Het is zeer de vraag of deze 
achterstand in een latere fase van de ontwikkeling door de geringere vesti
gingsweerstand in voldoende mate kan worden ingelopen. 
Zowel bij de financiering volgens 'reële kosten' als volgens de 'grondkosten
nivelleringsmethode' blijkt van de aanwezigheid van onbebouwde terreinen 
een duidelijk aanwijsbare negatieve invloed op de totale centrumontwikke
ling uit te gaan. 

2.2.3 De plaatsverandering van het hoofdcentrum 

Bij de beschrijving van het groeiproces van nieuwe steden is geconstateerd 
dat tijdens de ontwikkeling van de nieuwe stad vaak een breekpunt in de 
ruimtelijke structuur optreedt door plaatsverandering van het hoofdcen· 
trum. Het is van belang om dit groeiproces voor wat betreft zijn blijvende 
consequenties ten opzichte van de centrumontwikkeling te onderzoeken. 
De aanwezigheid van een zelfstandig wijkcentrum, dat gedurende de eerste 
groeistadia van de stedelijke ontwikkeling de taak van hoofdcentrum ver· 
vult, wil zeggen dat gedurende deze periode koopkracht in het wijkcentrum 
gebonden wordt. De stimulerende werking van deze koopkracht komt hier
door ook aan dit wijkcentrum ten goede, dat op grond van deze agglomere
rende invloed zijn ontwikkeling versterkt ziet. De afwezigheid van concur· 
rentie en de extra attractiviteit weerspiegelen zich in het geconstateerde 
uitgebreidere voorzieningenassortiment van dit tijdelijke hoofdcentrum. 
Door de aanwezigheid van het zelfstandige wijkcentrum met zijn uitgebrei-
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de voorzieningenpakket ondervindt de komst van het definitieve hoofdcen
trum vertraging. In feite moet een extra drempel worden overwonnen door 
de concurrentie van het bestaande zelfstandige centrum. Doordat het toege
nomen bevolkingsdraagvlak veelal onvoldoende is om een nieuwe centrum
ontwikkeling te wettigen, wordt een wegzuiging van de activiteiten van het 
wijkcentrum ingecalculeerd. De ondernemers van dit centrum vrezen van 
deze ontwikkeling niet ten onrechte een afroming van hun bedrijvigheid. Zij 
zullen niet alleen een stuk afzetgebied voor de hoogwaardige goederen van 
het duurzame gebruikspakket gaan missen, doch ook als nevenverschijnsel 
een gedeelte van de omzet in de sfeer van hetvoedings-en genotmiddelen
pakket. 
Welke omvang deze reductie kan aannemen mag blijken uit cijfers omtrent 
de gevolgen van de opening van het nieuwe stadsdeelcentrum in 1972 voor 
Amsterdam-Noord in Buikstotermeer op de bedrijvigheid in het tijdelijke 
hoofdcentrum van dit stadsdeel aan het Waterlandplein.6 

Hier bleek de opening van het nieuwe stadsdeelcentrum gedurende de eerste 
weken een omzetdaling van 40% te weeg te brengen. Zelfs als een deel van 
deze activiteitsvermindering aan nieuwsgierigheid ten aanzien van het 
nieuwe hoofdcentrum moet worden toegeschreven en later weer kan wor
den teruggewonnen, dan moet toch voor het centrum Waterlandplein een 
aanzienlijke blijvende daling van de omzet worden gevreesd. Het is niet 
ondenkbaar dat deze daling voor een aantal vestigingen een bedreiging van 
hun voortbestaan kan opleveren. 
Gezien tegen deze achtergrond worden de bezwaren van de ondernemers uit 
oudere (wijk-)voorzieningscentra tegen de komst van een nieuw en zelfstan
dig gelegen hoofdcentrum volledig begrijpelijk. Met name de protesten van 
de winkeliers uit het oude en sterk geëxpandeerde dorpcentrum in Zoeter
meer en uit het extra ontwikkelde tijdelijk als hoofdcentrum opererende 
eerste wijkcentrum in Lelystad vinden in deze terechte vrees voor omzetda
ling hun oorzaak. 

De omvang vàn de afvloeiing van de koopkracht uit het wijkcentrum en de 
hoogte van de barrière bij de vestiging van het hoofdcentrum zullen sterk 
afhangen van de mate van overdimensionering die in het wijkcentrum heeft 
plaatsgehad. Vaak geven deze overwegingen aanleiding tot terughoudend
heid bij het toegeven aan de ontwikkelingsdruk, zowel bij de overheid als 
bij de ondernemer. Deze benadering schept evenwel weer andere nadelen. 
In dat geval biedt de nieuwe stad gedurende deze ontwikkelingsfase een 
lager voorzieningenniveau dan vanuit bevolkingsomvang noodzakelijk zou 
zijn. Dit betekent dat de bevolking zich (onnodig) voor bepaalde voorzie
ningen tot een elders gelegen centrum zal wenden. Hierdoor zal een ge
deelte van de koopkracht van deze bevolking voor de nieuwe stad verloren 
gaan. Uit hetgeen onder paragraaf 2.2.2 ten aanzien van de importantie van 
het koopkrachtbindingspercentage voor de centrumontwikkeling is be
toogd, volgt, dat ernstig moet worden betwijfeld of deze verlaging van het 
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bindingspercentage later kan worden ingelopen. Een blijvende attractiever
mindering ligt eerder in de lijn van de verwachtingen. 
Uit het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat van de 'plaatsver
andering' van het hoofdcentrum gedurende het groeiproces van de nieuwe 
stad een negatieve invloed op het centrumvormingsproces uitgaat, welke 
zeer waarschijnlijk tot blijvende vermindering van de attractiviteit van het 
centrum zal leiden. 

2.3 De nadelen van het kunstmatige planningsproces 

Bij de eindtoestandplanologie zoals deze bij de totstandkoming van de 
nieuwe steden wordt gebruikt vindt het planningsproces ver voor de realisa
tiedatum van de plannen plaats. Hierin kan een bron van fouten schuilen 
die tot aanzienlijke discrepanties tussen planning en werkelijkheid kunnen 
leiden. 
Een vingerwijzing voor de aanwezigheid van deze problematiek is verkregen 
uit de bestudering van het verloop van de centrumontwikkelingen in 
Harlow en Stevenage. In beide woonkernen moest voor dit moment een 
duidelijke overdimensionering bij de centrumplanning worden geconsta
teerd. 
De vragen die nu dienen te worden beantwoord zijn: 
a hoe is deze afwijking van het plan tot stand gekomen? 
b kon deze afwijking worden voorkomen, of is zij inhaerent aan het ge

volgde planningsproces? 

Globaal gezien zijn er vijf redenen aan te geven voor een discrepantie tussen 
planningsantwerp en gerealiseerde ontwikkeling. Twee dienen toegeschre
ven te worden aan interne factoren en drie aan externe omstandigheden. 
In feite zijn zij allen evenwel tot één begrip- dat van de onzekerheid -
terug te voeren. Op welke wijze deze onzekerheid bij de planologie haar 
invloed doet gelden kan uit het volgende blijken. 

2.3.1 De interne factoren 

a Allereerst dient in dit verband te worden gewezen op hetgeen in hoofd
stuk 1 reeds omtrent de werkwijze bij het opstellen van het centrumpro
gramma is gesteld. Het als basis voor een ontwerp gebruiken van een pro
gramma dat is afgeleid van een 'momentopname' uit de gemiddelde groei
histories van gelijksoortige, natuurlijk gegroeide steden kan een bron van 
afwijkingen vormen. De doorgemaakte ontwikkeling, die geleid heeft tot 
het gemeten resultaat, wordt bij de opstelling van het programma op geen 
enkele wijze tot uitdrukking gebracht, hoewel deze factor wel impliciet in 
de verzamelde gegevens verankerd ligt. 
Dat hierdoor een grote kans op discrepantie tussen programma en gereali-
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seerde werkelijkheid ontstaat, behoeft geen betoog. Een te optimistische 
verwachting ten aanzien van het attractiviteitsniveau van het nieuwe cen
trum kan reeds tot aanzienlijke afwijkingen aanleiding geven, zeker als hier
door in een vroeg stadium van de stedelijke ontwikkeling koopkracht naar 
elders gelegen centra wegvloeit. Hetzelfde geldt voor een onderschatting van 
de problematiek die samenhangt met de plaatsverandering van het hoofd
centrum gedurende het stedelijk groeiproces. 

b Daarnaast is het eveneens diskutabel of het metterdaad mogelijk is over 
een zeer lange termijn een ruimtelijk centrumprogramma op te stellen. 
Hierbij kan immers noodgedwongen - slechts gebruik worden gemaakt 
van de kennis van de toekomstige ontwikkeling van de kernfunctie, distri
butievorm7, samenlevingsvorm en symboolwaarde van het centrum, waar
over op het moment van programmeren wordt beschikt. Doordat deze ge
gevens worden gebruikt in voorspellingen op lange termijn zijn zij uiteraard 
in hoge mate onnauwkeurig. 
Afwijkingen in het uiteindelijk te realiseren programma, veroorzaakt door 
wijzigingen in een van deze factoren, moeten daarom verre van onwaar
schijnlijk worden geacht. Het is daarom niet verwonderlijk dat onder de 
deskundigen op het gebied van de distributie-planologie volstrekt geen com
munis opinio heerst omtrent de behoefte aan winkelareaal in de toekomst 
(Gantvoort8 ). 

2_3_2 De externe factoren 

a Ook invloeden van buitenaf kunnen de ontwikkeling van een nieuw 
centrum in negatieve zin beïnvloeden. Met name dient in dit verband de 
onderschatting van de invloed van in de nabijheid tot ontwikkeling geko
men winkelcentra te worden genoemd. Zo bleek de ontwikkeling van het 
stadsdeelcentrum Zuidplein in Rotterdam een ondermijning van de plannen 
van het winkelcentrum Hoogvliet.9 Een analoge ontwikkeling doet zich 
voor ten aanzien van het winkelcentrum van Mariahoeve in Den Haag. Hier 
zal door de komst van het winkelcentrum Leidschenhage nog slechts een 
beperkte afbouw plaats vinden. 10 

b Ook het tijdstip van bebouwen van centrumgrond heeft grote invloed op 
de centrumontwikkeling. Bij de planning van de woonkern wordt van een 
onderstelling omtrent de groeisnelheid uitgegaan. Doch ook deze planning 
beweegt zich over dermate lange termijnen en zij is zo zeer verweven met de 
reeds eerder genoemde externe factoren als economische en demografische 
ontwikkeling dat van een enigszins betrouwbare groeiprognose nauwelijks 
sprake kan zijn. 
Vertragingen in de ontwikkeling van de gehele woonkern hebben hun reper
cussies op de ontwikkeling van het centrum. Bijgaand voorbeeld, de ontwik
keling van Spijkenisse, geeft een goed inzicht in de omvang van deze proble-
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matiek. 
De gemeente Spijkenisse is zeker niet de enige Nederlandse groeikern die 
aan een ontwikkelingsgeschiedenis als de onderstaande lijdt. Ook de ont
wikkeling van Hoogvliet en Hellevoetsluis is minder voorspoedig gegaan dan 
allerwegen werd verwacht. Dat Spijkenisse hier als voorbeeld is gegeven 
komt slechts doordat deze gemeente haar ontwikkeling en programmering 
op zo uitgebreide en toegankelijke wijze heeft gedocumenteerd. 
In tabel 4 is een overzicht opgesteld van het verloop van de centrumplan
ning in deze gemeente. Hierbij is van documenten gebruik gemaakt die met 
een regelmatig interval van ± 5 jaar het licht zagen. 111. 12. 13, 141 

In de tabel zijn steeds de werkelijke en de geschatte groeicijfers naast elkaar 
geplaatst. In een afzonderlijke kolom werden tevens de prognoses omtrent 
de realisatiedatum van de eerste centrumfase opgenomen. Deze gegevens 
zijn afgeleid uit de uitspraken in de publikaties, die hier integraal worden 
weergegeven omdat ze beter dan het cijfermateriaal de wijzigingen in de 
benadering van de centrumproblematiek weergeven. 

In 1958: 

In 1962: 

En elders: 

In 1968: 

En verder: 
In 1972: 
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'Dat hiertoe {uitbreiding van het centrumwinkelareaal) reeds 
vóór 1965 noodzaak bestaat, lijkt onwaarschijnlijk. Wel is het 
zaak dat spoedig, parallel met de ontwerpen der nieuwe woon
wijken, ook een centrumplan wordt opgesteld.' 
'Aan de hand van deze factoren en rekening houdende met de 
aantallen winkels die elders in de gemeente tot stand zullen 
komen in deze periode, achten wij het, zeer globaal geschat, 
mogelijk dat zich een 25-tal winkels in het stadscentrum zal 
vestigen in de periode tot 1967.' 
'Te verwachten valt dat ook enkele andere voorzieningen een 
onderkomen zullen zoeken. Hierbij valt te denken aan een 
postkantoor, enkele bijkantoren van banken, enkele horecabe
drijven en wellicht enkele kantoren.' 
'Een goed uitgangspunt lijkt de realisering van het stadscen
trum in drie fasen, resp. afgestemd op een inwonertal van 
30.000, 60.000 en 80.000, waarbij wel moet worden aangete
kend, dat in de latere ontwikkelingsstadia waarschijnlijk steeds 
minder sprake zal zijn van in de tijd gezien scherp begrensde 
fasen.' 
'De eerste fase kan tegen 1975 worden voltooid.' 
' ... Een en ander impliceert dat het eerste groeistadium van het 
stadscentrum in onze gemeente 'gestimuleerd' tot stand zal 
moeten komen op basis van een door de gemeente zelf op te 
brengen samenbundeling van voorzieningen en activiteiten en 
impliceert tevens, dat investeringen in de eerste fase, pas zullen 
kunnen worden afgeschreven in de latere fasen.' 
Op basis van de bevolkingsantwikkeling (35.000 inw.) wordt 
nog altijd 1974 als datum voor de eerste fase genoemd. Doch 



Tabel 4 Bevolkingsprognoses Spijkenisse 

1958 1953 1968 1973 
max.-min. 

1-1-1958 3.500 3.500 3.500 3.500 

1959 

1960 11.000 5.500 5.500 5.500 

1961 

1962 

1963 10.000 10.000 10.000 

1964 

1965 42.000 17.000 15.000 15.000 

1966 

1967 

1968 20.000 20.000 

1969 

1970 67.000 25.000 

1971 

1972 27.000 

1973 

1974 

1975 90.000 35.000 33.000 -31.000 

1980 54.000 43.000 40.000-35.000 

1985 

1990 55.000 54.000 - 41.000 

2000 90.000 80.000 60.000 - 45.000 

cursief " gerealiseerde groei 
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de te volgen procedure, nodig bij uitstel van deze realisatieda
tum, wordt in dezelfde alinea aangegeven. 

Uit deze citaten blijkt dat tussen 1958 en 1972 de gedachten over de 
mogelijkheid van een begin van centrumrealisatie verschoven zijn over een 
periode van tien jaar, namelijk 1965/67 tot 1975. Deze realisatie in 1975 
heeft dan betrekking op de realisatie van de eerste fase van het centrum, 
behorende bij een inwonertal van 35.000, doch slechts onder voorwaarde 
dat deze ontwikkeling door de gemeente wordt 'gestimuleerd.' 
Vaak zal een vertraging in de bevolkingsgroei slechts tot uitstel van realisa
tie van de centrumvoorzieningen leiden. Doch in sommige gevallen kan van 
uitstel ook afstel komen. Dit is met name het geval indien de vestigingskos
tencumulatie zo hoog oploopt, dat deze prohibitief voor de vestiging van 
een bedrijf is. Immers, het is mogelijk dat bedrijven, die nog net in staat 
waren de vestigingskosten na bijvoorbeeld 15 jaar op te brengen, die kosten 
verbonden aan vestiging na 20 jaar niet meer kunnen financieren. Zij zullen 
dus van vestiging moeten afzien als de onrendabele top niet uit andere bron 
wordt gefinancierd. Dit zal tot gevolg hebben, dat voorzieningen waarop in 
het centrumprogramma is gerekend, blijvend in het centrum zullen ontbre
ken, zodat het verkooppakket van het centrum smaller blijft dan is voor
zien. De voor deze voorzieningen bestemde gronden blijven in dat geval 
veelal onbebouwd. De kans dat andere vestigingen de plaats van de afgeval
len vestigingen zullen innemen wordt, juist door de versmalling van het 
goederenpakket, verkleind. 

c Ook afwijkingen van de voorspelde maximale groei van de woonkern 
kunnen problemen voor de centrumrealisatie meebrengen. Door de afhan
kelijkheid van externe factoren als bevolkingsgroei en economische groei zal 
het zonder meer duidelijk zijn dat de betrouwbaarheid van schattingen van 
de uiteindelijke omvang van een nederzetting op zijn minst twijfelachtig is. 
Het gevolg is dat ook het ruimtelijk centrumprogramma zelf, dat immers 
aan dit toekomstige inwonertal werd gebonden, door deze instabiliteit van 
het uitgangspunt op losse schroeven komt te staan. 
Zo bleek uit de cijfers van Spijkenisse ook een wijziging in de uiteindelijke 
omvang van de woonkern. In 1958 werd verwacht dat de stad in 1975 
volgroeid zou zijn en een inwonertal van 90.000 zou bevatten. De verwach
tingen in 1972 spreken slechts van een uiteindelijk niveau van 64.000 in
woners, te bereiken na het jaar 2000. 
Het spreekt vanzelf dat deze versmalling van het inwonerdraagvlak verre
gaande repercussies voor de omvang van het centrum zal hebben. 
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2.4 Conclusie en probleemstelling 

In het voorgaande is aangetoond dat toepassing van het schoksgewijze groei
proces bij de totstandkoming van nieuwe stadscentra tot bezwaren aanlei
ding geeft. Hoewel de exacte tijdsduur van die invloed niet is gemeten, staat 
het vast dat een nieuw centrum zeer lang met de nadelige gevolgen van de 
groeiprocedure wordt geconfronteerd. Het resultaat van deze ontwikkeling 
is dat de kunstmatige stadscentra als concentratiegebied van activiteiten een 
duidelijke achterstand hebben op hun natuurlijk gegroeide tegenhangers. 
De vraag of het noodzakelijk is tot een andere procedure van centrumreali
satie te komen, is niet zonder meer bevestigend te beantwoorden. Dat hangt 
af van de importantie die aan de gebleken bezwaren moet worden toege
kend. Wentholt15 formuleerde die vraag met betrekking tot Rotterdam als 
volgt (blz. 69): 'De herbouwde binnenstad van Rotterdam voldoet toch 
uitermate goed aan haar eigenlijke functies: men komt er zaken doen, men 
komt er winkelen, men vindt er zijn ontspanning. Moeten wij ons om die 
meerwaarde, die oude stadscentra blijkbaar vaak nog wel hebben, nu zo 
druk maken? ' 
Uit het voorgaande blijkt evenwel dat deze vraag te simplistisch is geformu
leerd. Het mag dan zo zijn dat de Rotterdamse binnenstad uitermate goed 
aan haar functionele eisen voldoet, het is onjuist te menen dat zij niet beter 
zou kunnen functioneren. Ook Wentholt ziet dit verband tussen 'functie' en 
'aantrekkelijkheid'. Hij zegt (blz. 70): 'Het volwaardige gebruik door de 
stadsbewoners en -gebruikers van hun centrum en daarmee het volwaardige 
functioneren van de utilitaire en communicatieve stadsfuncties hangt echter 
in sterke mate af van de meerwaarde die een stad krijgt omdat men er graag 
komt.' 
Wentholt duidt hiermede op de importantie van het recreatieve element 
binnen de centrumvoorzieningen. Door het veelal marginale karakter van 
deze categorie ondernemingen zullen deze juist in een nieuw centrum on
dervertegenwoordigd zijn. 
Hoe belangrijk dit element van de levendigheid in het centrum kan zijn, kan 
worden gedemonstreerd aan de hand van een onderzoek, gedaan in Eindho
ven.1 6 Daaruit bleek dat op donderdag 12% van de centrumbezoekers als 
reden voor hun aanwezigheid in het centrum ontspanning en horecabezoek 
opgaven, terwijl 56% als doel winkelen noemde; de overige 32% bleken 
wegens hun werk aanwezig te zijn. Öit wil zeggen dat op deze dag ongeveer 
1 van elke 10 centrumbezoekers het centrum om recreatieve redenen be
zocht. 
Wordt deze kennis gecombineerd met de wetenschap dat in Cleveland 
(Ohio-USA) ca. één derde deel van alle aankopen in het stadscentrum im
pulsaankopen bleken te zijn, die werden gedaan omdat men het produkt 
zag liggen, dan lijkt het gewettigd te veronderstellen dat een geringere recre
atieve aantrekkelijkheid van een centrum een duidelijk negatieve invloed op 
de omzet zal uitoefenen. 
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In feite vormt het proces een vicieuze cirkel, waarbij de lagere bezoeksfre
quentie zowel oorzaak als gevolg is van de onaantrekkelijkheid van het 
centrum. Een cirkelgang die misschien het best te schematiseren is met de 
volgorde: meer mensen, meer (keuze)mogelijkheden, meer mogelijkheden, 
meer mensen. Er is een zekere mate van interdependentie aantoonbaar 
tussen het goederen- en dienstenassortiment, kortom de aantrekkingskracht 
van een centrum enerzijds en de levendigheid en aantrekkelijkheid van dat 
centrum anderzijds. 

Daar de gesignaleerde gebreken inhaerent zijn aan alle volgens het huidige, 
schoksgewijze groeiproces gecreëerde centra, impliceert het accepteren van 
dit groeiproces voor toekomstige centrumvoorzieningen tevens het aanvaar
den van een zekere mate van 'disfuctionaliteit' van deze centra. 
Behalve de geconstateerde 'disfunctionaliteit' van de nieuwe centra bestaat 
er nog een andere reden om de wenselijkheid van de toepassing van een 
ander groeiproces bij de totstandkoming van nieuwe centra te overwegen. 
Deze wordt gevormd door de wetenschap dat de gevolgde planningsproce
dure uiterst gevoelig is voor onzekerheden in de interne en externe ontwik
kelingen van de nieuwe stad. Deze kwetsbaarheid noopt tot de conclusie 
dat toepassing van de huidige planningsprocedure zelden tot een eindresul
taat conform de voorspellingen zal leiden. 
Beide overwegingen tezamen maken het noodzakelijk te besluiten tot ver
werping van het huidige plannings- en groeiproces van de nieuwe steden en 
om te zien naar een andere planningsprocedure die tot een bevredigender 
resultaat zou kunnen leiden. 
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3 Het dynamisch groeiproces 

3.1 Inleiding 

De vraag of het noodzakelijk is tot een andere groeiprocedure voor nieuwe 
steden te besluiten, is in het vorige hoofdstuk bevestigend beantwoord. Dit 
andere groeiproces is evenwel niet voorhanden. Er zal dus een procedure 
moeten worden gecreëerd. De vraag wordt nu manifest welke vorm en 
eigenschappen dit groeiproces dient te bezitten. 
In de vorige hoofdstukken is op vele plaatsen gewezen op de verschillen die 
bestaan tussen het momenteel algemeen gangbare 'kunstmatige' groeiproces 
en het historische 'natuurlijke' groeiproces. Tevens werd geconstateerd dat 
centra die volgens het historische groeiproces tot stand zijn gekomen, beter 
als centrum functioneren dan hun kunstmatig gegroeide tegenhangers. Het 
lijkt daarom logisch bij het ontwikkelen van een nieuw groeiproces te trach
ten zo dicht mogelijk dit natuurlijke proces te benaderen. 
Deze gedachte is niet geheel nieuw. Reeds door vele schrijvers is naar voren 
gebracht dat de stad geen statisch gegeven vormt, doch dat zij in wezen een 
steeds veranderend object is. Row and Jurkat1 formuleerden dit zeer karak
teristiek: 'Actually of course the city never 'is'. lt is a cliché to say that the 
city is dynamic, it is also correct'. 
Tot op heden heeft deze, toch algemeen bekende, eigenschap van steden 
niet tot enige consequenties voor de ontwerpprocedure geleid. 
J. B. Mcloughlin2 wijst op deze omissie. Hij stelt: 'lf we accept (and I am 
sure that we must) that cities and regions are dynamic evolving systems, 
then it follows that plans must be in the form of charts of a course to be 
steered. lf we try to depiet one future state then we deceive ourselves in 
two ways in believing that there can be stabie condition and in failing to 
show by what steps it is to be reached in any case.' Mcloughlin pleit in dit 
verband voor een andere vorm van planning. Hierbij zou van een andere 

, inhoud van de plannen moeten worden uitgegaan. In tegenstelling tot het 
nu meestal gehanteerde eindplan meent hij dat in de plannen een duidelijke 
groeidynamiek moet worden ingebouwd. Hij zegt: 'Rather we must show a 
sequence of states through which the city should pass at certain points in 
time.' 

In deze studie is deze suggestie van Mcloughlin gevolgd. Het hierin ontwik
kelde groeiproces moet beschouwd worden als een eerste poging tot het 
creëren van een operationeel groeiproces voor nieuwe stedelijke centra dat 
metterdaad de door Mcloughlin bedoelde dynamische groei-eigenschappen 
bezit. Het lijkt daarom een goede gedachte deze nieuwe groeiprocedure met 
de naam 'dynamisch groeiproces' aan te duiden. Dit omdat deze naam zijn 
karakteristiek en de tegenstelling tot het momenteel gevolgde schoksgewijze 
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groeiproces zeer duidelijk tot uiting brengt. 

3.2 Het groeimechanisme van een dynamisch groeiproces 

3. 2. 1 De voorwaarden 

Alvorens tot een beschrijving van het dynamisch groeiproces over te gaan, 
lijkt het nuttig in kort bestek de belangrijkste eisen, die aan dit proces 
zullen worden gesteld, te resumeren. Wil het groeiproces metterdaad het 
groeiproces van de historische stad benaderen, dan dient het aan de volgen
de voorwaarden te voldoen: 

1 De grond 
In alle stadia van de centrumontwikkeling dient de aanwezigheid van onge
bruikte terreinen binnen het centrum zoveel mogelijk te worden vermeden 
(Wentholt3). 

2 De opstallen 
Gedurende het centrumgroeiproces dienen opstallen met de economische 
karakteristiek van oudere bebouwing voor centrumvestiging beschikbaar te 
komen (Jane Jacobs4 ). 

3 De bewinkelingsstructuur 
De bewinkelingsstructuur dient zodanig te worden opgebouwd dat de stad 
via het eenslagstelsel tot een meerslagstelsel evolueert. Hierin dient het 
hoofdcentrum vanaf zijn ontstaan steeds de functie van hoofdcentrum te 
vervullen. De functie van een nevencentrum dient steeds tot de functie van 
nevencentrum beperkt te blijven. Hun komst dient te worden verschoven 
tot het ogenblik dat hiervan geen afromende werking meer voor het hoofd
centrum behoeft te worden gevreesd (Bak6 ). 

4 De ruimtelijke ontwikkeling 
De ruimtelijke ontwikkeling van de woonkern dient zodanig te zijn, dat het 
hoofdcentrum steeds zoveel mogelijk in het zwaartepunt van het stedelijke 
gebied is gelegen ( Klaassen6 ). 

5 De stedelijke ontwikkeling 
De stedelijke ontwikkeling dient zodanig te geschieden, dat de groei van 
jeugd naar volwassenheid van de stad ook in de opeenvolgende dichtheids
profielen tot uiting komt ( Newling7 ). 

3.2.2 Het groeiproces 

Op deze wijze geformuleerd wijst de probleemstelling zelve reeds in de 
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richting waarin de oplossing moet worden gezocht. Deze richting tendeert 
naar een transformatieproces, een proces in de tijd waarbij een langzame 
functiewijziging van bebouwing plaatsvindt. Het is het proces dat sedert jaar 
en dag het grondmechanisme van iedere centrumvorming is geweest. 

1 De grond 
Basis voor deze keuze vormt de eis, dat reeds in een vroeg stadium van de 
groeihistorie tot een zo volledig mogelijke bebouwing van het centrum
gebied moet worden overgegaan. Dit wil zeggen, dat op het moment van 
bouwen slechts een zeer beperkt inwonerdraagvlak in de nederzetting aan· 
wezig zal zijn. Een volledige bebouwing van het centrum met centrumvesti· 
gingen zal door het ontbreken van een voldoende draagvlak economisch 
onverantwoord zijn. 
Wordt desalniettemin het volbouwen van gronden, die voor toekomstig 
centrumgebied zijn aangewezen, reeds in een vroege groeifase van de stad 
gewenst, dan moet een toevlucht worden gezocht in bebouwing t.b.v. een 
andere bestemmingscategorie. De meest voor de hand liggende die hiervoor 
in aanmerking komt is de woonbebouwing. 
Wil binnen dit centrumgebied de centrumvorming daarna alsnog kunnen 
plaatsvinden, dan zal dit slechts op basis van bestemmingswisseling mogeÎijk 
zijn. Deze bestemmingswisseling kan op velerlei wijzen tot stand komen, 
waarbij zowel aan een min of meer intensieve wijziging van de woon
bebouwing kan worden gedacht als aan een volledige vervanging van deze 
bebouwing. In het vervolg zal daarom deze bebouwing met de naam transi
tobebouwing worden aangeduid. 

2 De opstallen 
De tweede eis preciseert het economisch kader waarin deze transitobebou
wing zich dient te bewegen. Gezien de restrictie dat deze bebouwing te 
zijner tijd ook aan minder draagkrachtige vestigingen onderdak moet kun
nen bieden, dient bij deze bebouwing bepaald niet aan een exclusieve en 
dure vorm van wonen te worden gedacht. Veeleer zullen voor deze bouw 
redelijk eenvoudige en dus goedkope woningen in aanmerking komen. 

3 De bewinke/ingsstructuur 
Door de eis dat de bewinkelingsstructuur het mogelijk moet maken dat 
gedurende de eerste groeistadia slechts één centrum aanwezig is, gecombi
neerd met de voorwaarde dat dit centrum gedurende de gehele ontwikke
lingsperiade de functie van hoofdcentrum vervult, wordt de tijd van 
bebouwing van het centrumareaal gefixeerd. Wil aan deze eis kunnen wor
den voldaan, dan zal het hoofdcentrum het eerst voor realisatie in aanmer
king komende centrum dienen te zijn. Situaties waarbij in een vroeg 
stadium een wijk- of buurtcentrum tijdelijk als enig en dus hoofdcentrum 
van de woonkern functioneert, worden hierdoor uitgesloten. 
Dit impliceert dat het eerste buurtcentrum ter voorziening van de eerste 
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woningen reeds in het centrumgebied moet worden gerealiseerd. Dit brengt 
mee dat ook de eerste woningen in dit gebied hun plaats moeten vinden. 

4 De ruimtellïke ontwikkeling 
De vierde eis, dat het hoofdcentrum zoveel mogelijk in het zwaartepunt van 
het stedelijke gebied dient te liggen, geeft een vingerwijzing omtrent de 
vorm waarin de groei van de woonkern dient plaats te hebben. Idealiter wil 
dit zeggen dat de vorm van het centrum een in schillen uitdijende concen
trische beweging moet laten zien. Dit zal veelal om praktische redenen niet 
altijd haalbaar zijn. Om evenwel het historische groeiproces zoveel mogelijk 
te benaderen, zal toch een meer harmonische afweging van de groei per 
windrichting moeten worden nagestreefd. Ook de wens de komst van 
nevencentra lang uit te stellen pleit hiervoor. 

5 De stedelijke ontwikkeling 
Wanneer aan de vier vorige eisen is voldaan, zal het voldoen aan de eis dat 
de ontwikkelingsgeschiedenis van de woonkern zich ook in een wijziging in 
de bewoningsdichtheidsprofielen moet manifesteren, vrijwel automatisch 
volgen. Dit wil zeggen voor zover het het creëren van een kratervormig 
verloop van de dichtheidsprofielen ter plaatse van het centrum betreft. De 
verdringing van de woonfunctie op die plaats staat daar borg voor. 
Dat daarenboven in de naastbij gelegen gebieden van een bevolkingstoe
name sprake zal zijn, lijkt niet zonder meer te garanderen. Hierbij zal het 
realisatieschema van de nieuwe stad een belangrijke rol spelen. Deze materie 
valt echter buiten het kader van deze studie zodat deze verder buiten 
beschouwing kan blijven. 

Resumerend kan het dynamisch groeiproces als volgt worden beschreven: 
Bij de ontwikkeling van een woonkern op basis van het dynamisch groei
proces dient (in de eerste ontwikkelingsfase) te worden gestart met de 
bouw van woningen benevens hun verzorgingscentrum ter plaatse van het 
toekomstige hoofdwinkelcentrum. Deze bebouwing dient, hoewel redelijk 
van kwaliteit, niet excessief kostbaar van karakter te zijn. 
In de volgende ontwikkelingsfase dient het woningareaal aansluitend aan 
deze eerste bebouwing te worden vergroot, waarbij zoveel mogelijk een 
alzijdige opdikking van het kerngebied dient plaats te hebben. De uitbrei
ding van het hoofdcentrum dient door verdringing van de woonbestemming 
tot stand te komen. 
Afhankelijk van de aard van de vestiging die zich op het moment van 
beste.mmingswijziging aandient, zal de bebouwing ofwel zonder meer als 
basis kunnen dienen voor een zeer weinig draagkrachtige centrumfunctie, 
ofwel na verbouwing aan een economisch sterkere vestiging plaats kunnen 
bieden. Zou een bedrijf met een zeer grote financiële draagkracht zich 
presenteren, dan zal zelfs amoveren en vervanging door nieuwbouw in aan
merking kunnen komen. De keuze tussen deze drie mögelijkheden zal mede 
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door de financiële consequenties van deze beslissing worden bepaald. 
Naast dit primaire centrumvormingsproces zal er ook binnen de reeds gerea
liseerde centrumfuncties zeil een proces van verdringing mogelijk moeten 
zijn. Dit om de noodzakelijke niveaudifferentiatie tussen sectoren binnen 
het centrum zelf mogelijk te maken. De komst van de nevencentra dient te 
worden uitgesteld tot daarvan voor het hoofdcentrum geen assortiments
beperking meer dient te worden gevreesd. 

Het oproepen van een kunstmatig transformatief groeiproces kan vele voor
delen voor de centrumontwikkeling opleveren. Men mag echter niet ver
helen dat er ook beperkingen aan verbonden zijn. 
Door het toepassen van transitobebouwing kan de oppervlakte onbebouwde 
grond aanzienlijk worden verminderd. Daartegenover staat dat het realise
ren van nieuwe bedrijfsbebouwing na sloop van de transito-opstal slechts 
toepassing kan vinden voor die centrumgebieden die eerst na langere tijd 
voor centrumvestiging in aanmerking kunnen komen. Voor het uiterlijk en 
de intimiteit van het centrum in de aanloopperiode moet dit als een handi
cap worden gevoeld. Het toepassen van semi-permanente voorzieningen 
t.b.v. de tijdelijke inwoners van het centrum (bijv. park, scholen), zullen in 
dezen misschien een positieve bijdrage kunnen leveren. 
Zelfs indien in de praktijk het volbouwen van de centrumgrond slechts 
beperkt mogelijk is, dan neemt dit niet weg dat over het geheel genomen bij 
toepassing van een transformatief groeiproces in plaats van een schoksge
wijze groeiprocedure, de kansen op het tot stand komen van een werkelijk 
levendig centrum zullen stijgen. 
Het accepteren van het uitgangspunt der 'verdringing', gecombineerd met 
de aanwezigheid van bebouwing met een geringe economische waarde, zal 
het inderdaad mogelijk maken het boutiekje naast het modemagazijn en de 
antiekwinkel naast de moderne meubelzaak te krijgen. Kortom, de zo be
geerde diversiteit in het voorzieningenpakket komt op deze wijze binnen 
het bereik van een nieuw centrum te liggen. 
In aanvulling op de bestemmingswisseling zal binnen dit centrum ook 
sprake zijn van een intensieve gedaantewisseling. Dit zal de architectonische 
eenvormigheid kunnen reduceren. Of op deze wijze ook de nadelige gevol
gen van de homochroniteit van de bebouwing geheel kunnen worden ver
meden, is discutabel. Wel kan worden gesteld dat door de noodzaak na een 
bepaalde periode tot sloop en nieuwbouw t.b.v. bepaalde vestigingstypen 
over te gaan, de doorbreking van de homochroniteit aanzienlijk sneller zal 
plaatsvinden dan bij het huidige centrumvormingsproces het geval zal zijn. 

3.3 Het economische mechanisme van het dynamische groeiproces 

Bij het naspelen van het historische 'natuurlijke' groeiproces, zoals dit in 
het dynamische groeiproces wordt beoogd, treden belangrijke verschillen 
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met het historische voorbeeld aan den dag. 
In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de huisvestingskosten Ht in het historisch 
centrum afhankelijk zijn van twee elementen, te weten: de constructiewaar
de (Ct) en de locatiewaarde ( Lt) van de opstal. De constructiewaarde zelve 
bleek weer afhankelijk van de restwaarde (R

1
) en de transformatiekosten 

(T
1

). die bij ingebruiknemen als detailhandelvestiging van de opstal worden 
gemaakt. 

(zie 1.7) 

De grote differentiatie in alle drie kostenelementen opent de mogelijkheid 
van grote verschillen in huisvestingskosten. Aan deze differentiatie ontleent 
het natuurlijk gegroeide centrum de heterogeniteit in zijn goederenpakket. 

De toestand in het kunstmatige centrum bleek totaal verschillend. Hier 
treedt een jaarlijkse kostenstijging bij de huisvestingskosten op. Deze kos
tenstijging komt allereerst voort uit de omstandigheid dat de grond ge
durende langer of korter tijd onbebouwd gelaten wordt waardoor dus rente
cumulatie optreedt, volgens de formule 

G ~ G x (1 + i) 1 
t 0 

(zie 1.14) 

waarin G
0 

en G
1 

de grondkosten op moment o resp. t, en i het rentepercen
tage op deze investeringen zijn. 
Ten tweede wordt de ondernemer jaarlijks met de structurele stijging van de 
bouwkosten geconfronteerd, die eveneens een kostenverhogende werking 
uitoefent. Deze bouwkostenstijging volgt de formule 

(zie 1.11) 

waarin D
0 

en Dt de bouwkosten van hetzelfde ontwerp voor een bedrijfs
gebouw op moment o en moment t voorstellen, terwijl s de jaarlijkse struc
turele stijging van de bouwkosten voorstelt. 
Wil nu economisch gezien van het naspelen van het historisch groeiproces 
sprake kunnen zijn, dan zal ook de economische karakteristiek van dit 
groeiproces, nl. de differentiatie van de huisvestingskósten binnen het cen
trumgebied, moeten worden geïmiteerd. In principe is deze imitatie niet 
onmogelijk. 

Door het vroegtijdig volbouwen van het centrumgebied met woonbebou
wing kan aan deze eis worden voldaan. De financiering van deze transito
woningen dient zodanig te zijn, dat exploitatie op economische basis ge
durende de gehele levensduur van de woning mogelijk is. Dit wil zeggen dat 
zij op normale wijze huur zullen opbrengen. Uit deze huurinkomsten kun
nen de rentelasten op de grond worden bestreden, terwijl daarnaast ook 
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rente en aflossing van de bouwschuld kunnen worden gedekt. Door de 
verminderende waarde van de opstal, veroorzaakt door het normale 
verouderingsproces, zullen de ondernemers die een transito-opstal betrek
ken inderdaad jaarlijks met een lagere restwaarde voor de opstal worden 
geconfronteerd. De waardestijgingen, die mogelijkerwijs onder de invloed 
van de centrumvorming en de structurele bouwkostenstijging kunnen optre
den zijn hier buiten beschouwing gelaten. Hierop zal elders in deze studie 
worden teruggekomen. 
Het tweede element waardoor de differentiatie in de huisvestingskosten 
wordt bevorderd bestaat uit de transformatiekosten. Evenals bij het natuur
lijke centrum zal ook hier de ondernemer zelf de hoogte van de transforma
tiekosten kunnen bepalen. Dit zal uiteraard tot een groot scala van kosten
niveaus leiden. 
Beide elementen samen zullen een met de jaren stijgende differentiatie in de 
kosten van huisvesting binnen het centrum mogelijk maken. 

Economisch gezien berust het dynamisch groeiproces op de veronderstelling 
dat op een bepaald tijdstip, gelegen enige tijd na het begin van de bouw van 
de woonkern, de vestigingskosten op braakliggende gronden en de vesti
gingskosten na transformatie of sloop van een transito-opstal in financiële 
zin tegen elkaar zullen opwegen. 
Wordt de mogelijkheid van transformatie van de transitobebouwing even 
buiten beschouwing gelaten, dan kan de bovenstaande overweging op de 
volgende wijze worden weergegeven: 

(3.1) 

indien Wt de restwaarde van grond + transito-opstal vertegenwoordigt. In 
figuur 7 is de weerslag van deze formule uitgebeeld. Hierbij is voorlopig 
uitgegaan van een theoretische restwaarde op basis van een afschrijving in 
gelijke jaarlijkse termijnen van 1 Yz%. 
Het rentepercentage is gesteld op 5. 
Op deze wijze kan grafisch de plaats van het evenwichtspunt (break-even 
point) worden vastgesteld. 

3.3.1 De betekenis van het even wiehtspunt 

De betekenis van het snijpunt (n) is als volgt te omschrijven: Het snijpunt n 
markeert het moment van gelijkheid waarop er financieel gesproken voor de 
grondbeheerder geen verschil zal bestaan tussen het onbebouwd laten of het 
met transitobebouwing volbouwen van de grond, m.a.w. op tijdstip n kan 
bij toepassing van het dynamische groeiproces voor centrumvestiging be
schikbaar worden gesteld: een terrein met daarop een opstal tegen dezelfde 
kosten waarvoor anders een onbebouwd terrein zou worden verkregen. 
Bij het aftasten van de consequenties van het vroegtijdig volbouwen van de 
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Figuur 7 
Bepaling van het evenwichtspunt tussen grondkosten (Gt) en restwaarde van 
de transitowoning (Wt), bij een rentepercentage (i) 5% en een waardever
mindering (w) lh% 

xf10.000 
10.-------------------------------, 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 jaar 

centrumgrond zijn twee periodes te onderscheiden, welke door het even
wiehtspunt n worden gesepareerd. 

a Namomentn 
Op ieder tijdstip na het moment n zal de grondbeheerder, die zijn beleid 
baseert op de dynamische groeiprocedure, de grond plus opstal voor een 
lagere prijs kunnen aanbieden dan de onbebouwde grond bij het volgen van 
een schoksgewijze groeiprocedure. 

b Vóór moment n 
In de periode vóór moment n kan de grondbeheerder de grond bebouwd 
met transitobebouwing slechts duurder aanbieden dan bij het onbebouwd 
laten mogelijk zou zijn. Voor de vestigingen die op nieuwbouw zijn aange
wezen, zal van de dynamische groeiprocedure in deze periode een kosten
verhogende werking uitgaan. 
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Dit wil evenwel niet zeggen dat vóór moment n niet van een centrumvor
mingsproces op grond van het transformatieprincipe sprake zal kunnen zijn. 
Voor die vestigingen die met een min of meer diepgaande wijziging van de 
transito-opstal zullen kunnen volstaan, zullen de totale stichtingskosten 
reeds eerder een evenwichtspunt t.o.v. de vestigingskosten behorende bij 
het schoksgewijze groeiproces hebben bereikt. Onder min of meer diepgaan
de wijziging van een transito-opstal zullen in het kader van deze studie twee 
vormen van verandering van de opstal worden beschouwd, nl. aanpassing en 
verbouwing. 

Met aanpassing wordt gedoeld op het met zeer lage transformatiekosten 
geschikt maken van de transito-opstal voor de vestiging van een detailhandel 
of aanverwante vestiging. Die vestigingen die van een aangepaste vestigings
ruimte gebruik kunnen maken, zullen als A-vestigingen worden aangeduid. 
Indien de transformatiekosten aanzienlijk hoger liggen, doordat een ingrij
pende wijziging van de opstal noodzakelijk is, zal van verbouwing worden 
gesproken. De vestigingen die op een op deze wijze getransformeerde opstal 
zijn aangewezen, zullen in het vervolg V-vestiging worden genoemd. 
Die vestigingen die slechts een adequate vestigingsvorm kunnen bereiken 
door deze geheel aangepast aan de eigen specifieke behoeften in nieuwbouw 
te realiseren, zullen N-vestiging worden genoemd. 
In het geval dat transformatie van. transito-opstallen tot de mogelijkheden 
voor vestiging van centrumvoorzieningen behoort, zal de financiële voor
waarde door de volgende formule kunnen worden beschreven: 

(3.2) 

In deze formule wordt geëist dat de grondkosten op moment t (Gt) plus de 
detailhandelbouwkosten Dt gelijk zullen zijn aan de restwaarde van de 
transitowoning Wt, vermeerderd met een zeker bedrag aan transformatie
kosten Tt, waarbij Tt = T

0 
(1 + sP, naar analogie van Dt. Als richtwaarde 

voor de transformatiekosten in geval van aanpassing van de opstal is met 
een waarde van a-maal de bouwkosten van de opstal gerekend. In geval van 
verbouwing zijn deze kosten als .,o-maal de bouwkosten gedefinieerd. 
In Figuur 8 zijn de curves voor de vestigingskosten. via aanpassing resp. 
verbouwing van een transito-opstal vergeleken met de vestigingskosten van 
een bedrijfsvestiging van eenzelfde nieuwwaarde op onbebouwd gebleven 
grond. Behalve het weer opnieuw bepaalde evenwichtspunt n, dat geldig
heid heeft ingeval de centrumvestiging een N-vestiging is die geheel op 
nieuwbouw is aangewezen, treden nu nog twee andere evenwichtspunten 
naar voren. Het evenwichtspunt a markeert het moment in de tijd waarin 
geen kostenverschil tussen nieuwe bedrijfsbebouwing en een aangepaste op
stal zal bestaan. Het evenwichtspunt v bepaalt ditzelfde moment voor een 
verbouwde opstal. Na deze evenwichtspunten is het mogelijk dat een A
resp. V-vestiging hun entree in het centrum met lagere vestigingskosten 
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Figuur 8 
Bepaling van het evenwichtspunt tussen grondkosten (Gt) en kosten van 
een 

A-vestiging = At 
V-vestiging= Vt 
N-vestiging = Nt 
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kunnen maken, indien de dynamische groeiprocedure wordt gevolgd dan 
indien dit op basis van de schoksgewijze groeiprocedure zou moeten ge
schieden_ 
Tevens blijkt uit deze grafiek, dat, indien van het bebouwen van centrum
grond met transito-opstallen wordt uitgegaan, de vestigingskosten per jaar 
zullen kunnen afnemen door het dalen van de restwaarde van de opstal. 
Deze daling geldt niet alleen voor die gevallen waarin van een A-vestiging of 
een V-vestiging sprake zal zijn, doch eveneens voor die vestigingen die 
slechts voor een geheel nieuwe vestiging in aanmerking kunnen komen. 

3.3.2 De keuzemogelijkheden voor de ondernemer 

De implicaties van de hier geschetste mogelijkheden worden duidelijk, in
dien de beslissing van de ondernemer bij zijn vestiging in een centrum aan 
een nadere beschouwing wordt onderworpen. 
In Figuren 9 en 10 zijn de beslissingen waarvoor de ondernemer zich in 
geval van een schoksgewijze - of een dynamische - groeiprocedure ge
plaatst ziet, weergegeven. 
De ondernemer heeft bij de schoksgewijze groeiprocedure slechts uit één 
mogelijkheid de keus, nl. het betrekken van een nieuwbouw, neergezet op 
maagdelijke grond. Kunnen de hieraan verbonden vestigingskosten door 
hem niet worden opgebracht en leiden onderhandelingen tussen de betrok
ken partijen niet tot overeenstemming, dan moet hij afzien van vestiging. 

In geval van een dynamische groeiprocedure staat de ondernemer een heel 
scala van keuzemogelijkheden ter beschikking. Allereerst dient de onder
nemer zich rekenschap te geven van de aard en de eisen van zijn bedrijf. Hij 
moet zich afvragen of hij voor zijn bedrijfsvoering werkelijk een volledig 
nieuw bedrijfspand nodig heeft of dat hij misschien met een verbouwde of 
zelfs een aangepaste transitovestiging genoegen kan nemen. De financiële 
consequenties van de drie vestigingsvormen kunnen het keuzecriterium 
sterk beïnvloeden. 
De groep ondernemers die bij deze keuzestructuur uiteindelijk van vestiging 
in het centrum zal afzien, zal door deze alternatieven aanzienlijk kleiner 
kunnen zijn dan in het geval van de schoksgewijze groeiprocedure. 
Slechts die vestigingen, die door de aard van hun bedrijf aangewezen zijn op 
een bepaalde bouwvorm, doch de daaraan verbonden minimale bouwkos
ten, bij een hoge leeftijd van de transitobebouwing, niet kunnen dragen, 
zullen van vestiging moeten afzien. 
In alle andere gevallen zal het uitstellen van vestiging gedurende enige tijd 
leiden tot reductie van de vestigingskosten tot het niveau dat financieel wel 
verantwoord is. De keus die voor de betrokken ondernemer openstaat, 
bepaalt het moment van zijn entree in het centrum. 
Door het openen van de mogelijkheden tot aanpassing en verbouwing zal 
dus niet alleen het assortiment van het centrum uiteindelijk groter zijn. Een 
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nevenvoordeel is dat vestigingen ook op een vroeger tijdstip hun entree in 
het centrum kunnen maken dan bij het schoksgewijze groeiproces het geval 
zou kunnen zijn. Dit omdat door de lagere vestigingskosten een geringer 
inwonerdraagvlak noodzakelijk is om tot een verantwoorde exploitatie te 
komen. 

3.3.3 De restwaarde van de transitowoning 

Van het grootste belang voor de hoogte van de vestigingskosten is de vraag 
tegen welke prijs de voor transformatie bestemde transitowoningen aan de 
ondernemer zullen worden aangeboden. 
Veel zal daarbij afhangen van de ideologische achtergrond waartegen het 
centrumvormingsproces moet worden geplaatst. In principe zijn twee uit
gangspunten te onderscheiden: 
1 is ten aanzien van de totale centrumvorming een maatschappelijke doel

stelling als uitgangspunt geformuleerd of 
2 vindt de gehele centrumontwikkeling slechts met een zuiver commer-

ciële doelstelling plaats. 
In het eerste geval zal de initiatiefnemer van het project in de sfeer van de 
gemeentelijke of rijksoverheid thuishoren; in het tweede geval lijkt het 
logisch de ondernemers in de sector van de beleggingsmaatschappijen te 
zoeken. 

Ad 1 De maatschappelijke doelstelling 
Indien een maatschappelijke doelstelling als uitgangspunt is gekozen kan 
deze bijv. de volgende inhoud hebben: 
Het streven dient gericht te zijn op het vestigen van een centrum, waarin 
het keuze-assortiment maximaal is. Uiteraard zijn ook vele andere maat
schappelijke doelstellingen mogelijk. In paragraaf 3.4.4 worden enkele 
andere voorbeelden genoemd. 
De hier gekozen doelstelling impliceert de wens het totale vestigingsopper
vlak in het centrum te maximaliseren. Op grond van de formule van Kok8 

(zie 1.8) 

0 (3.3) 

is bekend dat aan deze eis kan worden voldaan door de huisvestingskos
ten (H) te minimaliseren. Immers, bij gelijkblijvende omzet (Q) en constan
te waarden voor de huurquote (e) en de bruto-winstmarge (b) zal het ver
koopoppervlak 0 kunnen stijgen naarmate de huisvestingskosten ( H) 
afnemen. Deze daling kan worden bereikt door minimalisatie van de rest
waarde van de transito-opstal. 
De restwaarde van de woning is direct gelieerd met het aflossingssysteem, 
dat als financieringsuitgangspunt van de woning is gekozen. Dit financie
ringsuitgangspunt zelf wordt grotendeels bepaald door de huurinkomsten 
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Figuur 9 

Figuur 10 
Beslissingsprocedure van 
een ondernemer bij een 
dynamisch groeiproces 

Beslissingsprocedure van een ondernemer 
bij een schoksgewijs groeiproces 
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van de betrokken woning. De wijze waarop deze huurinkomsten dienen te 
worden vastgesteld, is afhankelijk van twee factoren. 
Enerzijds moet de exploitatie van de woning gedurende zijn volledige 
levensduur op economische basis mogelijk zijn, zodat, indien onverhoopt 
transformatie van de opstal door stagnatie in de groei van de woonkern 
achterwege blijft, de eigenaar van de transitobebouwing niet met nadelige 
financiële consequenties wordt geconfronteerd. Dit uitgangspunt pleit voor 
een aflossingsschema, waarbij de boekwaarde van de opstal de werkelijke 
woonwaarde van de transitowoning zoveel mogelijk benadert. Daarnaast 
evenwel mag het huurniveau van de transitowoning niet uitgaan boven het 
huurniveau van een vergelijkbare woning elders in de woonkern. 
Beide overwegingen, gepaard aan de veronderstelde geaardheid van de initia
tiefnemer van het project, die in de sfeer van de overheid of semi-overheid 
is gedacht, zullen ertoe kunnen leiden dat als basis voor de financiering van 
de transitowoningen naar een koppeling met het financieringsprincipe van 
de Nederlandse woningwetbouw wordt gestreefd. 
Op het moment van deze studie ( 1973) geit als regeling een systeem van 
aflossing via annuïteiten. Het karakter van deze financieringswijze is dat 
jaarlijks een vast bedrag voor rente plus aflossing wordt gereserveerd. De 
boekwaarde van de opstal vermindert in de eerste jaren slechts weinig, doch 
neemt in de latere jaren in steeds hoger tempo af. De aflossingstermijn voor 
de bouwkosten is in de vigerende regeling9 op 50 jaar gesteld, die voor de 
grondkosten op 75 jaar en die voor de installaties op 25 jaar. In deze studie 
worden deze verschillen verwaarloosd en wordt voor de eenvoud van het 
betoog slechts van één annuïteit voor de totale vestigingskosten van 50 jaar 
uitgegaan. Bij een afschrijving van de vestigingskosten volgens dit aflossings
schema wordt de resterende bouwschuld op moment t berekend aan de 
hand van de formule: 

w = w x (1 + i)'- (1 + w 
t 0 

waarin 
wo 
r 

(1+i)'-1 

de vestigingskosten op moment o 
het rentepercentage 
de tijd waarin aflossing van de gehele schuld zal hebben 
plaatsgevonden en 

t het tijdstip waarop de restwaarde dient te worden bepaald. 

(3.4) 

N.B. Voorlopig zal de invloed van de inflatie buiten beschouwing worden 
gelaten. 

Men kan de restwaarde van de opstal aanduiden met de 'boekwaarde' van 
de opstal. De afschrijving geschiedt op basis van de historische kostprijs. Na 
afloop van de afschrijvingstermijn is de fictieve restwaarde van de opstal 
nihil. De marktwaarde van de opstal kan evenwel veel hoger liggen. Afsta-
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ting van de opstal tegen de boekwaarde levert dus een kapitaalsderving ter 
grootte van het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde. Dit 
verlies kan beschouwd worden als de prijs voor het effectueren van de 
geformuleerde maatschappelijke doelstelling, ook wel de schaduwprijs van 
die doelstelling genoemd. 
Een tweede nadeel van deze vaststelling van de restwaarde is de bepaling 
van de huurprijs. Wordt de huurprijs gekoppeld aan de boekwaarde dan is er 
geen sprake van koppeling aan het huurniveau van gelijksoortige woningen 
elders in de woonkern. Daarvan mag immers worden verwacht dat zij het 
algemeen marktniveau enigszins zullen volgen. 
Indien nu onder deze omstandigheden een transitowoning wordt afgestoten 
ter transformatie in een centrumbestemming, dan kan het voor de toe
komstige eigenaar lucratief zijn deze zelf als woning te exploiteren, tegen 
een huurwaarde die wel een afstemming op het algemene huurpeil heeft 
ondergaan. Zou de huurwaarde van de transitobebouwing wel aan het alge
mene huurniveau worden aangepast, doch zou een verkoop tegen boekwaar
de geschieden, dan zou dit eveneens tot een zeer voordelige exploitatie van 
de opstal als woning voor de toekomstige eigenaar kunnen leiden. 
Ergo, een transformatieproces t.b.v. de centrumvorming op basis van de 
boekwaarde kan slechts plaatsvinden, indien er ook na de overdracht van de 
opstal een hoge mate van overheidsinvloed op de gang van zaken verzekerd 
is, ofwel de panden in eigendom van de overheid blijven. Is deze voorwaar
de niet te vervullen, dan zal een andere bepaling van de restwaarde dienen 
te worden geaccepteerd, dit ondanks de kostenverhogende werking die hier
van mag worden verwacht. 
Om aan een soortgelijke problematiek in de woningbouw het hoofd te 
bieden is door de rijksoverheid enige jaren geleden een regeling ontworpen 
voor de overdracht van -woningen uit algemeen bezit aan particulieren. 10 

Deze regeling baseert zich op de vervangingswaarde van de opstal. Deze 
vervangingswaarde wordt gekoppeld aan de structurele bouwkostenstijging 
enerzijds en de waardevermindering van de opstal door veroudering ander
zijds. De waardevermindering door de veroudering wordt in tegenstelling 
tot de annuïteitencurve met een rechtlijnig verband aangegeven. 
Het karakter van de formule voor de op basis van deze vervangingswaarde 
berekende restwaarde van de transito-opstal is: 

wt = wo (1 + slt x (1 - w x tl (3.5) 

waarin w het afschrijvingspercentage per jaar voor de opstal voorstelt. 
Hoewel op deze wijze nog geen volledige koppeling van de restwaarde van 
de opstal aan het algemene huurpeil is gewaarborgd, geeft deze restwaarde 
toch tot aanzienlijk reëlere waardebepalingen aanleiding dan de waarde
bepalingen op grond van de boekwaarde. 
Indien de initiatiefnemer een overheidsinstantie is, die haar verantwoorde
lijkheden tegelijk met de eigendom van de opstal wenst over te dragen, dan 
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dient de minimale prijs waarop de restwaarde kan worden gebaseerd, die 
van de vervangingswaarde te zijn. Slechts indien de sloop van de opstal 
onder beheer van de overheid zou geschieden, dan zou overwogen kunnen 
worden om in geval van een nieuwbouwvestiging alsnog de grond tegen de 
boekwaarde van de opstal aan te bieden. 

Ad 2 De commerciële doelstelling 
Indien als uitgangspunt van het beleid het winstprincipe is gekozen, dan 
dient de bepaling van de restwaarde van de opstal aan de marktwaarde van 
het moment van overdracht te worden gerelateerd. Het voorspellen van de 
marktwaarde van een opstal is uiteraard een zeer problematische handeling. 
Allerlei effecten, inhaerent aan de ontwikkeling van de bouwmarkt, zomede 
de locatiewaarde van de betreffende bouwplaats, spelen hun rol in dat 
proces. 
Gesteld kan worden dat de marktwaarde minimaal zal bestaan uit de werke
lijke restwaarde van de opstal bij constante bouwprijzen, waarop later het 
verloop van de structurele kostenstijging wordt gesuperponeerd. 
Aangenomen dat de restwaarde van de woning bij constante bouwprijzen 
zeker gedurende de eerste 3 decennia op redelijk exacte wijze door de 
annuïteitencurve wordt benaderd, dan kan de marktwaarde van de opstal 
voor deze periode als volgt worden geformuleerd: 

W - w x (1 + w- (1 + w x (1 )t (3.6) 
t 0 O+W-1 +S 

Deze waarde geeft de minimale restwaarde van de transitowoning aan, 
d.w.z. een transitowoning die gelegen is op een perifere situatie. Voor de 
waardebepaling van een opstal in een hoogwaardiger deel van het centrum
gebied zal uiteraard nog een correctiefactor aan deze formule moeten wor
den toegevoegd. Bij een waardebepaling volgens deze procedure kan aan het 
winstoogmerk maximaal worden voldaan. 

3.3.4 De invloed van de restwaarde op het centrumvormingsproces 

Uiteraard is het van belang de invloed van de restwaardebepaling op de 
ontwikkeling van het centrumvormingsproces na te gaan. In figuur 11 
wordt het verloop van de drie restwaardecurves volgens boekwaarde, 
vervangingswaarde en minimale marktwaarde - weergegeven. Daarbij is 
voor het rentepercentage i een waarde van 5%, voor de structurele bouw
kostenstijging s een waarde van 2% en voor het afschrijvingspercentage 
(waardevermindering) ween waarde van 1,5% aangenomen. 
Bij een bekende verhouding tussen grondkosten (G) en bouwkosten (R) per 
woning, hier gesteld op 1 : 4, is via een grafische weergave op eenvoudige 
wijze de plaats van het evenwichtspunt voor nieuwbouw n uit de formule 
Gt = Wt, waarin W

0 
(R

0 
+ G

0 
), te bepalen. 
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Figuur 11 
Invloed van restwaardevaststelling op basis van boekwaarde, vervangings
waarde of marktwaarde op de plaats van het evenwichtspunt met de grond
kosten Gt 
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Figuur 12 , 
Invloed van de wijz1gmg van de financieringsrente op de plaats van het 
evenwichtspunt met de grondkosten 
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In figuur 11 wordt het verloop van de grondkostencurve gecombineerd met 
de drie restwaardecurves, nl. de boekwaarde, de vervangingswaarde en de 
marktwaarde. Uit de grafiek blijkt dat metterdaad steeds een snijpunt tus
sen de grondkostencurve en één van de andere curves optreedt, zij het dat 
·de plaats van het snijpunt afhankelijk is van de aard van de restwaardecurve 
waarmee deze gecombineerd wordt. 
Het toepassen van het dynamische groeiproces zal dus niet tot een bepaalde 
categorie projecten beperkt hoeven te blijven, het kan zowel in de sfeer van 
de overheid, als door een particuliere ondernemer worden toegepast. De 
verschillen tussen de beleidsuitgangspunten zullen zich slechts numeriek 
manifesteren. 

Behalve de beleidskeuze zijn er nog andere factoren die de plaats van de 
snijpunten beïnvloeden. Twee gevallen zijn hierbij onderscheiden. Allereerst 
is de invloed van een wijziging in de financieringsrente bezien. Daarnaast is 
de invloed van een verandering in de verhouding tussen grondkosten (G) en 
bouwkosten (R) nagegaan. 
In figuur 12 is de rentestand i verlaagd van 5% tot 4% en op de gevolgen 
voor de snijpunten met de boekwaarde- en de vervangingswaardecurve 
onderzocht. De boekwaardecurve bezit zelf een rentecomponent, hetgeen 
bij de vervangingswaarde niet het geval is. Ook hier treden wederom snij
punten tussen de complementaire curves op. Verlaging van de financierings
rente leidt tot een verlenging van de tijd tot het evenwichtspunt n. 
In figuur 13 is als tweede onderdeel van een gevoeligheidsanalyse de invloed 
van een wijziging in de verhouding tussen grondkosten en bouwkosten nage
gaan. Het resultaat van een reductie van de verhouding 1 : 4 tot 1 : 3 is een 
verkorting van de tijd tot het evenwichtspunt. 
Als laatste factor is in de figuren 14 en 15 de invloed van wijziging in de 
parameters voor de waardevermindering en de structurele bouwkostenstij
ging nagegaan. Het blijkt dat verhoging van het afschrijvingspercentage met 
0,5% en verlaging van de structurele bouwkostenstijging beide een verkor
ting van de tijd tot het evenwichtspunt tot gevolg hebben. 

Het hier ter illustratie gebezigde voorbeeld is dusdanig gekozen dat het een 
indicatie geeft voor het verloop van het economische proces. Een diepgaan
de behandeling van alle economische aspecten is niet nagestreefd. 
Zo is met opzet geen aandacht besteed aan de invloed van de inflatie op het 
gehele proces. Dit was niet noodzakelijk, daar deze op eenvoudige wijze in 
de berekeningen kan worden geïntroduceerd door vervanging van de struc
turele stijging van de bouwkosten door de werkelijke, d.w.z. nominale 
bouwkostenstijging en een zelfde handeling voor de waarde van de rente i. 
Dat de inflatie desondanks niet in deze studie is geïntroduceerd, ligt in haar 
weinig constante karakter, waardoor fluctuaties optreden, die het beeld van 
het ecoflomisch mechanisme enigszins kunnen vertroebelen. 
Een ander facet, dat niet in de beschouwingen is betrokken, wordt gevormd 
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Figuur 13 
Invloed van, de wijziging van de verhouding grondkosten t.o.v. bouwkosten 
op de plaats van de evenwichtspunten 
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Figuur 14 
Invloed van de WIJZiging van het afschrijvingspercentage (w) op de plaats 
van het evenwichtspunt op basis van de vervangingswaarde 
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Figuur 15 
Invloed van de wijziging in de structurele bouwkostenstijging op de ligging 
van het evenwichtspunt 
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door de waardestijging van de grond als gevolg van de verhoging van de 
locatiekwaliteit, veroorzaakt door het centrumvormingsproces. Uiteraard is 
bij een centrumontwikkeling volgens het dynamisch groeiproces ook sprake 
van deze locatiewaardeverhoging. Of deze reeds op het moment van trans
formatie van de opstallen optreedt hangt af van de gekozen beleidsdoelstel
ling. 
Schrijft de doelstelling een streven naar een maximaal voorzieningenpakket 
voor, dan mag geen schaarste aan vestigingsmogelijkheden ontstaan, de loca
tiewaarde zal niet of nauwelijks een rol spelen. 
Ligt daarentegen aan de centrumvorming een puur commerciële doelstelling 
ten grondslag, dan kan kunstmatig schaarste aan vestigingsmogelijkheden 
worden gekweekt, met als gevolg een locatiewaardestijging. 
Dat met het verstrijken der jaren binnen het centrum een zekere mate van 
locatiewaardedifferentie zal ontstaan, lijkt evident. Of de gemeenschap van 
deze waardestijging zal kunnen profiteren hangt af van de vraag welke 
beheersvorm na transformatie in het centrum aanwezig is. Hierop zal in 
hoofdstuk 6 nader worden ingegaan. 
Afgezien van de vraag of de gemeenschap wel of niet de revenuen van deze 
centrumontwikkeling in tweede instantie trekt, moet gesteld worden dat 
deze prijsselectie op grond van locatiewaarde altijd een belangrijke rol in de 
centrumvorming heeft gespeeld en dat het zeker niet als factor uit het 
groeiproces mag worden geëlimineerd. 

3.4 Het planningmechanisme van het dynamisch groeiproces 

In feite berust deze eerste poging tot het ontwikkelen van een dynamisch 
groeiproces volledig op het gebruiken van het element tijd bij het stede
bouwkundige gebeuren. Beter nog kan het geformuleerd worden als een 
poging het 'veranderen in de tijd' als ontwerpinstrument aan het gereed
schap van de stedebouwkundige toe te voegen. Tot op heden beperkt dit 
instrumentarium zich tot het bepalen van vorm en functie van een ruimte
lijke eenheid, onverschillig of deze eenheid een bebouwd of onbebouwd 
object betreft. 
Wil er evenwel sprake zijn van gereedschap, dan is een zekere mate van 
hanteerbaarheid van het instrument noodzakelijk. In het geval van het 
dynamische groeiproces moet onder de hanteerbaarheid worden verstaan 
het manipuleren met beslissingen waarvan het 'veranderen in de tijd' het 
belangrijkste onderdeel uitmaakt. Om dit mogelijk te maken is diepgaande 
kennis van de aard van deze beslissingen nodig. 
Het is daarom, dat in dit hoofdstuk op de criteria die bij deze beslissingen 
een rol spelen, nader zal worden ingegaan. 
In het hier aan de orde gestelde kader van de nieuwe stadscentra in nieuwe 
steden is deze beslissing te formuleren als: de keus of en in hoeverre het 
verantwoord is het toekomstige centrumareaal reeds bij het begin van de 
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stichting van een nederzetting vol te bouwen. 
Onder volbouwen dient in dit verband te worden verstaan het bebouwen 
met 'transitobebouwing', d.i. bebouwing die op later datum van bestem
ming kan veranderen of kan worden geamoveerd. Bij deze beslissing zullen 
de volgende gegevens een rol spelen: 
a De omvang van de uiteindelijke bevolking. Dit gegeven levert bij de plan· 
ning van de woonkern een inzicht in het inwonerdraagvlak van het centrum. 
b De geaardheid van de bevolking, waardoor het economische draagvlak 
van het centrum nader wordt bepaald. 
c De groeisnelheid van de bevolking, waardoor de realisatiesnelheid van het 
centrum goeddeels wordt bepaald. 

Reeds in hoofdstuk 2 is aangetoond dat geen van deze gegevens als vast· 
staand mag worden gehanteerd. Hoewel de voorziene uiteindelijke omvang 
en de aard van de woonkern een zekere mate van onzekerheid in zich 
bergen, zijn deze, gezien t.o.v. de onzekerheid geïntroduceerd door aan
namen omtrent de groeisnelheid, relatief klein. In het navolgende zal daar
om bij het analyseren van het beslissingsproces allereerst aandacht aan deze 
laatste onzekerheid worden besteed. 
De tweede factor waarvan een grote invloed op het beslissingsproces mag 
worden verwacht, is het gedrag van de toekomstige ondernemer. De ver
wachtingen omtrent de keuze van de ondernemer uit de mogelijkheden van 
het betrekken van een aangepaste, verbouwde of volledig nieuwe vestiging 
zullen voor de grondbeheerder aanleiding kunnen zijn iets te doen, of iets 
na te laten. Deze keuze van de grondbeheerder zal echter weer repercussies 
hebben voor een in de toekomst bij het proces te betrekken partij. De 
grondbeheerder baseert dus zijn keuze gedeeltelijk op zijn verwachtingen 
betreffende de gedragingen van deze toekomstige partij. De structuur van 
de beslissing wordt hierdoor aanzienlijk complexer. 
Doordat bij de keus niet van een vast gegeven kan worden uitgegaan, krijgt 
de beslissing het karakter van een strategie. Al naar gelang het gestelde doel 
kan deze strategie variëren. Bij iedere doelstelling is evenwel slechts één 
strategie mogelijk. In zijn inaugurele rede beveelt Wiggerts 11 een aanpak 
aan van de ruimtelijke problemen met behulp van hulpwetenschappen en 
technieken als systeemanalyse, operationele research en cybernetica, een 
suggestie die hier is gevolgd. De vorm die in dit geval is gekozen, is die van 
een beslissingsboom. 
Deze techniek voor het structureren van beslissingen is ontleend aan de 
economie. Om de structuur van de beslissing duidelijk te demonstreren is 
getracht deze in een aantal diagrammen weer te geven, waarbij de invloed 
van groeisnelheid en ondernemersgedrag op de beslissing separaat worden 
behandeld. Voor het toepassen van deze techniek op dit onderwerp is even
wel een vereenvoudiging nodig. Hoewel in werkelijkheid uiteraard de beslis
sing over het gehele centrumgebied moet worden genomen, zullen in eerste 
instantie slechts de lotgevallen van één perceel aan een nadere bestudering 
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worden onderworpen. 
In een later stadium zal dan het gehele centrumgebied binnen de beslissings
strategie worden getrokken. 

3.4. 1 De beslissingsstructuur van het dynamische groeiproces 

Enkelvoudige structuur 
De eenvoudigste structuur van de beslissing wordt weergegeven in figuur 16. 
Uitgangspunt in deze figuur is de beslissing in een situatie van zekerheid 
omtrent de groeisnelheid van de nederzetting. Het diagram beschrijft de 
keuze op het moment o (= oorsprong), waarop moet worden beslist of het 
betrokken perceel wel of niet voor bebouwing in aanmerking komt. Als 
gegeven bij deze keuze geldt de omstandigheid dat op moment u (= uitein
delijk) tot centrumvestiging op de grond met of zonder bebouwing moet 
worden gekomen. Indien tot bebouwing van het perceel wordt besloten, 
dan zal op moment u tot transformatie van de transitowoning moeten 
worden overgegaan. De bovenste tak van de vork wordt gevolgd en situatie 
T treedt op. Zou evenwel tot het onbebouwd laten van de grond worden 
besloten, dan treedt op moment u situatie Sop, nl. het stichten van een 
volledig nieuwe vestiging. In dat geval is het afgelegde pad de onderste tak 
van de splitsing op moment o. De plaats van moment u in de tijd wordt 
bepaald door het inwonerdraagvlak en het economisch draagvlak van de 
nederzetting. De aard van deze transformatie is in dit diagram buiten be
schouwing gelaten. In werkelijkheid vormt evenwel de bevolkingsgroei geen 
vast gegeven. De keuze in o zal, voor zover figuur 16 betreft, dus slechts 
gebaseerd zijn op één voorspelde bevolkingsgroei. 

Groeisnelheidsverschillen 
De werkelijk optredende bevolkingstoeneming vindt zelden conform deze 
prognose plaats. Een snellere zowel als een langzamere groei kan optreden. 
Voor het onderhavige probleem is het daarom van belang na te gaan welke 
invloed deze groeiverschillen op de beslissing kunnen hebben. In deze be
schouwing is het moment van bedrijfsvestiging slechts gerelateerd aan het 
bevolkingsdraagvlak. Het zal duidelijk zijn dat onder deze restrictie het 
moment u van centrumvestiging eerder zal vallen naarmate de groeisnelheid 
hoger is, en later naarmate de groei zich langzamer voltrekt. Een en ander 
gemeten t.o.v. het voorspelde tijdstip um. In de tekening kan dit worden 
weergegeven door de punten T' h en T'1 en t.o.v. Sm met de punten S~ en 
S'1• Voor de bruikbaarheid van een beslissingsboom is het evenwel nood
zakelijk van een vast tijdstip van vergelijking uit te gaan. Deze eindpositie is 
het moment waarop de consequenties van diverse beslissingen worden ver
geleken. In de tijdschaal is in het onderhavige geval het moment um 
gekozen. Economische verschillen optredend door groeisnelheidsafwijkin
gen zullen dus voor hun consequenties tot dit moment moeten worden 
getransponeerd. Zo levert de transpositie van de hoge groeisnelheid de ge-
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Figuur 16 
Keuzeprobleem op het moment o veronderstelde zekerheid omtrent de 
bevolkingsgroei 
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beurtenissen Th resp. Sh op en die van de langzame groei T1 en S1 op (zie 
figuur 17). 

Oe vestigingsvorm 
In principe zou hiermede de beslissingsproblematiek van het moment o 
beschreven zijn, ware het niet dat, zoals reeds werd gesteld, ook de keuze 
bij optreden van situatie T invloed op deze beslissing zal hebben. Immers, 
indien pad o T gevolgd is, zal de ondernemer die zich voor vestiging in 
het centrum meldt, de keuze kunnen maken uit drie mogelijkheden: 
a aanpassing van de opstal; 
b verbouwing van de opstal; 
c nieuwbouw na sloop van de opstal. 
De keuze in situatie T door de ondernemer zal dus van invloed zijn op de 
keuze van de grondbeheerder op moment o. Deze tweede keuze dient daar· 
om in de beslissingsboom te worden opgenomen. Het diagram van het 
beslissingsprobleem onder veronderstelde zekerheid was dus onvolledig 
(figuur 16). In figuur 18 is het volledige keuzeprobleem onder aanname van 
zekerheid omtrent de groeisnelheid van de bevolking weergegeven. 
Ter verduidelijking is in figuur 19 een vergroting van punt T weergegeven. 
Dit omdat aan de keuze van vestigingsvorm verschillende consequenties op 
financieel gebied verbonden zijn die ertoe leiden dat bij keuze tot aanpassen 
een vestiging eerder in het centrum kan worden geïntroduceerd dan indien 
deze zelfde vestiging slechts genoegen kan nemen met een verbouwde resp. 
geheel nieuwe opstal. 

Het totale beslissingsprobleem 
De beschrijving van het volledige beslissingsprobleem met het incalculeren 
van de onzekerheidsfactor aangaande de snelheid van de bevolkingsgroei 
kan nu worden samengesteld uit een combinatie van de figuren 17 en 18. 
Dit is weergegeven in figuur 20. Het diagram dat op deze wijze wordt 
verkregen, beschrijft zo volledig mogelijk de beslissingselementen die bij het 
keuzeproces op moment o in de beschouwingen dienen te worden betrok· 
ken. Duidelijk blijken uit de diagrammen de gevolgen op moment u van de 
keuze op moment o, nl. geen transitobebouwing, geen keuzevarianten. Alle 
centrumvorming zal via punt S worden voltrokken. Omgekeerd toont het 
echter ook de invloed van de keuze in T op de keuze in o. Mocht bijv. 
blijken dat in de praktijk zelden of nooit gekozen wordt voor het aanpassen 
of verbouwen van een transito-opstal, dan zal op moment o met deze 
keuzemogelijkheden in het tweede beslissingsniveau in aanzienlijk mindere 
mate rekening worden gehouden dan in het geval dat deze keuze veelvuldig 
voorkomt. 
In de diagrammen zijn de twee invloedsfactoren, te weten: de groeisnelheid 
en de vestigingsvorm, afzonderlijk per perceel bekeken. Ter beoordeling van 
de mate waarin met deze factoren bij het planningsproces rekening dient te 
worden gehouden, moet hun invloed op het totaal van het planningsmecha· 
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Figuur 18 
Keuzeprobleem op het moment o bij veronderstelde zekerheid omtrent de 
bevolkingsgroei, doch met invloed van de keuze inT 
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Vergroting van punt T uit figuur 18 
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Figuur 20 
Keuzeprobleem op het moment o bij onzekerheid omtrent de bevolkings
groei en met de invloed van de keuze in T 
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nisme nader worden bezien. 

3.4.2 De invloed van de vestigingsvorm 

De invloed van de vestigingsvorm wordt duidelijk, wanneer niet slechts de 
toekomst van een perceel, doch de toekomst van het gehele centrumgebied 
wordt bezien. In dat geval zal het percentage van het totale pakket van 
ondernemers dat kiest voor de aanpassing of de verbouw van de transito
opstal van invloed zijn op het gedeelte van het centrumareaal, dat voor 
volbouwen met dit soort bebouwing in aanmerking kan komen. Dit verband 
is evenwel niet zo strak dat het percentage centrumareaal lineair van dit 
percentage ondernemers afhangt. Veel hangt af van het tijdstip waarop de 
vestigingsvraag zich voordoet en de financiële consequenties die hieraan 
voor de ondernemer kleven. 
Economisch gezien zijn er in feite vier perioden te onderscheiden, nl.: 
1 een periode o- a, waarin geen transformatie kan plaatsvinden; 
2 een periode a - v, waarin aanpassing van transitobebouwing goedkoper 

zal zijn dan nieuwbouw; 
3 een periode v - n, waarin transformatie, zowel via aanpassing als ver· 

bouwing, kan plaatsvinden, zonder hogere kosten op te leveren; 
4 een periode n - ~. waarin alle centrumvestiging via het transformatie-

proces zal plaatsvinden (zie ter illustratie figuur 21). 
Het is duidelijk dat de A- resp. V-vestigingen die na de momenten a resp. v 
het centrum zullen betreden, dit zullen doen door het betrekken van een 
transito-opstal. Hun hoeveelheid zal daardoor een grote invloed op de om
vang van de transitobebouwing hebben. Na het moment n is deze differen
tiatie van geen belang meer, daar dan alle centrumvorming het goedkoopst 
via verdringing van de woonbestemming kan geschieden. 

3.4.3 De invloed van groeisnelheidsverschillen 

De beslissing omtrent de hoeveelheid centrumgrond die wel en niet voor 
transitobebouwing in aanmerking komt, hangt in hoge mate af van het 
ogenblik in de groeihistorie van de stad dat gemarkeerd wordt door de 
evenwichtsmomenten a, v en n. Uit een oogpunt van economische efficien
cy zal het niet juist zijn deze bebouwing toe te passen voor dat deel van het 
gebied dat reeds vóór deze momenten voor centrumvestigingen moet wor
den gebruikt. Bij het bepalen van het kwantum te bebouwen centrumgrond 
speelt daarom de groeiprognose van de stad een zeer belangrijke rol. Daar 
het hier een prognose betreft, en niet een van tevoren vaststaand gegeven, is 
het nuttig na te gaan op welke wijze de reële groeiuitkomsten het dyna
mische groei proces kunnen beïnvloeden. 
Er zijn hierbij drie mogelijkheden te onderscheiden. 
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Figuur 21 
Invloed van de vraag naar A, V en N vestigingen op de omvang van het 
onbebouwde gebied 
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1 De realiteit komt overeen met de voorspelde groei 

n 

De ontwikkeling van het centrum zal zich conform de voorspellingen vol
trekken. Voor de evenwichtspunten a, v en n zullen de desbetreffende 
vestigingen zich op de gereserveerde onbebouwde grond vestigen. Na de 
evenwichtspunten zal de centrumvestiging via het transformatieproces 
plaatsvinden. Economisch gezien wil dit zeggen dat die vestigingen die zich 
vóór hun respectieve evenwichtspunten aandienen tegen dezelfde kosten 
het centrum zullen betreden als bij het volgen van het schoksgewijze groei
proces het geval zou zijn. Voor die A-, V- of N-vestigingen die na hun 
bijbehorende evenwichtsmomenten hun entree in het centrum maken, kun
nen de vestigingskosten lager zijn dan met de schoksgeVIIijze groeiprocedure 
noodzakelijk zou zijn. 

2 Er treedt groeistagnatie op 
Daarbij blijft de omvang van de woonkern achter bij het voorspelde in
wonertal. In dat geval behoeft daarvan voor de centrumontwikkeling, 
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voor zover voorzien op reeds bebouwde grond, geen nadelige invloed te 
worden gevreesd. In tegenstelling tot de sterke grondkostenverhoging die 
daarvan bij de schoksgewijze realisatieprocedure het gevolg is, zal bij de 
dynamische groeiprocedure eerder een verlaging van de vestigingskosten 
optreden. Hoe langer immers de tijdelijke bestemming kan worden gehand
haafd, hoe meer bouwschuld kan worden afgelost. Weliswaar zullen 
vestigingen, die een groot inwonerdraagvlak behoeven, hun komst uitstel
len, doch in tegenstelling tot de schoksgewijze groeiprocedure zal bij de 
dynamische groeiprocedure dit uitstel nooit tot afstel behoeven te leiden. 
Integendeel, door de afnemende vestigingskosten zal de inwonerdraagvlak
drempel eerder verlaagd dan verhoogd worden. 
Anders is het gesteld met de A-, V- én N-vestigingen waarvoor op grond van 
de opgestelde prognose onbebouwde grond was gereserveerd. Voor deze 
vestigingen leidt groeistagnatie wel tot een stijging van de vestigingskosten, 
doordat in dit geval extra rentecumulatie optreedt. Daarnaast bestaat bij 
groeistagnatie de kwade kans dat een deel van de gereserveerde grond onbe
bouwd blijft. Dit voor zover zij voor de betrokken evenwichtsmomenten 
nog niet door de A-, V- of N-vestigingen werd opgeëist. Na deze evenwiehts
momenten kan immers de centrumrealisatie economisch voordeliger ge
schieden door transformatie of sloop van een transito-opstal. 

3 De groei van de woonkern gaat sneller dan verwacht 
Dan moeten de voor woondoeleinden in gebruik zijnde percelen eerder voor 
centrumvestiging vrijgemaakt worden. 
Voor het pakket voorzieningen dat van een getransformeerde of gesloopte 
transito-opstal gebruik zou hebben gemaakt, indien de realisatie conform de 
prognose was geschied, zal van deze vervroeging in het transformatie-proces 
een kostenverhogende werking uitgaan. Daarentegen worden die vestigin
gen, die hun domicilie op onbebouwde grond zouden vinden, door het 
vervroegen van het vestigingsmoment met lagere kosten geconfronteerd. 
Maximaal kan van groeiversnelling enige vertraging in het tot stand komen 
van de centrumvestigingen uitgaan. Het voor altijd wegblijven van vestigin
gen behoeft in dit geval evenwel niet te worden gevreesd. Daling van vesti
gingskosten enerzijds en toeneming van het inwonerdraagvlak anderzijds 
staan daarvoor borg. 

3.4.4 De invloed van de planningsdoelstellingen op de beslissing 

De importantie van de onzekerheid omtrent de groeisnelheid van de woon
kern neemt toe door de invloed van deze factor op de beleidscriteria. Deze 
invloed kan aan de hand van enkele voorbeelden worden aangetoond. Deze 
zijn uit het gebied van maatschappelijke doelstellingen gekozen. 

Volledigheid voorzieningenpakket 
Een eerste bestuurlijke doelstelling kan worden gevormd door de wens de 
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burgers van de nieuwe stad (zo vroeg mogelijk) een zo uitgebreid mogelijk 
voorzieningenpakket ter beschikking te stellen. Uit de formule van Kok (zie 
par. 3.3.3) blijkt dat naarmate de vestigingskosten geringer zijn, het econo
misch draagvlak van een vestiging kan afnemen. 
Deze doelstelling kan worden geëffectueerd door bij de grondreserve de 
klemtoon te leggen op de kostenminimalisatie. 

2 Onzekere groei 
Evenzo zal een bestuur van een nederzetting met een grote mate van on
zekerheid omtrent toekomstige groei goed dien een beleid te kiezen waarbij 
zo min mogelijk nadelen van een groeistagnatie zullen worden ondervon
den. Bij deze beleidsbeslissing zal het minimaliseren van risico voorop staan. 
De financiële risico's bij groeistagnatie blijken groter dan bij groeiversnel
ling, daar bij groeiversnelling door een temporisatie in de centrumontwikke
ling kostenreductie kan worden verkregen. 
Bij deze doelstelling zal daarom het streven de grondreserve te minimalise
ren centraal staan. 

3 Herbergzaamheid 
Om psychologische redenen kan het bij bepaalde topografische omstandig
heden noodzakelijk zijn bij de bouw van een nieuwe stad tot de formulering 
van esthetische doelstellingen te komen. Zo kan bij de bouw in een polder 
het zo volledig mogelijk volbouwen van het centrumgebied met transitobe
bouwing worden gewenst. 
Deze doelstelling vertoont veel gelijkenis met die van de onzekere groei, 
doch verschilt daarvan doordat in het onderhavige geval geen economisch 
beslissingscriterium hoeft te worden gehanteerd. Slechts de vraag of de 
financiële consequenties van het uitvoeren van deze doelstellingen, de zgn. 
schaduwprijs (social cost) acceptabel geacht worden, zal in dit geval ter 
discussie worden gesteld. 

Op dezelfde wijze zullen nog diverse doelstellingen verbaal kunnen worden 
geanalyseerd. Duidelijk is dat iedere vraagstelling haar eigen planningsbe
nadering zal vragen. Hoewel door de verbale analyse een indicatie van de 
juiste keuze op moment o kan worden gegeven, moet deze verbale methode 
toch onvoldoende worden geacht voor de toepassing in de praktijk. Daar
voor moet een meer numerieke benadering noodzakelijk worden geacht. 
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4 Beslissingsmethodieken ten behoeve van het dynamische groeiproces 

4.1 Inleiding 

Voor het bruikbaar maken van het dynamische groeiproces voor de dage
lijkse planningspraktijk is het noodzakelijk de hiervoor geschetste gedach
tengang exacter te benaderen. Slechts op die wijze kunnen de beslissings
criteria duidelijk worden onderkend. 
De vraag die daarbij dient te worden beantwoord is: 
Welk deel van het ceMtrumoppervlak mag bij de aanvang van de ontwikke
ling van de stad, het tijdstip o, worden volgebouwd. 
Bij het beantwoorden van deze vraag dient behalve met het programma van 
eisen ook rekening te worden gehouden met: 
- het optreden van een groeiafwijking ten op zichte van de voorspelde 
groeisnelheid; 
- de mogelijkheid tot keuze uit drie vestigingsvormen, nl. aanpassing, ver
bouwing of nieuwbouw. 
Daar deze vraagstelling complex is, zal zij hier stap voor stap worden behan
deld. Ook zal worden aangetoond dat de beantwoording van de vraag op 
verschillende wijze kan geschieden. 
Bij de beschrijving van het dynamische groeiproces is aangetoond dat een 
moment n aanbreekt, waarop de kosten van vestiging van een detailhandels
bedrijf op onbebouwde grond met nieuwbouw gelijk zijn aan de kosten van 
nieuwbouw na sloop van de transitobebouwing. 
Bij een bekende groeisnelheid kan aan de hand van een 'programma van 
eisen' worden vastgesteld, welke centrumvoorzieningen zich vóór en welke 
centrumvoorzieningen zich ná dit moment n zullen aandienen als vestigings
candidaat. De economisch meest verantwoorde oplossing zal nu tot stand 
komen indien, ten behoeve van die vestigingen, die zich voor moment n 
melden onbebouwde centrumgrond wordt gereserveerd, terwijl op alle 
grond waarvoor zich eerst na dit tijdstip gegadigden aandienen transito
bebouwing wordt geplaatst. 
Bij deze oplossing is ten onrechte van de veronderstelling uitgegaan dat 
volstrekte zekerheid bestaat omtrent de groeisnelheid van de nederzetting. 
Deze veronderstelling dekt de praktijk niet. In werkelijkheid bestaat de 
kans op een hogere of een lagere groeisnelheid. De invloed van deze groei
verschillen wordt duidelijk zodra de gevolgen daarvan op het 'programma 
van eisen' worden nagegaan (zie figuur 22). 
Uit dit programma blijkt dat bij de middelmatige groei het benodigde cen
trumoppervlak voor moment n ~ Om is. Bij een hogere groeisnelheid zal het 
oppervlak Om reeds op moment (n - h) zijn volgebouwd, en op moment n 
zal dus meer grond ten behoeve van de centrumvestigingen nodig zijn, nl. 
een oppervlakte Ox meer. Het totale bij hogere groeisnelheid te reserveren 
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Figuur 22 
Centrumgroeicurve. De gevolgen van groeisnelheidsverschillen op de vraag 
naar centru mvestigingsoppervlak 
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oppervlak is dan oh = om + ox. 
Op dezelfde wijze kan worden afgeleid dat bij een vertraagde groei op 
moment n slechts een oppervlak 0

1 
= Om - Ov door centrumfuncties zal 

zijn ingenomen. 

Uiteraard kunnen de lagere of hogere groeisnelheid in werkelijkheid vele 
waarden aannemen. Planologisch kunnen deze begrippen evenwel worden 
vertaald met de termen minimum- en maximumprognose, een tweetal prog
noses die vaak in de planologie tezamen worden gehanteerd. De bij deze 
voorspellingen behorende centrumprogramma's zijn eveneens bekend, zodat 
de waarden van OI' om en oh te berekenen zijn. 
Het laatste element dat aan het beslissingsprobleem moet worden toege
voegd, is de invloed die de vestigingsalternatieven (aanpassing, verbouwing 
of sloop van transitobebouwing) op de uitkomst kunnen uitoefenen. In het 
voorgaande hoofdstuk is immers betoogd dat ook aanpassing en verbouwing 
van de transitobebouwing tot een geschikte vestigingsmogelijkheid voor de 
detailhandel kunnen leiden. In de praktijk zal daarom niet van één moment 
van gelijke vestigingskosten sprake zijn, doch treden meerdere evenwiehts
punten op. In deze studie is dit aantal om praktische redenen beperkt tot 
drie, nl. één voor aanpassing, één voor verbouwing en één voor nieuwbouw 
na sloop van de transitobebouwing. 

Uit het programma van eisen voor het centrum kan worden afgeleid hoeveel 
vestigingen voor resp. aanpassing, verbouwing of nieuwbouw in aanmerking 
komen. Per groeisnelheid levert dit de drie elementen waaruit het totale 
onbebouwd te laten oppervlak kan worden berekend. 
Indien de drie groeisnelheden in de beschouwing worden betrokken, zal 
daardoor bij de beslissing over de oppervlakte centrumgrond die op 
moment o onbebouwd moet worden gelaten, met 9 subcriteria, te weten 3 
behorende bij iedere groeisnelheid, rekening moeten worden gehouden. 

De keuze van de omvang van de grondreserve op moment o zal afhangen 
van het beleidsuitgangspunt dat aan deze beslissing ten grondslag ligt. Wor
den deze beleidsuitgangspunten tot de puur economische beperkt dan zijn 
twee duidelijk verschillende beleidsprincipes mogelijk. 
Bij de eerste beleidsdoelstelling staat slechts een keuze uit de drie opper
vlakten behorende bij de drie groeivoorspellingen, nl. OI, om en oh' open. 
Bij de tweede doelstelling is reservering van iedere hoeveelheid centrum
grond toegestaan. 

De eerste doelstelling berust op de wens tot het reduceren van het risico van 
de grondeigenaar, die het initiatief van de centrumontwikkeling in handen 
heeft. Het beleid zal er op gericht zijn de economische gevolgen van groei
afwijkingen te minimaliseren. Deze keuze geschiedt op basis van de 
minimax-beslissingsstrategie. 
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In eerste instantie worden de grondreserves behorende bij de lage, de mid
delmatige en de hoge groeisnelheid afzonderlijk berekend. Deze grondreser
ves leiden uiteraard tot de laagste kosten indien de als uitgangspunt gekozen 
groeisnelheid wordt geëffectueerd. 
Vervolgens wordt nagegaan tot welke hogere kosten groeiafwijkingen van 
deze basisvoorspellingen aanleiding zullen geven. De beste keuze wordt nu 
gevormd door die grondreserve waarbij de kosten van versnelling en/of 
vertraging de minste extra kosten met zich zullen brengen. 
De minimax-strategie wordt gevolgd indien de te lopen risico's zeer groot 
zijn, bijv. een faillissement. Liggen de gevolgen van de groeiafwijkingen 
binnen het gebied van de aanvaardbare risico's, dan wordt wel gebruikge
maakt van de zgn. minimale gemiddelde risico strategie. 
Hierbij worden de berekende extra kosten van afwijking van de geplande 
groei gewogen naar de kans van optreden van deze groeiafwijking. De beste 
keuze wordt bij deze strategie gevormd door die grondreserve waarvoor de 
som van deze gewogen kosten per groeisnelheid het kleinst is. 

Bij de tweede beleidsdoelstelling staat de wens het centrumassortiment zo 
gevarieerd mogelijk te doen zijn, centraal. Aan deze doelstelling kan worden 
voldaan door de laagste vestigingskosten voor de ondernemers te creëren, 
daarbij rekening houdende met de mogelijkheid van het optreden van een 
groeiafwijking. Bij deze beslissing wordt gebruikgemaakt van de strategie 
van de laagste gemiddelde kosten. 
Als uitkomst wordt ditmaal die grondreserve berekend, die bij gegeven 
kansverdeling van de groeisnelheden, tot de laagste gemiddelde kosten aan
leiding zal geven. Dit optimale oppervlak zal veelal een waarde tussen 01 en 
Oh aannemen. Slechts bij toeval zal het samenvallen met een van de drie bij 
de groeisnelheden I, mof h behorende grondreserves. 

De beslissingscriteria kunnen op diverse manieren worden berekend. In het 
kader van deze studie zullen twee methodieken worden beschreven. 
Bij de eerste methode wordt voor het afleiden van de beslissingscriteria 
gebruik gemaakt van de beslissingsbomen die behandeld zijn in het vorige 
hoofdstuk. Stap voor stap kunnen daarbij de consequenties van de diverse 
vestigingsalternatieven en de invloed van de onzekerheid omtrent de groei
snelheid worden nagegaan. 
Een nauwkeurige berekening is mogelijk via de orthodoxe beslissings
bomen-techniek, waarbij de beslissingen uitsluitend worden genomen op 
grond van vergelijking van de financiële consequenties van de diverse beslis
singsvarianten. Het rekenwerk bij deze oplossingsmethode is evenwel zeer 
omvangrijk. In deze studie wordt daarom slechts een vereenvoudigde bere
keningswijze toegepast. Deze maakt gebruik van een gemengde weging van 
kosten en oppervlakten. 
Deze oplossingsmethode heeft de charme van de eenvoud. Zij maakt slechts 
gebruik van zeer eenvoudige wiskundige technieken. Een gedeelte van de 
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weergave geschiedt daarenboven grafisch, hetgeen de afleesbàarheid sterk 
bevordert. Zij heeft evenwel het nadeel van een grotere onnauwkeurigheid 
van de uitkomst. Daarom zal zij met de naam 'globale berekeningsmethode' 
worden aangeduid. 

De tweede oplossingsmethode berust op een meer geavanceerde wiskundige 
techniek, het 'lineair-programmeren' genaamd. Bij deze methode worden 
alle voorwaarden, waaraan bij de berekening van een beslissing moet wor
den voldaan, in wiskundige formules weergegeven. Dit stelsel vergelijkingen 
wordt daarna in matrixvorm tot een geheel samengevoegd. 

Voor de berekening van de minimax-en de minimale gemiddelde risicostra
tegie is de lineaire programmering de aangewezen beslissingstechniek. 
Het bepalen van het optimale oppervlak kan door middel van beide reken
methoden geschieden. De vraag welke rekenmethode hier aanbeveling ver
dient, kan niet zonder meer worden beantwoord. Verwacht mag worden 
dat de oplossingsmethodiek volgens LP een nauwkeuriger berekening moge
lijk maakt. Hoeveel accurater deze oplossing zal zijn en/of deze accuratesse 
inderdaad relevantie bezit voor de stedebouwkundige praktijk, waar immers 
vaak met weinig exacte uitgangspunten wordt geopereerd, is een open 
vraag. 
Op deze vraag zal nader worden ingegaan in het volgende hoofdstuk aan de 
hand van een getallenvoorbeeld. De berekeningen zullen op beide wijzen 
worden uitgevoerd, waarna de uitkomsten met elkaar zullen worden ver
geleken en op accuratesse getoetst. 

4.2 De beslissingscriteria 

Reeds in de inleiding van dit hoofdstuk is er op gewezen dat er in principe 
drie verschillende economische beslissingsstrategieën mogelijk zijn. In deze 
paragraaf zullen deze nader worden besproken. 

4.2.1 De minimax-strategie 

De minimax-strategie gaat uit van een beslissing op basis van het geringste 
ri.sico. De wens is daarbij het risico dat gelopen wordt door het optreden 
van groeiafwijkingen te minimaliseren. 
Stel dat K kosten van vestiging voor het totale centrum, I= langzame, m 
middelmatige en h = hoge groeisnelheid. Met Kmm worden nu bedoeld de 
vestigingskosten van het centrum indien voor middelmatige groei is gekozen 
en metterdaad de middelmatige groeisnelheid is geëffectueerd. Het symbool 
Km1 resp. Kmh zal dan betekenen de vestigingskosten van het centrum 
indien weliswaar van middelmatige groei is uitgegaan, doch een langzame 
resp. hogere groeisnelheid is opgetreden. 
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De mogelijk optredende kosten zijn als volgt in een kostenrooster te rubri
ceren. 

Kostenrooster 

Gerealiseerde groei 

m h 

ï:ii 
Kil Klm Kth grondreserve = 01 

0 .... 
Cl m 
Q) 

"0 
Km I Kmm Kmh grondreserve = om 

t: 
re 

h c. 
Q) 

Kht Khm Khh grondreserve = oh 
{!;) 

Het spreekt vanzelf dat de diagonaal K 11 - K m - Khh de laagste kosten 
per kolom zal tonen. Zij immers geven steeds de beslissing weer, waarbij 
geplande groeisnelheid en gerealiseerde groeisnelheid aan elkaar gelijk zijn. 

De extra kosten die betaald moeten worden voor het optreden van een 
andere groeisnelheid dan de gekozene worden nu gevonden door van het 
betreffende element in het kostenrooster het diagonale element uit dezelfde 
kolom af te trekken. Is bijv. voor de lage groeisnelheid als planningsuit
gangspunt gekozen dan zijn de extra kosten, die moeten worden betaald 
indien de middelmatige groeisnelheid in werkelijkheid optreedt, K1m- Kmm 
en, indien de snelle groei optreedt, K1h - Khh. In concreto wil dit zeggen 
dat, indien juist gepland was, de kosten een bedrag groot resp. K1m- Kmmen 
K1h - K h, lager zouden zijn geweest. 
Drt versc~il wordt het risico van een onjuiste planning genoemd. 
Voor iedere groeisnelheid is na te gaan wat het maximale risico is dat 
optreedt wanneer deze groeisnelheid als uitgangspunt voor de planning 
wordt gekozen. De beste keuze bij de minimale risicostrategie is nu die 
groeisnelheid als uitgangspunt voor de planning te kiezen, waarbij dat 
'maximale' risico het laagste (minimaal) is. Aan deze keuze óntleent deze 
methode de naam minimax-strategie. 

4.2.2. De minimale gemiddelde risicostrategie 

Indien de gevolgen van de groeiafwijkingen liggen binnen het gebied van de 
aanvaardbare risico's en de kansen van optreden van de verschillende groei
alternatieven bekend zijn of geschat kunnen worden, dan kan het gemiddel
de te verwachte risico van een gekozen groeisnelheid worden berekend. 
Zijn de kansen van optreden van de langzame, middelmatige en hoge groei-
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snelheid p, q en r, dan is het gemiddelde risico voor de ie gekozen groeisnel
heid, waarbij i is I, m of h 

De beste keuze zal nu die groeisnelheid vormen, waarvoor R. (het gemiddel-
de risico) de kleinste waarde aanneemt. ' 

4.2.3 De minimale gemiddelde kosten strategie 

In het voorgaande werd de keuze steeds beperkt tot de drie alternatieve 
grondreserves OI, om en oh. In principe kan evenwel iedere grondreserve, 
die tot een laagste waarde voor de minimale gemiddelde kosten leidt, wor
den gekozen. Indien dus de waarde van de kansen p, q en r bekend zijn, kan 
met behulp van het criterium van de minimale gemiddelde kosten een opti
male grondreserve worden gekozen, waarbij deze gemiddelde kosten mini
maal zijn. Het probleem dient daartoe als volgt te worden geherformuleerd: 
Zijn K1 (0), K (0) en Kh (0), de kosten als functie van het gekozen onbe
bouwde oppePVlak bij respectievelijk de lage, middelmatige en hoge groei
snelheid, dan is de optimale grondreserve (0 opt.) die waarvoor 

(4.2) 

minimaal wordt. 
Het valt eenvoudig in te zien dat de strategie van het kleinste gemiddelde 
risico altijd tot de zelfde beslissing zal leiden als de strategie van de mini
male gemiddelde kosten, indien bij deze laatste strategie de grondreserves 
waaruit de keuze moet worden gemaakt worden beperkt tot OI, om en oh. 

Om verwarring in de naamaanduiding te voorkomen zal in de verdere studie 
de beslissingsstrategie met de naam berekening van de optimale grondreser
ve worden aangeduid. 

4.3 De globale berekeningsmethode 

Deze berekeningsmethode maakt gebruik van de beslissingsbomen die in het 
vorige hoofdstuk reeds ter sprake zijn gebracht. Zoveel mogelijk zal daarbij 
dezelfde volgorde worden gehandhaafd. 

a Enkelvoudig keuzeprobleem bij zekerheid omtrent bevolkingsgroei 
Als eerste probleem zal de eenvoudigste vorm worden bekeken, nl. figuur 
23. De keuze beperkte zich tot het al dan niet volbouwen van centrum
grond op moment o. Op het moment van transformatie t staat slechts de 
mogelijkheid van nieuwbouw open. In figuur 23 wordt deze figuur her-
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haald. Nu zijn echter achter de uiteinden Bt en Nt de financiële consequen
ties van de keuze geschreven. 

Figuur 23 

(4.3) 

bevolkingsgroei S 
'-----=--=--------"-',, Bt = Gt + D t (4.4) 

Eén perceel: Ingeval van onbebouwd laten van een perceel centrumgrond 
zullen de huisvestingskosten per m2 van de bedrijfsvestiging (Bt) zijn: de 
kosten van de grond op moment t ( G t) vermeerderd met de kosten van de 
detailhandelbebouwing op moment t(Dt). In formule uitgedrukt: 

(4.4) 

Indien van bebouwing van het perceel was uitgegaan, zouden de kosten van 
vestiging op moment t van transformatie (Nt) worden gevormd door: de 
investering in de grond op moment o en, het nog onafgeschreven restant 
van de bouwkosten van de transitobebouwing (Wt) plus de nieuwbouwkos
ten op moment t (Dt). 
Uit het bovenstaande volgt dat geen verschil in kosten optreedt, indien Bt " 
Nt, d.w.z. als: 

(4.5) 

De waarde van t is uit deze formule in principe oplosbaar. Deze oplossing 
geeft het kritieke moment aan, waarbij geen verschil bestaat tussen nieuw
bouwkosten op bebouwd terrein en nieuwbouwkosten op onbebouwd ter
rein. In de praktijk kan dit punt op eenvoudige wijze door het tekenen van 
de grafieken van Bt en Nt worden bepaald (zie figuur 7). Het evenwiehts
punt n is identiek met het te bepalen tijdspunt t. 

b Enkelvoudig keuzeprobleem bij onzekerheid omtrent bevolkingsgroei 
Als volgende stap wordt nu nagegaan hoe de beslissing zal zijn, wanneer de 
onzekerheid omtrent de groeisnelheid in de beschouwingen wordt betrok
ken. 
Uiteraard blijft de berekening van het kritische moment n, waarop geen 
financieel verschil zal optreden tussen de beide proposities, ongewijzigd. De 
verschillen zullen tot uitdrukking komen in de verschillen aan centrum-
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behoeften bij de drie groeisnelheden. Deze zijn OI, om resp. oh voor de 
laagste, middelmatige en de hoogste groeisnelheid. Het zijn waarden die bij 
gegeven tijdstipt direct uit het centrumprogramma afleesbaar zijn. 
Indien nu door een schatting de kansen op het realiseren van deze mini
mum-, gemiddelde en maximumprognose kunnen worden gewaardeerd, is 
het mogelijk op grond van bovenstaande gegevens de optimale beslissing te 
berekenen. Stel de kansen op OI' om en oh gelijk aan resp. p, q en r, dan 
volgt uit een weging van de invloed van deze drie elementen de optimale 
beslissing. Voor het deel van de centrumgrond dat op moment o onbe
bouwd moet worden gelaten (0 

1
) geldt: 

op 

(4.6) 

Deze berekeningswijze is betrekkelijk eenvoudig uitvoerbaar, zij geeft even
wel slechts een indicatieve benadering van het exacte optimale oppervlak. 
Een nauwkeuriger berekening is mogelijk via de orthodoxe beslissings
bomentechniek, waarbij alle beslissingen in één stap worden genomen op 
grond van een eenvormige vergelijking. Dit vergelijkingskader wordt ge· 
vormd uit de financiële consequenties van de diverse beslissingsvarianten. 
Volgens deze procedure moeten de kostenverhogingen of -verlagingen, ver
oorzaakt door versnelde of vertraagde groei, worden berekend. Zowel voor 
het geval dat voor bebouwen als voor het geval dat voor schoonhouden van 
het centrumgebied wordt gekozen. 
Een speciaal probleem vormt hierbij de onbebouwde grond, die op moment 
n nog ongebruikt achterblijft. Aangezien kostenvergelijking op dit moment 
plaatsvindt, zal ook deze centrumgrond zijn optimale bestemming moeten 
hebben bereikt. Omdat na moment n nieuwbouw op een perceel met tran
sitobebouwing goedkoper is dan op een braakliggend perceel, zal het aan
bevelenswaardig zijn deze percelen onmiddellijk (na moment n) te bebou
wen. De enige bebouwing die hiervoor in aanmerking komt, is woonbe
bouwing ofwel dezelfde bebouwing waarmede op moment o delen van het 
centrum zijn volgebouwd. 
Voorlopig wordt ter vereenvoudiging van de berekening evenwel met deze 
bebouwing na moment n niet afzonderlijk rekening gehouden. De kosten 
worden gedefinieerd als N1h, N1m en I\J 11 , resp. B

1
h, B1m en Btl" 

Analoog aan de hiervóór gebezigde methode dienen deze uitkomsten dan 
gewogen te worden volgens de kans op het optreden van de afwijkingen. 
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Figuur 24 Th ... kosten Nlh' met kans op optreden r 

T1 ••• kosten= N11 , met kans op optreden p 

h Sh .•. kosten Btn' met kans op optreden r 

Sm .•. kosten = B
1
m, met kans op optreden q 

S1 ••• kosten 8
11

• met kans op optreden p 

Door het vergelijken van beide wegingen kan dan opnieuw het break-even 
point worden vastgesteld: 

(4.7) 

Uit dit gegeven zal het bij dit nieuwe 'break-even point' behorende niet te 
bebouwen oppervlak kunnen worden bepaald. Of het volgens deze methode 
berekende oppervlak veel betrouwbaarder zal zijn, is niet zonder meer dui
delijk. Vast staat dat de berekeningsmethode zelf veel fraaier moet worden 
geacht en dat zij door het terugbrengen tot de kostenverschillen een exacter 
beeld van de financiële consequenties geeft. Het rekenwerk is evenwel zeer 
omvangrijk en moeilijk zonder mechanische hulpmiddelen uit te voeren. In 
deze studie zal daarom slechts de eenvoudige berekeningswijze worden toe
gepast. 

c De invloed van gebeurtenissen op moment t 
Bij de vorige probleemstellingen is geen rekening gehouden met eventuele 
gebeurtenissen vallend na het moment t van de transformatie. Met deze 
gebeurtenissen wordt bedoeld of tot sloop, verbouwing of aanpassing van 
de transito-opstal wordt besloten. Deze gebeurtenissen op moment t hebben 
evenwel wel degelijk invloed op de beslissing op momentoen dienen dus 
bij deze beslissing in aanmerking te worden genomen. 
Ingeval van volbouwen van centrumgrond met transitobebouwing staat voor 
ieder perceel de keuze uit drie vestigingsvormen open, die ieder hun eigen 
financiële consequenties hebben. Uit ervaring blijkt dat tussen de hieraan 
verbonden bouwkosten een vrij constante verhouding bestaat. 
Ingeval de ondernemer besluit tot sloop en een geheel nieuw pand neerzet, 
zijn de kosten identiek aan die welke optreden bij het bouwen ingeval van 
onbebouwd blijven van de grond. (In deze veronderstelling zijn de sloopkos
ten verwaarloosd.) 
De ondernemer kan ook besluiten de opstal te behouden, en deze een 
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ingrijpende verbouwing te laten ondergaan. Hierbij mag worden gedacht aan 
het aanbrengen van wijzigingen in de constructie van de opstal, zoals het 
uitbreken van dragende tussenwanden, enz. In dit geval moeten de ver
bouwkosten (Tt) op moment t gelijk worden geraamd aan .,o-maal de nieuw
bouwkosten (.,oOt). 
Ingeval van een keuze voor het met kleinere middelen aanpassen van de 
opstal aan de eisen van de ondernemer kunnen de aanpassingskasten (Tt) 
op a-maal de nieuwbouwkosten worden geraamd (aDt). De keuze voor deze 
oplossing kan worden bevorderd door reeds bij de transitobebouwing reke
ning met deze transformatie te houden. De grotere investering die hiervoor 
nodig is, kan later worden teruggewonnen uit de aanpassingskosten. De 
totale kosten zullen evenwel het bedrag a-maal de nieuwbouw niet over
schrijden (zie figuur 25). 

Figuur 25 Ta At W +aD t c 
(4.8) 

Tv vt wt +"' ot (4.9) 

Tn Nt wt + ot (4.31 

to 

nieuwbouw s Bt = Gt + ot (4.4) 

Beziet men slechts één perceel, dan zal het mogelijk zijn per perceel de 
kritische waarde van de break-even points voor alle drie keuzemogelijk
heden te berekenen. De berekening levert de volgende serie vergelijkingen. 
Ingeval van keuze voor nieuwbouw is de vergelijking Bt = Nt ofwel 

(4.5) 

Ingeval van keuze voor verbouw is deze vergelijking Bt - V t ofwel 

(4.10) 

Ingeval van keuze voor aanpassing wordt de vergelijking Bt = At ofwel 

(4.11) 

Uit dit schema blijkt dat voor de periode moment o - a het gehele in die 
periode met centrumfuncties te bebouwen oppervlak onbebouwd moet blij
ven. Van de terreinen die gedurende de periode a - v voor centrumvestigin
gen nodig zullen zijn, mag slechts het oppervlak t QAt worden bebouwd 
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met transitobebouwing, terwijl tussen v - n, het oppervlak % ON
1 

onbe
bouwd dient te blijven. Alle gronden die eerst na moment n voor bebou
wing in aanmerking komen, mogen volledig met transitobebouwing worden 
volgezet. In formule: 

Opp. onbeb. = f OA + fov + fON 
0 t 0 t 0 t 

(4.12) 

Het overige centrumgebied kan geheel voor bebouwing in aanmerking 
komen. 

d Het volledige beslissingsprobleem 
Als laatste stap dient nu de invloed van de onzekerheid op de vorige bereke
ning te worden nagegaan. Dit geschiedt op analoge wijze met de methode 
die onder b is behandeld. 
Ook in dit geval zal de eerste trap van de berekening bestaan uit het bepalen 
van de kritische grensmomenten a, v en n voor een bepaald perceel. De 
waarden a, v en n geven nu de kritische momenten aan waarop voor de 
diverse keuzevarianten geen verschil in kosten meer optreedt. 
Bij deze drie momenten kunnen nu de bijbehorende, tot die tijd te bebou
wen centrumoppervlakken worden gezocht, voor zover deze behoren bij de 
langzame, de matige en de hoge groeisnelheid. Dit levert 9 oppervlaktema
ten. 
De berekening van het onbebouwd te laten centrumgebied kan nu analoog 
aan par. b op twee wijzen geschieden, nl. de zeer grove methode door 
weging van de oppervlakten en de betrekkelijk nauwkeurige door middel 
van kostenweging. 
Als eerste zal weging van de oppervlaktevergelijking worden bezien. De 
procedure hierbij is als volgt: 
Per groeisnelheid wordt bepaald welk grondgebied onbebouwd moet blij
ven. 
Stel deze oh resp. om en OI voor oppervlak bij harde, matige en resp. 
langzame groei. Indien vervolgens de kansen op voorkomen van de groei
snelheden bekend zijn (p, q en r). dan kan de berekening van het vrij te 
houden oppervlak geschieden door wegen van OI en om en oh naar hun 
kansen p, q en r. Dit geeft 

(4.13) 

Deze formule lijkt identiek aan formule 4.6. De verschillen zitten in de 
betekenis van 0 die hier samengesteld is uit drie elementen nl. OA, OVen 
ON. 

Bij de nauwkeurige methode geschiedt de berekening op basis van kosten
vergelijking. Stel de kosten op moment t bij hoge, matige en lage groeisnel
heid K

1
h, K

1
m en K

11 
voor het centrum dat via transformatie tot stand is 
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gebracht en Bth, Btm en Bt
1 

voor de centrumrealisatie op onbebouwde 
grond. 

kosten 
Figuur 26 

Tah Ath 

Tvh vth 

Tnh Nth 

i' T Atm am 
c/:;0 

o'b 
"'' Tvm vtm '<' 

middelm. groei Tm 

Tnm Ntm 

/,j 
">,q~ 

Tal At I '?~ 
,9.-0~.1 

TVI vu 

Tnl Ntl 

0 

nieuwbouw 

middelm. groei nieuwbouw 

nieuwbouw 
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De oplossing van dit probleem is identiek aan (4.3). 
Ook deze vergelijkingen hebben slechts één onbekende, .nl. de tijdstippen a, 
v en n, zodat ze in principe oplosbaar zijn. Ook hier zal de oplossing via het 
tekenen van de grafieken voor Bt, At, Vt en Nt aanbeveling verdienen (zie 
bijv. figuur 8). 
Per groeisnelheid zullen 3 evenwichtspunten optreden. Indien het deel van 
de centrumvoorzieningen dat voor vestiging in een verbouwd pand resp. een 
aangepast pand in aanmerking komt, bekend is, kan worden bepaald welk 
deel van het centrumgebied voor bebouwing met transitobebouwing in aan
merking kan komen. Alleen die vestigingen die zich na hun evenwichtspunt 
voor vestiging in een transitopand aandienen, zullen metterdaad hiervoor in 
aanmerking kunnen komen. Dienen zij zich voor dit moment aan, dan zal 
vestiging in nieuwbouw voor hen goedkoper zijn. Voor hen dient dan ook 
onbebouwd terrein te worden vrijgelaten. 
In een schema wordt de keuze weergegeven, gecorreleerd aan een bepaalde 
groeisnelheid. We onderscheiden daarbij de volgende vier tijdsintervallen: o 
-a; a - v; v- n en n -. Het schema levert nu het volgende beeld (zie ook 
figuur 21): 

-+ tijd 

o a V n 

aanpassen ;oAt LÜA 
n t 

verbouwen ~ovt ~ovt 

nieuwbouw ~ONt ~ONt 

onbebouwde grond te bebouwen grond 
~ -+ 

QAt = opp. centrumvoorzieningen te realiseren via aanpassing 
op moment t 

ovt opp. centrumvoorzieningen te realiseren via verbouwing 
op moment t 

ONt opp. centrumvoorzieningen te realiseren via nieuwbouw 
op moment t. 

Dit wil zeggen dat Kth Ath + V th + Nth. Op dezelfde wijze kunnen ook 
Ktm en Kt1 worden gedefinieerd. 
Op grond van de hierboven opgestelde formules kan nu een nieuw even
wiehtspunt worden berekend. Dit volgt uit de vergelijking: 

(4.14) 
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De op deze wijze verkregen waarde geeft een inzicht in dat deel van het 
centrumoppervlak dat onbebouwd moet blijven en dat deel dat beter op 
moment o met transitobebouwing kan worden volgebouwd (0 opt ). -

In de praktijk blijkt deze berekening onuitvoerbaar. Elementen, als een 
tekort respectievelijk te veel aan onbebouwde grond mogen bij het bereke
nen van K

11
, K

1
m en K

1
h niet meer worden verwaarloosd. Dit brengt met 

zich, dat deze kosten niet kunnen worden berekend zonder dat er inzicht 
bestaat in de bij deze groeisnelheden behorende bouwschema's. Per groei
snelheid zijn daarbij vele varianten mogelijk, die ieder tot een eigen waarde 
van de kostenfunctie zullen leiden. Alvorens de 0 

1 
kan worden bere

kend, dient dus eerst een optimaal bouwschema te wÓrden vastgesteld. 
Deze bewerking is via de beslissingsbomen-techniek niet mogelijk. Een 
andere berekeningsmethode, het lineaire programmeren, leent zich hiervoor 
veel beter. 
Bij de berekening van het complexe probleem, waarbij dus zowel de groei
afwijkingen als de vestigingsalternatieven in de beschouwing dienen te wor
den betrokken, zal dus slechts een globale berekening van het optimale 
oppervlak via de methode van oppervlakte-weging mogelijk zijn. 

4.4 Oplossing door middel van lineaire programmering (LP.) 

Lineaire programmering leent zich zeer wel voor het oplossen van het ge
stelde probleem. In tegenstelling tot de beslissingsbomen-methode kan bij 
toepassing van L.P. op eenvoudige wijze een optimaal realisatieschema voor 
het centrum worden berekend. Ook kan daarbij de op moment n op te 
richten aanvullende woonbebouwing in de beschouwingen worden betrok
ken. 
Een ander voordeel van de L.P.-techniek is dat meer vrijheid bestaat ten 
aanzien van de afmetingen van het terrein dat in de beschouwing kan wor
den betrokken. Deze is slechts gebonden aan twee restricties. 
Enerzijds moet het groter zijn dan het centrumgebied behorende bij de 
maximale groeidoelstelling, anderzijds dient het kleiner of gelijk te zijn aan 
het totale stadsgebied behorende bij lage groeidoelstelling. Een ligging dicht 
bij deze laatste groei lijkt echter geen aanbeveling te verdienen. 
De gegevens van het probleem blijven verder identiek met het vorige pro
bleem. De geschatte groeisnelheden zijn I, m, h, voor langzame, middelma
tige en harde groei met een kans op voorkomen van resp, p, q en r. 
De totale tijdsduur die in de beschouwingen moet worden betrokken wordt 
bij de berekening onderverdeeld in korte periodes. In deze studie is de 
lengte van de periodes gesteld op 1 jaar. 
De behoefte aan centrumvoorzieningen die nu per groeisnelheid in iedere 
periode ontstaat, wordt gesplitst in AAN voor aanpassing, VER voor ver
bouwing en NWB voor nieuwbouw. 
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4.4.1 De basismatrix 

Door middel van de volgende formules kunnen nu de voorwaarden, waaraan 
het centrumgroeiproces onderhevig is, worden beschreven. 

De voorwaarde voor moment o kan als volgt worden geformuleerd: de 
hoeveelheid onbebouwd gelaten grond (GRI\ID

0
) plus de hoeveelheid met 

transitowoningen volgebouwde grond (WNGB
0

) moet gelijk zijn aan het 
totale in beschouwing genomen stadsgebied. In formule: 

GRNDO + WNGBO = T.OPP. (4.15) 

Vervolgens kunnen de voorwaarden voor het eerste bouwjaar worden gefor
muleerd. Deze zijn: 
1 De oppervlakte centrumbebouwing gerealiseerd via aanpassing, verbou
wing, nieuwbouw of bedrijfsbouw (BEDR) moet gelijk zijn aan de behoefte 
aan centrumvoorzieningen op dat moment bij gegeven groeisnelheid 
(BECE). In formule: 

AAN
1 

+ VER
1 

+ NWB
1 

+ BEDR
1 

= BECE
1 

(4.16) 

2 De hoeveelheid aanpassing-, verbouw- en nieuwbouwoppervlak wordt 
onttrokken aan de transitobebouwing. In formule: 

AAN
1 

+ VER
1 

+ NWB
1

- WNGB
1 

= o (4.17) 

3 Op dezelfde wijze wordt de hoeveelheid grond voor de directe bedrijfs
bouw onttrokken aan de onbebouwde grond. In formule: 

BEDR1 - GRND1 = o (4.18) 

4 De hoeveelheid door aanpassing gerealiseerde centrumvoorzieningen 
moet kleiner of gelijk zijn aan de oppervlakte centrumterrein die op deze 
wijze tot stand gebracht kan worden. (BAAN = Bound aanpassing): 

AAN1 ,;;;; BAAN1 (4.19) 

5 Op analoge wijze kan worden gesteld dat de hoeveelheid door 
verbouwing gerealiseerde centrumvoorzieningen kleiner of gelijk dient te 
zijn aan de oppervlakte centrumvoorzieningen die gedurende die periode op 
deze wijze tot stand kan worden gebracht. (BVER): 

VER1 ,;;;; BVER
1 

(4.20) 

6 Daarentegen moet de hoeveelheid centrumvoorzieningen die op basis 
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van nieuwbouw op een onbebouwd of een met transitobebouwing bebouwd 
terrein wordt gerealiseerd minimaal gelijk zijn aan de oppervlakte centrum
voorzieningen die voor nieuwbouwvestiging noodzakelijk is. (BZAK = 

Bound zakelijke bebouwing). 

(4.21) 

Voor de eerste bouwperiode levert dit een stelsel van 6 vergelijkingen, 
waarmede het groeiproces en de wijzigingen in de grondbalans gedurende 
deze periode wordt beschreven. 

Op dezelfde wijze kunnen de veranderingen gedurende elke willekeurige 
bouwperiode (t) worden beschreven (waarin t het tijdstip verlopen sedert 
t

0 
). Dit levert per periode het volgende stelsel vergelijkingen: 

AANt + VERt + NWBt + BEDRt BECEt 

AANt + VERt + NWBt- WNGBt o 

BEDRt- GRNDt = o 

AANt .;;;; BAAN t 

VERt.;;;; BVERt 

NWBt + BEDRt > BZAKt 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 

Dit stelsel vergelijkingen wordt voor elke bouwperiode herhaald. Op grond 
van deze formules kunnen nu voor alle bouwperiodes de voorwaarden wor
den geformuleerd. Aan deze voorwaarden dienen verder nog twee extra 
restricties te worden toegevoegd. Als eerste dient gesteld dat tegen een 
teveel aan transitobebouwing geen bezwaar bestaat, zodat 

k f WNGBt > o (4.22) 

(indien k de laatste bouwperiode is). 
Tegen een teveel aan onbebouwd gebied zijn uit economische overwegingen 
wel bezwaren aan te voeren en zo'n overschot dient als ongewenst te wor
den gekwalificeerd. In formule: 

(4.23) 

Als laatste vergelijking dient de kostenfunctie aan het stelsel vergelijkingen 
te worden toegevoegd. Gevraagd wordt de oppervlakte onbebouwde grond 
zodanig te kiezen dat de kosten van vestiging voor aanpassing (A), verbou
wing (V), nieuwbouw (N) en bedrijfsbebouwing (B) van het totale centrum 
minimaal zullen zijn. 
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In formule: 

~At+ ~Vt + ~Nt + ~Bt _minimaal. 
1 I 1 1 -

(4.24) 

De waarden van At, Vt, Nt en Wt zijn gelijk aan die welke in par. 4.3 
werden afgeleid: 

At= Wt + aDt 

vt; wt + <PDt 

Nt = Wt + Dt 

Bt = Gt + Dt 

Het uitgeschreven schema van deze matrix is weergegeven in tabel 5. De 
formules 4.22, 4.23 en 4.24 hebben daarbij een kleine verandering ondergaan. 

4.4.2 De berekeningen 

a De minimax-strategie 
Met behulp van de matrix kan nu per groeisnelheid worden berekend welk 
deel van het centrumgebied zonder bebouwing dient te blijven. 
Behalve de waarden voor 0 1, Om en Oh bevat de uitkomst ook het realisa
tieschema van de centrumvorming behorende bij deze groeisnelheden en de 
daarbij behorende kosten. 
Door het invullen van de centrumbehoefte van de twee andere groeisnel
heden bij een gefixeerde grondreserve kan dan de kostenverhoging per 
groeisnelheid worden bepaald. 
Hiertoe is een kleine aanpassing van de basismatrix noodzakelijk. 

In de vorige paragraaf is erop gewezen dat, indien onbebouwd terrein na 
moment n overblijft, dit onmiddellijk moet worden bebouwd. Daar hier
mede extra kosten Gl< + 1 gepaard gaan, dienen deze eveneens in de kosten
functie tot uitdrukkmg te worden gebracht. Deze functie krijgt dan de 
volgende gedaante: 

(4.24a) 

Als verlies op deze grond zal het kostenverschil tussen nieuwe woningbouw
grond en de werkelijke kosten van de grond worden gerekend. 
De woningbouwgrond zal onderhevig zijn aan de structurele grondkosten
stijging (s). De werkelijke kostenstijging zal geschieden onder invloed van de 
rentelast (i). 

G (1 + i)k+l_ G (1 + s)k+ 1 
0 0 

(4.25) 
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Tabel 5 

Schema van de Matrix behorende bij de L.P. oplossingsmethode D = BASISMATRIX 

"' BASISMATRIX 
c: 

:>: '+ 0 0 --rLóm N N N C'l C'l C'l -"' -"' -"' 
Qj 0 ID - N N N 0: 0 ID C'l C'l C'l a: 0 ID -"' -"' -"' .><0 ID 0 

"' z (.? z 0: ID 0 Z (.? z 0: ID 0 z (.? z a: ID 0 Z (.? z a: ID 0: z (.? z 
'" a: z <( w ::: w a: z <( w::: w a: z <( w ::: w a: z <( ·w ::: 0 a: z a: 
> (.? ::: <( > z ID (.? :i: <( > z ID (.? ::: <( > z ID (.? ::: <( > z ID (.? ::: (.? 

moment 0 1 1 = Tot. opp. 

PERIODE I 1 1 1 1 1 - BECE1 
2 1 1 1 -1 = 0 
3 1 -1 = 0 
4 1 ~ BAAN1 
5 1 ~ BVER1 
6 1 1 ;;. BZAK1 

PERIODE 11 1 1 1 1 1 = BECE2 
2 1 1 1 -1 = 0 
3 1 -1 = 0 
4 1 ~ BAAN2 
5 1 ~ BVER2 
6 1 1 ;;. BZAK2 

PERIODE 111 1 1 1 1 1 = BECE3 
2 1 1 1 -1 = 0 
3 
4 enz. 
5 
6 

PERIODE K 1 1 1 1 1 = BECEk 
2 1 1 1 -1 = 0 
3 1 -1 = 0 
4 1 ~ BAANk 
5 1 ~ BVERk 
6 1 1 ;;. BZAKk 

PERIODE K + 1 7 1 -1 -1 -1 -1 ;;. 0 
8 1 -1 -1 -1 -1 -1 = 0 

Kosten A1 v1 N1 B1 A2 V2 N2 B2 A3 V3 N3 B3 enz. Ak Vk Nk Bk Gk+1 = Minimaal 



Met behulp van de gewijzigde matrix kunnen nu alle 9 elementen van het 
kostenrooster worden berekend, zodat de beslissing op basis van de mini
max-strategie mogelijk wordt. 

b Het minimale gemiddelde risico 
Zijn de kansen van optreden van de drie groeisnelheden bekend dan is een 
weging naar deze kansen mogelijk. De elementen van het kostenrooster 
worden hiertoe met hun resp. kansen vermenigvuldigd. Het gemiddelde 
risico wordt dan bepaald door van het gewogen element in het kostenroos
ter het eveneens gewogen diagonale element uit de zelfde kolom af te 
trekken. 

De optimale grondreserve 
Doordat de L.P.oplossingsmethode berust op kosten-minimalisatie zal 
steeds dat bouwschema worden berekend dat tot deze laagste kosten leidt. 
Hierdoor wordt het mogelijk de L.P.techniek ook te gebruiken voor de 
berekening van de optimale grondreserve, dus zonder de keuze te beperken 
tot OI' om en oh. 
De voor deze berekening benodigde matrix is als volgt opgebouwd: 
De vergelijking op moment o is identiek met die van de enkelvoudige 
matrix. Daarna volgt voor iedere groeisnelheid de periodes 1 t/m k+ 1 van de 
basis-matrix, ieder met hun eigen centrumprogramma. Tot slot volgt een 
kostenfunctie, die bestaat uit de gewogen som van de kostenfuncties van de 
drie deelmatrices, behorende bij de drie groeisnelheden. Als wegingscoëffi
ciënten worden hierbij de kansen van het optreden van de drie betreffende 
groeisnelheden genomen. 
De vorm van deze matrix is schematisch weergegeven in figuur 27. De 
uitkomst van de berekening van deze matrix bestaat uit: de optimale grond
reserve, de minimale gemiddelde kosten en de optimale bouwschema's voor 
het geval de lage, middelmatige of hoge groeisnelheid in de realiteit zullen 
optreden. 

Uiteraard zal in de praktijk nooit een van de drie prognoses (de minimale, 
de middelmatige en de maximale) exact waar gemaakt worden. Een een
maal opgelopen achterstand kan in een later stadium moeilijk worden ge
corrigeerd. Zou dit verschijnsel in de berekening moeten worden nagebootst 
dan zou dit via een Markov-proces kunnen worden ingebouwd. Deze bere
keningswijze is evenwel zeer ingewikkeld en bij de huidige stand van de 
wetenschap ontbreekt de voor deze berekening benodigde informatie. 
Het belangrijkste principe van de Markov-berekening kan echter op eenvou
dige wijze in het beleid worden opgenomen. Dit basisprincipe wordt ge
vormd door het periodieke karakter van de beleidsbeslissing. Dit maakt het 
mogelijk een eerste beslissing op later datum gedurende het ontwikkelings· 
proces op grond van grotere informatie omtrent de geëffectueerde en te 
verwachten groeisnelheid te corrigeren. 
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Figuur 27 
Schema voor overkoepelende matrix 

moment 0 Tot. opp. 

matrix I centrum· 

( Basismatrix behoefte 

voor lage van 

groeisnelheid I matrix I 

matrix 11 = centrum-

( Basismatrix behoefte 

voor van 
matige matrix 11 
groeisnelheid) 

matrix 111 = centrum 
( Basismatrix behoefte 
voor van 
hoge matrix 111 
groeisnelheid) 

kostenfunctie 
p x kosten q x kosten- r x kosten minimaal 

matrix I matrix 11 matrix 111 
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Het verschil in benadering tussen de eenmalige en periodieke beslissing zal 
tot uiting komen in de hoogte van het verlies op overblijvende onbebouwde 
grond op moment (k + 1) dat in de berekening moet worden opgevoerd. 
Stel de tweede beslissingsdatum op moment x dan zal dit verlies bij de 
beslissing in eerste instantie beperkt kunnen blijven tot het verséhil tussen 
de grondkosten van onbebouwde centrumgrond en nieuw te ontsluiten 
woningbouwgrond op dit moment x {zie formule 4.25). 
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5 Demonstratievoorbeeld Transburg 

In het vorige hoofdstuk zijn twee berekeningsmetheden t.b.v. het beslis
singsprobleem ontwikkeld. Om tot een waardering van deze beide metho
dieken te komen, is het noodzakelijk ze aan de hand van een numeriek 
voorbeeld op hun verschil in accuratesse te toetsen. Met behulp van een 
demonstratievoorbeeld, 'Transburg', is daartoe in het onderhavige hoofd
stuk een poging gedaan. 

5.1 Transburg 

5. 1. 1 Groeidoelstelling 

Transb11rg is een hypothetische nieuwe stad, die men zich kan verbeelden 
als een stad, die op initiatief van de overheid zal worden ontwikkeld in een 
nieuw ontsloten occupatiegebied. Zij zal als bevolking een afspiegeling van 
de Nederlandse bevolkingssamenstelling bevatten. Door deze veronderstel
lingen kunnen zowel invloeden van nevenkernen als afwijkingen in koop
krachtontwikkeling of kooppatroon bij deze studie buiten beschouwing 
worden gelaten. 
Overeenkomstig de huidige Nederlandse planningspraktijk is voor Transburg 
een groeidoelstelling geformuleerd. Deze is tot stand gekomen door een 
vergelijking van bestaande projecten uit het nabije verleden (zie bijlage 
5-A). In tegenstelling met deze praktijkvoorbeelden ligt de groeidoelstelling 
voor Transburg evenwel niet volledig vast. Met name wordt niet van een van 
tevoren bepaald uiteindelijk inwonertal uitgegaan. In plaats daarvan is voor 
Transburg aan een continu groeiproces gedacht, waarvan de ontwikkeling, 
die gedurende de eerste 35 jaren van de stadshistorie zal plaatsvinden, nader 
wordt bezien. Dit 'doorgroeiprincipe' lijkt historisch bezien een juistere 
afspiegeling van het waarschijnlijk optredende groeiproces dan de meer 
traditionele eindplanprognose. 
De voor Transburg opgestelde groeiprognose omvat daarom geen voorspel
ling van de omvang van de uiteindelijke bevolking, doch bestaat uit een 
groeisnelheidsverwachting. Tevens is bezien welk effect een afwijking van 
deze verwachting door een hogere of een lagere groeisnelheid zal hebben op 
het bevolkingsverloop. 
In tabel 6 zijn de groeischema's bij lage, matige en hoge groeisnelheid 
weergegeven. Deze voorspellingen zijn zo opgesteld dat een afwijking van de 
matige groeisnelheid, die in het begin van de realisatie optreedt, zich voort
zet in de verder~ ontwikkeling van de woonkern. Dit uitgangspunt sluit aan 
bij de praktijkervaring. Tevens voorkomt het buitensporige tempiverschillen 
tijdens de ontwikkeling van de stad. Ook is op deze wijze enigszins rekening 
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gehouden met het cumulatieve effect in de tijd, dat door het verloop van de 
gemiddelde woningbezetting wordt verzoorzaakt. 

Tabel 6 Groeivoorspellingen van Transburg in aantallen inwoners 

Groeischema bij 

tijd lage snelheid matige snelheid hoge snelheid 

0 jaar 0 0 0 

Groei /per jaar 1000 1500 2000 

Na 5 jaar 5000 7500 10000 
Groei/per jaar 2000 2500 3000 

Na 10 jaar 15000 20000 25000 
Groei/per jaar 2000 2500 3000 

Na 15 jaar 25000 32500 40000 
Groei /per jaar 1500 2500 3000 

Na 20 jaar 32500 45000 55000 
Groei /per jaar 1000 2000 2500 

Na 25 jaar 37500 55000 67500 
Groei /per jaar 500 1000 1500 

Na 30 jaar 40000 60000 75000 
Groei/per jaar 500 1000 1000 

Na 35 jaar 42500 65000 80000 

5.1.2 Programma van eisen 

Op basis van de drie bevolkingsprognoses zijn de bijbehorende groeiver
wachtingen t.a.v. de centrumontwikkeling opgesteld. Daar helaas niet vol
doende Nederlandse gegevens voorhanden bleken te zijn en het hier slechts 
een demonstratievoorbeeld betreft, is van Duitse gegevens gebruik gemaakt. 
Uitgangspunt voor het opstellen van het programma vari eisen vormde een 
documentatie, gepubliceerd door het 'Städtebauirstitut Nürnberg' over de 
gemiddelde samenstelling van het voorzieningenpakket van Duitse steden, 
gedifferentieerd naar omvang van deze woonkernen. 1 Uit een zeer vluchtige 
toetsing is gebleken dat deze lijsten, indien zij getotaliseerd worden, een 
grote overeenkomst met de Nederlandse oppervlakte-normen vertonen, zo
dat zij ongecorrigeerd voor Transburg van toepassing zijn verklaard. 
Ondanks deze veronderstelling waren deze tabellen niet zonder meer voor 
deze studie bruikbaar. Alvorens de cijfers konden worden gehanteerd, dien
de eerst op basis van deze gegevens een centrumprogramma te worden 
ontwikkeld, waarin niet slechts de totale centrumbehoefte wordt weerge-
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geven, doch waarin deze tevens worden gedifferentieerd in centrumvestigin
gen die met een aangepaste opstal zullen kunnen volstaan, zgn. A-vestigin
gen; centrumvestigingen welke zodanig van aard zijn dat zij een verbouwde 
opstal behoeven, zgn. V-vestigingen en vestigingen die slechts in een volledig 
nieuwe behuizing hun intrek zullen nemen, zgn. N-vestigingen. 
Als maatgevend element bij de beslissing tot welke categorie een vestiging 
geacht moet worden te behoren, is de bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) van 
de vestiging gekozen. 

A-vestiging 
Indien een vestiging in eerste aanleg een oppervlakte van 0-60 m2 b.v.o. zal 
beslaan, is zij gerekend tot de groep vestigingen die genoegen zullen nemen 
met een aangepaste opstal. 

V-vestiging 
Indien deze oppervlaktemaat 60-120 m2 is, wordt verondersteld dat de 
vestiging een verbouwde huisvesting van node zal hebben. 

N-vestiging 
Indien de vestiging bij aanvang een groter b.v.o. dan120m2 zal behoeven, 
is deze in aanmerking genomen voor volledige nieuwbouw. 

De achtergrond van deze criteria wordt gevormd door de gedachte dat van 
aanpassing kan worden gesproken zolang de opstal geen constructieve wijzi
gingen behoeft te ondergaan. Dit limiteert de pandbreedte van de vestiging 
tot max. ca. 6 m, terwijl de diepte van de woonbebouwing op omstreeks 
10 m gesteld kan worden. Uit deze maten blijkt dat realisatie van deze 
vestiging mogelijk is binnen de gebruikelijke maatvoering van het normale 
eengezinshuis, ook indien als potentieel te bebouwen oppervlak slechts het 
gedeelte tussen voorgevel en achtergevel in aanmerking mag worden ge
nomen en geen rekening met bebouwing van achtererven wordt gehouden. 
Deze mogelijkheid is in het kader van deze studie vanwege het vertroebelen
de effect op de kostenontwikkeling buiten beschouwing gelaten. 
De maat van 120m2 b.v.o. impliceert de noodzaak van een grotere gevel
breedte dan 6 m. Deze breedtemaat zal binnen de huidige woningbouw niet 
in één overspanning voorhanden zijn. Ten behoeve van huisvesting van deze 
grotere voorzieningen zal dus in de constructie van opstallen moeten wor
den ingegrepen. Deze ingreep brengt hogere transformatiekosten mee, daar 
zij slechts door een min of meer ingrijpende verbouwing van de opstal zal 
kunnen worden gerealiseerd. 
De maat van ~ 120 m2 komt globaal overeen met de afmeting van een 
grote flatwoning hoewel uiteraard ook andere vestigingsvormen tot de 
mogelijkheden behoren. 
Zodra het noodzakelijke oppervlak dat van één volledige flat-unit over
schrijdt, is aangenomen dat transformatie van bestaande opstallen zoveel 
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extra kosten zal meebrengen dat nieuwbouw wenselijk zal zijn. 
In geval van twijfel, bijv. bij vestigingen die dicht bij de bovengrens van een 
oppervlaktecriterium zijn gelegen, is als tweede criterium gekeken naar de 
bouwkosten. Hierbij is niet slechts gelet op de bouwkosten bij binnenkomst 
in het centrum, doch ook naar de ontwikkeling van de vestigingskosten in 
de tijd. De grenswaarden voor de bouwkosten lagen voor A-vestigingen bij 
55/60.000 DM en voor V-vestigingen tot ca. 100.000 DM. De resultaten van 
die beslissing zijn neergelegd in bijlage 5-B. 
Op basis van deze differentiatie zijn drie centrumprogramma's opgesteld, 
die een duidelijk inzicht geven in de behoefte aan A-, V- en N-vestigingen 
gedurende ieder stadium van de stedelijke ontwikkeling. Alle waarden zijn 
daarbij in de centrumbehoefte bij volledige nieuwbouw uitgedrukt, terwijl 
de terreinbehoeften van de A- en V-vestigingen zijn gestandaardiseerd op 60 
resp. 120m2 b.v.o. Aangenomen is dat bij deze beide vestigingstypen het 
totale bedrijfsareaal op de begane grond zal worden gesitueerd. Voor de 
N-vestigingen is uitgegaan van een realisatie in twee bouwlagen. Ter verkrij
ging van de totale behoefte aan centrumoppervlak voor Transburg is de 
verhouding bebouwd : onbebouwd = 1 : 2 als richtsnoer gekozen, een 
terreinindex die ligt binnen de momenteel in Nederland gangbare normen. 
De neerslag van deze bewerkingen is te vinden in Bijlage 5-C. Daarin zijn 
alle waarden uitgedrukt in: de centrumbehoefte btï volledige nieuwbouw, 
een norm waarnaar in het vervolg met de naam centrumterreinequivalent 
(c.t.e.) zal worden verwezen. 

5.1.3 Beleidsuitgangspunten 

In aanvulling op de algemene doelstelling omtrent bevolkingsgroei en cen
trumprogramma is als wenselijkheid uitgesproken dat Transburg gedurende 
zijn gehele ontwikkeling over een maximale verscheidenheid aan voorzienin
gen op een zo vroeg mogelijk tijdstip dient te beschikken. Deze eis is een 
direct gevolg van de geïsoleerde ligging waarin Transburg is gedacht. 
Afgezien van bovenstaande beleidsuitgangspunten gelden voor de ontwikke
ling van Transburg tevens alle voorwaarden zoals deze in hoofdstuk 3 t.a.v. 
een dynamisch groeiproces zijn geformuleerd. Dit wil zeggen dat grond
reserves in het centrumgebied zoveel mogelijk beperkt dienen te worden, 
terwijl transitobebouwing van een niet te exclusief karakter tijdelijk de 
plaats van toekomstige centrumvestigingen zal innemen. Verder zal de cen
trumontwikkeling plaatsvinden door de bebouwing van onbebouwde gron
den, gecombineerd met functiewijziging en vervanging van de transito
bebouwing. In een later stadium van de centrumontwikkeling zal daarbij 
sprake mogen zijn van een bevolkingsverdunning in het centrum. 

Het hier geschetste beeld van Transburg duidt erop dat bij de realisatie van 
het centrum het winstoogmerk niet de primaire doelstelling is, doch dat een 
meer ideële doelstelling zal prevaleren. 
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Uiteraard impliceert dit overheidsbemoeienis met de uitvoering van het 
project. Dit opent de mogelijkheid de berekeningen uit te voeren op basis 
van een restwaardevaststelling van de transitobebouwing aan de hand van 
het vervangingswaardeprincipe. 
Het beleidsuitgangspunt wordt geconcretiseerd in een streven naar vesti
gingskostenminimalisering. Voor de financiële opstelling wil dit zeggen dat 
geen anticipatie op toekomstige waardeverhoging binnen het centrumgebied 
zal plaatsvinden. In de berekening zal daardoor voor de kosten van de 
transitobebouwing met de normale grondkosten en bouwkosten van de 
woningbouw moeten worden gerekend. 
De restwaardebepaling van de transitobebouwing zal plaatsvinden op basis 
van de formule 

De numerieke waarde van de parameter voor de afschrijving (w) van de 
vestigingskosten kan worden afgeleid uit een ministeriële beschikking2 , 

waarbij deze op 1,5% per jaar is gesteld. 
Voor de waardebepaling van de structurele bouwkostenstijging (s) is ge
bruik gemaakt van gegevens gepubliceerd door Floor3 . Deze stelt dat een 
reële stijging van de bouwkosten van 1,5 à 2% voor de komende jaren zeker 
niet aan de hoge kant zal zijn. De waarde van 2% komt overeen met de 
structurele stijging over de laatste 10 jaren. Deze is daarom als uitgangspunt 
voor deze studie gekozen. 
Ter bepaling van de grondkostencumulatie wordt de formule 

gebruikt, waarin i de kapitaalrente over het geïnvesteerde bedrag is. Uiter
aard kan voor deze niet de nominale waarde van de rentestand van dit 
ogenblik worden gehanteerd, welke varieert tussen 7 en 8%. Op deze waar
de dient een inflatiecorrectie te worden toegepast. Volgens Floor (blz. 63) 
pleegt zelfs de meest optimistische verwachting over een wat langere perio
de rekening te houden met een inflatoire ontwikkeling van 2 à 3% per jaar. 
Een combinatie van deze gegevens levert de gecorrigeerde rentevoet van 5%, 
die daarom in deze studie gehanteerd wordt. 
In tabel 7 is een overzicht van de kostenvergelijkingen gegeven. Naast de 
parametrische vergelijkingen zijn ook die met de numerieke waarden voor 
de parameters opgenomen. 
Bij het vaststellen van de kosten voor een A-vestiging werd de waarde van 
de transformatiekosten gesteld op 0,2 R

1
, de transformatiekosten voor een 

verbouwde vestiging (V-vestiging) op 0,5 R
1

, dit om op deze wijze een 
koppeling tussen transformatiekosten en bouwkosten te verkrijgen. De 
nieuwbouwkosten na sloop van de transito-opstal zijn uiteraard gelijk aan 
Dt. 
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Als restwaarde voor een eventueel overschot aan transitobebouwing is geen 
waarde opgenomen. De veronderstelling is immers dat bij de transitobe
bouwing de kostenbestrijding uit de huurinkomsten geschiedt. 

Tabel 7 Kostenoverzicht 

Onbebouwd terrein 

Grondkosten G
1 

= G
0 

X (1 + W G
0 

X (1 + 0,05) 1 

Detailhandelsbouwkosten D
1 

D
0 

X (1 + s) 1 = D
0 

X (1 + 0,02) 1 

Bedrijfsvestigingskosten B
1 

G
1 

+ D
1 

Restwaarde grond Gk + G
0

X [!1+i)k+ 1 -(1+s)k+l] 

G
0 

X [ (1 + 0,05)k+l (1 + 0,02)k+ 1] 

Bebouwd terrein 

Woningbouwkosten W
0 

= (G
0 

+ R
0

l 

Restwaarde woning W
1 

W
0 

X (1 - wt) X (1 + s) 1 

wo x (1 0,015t) x (1 + 0,02) 1 

Kosten aangepaste vestiging At W
1 

+ Tt W
1 

+ 0,2 R
1

, 

waarin R
1 

= Ró X (1 + s)t 

Kosten verbouwvestiging V
1 

W
1 

+ T
1 

W
1 

+ 0,5 R
1 

Kosten nieuwbouwvestiging Nt Wt + Dt 

B 
G 
D 
A 
V 
N 
w 
T 
R 
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Transformatiekosten 
Woningbouwkosten 

w 
0 

t 
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Structurele bouwkostenstijging 
F i nancieringsren tepercentage 
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Moment o 
Moment gedurende centrumgroei 
Moment na beëindiging centrum
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Het verlies op de overgeschoten grond is gesteld op het kostenverschil tus
sen de gecumuleerde grondkosten op dat moment en de vergelijkbare 
kosten voor een stuk woningbouwgrond op dat moment. Aangenomen is 
hierbij dat deze grond te duur wordt voor centrumvestiging, daar deze 
goedkoper zal kunnen plaatsvinden door sloop van transitovestigingen. De 
enige bebouwing, waarvoor deze grond in aanmerking kan komen, zal dus 
woonbebouwing zijn. Het verlies op deze grond zal dus het kostenverschil 
voor woningbouwgrond en de werkelijke kosten van deze grond op dat 
moment (k + 1) bedragen. 
In deze studie is dus uitgegaan van een 'éénmalige' beslissingsprocedure. 
Zou echter in plaats van voor deze 'éénmalige' beslissing voor een 'perio
dieke' beslissingsprocedure zijn gekozen, dan zou als maximaal verlies op 
onbebouwde grond een lager bedrag mogen worden aangehouden. Dit 
bedrag kan worden berekend op grond van dezelfde formule, doch in dat 
geval zal de factor t (het aantal jaren verlopen tussen de eerste en de 
herzieningsberekening) bij een herzieningsprocedure om de 10 jaar, slechts 
1 0 bedragen. 

G10 ~ G
0 

x [ (1 + 0,05) 10 (1 + 0,02) 10 ] 

5.1.4 De transitobebouwing 

Het woningpakket van Transburg zal zijn samengesteld uit eengezinswonin
gen en meergezinswoningen. Hierbij is als nadere eis gesteld, dat tenminste 
70•x, van de woningen uit eengezinswoningen zal bestaan. 
De bebouwing die voor transformatie tot centrumbestemming zal dienen is 
in drie woningtypen gedacht: 

1 Een drive-in woning in 3 lagen, waarbij de beganegrond t.z.t. tot winkel 
kan worden getransformeerd. Daarbij wordt verondersteld, dat dusdanige 
voorzieningen zijn getroffen dat de woonruimten op de eerste en tweede 
verdieping een volledig zelfstandige wooneenheid van normale omvang zul
len blijven vormen. 

2 Een eengezinshuis in 2 Jagen van een goedkoper type. Het transformeren 
van de onderste woonlaag bij dit type zou als residu een kleine 
onvolledige bovenwoning achterlaten. Hoewel aan een aantal van deze 
kleine woningen in het centrum op den duur zeker behoefte zal bestaan 
voor de huisvesting van alleenstaanden etc., is voor dit studievoorbeeld 
ervan uitgegaan dat dit type woning slechts voor sloop en vervanging door 
een volledig nieuwe bedrijfsvestiging zal dienen. Het opofferen van deze 
woning zal de terugloop in het aantal inwoners teweegbrengen die in een 
later stadium van de centrumontwikkeling dient op te treden. 

3 Flatbebouwing in 3 woonlagen zonder onderbouw. Het bouwen van een 
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onderbouw waarin later een winkelvestiging zou moeten komen impliceerde 
in dit geval de noodzaak van een lift. De winkelvestiging eist immers een 
minimale verdiepingshoogte van 2,75 m, zodat van een volledige verdieping 
sprake zou zijn. Door de keuze van een bebouwing in 3 lagen zal de onder
ste woonlaag voor transformatie tot detailhandelsvestiging in aanmerking 
komen, waardoor het aantal flatwoningen met 1/3 zal verminderen. Bij 
sloop van een flatwoning zouden ook de bovenwoningen verloren gaan, 
zodat dit tot de onmogelijkheden behoort. 
Uiteraard zal in de praktijk geen toedeling vooraf van woningtypes plaats
hebben en zal de berekening zelf een aanwijzing omtrent de gewenste taak
verdeling tussen de diverse types geven. T.b.v. de compactheid van de be
rekening is deze taakverdeling hier vooraf in het model als uitgangspunt 
ingebouwd. 
Bij de transformatie kunnen de vestigingen nu als volgt domicilie kiezen. 
1 A-vestigingen kunnen beslag leggen op het onderhuis van één drive-in 

woning of een halve flatwoning. 
2 V-vestigingen kunnen twee drive-in woningen samentrekken tot een 

vestiging. Zij kunnen ook een gehele flatwoning voor zich opeisen. 
3 N-vestigingen zullen hun ruimte vinden door sloop van een eengezins

woning in 2 lagen. Het gehele perceel zal dan t.b.v. de bebouwing 
mogen worden gebruikt. 

Bij het bepalen van de kostenfactoren is getracht de werkelijkheid zo dicht 
mogelijk te benaderen. De prijzen voor de woningtypes zijn daarbij iets aan 
de hoge kant gekozen. Dit is met opzet gedaan, omdat het slechts op deze 
wijze mogelijk bleek een maximale demonstratieve waarde van het voor
beeld te verkrijgen. Voor een volledige informatie over de werking van het 
transformatiemechanisme was het wenselijk de bouwkosten zodanig te 
kiezen dat de verschillende 'break-even points' niet tegelijk zouden vallen. 
Ook het samenvallen van een evenwichtspunt met het moment 0 leek bij dit 
demonstratievoorbeeld minder gewenst, hoewel dit door een minimale 
reductie in de kosten van de flatbouw reeds binnen de mogelijkheden lag. 
Een dergelijk evenwichtspunt toont dan aan, dat direct met transformatie 
in A-vestigingen kan worden begonnen. 

5. 1.5 De grond- en bouwkosten 

Bij de bepaling van de grondkosten is uitgegaan van een ongedifferentieerde 
grondprijs. Hieronder wordt verstaan een grondprijs waarin geen kostenver
deling op basis van anticipatie op een toekomstig gebruik heeft plaatsgevon
den. Op grond van verzamelde gegevens uit 1971 blijkt dat de grondkosten 
per ha. woningbouwgebied op ca. f 315.000,- gesteld kunnen worden. Dit
zelfde bedrag is aangehouden voor de grondkosten op moment 0 voor de 
centrumgrond. Hierbij is welbewust verwaarloosd dat een gedeelte van de 
afwerkingskasten (woonrijpmaakkosten) bij de centrumontwikkeling op 
een later tijdstip gemaakt kan worden. Tegenover deze kostenvermindering 
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staan echter veelal een aantal tijdelijke voorzieningen die noodzakelijk moe
ten worden geacht t.b.v. het tijdelijk herbergzaam maken van het centrum, 
zodat is aangenomen dat in Transburg geen sprake zal zijn van een werke
lijke besparing. 
Voor de bedrijfsvestigingskosten is een verhouding grondkosten : bouw
kosten van 1 : 4 verondersteld. Per m2 centrumterrein worden de kosten 
dan f 31,50 grondkosten en f 126,- bouwkosten. 
De kosten per woningtype uitgedrukt in centrumterrein-equivalenten 
(c.t.e.) zijn weergegeven in tabel 8. Zoals uit de tabel blijkt, is het toereke
ningspercentage voor de onderste verdieping van de drive-in woning op 45% 
gesteld. Dit hoge percentage komt voort uit de overweging dat de waarde
vermindering van de woning door het wegvallen van de tuinverdieping 
groter zal zijn dan uitsluitend op basis van de volumebeperking verwacht 
mag worden. Daarenboven is hierin verdisconteerd dat reeds bij de bouw 
van dit woningtype een kleine extra-investering nodig zal zijn om voor de 
onderbouw de minimaal vereiste verdiepingshoogte voor winkelvestigingen 
van 2,75 m te bereiken. 

Tabel 8 

Type Dichth. Grondk. Bouwk. Vestigingsk. Toe- Centrum- Grondk Bouwk. 
(won./ha) per per per rekenings- terrein per m 2 per m2 

woning wonïng woning percentage equiv./won. c.t.e. c.t.e. 
!c.t.e. 
m2 /w.) 

Drive in 30 f 10.500,- f 52.500,- f 63.000,- 45 180 f 27,- f 135,-

Eengezins-
won. 30 f 10.500,- f 42.000,- f 52.500,- 100 330 f 31,50 f 126,-
2 

Flatwoning 42 f 7.500,- f 45.000,- f 52.500,- 100 360 f 21,- f 126,-

Aan de hand van de formules in tabel 7 zijn uit bovenstaande gegevens de 
kosten gedurende de eerste 35 jaren van de ontwikkeling van het centrum 
berekenq. Hierbij zijn de volgende 6 alternatieven onderscheiden: 
a Vestiging door nieuwbouw op onbebouwde grond. 
b Vestrging door nieuwbouw na sloop van eengezinswoningen in 2 lagen. 
c Vestiging door verbouwing van twee drive-in woningen. 
d Vestiging door verbouwing van één flatwoning. 
e Vestiging door aanpassing van één drive-in woning. 
f Vestiging door aanpassing van een halve flatwoning. 
De volledige resultaten van deze berekeningen zijn in bijlage 5-C weerge
geven. 
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5.2 De globale berekeningsmethode 

Op grond van de in de vorige paragraaf ontwikkelde gedachte ten aanzien 
van omvang en ontwikkeling van Transburg kan met behulp van de kosten
gegevens nu worden berekend welke grondreserve t.b.v. de bouw van volle
dig nieuw te creëren centrumvestigingen noodzakelijk zal zijn. Uiteraard is 
de omvang van deze onbebouwde grond sterk afhankelijk van de groeisnel
heid die t.a.v. de ontwikkeling wordt verwacht. 
De in deze paragraaf gebezigde methode is uitgevoerd volgens de bereke
ningsmethode via de beslissingsbomentechniek, welke in hoofdstuk 4, par. 
3 reeds is besproken. Het is een betrekkelijk eenvoudige berekening, die 
zonder technische hulpmiddelen kan worden uitgevoerd. 
Deze eenvoud maakt het evenwel nodig enige vereenvoudigingen in het 
beslissingsproces aan te brengen. Deze maken de nauwkeurigheid van de 
uitkomst iets geringer dan de uitkomst van de veel ingewikkelder bereke
ning op basis van de lineaire programmeringstechniek. 
Vandaar dat deze methode verder met de naam: 'globale berekenings
methode' zal worden aangeduid. 
De aard van de vereenvoudiging bestaat uit een beperking van het aantal 
transformatiemogelijkheden. Deze vereenvoudiging kan op diverse wijzen 
geschieden. Zo kan aan de hand van de gegevens omtrent woningdifferentia
tie en woningtypen een fictief woningtype met een fictieve bouwprijs wor
den gecreëerd. De op grond van dit fictieve woningtype berekende oplos
sing heeft evenwel geen directe betekenis in bouwkundige zin; onduidelijk 
is immers wanneer het ene en wanneer het andere woningtype voor trans
formatie in aanmerking komt. Daar een bouwkundig en stedebouwkundig 
realisatieschema, benevens de omvang van de grondreserve, tot de informa
tie behoort, die van de uitkomst mag en moet worden verwacht, lijkt deze 
vorm van vereenvoudiging weinig voor de hand te liggen. Berekeningen 
waarbij slechts één woningtype beschikbaar wordt gedacht, voldoen al even
min aan de. gestelde uitgangspunten van Transburg. In het eisenpakket is 
immers omschreven dat de bebouwing voor 30% uit meergezinswoningen en 
voor 70% uit eengezinswoningen zal bestaan. 
De beste benaderingswijze lijkt daarom een taaktoedeling vooraf aan de drie 
voor handen zijnde woningtypen. Achteraf zal dan moeten worden ge
verifieerd of grote afwijkingen t.a.v. de gegeven verhouding meergezins-I
eengezinswoningen optreden en of bijstelling van de keuze noodzakelijk is. 
Geschiedt de keuze op basis van de bouwkosten, dan kan worden gesteld 
dat de goedkoopste financiële propositie ontstaat indien: 
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A-vestigingen hun domicilie in eengezinswoningen in 3 lagen kiezen; 
V-vestigingen via transformatie van flatwoningen in hun ruimtebehoefte 
voorzien en 
N-vestigingen op de terreinen van gesloopte eengezinswoningen in 2 
lagen zullen worden neergezet. 



5.2.1 De grondreserves per groeisnelheid 

Op grond van deze uitgangspunten berekende grondreserves zijn weerge
geven in tabel 9. 
De evenwichtspunten voor A-vestigingen blijken in jaar 10, voor V-vestigin
gen in jaar 16 en voor N-vestigingen in jaar 33 te worden bereikt. Voor de 
diverse groeisnelheden blijken nu de grondreserves als volgt te kunnen wor
den berekend: 

Tabel 9 

Oppervlakte lage middelmatige hoge 
reserve t.b.v. groeisnelheid groeisnelheid groeisnelheid 

9 
k OAt 10.440 m 2 14.220 m2 18.540 m2 

t 0 

15 
k OV1 14.760 m2 18.360 m2 20.880 m2 

t= 0 

32 
k ONt 34.500m2 48.600 m2 61.500 m2 

t 0 

koppervlakte 59.700 m 2 81.180 m2 100.920 m2 
reserve 

totaal te realiseren 
centrumoppervlakte 99.000 m2 150.600 m2 195.690 m2 

in 35 jaar 

% onbebouwd van 60%; 54% 52% 
totale centrum 

Indien de centrumvorming via het dynamische groeiproces wordt gereali
seerd, dan kan reeds bij het begin van de ontwikkeling het onbebouwde 
centrumgebied tot ca. 55-60% van de oppervlakte die bij realisatie volgens 
de schoksgewijze groeiprocedure noodzakelijk zou zijn, worden geredu
ceerd. 
Tabel 10 geeft een inzicht in de snelheid waarmede deze onbebouwd geble
ven gebieden zullen vollopen. Tevens wordt een vergelijking tussen het 
aandeel aanwezig onbebouwd terrein t.o.v. de gehele centrumbehoefte bij 
de schoksgewijze realisatieprocedure gemaakt. 
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Tabel 10 Overzicht onbebouwde grond bij schoksgewijze en dynamische 
groeiprocedure 

jaren volgebouwd met vestigingen bij dynamische groeiprocedure grondrest 

bij lage groei bij matige groei bij hoge groei schoks- dyna-
gewijze mische 
groei groei 

m2 cte in %onbeb. m2cte in%onbeb. cte in%onbeb. in%11. in%v. 
grond grond grond totale totale 

centr. opp. centr. opp. 

0 0 0 0 0 0 0 100 55 
5 9.660 16 18.420 22 23.340 23 90 40 

10 31.590 52 44.310 55 55.200 55 70 22 
15 47.100 79 59.880 73 73.095 73 40 15 
20 52.350 88 70.005 86 83.745 84 25 7 
25 56.100 93 76.905 95 92.520 93 14 2,5 
30 58.875 97 80.580 99,5 99.420 99,5 7 1 
35 59.700 100 81.180 100 100.920 100 0 0 

c.t.e. = centrum-terrein-i!quivalent 

Uit de tabel blijkt dat bij realisatie volgens het dynamisch groeiproces de 
hoeveelheid gereserveerde centrumgrond reeds na 10 jaar tot minder dan de 
helft is gereduceerd, terwijl 20 jaar na het begin van de ontwikkeling nog 
slechts 15% van het oorspronkelijk onbebouwd gelaten gebied in die staat 
verkeert. 

Wordt de grondrest uitgedrukt in totale grondreserve bij schoksgewijze 
groei (zie figuur 28) dan blijkt dat juist in de eerste twee decennia van de 
ontwikkeling grote verschillen tussen de grondrestpercentages bestaan. Zo is 
na tien jaar het centrumterrein bij schoksgewijze groei nog voor 70% onbe
bouwd, terwijf bij toepassing van het dynamische groeiproces dit percentage 
reeds tot 22% is gereduceerd. 

Bestaat ondanks dit gunstige resultaat toch de wens de grondreserves verder 
te verminderen, dan kan worden gesteld dat het op grond van economische 
overwegingen noodzakelijk zal zijn extra flatwoningen beschikbaar te heb
ben. Op deze wijze zou het evenwichtspunt voor aanpassing van jaar 10 tot 
jaar 4 kunnen worden teruggebracht. 
De grondreserve mag dan met de volgende bedragen worden verminderd: 

9 4 
tE,OAt- t!}oOAt: 

- lage groeisnelheid met 
- middelmatige groeisnelheid met 
- hoge groeisnelheid met 

144 

8.280 m2 tot 51.420 m2 ; 

9.900 m2 tot 71.280 m2 ; 

12.420 m2 tot 88.500 m2 • 



Figuur 28 
Overzicht van de verhouding tussen bebouwde en onbebouwde centrum
gronden op verschillende tijdstippen 
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De realiteitswaarde van deze oplossing kan pas worden getoetst als bekend 
is welke verhouding tussen eengezins- en meergezinswoningen hiervoor ver
eist zal zijn. 
Tabel 11 geeft een inzicht omtrent de noodzakelijke woningdifferentiatie 
indien alle A-vestigingen in 3 lagen eengezinswoningen en alle V-vestigingen 
in flatwoningen zullen worden gehuisvest. 

Tabel 11 Woningdifferentiatie transitowon in gen 

Eengezinswoningen in Flatwoningen in Totaal Pereen tages 

31agen 2 lagen 1 laag 3 lagen _______ aantal eengez. flat-

c.t.e aant. c.t.e. aant. c.t.e. aant. aant. won. won. won. 

lage 30.960 172 1500 8 6.840 19 57 237 76 24 
groeisnelheid 

middelmatige 50.22U 279 1200 7 18.000 50 150 436 66 34 
groeisnelheid 

hoge 64.800 360 2250 12 27.120 75 225 597 62,5 37,5 
groeisnelheid 

c.t.e. centrum-terrein-equivalent 

Hieruit blijkt dat slechts bij het optreden van de lage groeisnelheid op het 
centrumterrein minder dan 30% flatwoningen gebouwd behoeven te wor· 
den. Bij de andere twee mogelijke ontwikkelingen zal resp. 34 en 37,5% 
flatwoningen in de beginfase van de bouw moeten worden gerealiseerd. 
Wordt bij de centrumrealisatie op de aanwezigheid van een extra hoeveel
heid flatwoningen gerekend dan loopt dit percentage op tot ca. 40% (zie 
tabel12). 

Tabel 12 Woningdifferentiatie in centrumgebied bij aanwezigheid van 
'extra' flatwoningen 

Eengezinswoningen in Flatwoningen in Totaal Woningdiff. 

31agen 2 lagen 1 laag 3 lagen _______ aantal eengez. flat-

c.t.e aant. c.t.e. aant. c.t.e. aant. aant. won. won. won. 

lage 30.960 172 1500 8 15.120 42 126 306 59% 41% 
groeisnelheid 

middelmatige 50.220 279 1200 7 27.900 77 231 517 56% 44% groeisnelheid 

hoge 64.800 360 2250 12 :l:l.540 110 330 800 59% 41% 
groeisnelheid 
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In de omschrijving van Transburg is gesteld dat 30% van de woningen in 
meergezinsbouw mag worden uitgevoerd. Het zal dus van de compensatie
mogelijkheden binnen de woonkern afhangen of deze oplossing inderdaad 
tot de reële proposities behoord. 
Wil men de eis t.a.v. de woningdifferentiatie gedurende het proces van 
centrumvorming kunnen handhaven, dan moet dit in elk geval reeds worden 
begeleid door de bouw van extra contingenten eengezinswoningen elders in 
de woonkern. Dit omdat door de transformatie van eengezinswoningen, 
flatwoningen ontstaan in de vorm van maisonnettes. Het totaal van deze 
extra compensatie zal variëren van 357 woningen bij lage groei tot 651 bij 
het effectueren van de hoge groeisnelheid. 

5.2.2 De optimale grondreserve 

In hoofdstuk 4 is er reeds op gewezen dat een keuze op basis van de 
geringste risico-strategie, bij deze oplossingsmethode zeer ingewikkeld is. 
Hiervoor is een berekening van de totale kosten van de centrumontwikke
ling noodzakelijk. Deze berekening dient negen maal te worden herhaalt, nl. 
per gekozen grondreserve drie maal. 
Wel blijkt het door middel van oppervlakte-weging mogelijk een optimale 
grondreserve te berekenen. Hierbij kan van een gelijke kans op het optreden 
van de lage, middelmatige en hoge groeisnelheid worden uitgegaan. Een 
betere keuzeprocedure zal ontstaan indien het mogelijk is, de kans op op
treden van de diverse groeisnelheden te schatten. In dat geval wordt het 
mogelijk de kans op de behoefte aan de lage, middelmatige en hoge grond
reservering te bepalen. Op basis van deze kansen kan dan, op de reeds in 
hoofdstuk 4 beschreven wijze, een optimale grondreservering worden bere
kend. 

Het toekennen van kansen aan de drie ontwikkelingsmogelijkheden is vaak 
een hachelijke zaak. Toch bevatten de sociografische rapporten, die de basis 
van een nieuwe stad als Transburg vormen, meestal wel enige aanknopings
punten om inzicht in deze materie te krijgen. Anders zoudén zij immers 
geen minimale en maximale prognoses geven. 
Om de invloed van deze kansverdeling op de beslissing t.a.v. de grondreserve 
te demonstreren, is het effect van een tweetal mogelijke kansverdelingen 
berekend. Allereerst het geval waarin totaal geen voorkeur voor één bepaal
de kans bestaat. In dit geval ligt de kansverhouding tussen de lage, middel
matige en hoge groeisnelheid ( p, q, resp. r) op 1/3 - 1/3 - 1/3. De opti
male grondreserve zal bij deze kansverdeling 79.933 m2 bedragen. 
Zou daarentegen bijv. via een geconstateerde tendens in de algemene bevol
kingsprognose voor heel Nederland, ook ten aanzien van de ontwikkeling 
van Transburg de mening postvatten, dat de kans op het optreden van de 
lage groeisnelheid aanzienlijk groter geacht moet worden dan die van de 
hoge groeisnelheid, dan kan de kansverdeling bijv. 1/3 1/2- 1/6bedra-
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gen. Bij deze kansverdeling is de kans op optreden van de lage groeisnelheid 
(p 1/3) tweemaal zo hoog als die van de hoge groeisnelheid (r 1/6), 
doch de kans dat de middelmatige prognose uitkomt wordt op 50% geschat 
(q ; 1 /2). Wordt op basis van deze kansverdeling de optimale grondreserve 
berekend, dan blijkt deze 75.310 m2 te bedragen. 
Dit getal is duidelijk lager dan de uitkomst bij onderstelling van gelijke 
kansen. Uit het optreden van deze verschillen moet worden geconcludeerd 
dat het hebben van enig inzicht omtrent de kansen van effectueren van de 
lage, middelmatige of hoge groeisnelheid bij een woonkern van de omvang 
van Transburg, zeker wenselijk te noemen is. 

5.3 Oplossing met behulp van lineaire programmering 

Het verschil tussen de globale en de lineaire programmerings( L.P.}-bereke
ningsmethode berust op een verschil in criterium. Bij de globale methode 
wordt de grondreserve bepaald door middel van weging van de oppervlakten 
naar hun kans van voorkomen. Bij de L.P.-oplossing vormen steeds de 
kosten het uitgangspunt van de beslissing. De vraag die bij de L.P.-bereke
ning wordt beantwoord is: 'welke hoeveelheid onbebouwde grond levert de 
laagste vestigingskosten voor het gehele centrum als totaliteit?' 
Aan de hand van de reeds in hoofdstuk 4 besproken L.P.-matrix kan nu met 
behulp van een computer worden berekend welke grondreserves de laagste 
kosten leveren bij de lage, de middelmatige en de hoge groeisnelheid. De 
matrix wordt nader besproken in Bijlage 4-A. De uitkomsten van de bereke
ningen zijn als volgt samen te vatten (zie tabel 13}. 

Tabel 13 

Groeisnelheid Totaal benodigd Grondreserve 
m2 centrum-

laag 
middel matig 
hoog 

oppervlakte in m2 c. t.e. 

99.000 
150.600 
195.690 

58.620 
80.565 

100.350 

Totale kosten Kosten 
in miljoenen per 

in% van totale guldens m 2 c. t.e. 
oppervlak te 

59,2% 
53,4% 
51,2% 

21,410 
32,962 
43.420 

f 216,26 
f 218,87 
f 221,88 

Uit dit overzicht blijkt dat ongeveer 41% van de totaal benodigde centrum
grond bij de lage groeisnelheid bebouwd kan worden. Voor de middelma
tige en hoge groeisnelheid stijgt dit aandeel tot 46,5% resp. 49%. 
In aanvulling op de berekening van de noodzakelijke grondreserve levert de 
berekening ook een zeer gedetailleerd bouwschema, waarvan in tabel 14 één 
voorbeeld is weergegeven. Dit bouwschema laat zien in welk jaar een 
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Tabel 14 Bouwschema bij lage groeisnelheid 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE 

1 750 750 
2 2.340 2.340 
3 2.190 2.190 
4 2.190 2.190 
5 2.190 2.190 

6 5.610 5.610 
7 5.610 5.610 
8 2.730 1.620 1.620 2.730 
9 2.370 1.620 1.620 2.370 

10 2.370 1.620 1.620 2.370 

11 3.390 1.800 1.800 3.390 
12 3.390 1.800 1.800 3.390 
13 3.030 1.980 1.980 3.030 
14 3.030 1.980 1.980 3.030 
15 2.670 1.980 1.980 2.670 

16 1.770 1.800 1.800 1.770 
17 1.770 1.800 1.800 1.770 
18 1.770 1.800 1.800 1.770 
19 1.050 2.340 1.620 720 1.050 
20 1.050 2.340 360 2.304 1.050 

21 750 1.800 1.800 750 
22 750 1.440 1.440 750 
23 750 1.440 1.440 750 
24 750 1.080 1.080 750 
25 750 1.080 1.080 750 

26 600 900 900 600 
27 600 600 
28 525 900 540 360 525 
29 525 540 540 525 
30 525 1.080 720 360 525 

31 825 720 720 825 
32 900 540 360 
33 1.290 1.290 750 
34 540 540 
35 1.290 1.290 750 

VERE AANE VERF AANF 

1.620 
1.620 
1.620 

1.800 
1.800 
1.980 
1.980 
1.980 

1.800 
1.800 
1.800 
1.620 720 

360 720 1.584 

720 1.080 
360 1.080 
360 1.080 

1.080 
1.080 

360 540 

540 360 
540 
720 360 

720 
540 360 
540 
540 
540 

SLAV SLAA 

540 
540 
540 
540 

540 
540 
540 

360 540 
360 540 

KOSTEN: f 21,41 mln. 
f 21.409.589,57 

TOPP: 9,9 ha 
99000 m2 

GRND 0:5,86 ha 
58620 m2 

WNGB 0:4,04 ha 
40380 m2 

EENG 0: 2,83ha 
28266 m2 

FLATO: 1,21ha 
12114 m2 

REGRO:O 

REEEN: 630m2 

REF LA: 270m2 

L M H 

~EE§ 
Transf. begint in 

Se jaar AANE 
19e jaar VERF 
32e jaar NWBE 

AANF treedt op van 
20 t/m 27 jaar 



bepaalde vorm van centrumtransformatie plaats heeft en in welke hoeveel
heden deze zal dienen te geschieden. Ook is af te lezen hoeveel bedrijfsvesti
gingen in totaal reeds in het centrum aanwezig zijn en hoeveel onbebouwde 
grond hog beschikbaar is. 

Het transformatieschema blijkt als volgt te verlopen: 
transformatie door aanpassing: dit begint in het 8ste jaar door transfor
matie van eengezinswoningen. Dit is later dan het evenwichtspunt voor 
aanpassing van flats (AAN F) dat in het 5de jaar valt (t5 ) doch twee jaar 
eerder dan het evenwichtspunt bij transformatie van eengezinswoningen 
(AAN E) dat in het 1 Ode jaar ligt; 
transformatie door verbouw: dit geschiedt vanaf het 19de jaar door 
verbouw van flatwoningen (VERF). Dit evenwichtspunt ligt eveneens 
tussen de evenwichtspunten voor verbouw van flats (VERF) en ver
bouw van eengezinswoningen (VERE) in, die resp. in het 16de en het 
20ste jaar vallen; 
transformatie door nieuwbouw na sloop: deze vorm van transformatie 
komt voor vanaf het 32ste jaar. Dit is één jaar eerder dan het even
wiehtspunt voor deze vorm van transformatie (NWBE) valt, nl. het 
33ste jaar. 

Dit transformatiepatroon is voor alle drie groeisnelheden identiek, de hoe
veelheden getransformeerde vestigingen verschillen evenwel uiteraard sterk. 
Het berekende transformatieschema verschilt enigszins van het intuïtief ver
wachte transformatiepatroon. Hierin was de aanvang van de transformatie 
door aanpassing reeds in het 5de jaar via de verandering van flatwoningen 
verondersteld. De reden dat deze transformatie niet plaats heeft, is niet toe 
te schrijven aan een schaarste aan flatwoningen. In het programma is welis
waar een restrictie ingebouwd, die voorschrijft dat slechts 30% van het 
transitowoningbestand uit flatwoningen mag bestaan, doch indien hierdoor 
werkelijk een schaarste aan flatwoningen zou ontstaan, zou in het geheel 
geen transformatie van flats ten behoeve van aanpassing (AANF) plaatsvin
den. Nauwkeuriger bestudering van de uitkomsten leert evenwel dat deze 
vorm van transformatie (AANF) wel degelijk voorkomt. In de periode tus
sen de 20 en 24 jaar wordt in alle drie de bouwschema's een zekere hoeveel
heid van flats in A-vestigingen getransformeerd. In die jaren blijkt de groot
ste kostenreductie van de transformatie van flatwoningen uit te gaan. Het is 
dus logisch dat een oplossingsmethode, die zich op kostenminimalisatie 
baseert aan transformatie van flatwoningen in A-vestigingen gedurende deze 
periode de voorkeur geeft boven die tussen het 4de en het 10de jaar. 
Toch is het juist te veronderstellen dat de voorwaarden t.a.v. de woningdif
ferentiatie wel degelijk invloed op het bouwschema hebben uitgeoefend. 
Zou deze restrictie zijn weggelaten dan zou de transformatie voor de volle 
100% op basis van flatwoningen zijn geschied, zoals uit een testberekening 
is gebleken. Ook de omstandigheid dat verbouwtransformatie door middel 
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van verandering van flats (VERF) eerst een aantal jaren na het betreffende 
evenwichtspunt begint, bewijst de invloed. 
Het is verder waarschijnlijk dat door het vervroegen van de tijdstippen voor 
aanpassing via eengezinswoningen (AANE) en nieuwbouw na sloop van 
eengezinswoningen ( NWB E) de mogelijkheid wordt gecreëerd extra flat
woningen beschikbaar te hebben voor transformatie via AANF. 
Doordat van iedere centrumvorming een kostenberekening voorhanden is, 
kan het effect van het dynamisch groeiproces op de bouwkosten van het 
centrum worden aangetoond. Dat er metterdaad van een kostenreductie 
sprake is, blijkt uit een vergelijking van deze centrumbouwkosten met die 
van het schoksgewijs gegroeide centrum van gelijke omvang (zie tabel 15). 

Tabel 15 Kostenvergelijking schoksgewljzegroei t.o.v. dynamische groei
proces 

Groeisnelheid Gerealiseerde Schoksgewiîze groei Dynamische groei Verschil 
centrum oppervlak te 

centrum abs. kosten abs. kosten abs. perm2 in 
kosten in per m2 kosten in per m2 kosten in c.t.e. % 
mln. gld. c.t.e. mln. gld. c.t.e. mln. gld. 

lage 99.000m2 24,359 f 246,06 21,410 f 216,26 2,949 f 30,20 12,2 
groeisnelheid 

middelmatige 150.600 m2 37,298 f247,13 32,962 f 218,87 4,256 f 28,26 11,4 
groeisnelheid 

__ , _____ c~ 

hoge 
195.690 m2 49,471 f 252,80 43,420 f 221,88 6,051 f 30,92 12,2 

groeisnelheid 

Deze vergelijking leert dat hetzelfde bouwprogramma uitgevoerd via de 
dynamische groeiprocedure meer dan 10% goedkoper is dan haar schoks
gewijs gegroeide tegenhangster. Indien dit bedrag wordt teruggerekend naar 
kosten per m2 bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) dan levert dit een besparing 
van gemiddeld f 90,- per m2 b.v.o. 
Op basis van de rentabiliteitsformule van Kok (zie hoofdstuk 1) kan nu 
worden aangetoond dat de ondernemers deze besparing volledig ten goede 
kunnen laten komen aan een hiermede corresponderende vergroting van de 
bedrijfsvloeroppervlakte. In dat geval mag een assortimentsvergroting wor
den verwacht, die zelf weer tot stijging van de omzetten kan leiden. Deze 
omzetstijging kan dan de aanleiding vormen tot een nieuwe b.v.o.-ver
groting. Deze kringloop zal voortgaan totdat uiteindelijk een nieuw even
wicht tussen omzet, huurniveau en vloeroppervlakte is bereikt. 
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5.3.1 De strategie van het minste risico 

In het bovenstaande is het effect van het dynamisch groeiproces op de 
grondreservering en de vestigingskosten aangetoond. De vraag welke grond
reservering voor Transburg gekozen dient te worden, is tot nu toe buiten 
beschouwing gelaten. Wil deze beslissing mogelijk zijn dan moet niet slechts 
naar de realisatiekosten per groeisnelheid afzonderlijk worden gekeken, 
doch ook naar de kostenconsequenties indien deze uitgangsprognose niet 
wordt waargemaakt. Zo dient te worden berekend welke kosten het met 
zich mee zal brengen indien bij grondreserve voor de lage groeisnelheid, een 
middelmatige resp. hoge groeisnelheid zal optreden, of omgekeerd wat er 
gebeurt indien t.b.v. de hoge groeisnelheid grond werd gereserveerd, doch 
slechts de lage groeisnelheid wordt geëffectueerd. Ook de afwijkingen van 
de middelmatige groei zullen op hun gevolgen moeten worden onderzocht. 
Op deze wijze kan het kostenrooster worden opgesteld dat de basis voor de 
keuze moet vormen. 
Uiteraard heeft verandering van de groeisnelheid consequenties voor het 
bouwschema. Er zal immers hetzij een tekort, hetzij een surplus aan onbe
bouwde grond, in vergelijking met de beginoplossing, optreden. Een over
zicht van de belangrijkste verschuivingen zijn in tabel 16 opgenomen. Voor 
de volledige uitkomst wordt verwezen naar bijlagen 5-E 1 t/m 9. 

Uit het overzicht blijkt dat een tekort aan onbebouwde grond en een over
schot aan transitowoningen tot gevolg heeft dat alle vormen van transfor
matie eerder plaatsvinden. De vervroeging bij aanpassing en verbouwing is 
evenwel aanzienlijk groter dan die bij nieuwbouw na sloop. 
Een overschot aan onbebouwde grond heeft een verlating van de transfor
matietijdstippen tot gevolg. Het overhouden van grond wordt daarbij zoveel 
mogelijk voorkomen. Slechts in één geval nl. bij reservering t.b.v. hoge 
groeisnelheid en optreden van de lage groei, ontstaat aan het einde van de 
centrumvorming een grondrest; de aanpassing en verbouwing zijn dan 
evenwel pas in het 33ste jaar begonnen. De bouwschema's zijn ook nu weer 
zo berekend dat de laagste realisatiekosten voor het gehele centrum beho
rende bij de optredende groeisnelheid ontstaan. 
De absolute kostenbedragen zijn weergegeven in het kostenrooster van tabel 
17 A, terwijl in tabel 17 B de waarde van de verschillen t.o.v. de optimale 
oplossing zijn weergegeven. Deze kostenverschillen worden berekend door 
van de berekende kosten het diagonale bedrag in de betreffende kolom af te 
trekken. 
Met behulp van het kostenrooster kan nu de volgende vraag worden beant
woord: 'welke van de drie grondreserves nl. die behorende bij de lage, de 
middelmatige of de hoge groeisnelheid, moet worden gekozen opdat het 
optreden van groeiafwijkingen de minste risico's levert? ' 
Zou op grond van het kostenverschilrooster een beslissing omtrent het mini
male risico worden genomen dan zou deze ongetwijfeld ten gunste van de 
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Tabel 16 Transformatiepatronen bij groeiafwijkingen 

Centrum 
Gekozen 

Laag Middelmatig Hoog 
ontwikkeling grondreserve 

d.m.v. 
Opgetreden groei faag middelm. hoog laag middefm. hoog laag middelm. hoog 

Aanpassen eengezinswoningen Be e.v. 1e e.v. 1e e.v. 17e e.v. Be e.v. 2e e.v. 33e e.v. 14e e.v. Be e.v. 

flatwoningen 20 tlm 26 23 t/m 25 22 t/m 26 23 tlm 25 23 t/m 25 23 t/m 26 24 tlm26 

Verbouwen eengezinswoningen 7e 

flatwoningen 19ee.v. 11e e.v. 6ee.v. 26e e.v. 19e e.v. 15e e.v. 33e e.v. 22e e.v. 19e e.v. 

Nieuwbouwen na sloop van 32ee.v. 28e e.v. 25e e.v. 32e e.v. 30e e.v. 34e e.v. 32ee.v. 
eengezinswoningen 

Grondrest na afloop geen geen geen geen geen geen 3.870 ml geen geen 
35e jaar 



middelmatige groeistrategie uitvallen. Het is evenwel de vraag of dit volledig 
correct is. Immers numeriek zijn de bedragen bij hoge groei ongeveer 2x de 
bedragen bij lage groei; een effect dat wordt veroorzaakt doordat de hoe
veelheid gerealiseerd centrumoppervlak eveneens 2x de omvang van het 
centrumoppervlak van de lage groeisnelheid bedraagt. Een hoogste waarde 
in de kolom voor hoge groeisnelheid zal daardoor veel eerder kunnen optre
den dan een hoogste waarde in de kolom van de laagste groei. Deze afwij
king wordt veroorzaakt door het zg. schaaleffect. Op grond van dit effect 
mag aan het gevonden hoogste bedrag in de derde kolom bij de laagste 
groeisnelheid geen al te grote waarde worden toegekend. 
Beter is het daarom als basis van de beslissing uit te gaan van de kosten per 
m2 centrumequivalenten (c.t.e.). Hiermede wordt dan tevens een koppeling 
met de bouwkosten per b.v.o. tot stand gebracht. Tabel 17 C geeft een 
overzicht van de kosten per m2 centrumoppervlakte terwijl in tabel 17 D de 
kostenverschillen t.o.v. de optimale keuze zijn weergegeven. Uit dit kosten
rooster blijkt dat inderdaad de minste-risico-strategie aangeeft dat voor de 
middelmatige groei moet worden gekozen. Dit daar de grondreserve beho
rende bij die groei de laagste kosten bij groeiafwijkingen zal opleveren. Het 
verschil tussen de lage en de middelmatige groeistrategie blijkt evenwel 
uiterst miniem, nl. slechts 6 cent per m2 centrumoppervlakte, hetgeen neer
komt op 0,025%, zodat mag worden geconcludeerd dat er weinig voorkeur 
voor één van beide strategieën bestaat. Overduidelijk is evenwel dat de hoge 
groeistrategie verworpen dient te worden. Deze levert bij lage groei als 
kosten een vrijwel even hoog bedrag per m2 c.t.e. als de kosten bij realisatie 
volgens het schoksgewijze groeiproces. 

5.3.2 De strategie van het minimale gemiddelde risico 

De onderhavige situatie suggereert dat de beste keuze in hoge mate door de 
kansen op het optreden van de diverse groeisnelheden zal worden beïn
vloed. Deze overweging heeft ertoe geleid dat nader is onderzocht hoe de 
afhankelijkheid van de keuze t.o.v. de wijzigingen in de kansparameters 
precies verloopt. Door de kansparameters steeds met 5% te laten variëren 
kan een beslissingstableau (zie figuur 29) worden samengesteld. Dit geeft 
voor iedere mogelijke optredende kansverdeling de beste keuze aan. Dit 
tableau laat ook zien in hoeverre deze keuze marginaal is. Bij de kansen 
voor p, q en r van resp. 1/3- 1/3- 1/3 blijkt een duidelijke voorkeur voor 
de keuze van de middelmatige groeistrategie te bestaan. Het kostenverschil, 
47 cent per m2 c. t.e. in het nadeel van de lage groeistrategie, is evenwel niet 
uit de grafiek te kwantificeren. 
Door dit parametrisch kansonderzoek is ook inzicht verkregen in de beste 
strategie indien geen enkele informatie omtrent de kansverdeling bestaat. In 
dat geval kan worden gekeken naar de keuzefrequentie van de beslissingen. 
De keuze voor de lage groeisnelheid blijkt in 37,7% van alle kansgevallen de 
beste strategie, in 59,3% van de gevallen blijkt de keuze voor de middel-
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Tabel 17 

A. Absolute kosten van centrum (in mln. guldens) 

gekozen 
groeisnelheid 

L 

M 

H 

~ 
Centrum· 
oppervlakte 

gerealiseerde groeisnelheid 

L M 

21,410 33,298 

21,885 32,962 

24,055 33,228 

99.000m2 150.600 m2 

B. Verschil absolute kostenbedragen 

L M 

L 0 0,336 

M 0,475 0 

H 2,645 0,266 

H 

44,371 

43,601 

43,420 

195.690 m 2 

H 

0,951 

0,181 

0 

C. Kosten per m2 centrumoppervlakte in guldens 

L M H 

L 216,26 221,10 226,74 

M 221,06 218,87 222,80 

H 242,97 220,63 221,88 

D. Kostenverschillen per m2 

L M H 

L 0 2,23 4,86 

M 4,80 0 0,92 

H 26,71 1,76 0 

L lage groeisnelheid 
M middelmatige groeisnelheid 
H hoge groeisnelheid 

hoogste 
waarde 

0,951 

0,475 

2,645 

hoogste 
waarde 

4,86 

4,80 

26,71 

beste keuze 

beste keuze 
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matige groeistrategie uit te vallen en slechts in 3% van de gevallen blijkt 
keuze voor de hoge grondreserve de beste uitkomst te geven. Bij volkomen 
onbekendheid met het te verwachten kanspatroon zal dus een keuze voor 
de middelmatige groeireserve de minste risico's met zich brengen. 

5.3.3 De optimale oppervlaktereserve 

Tot nu toe is steeds verondersteld dat slechts de keuze uit drie oppervlakte
reserveringen open stond, nl. die behorende bij de lage, de middelmatige en 
de hoge groeisnelheid. Deze veronderstelling is echter volledig onjuist. In 
principe kan iedere hoeveelheid grond in aanmerking komen voor reserve. 
De oplossing volgens de gekoppelde matrix geeft inzicht omtrent de opti
male grondreserve bij een bekende kansverdeling tussen de groeisnelheden. 
De techniek van deze oplossingsmethode is reeds in het vorige hoofdstuk 
behandeld, zodat hier kan worden volstaan met het bespreken van de uit
komsten. 
In tabel 18 worden de uitkomsten weergegeven voor een 12-tal kansverde-
lingen. 

Tabel 18 Optimale grondreserve bij verschillende kansverdelingen 

Punt Kansverdeling Optimale Gemiddelde 
p q grondreserve kosten per m2 

A 1/3 1/3 1/3 71.185 m2 f 220,35 

B 1/3 1/2 1/6 69.990 m2 f 219,56 

c 1/6 1/2 1/3 77.145 m2 f 220.46 

D 1/6 2/3 1/6 75.165 m2 f 219,73 

E 3/8 3/8 1/4 69.990 m2 f 219,88 

F 2/5 2/5 1/5 69.385 m2 f 219,59 
---··· 
G 1/4 3/8 3/8 74.065 m2 f 220,63 

H 1/5 2/5 2/5 75.420 m2 f 220,75 

3/8 1/2 1/8 69.385 m2 f 219,27 

J 1/4 1/2 1/4 72.330m2 f 220,07 

K 1/8 1/2 3/8 78.090 m2 f 220,60 

L 1/8 3/4 1/8 77.145 m2 f 219,55 
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Deze uitkomsten zijn in figuur 30 opnieuw gebruikt, ditmaal om het ver
band tussen kosten en oppervlaktereserve te illustreren. 

Curve I geeft het verband weer tussen kosten per m2 c.t.e. bij toenemende 
importantie van de middelmatige en een evenredig symmetrische afname 
van de kansen voor de lage en de hoge groeisnelheid. Duidelijk blijkt dat de 
gewenste grondreserve bij toename van de kans op middelmatige groei toe
neemt, de kosten per m2 c.t.e. nemen evenwel af. 

Curve 11 illustreert de afhankelijkheid tussen de grondreserve en de kosten 
per c.t.e. bij een constante kans op het optreden van de middelmatige groei 
van 50% en een toenemende resp. afnemende kans van de lage resp. de hoge 
groeisnelheid. Hier blijkt een regelmatig patroon te ontstaan. Het geeft aan 
dat naarmate de kans van de hoge groeisnelheid toeneemt het te reserveren 
onbebouwde gebied een sterke stijging ondergaat, terwijl ook de gewogen 
kosten per c.t.e. continu stijgen. 

De laatste curve, curve 111, toont de invloed van een stijgende en dalende 
tendens van de kansen op lage + middelmatige resp. middelmatige + hoge 
groeisnelheid te zamen op de omvang van de grondreserve en de stichtings
kosten per m2 c.t.e. Ook hier blijkt een regelmatige curve te ontstaan met 
een zelfde karakter als curve 11. Ditmaal draait deze curve evenwel om punt 
A (p, q, r = 1/3, 1/3, 1/3). Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat de 
in de figuur aangegeven gewogen kosten een ander begrip vertegenwoor
digen dan de kosten die in het kostenrooster zijn gehanteerd. Zij geven de 
gemiddelde waarde per m2 c.t.e. waarvoor alle drie groeisnelheden kunnen 
worden gerealiseerd. Een indicatie omtrent de hoogte van de werkelijke 
kosten per groeisnelheid kan worden afgeleid uit de uitkomst van het kos
tenrooster. 
Evenals de uitkomst van. de enkelvoudige probleemstelling geeft ook de 
gekoppelde matrixoplossing inzicht in de bouwprogramma's. De il)formatie 
omvat drie bouwschema's, een behorende bij ieder der drie mogelijk optre
dende groeisnelheden. Daar alle uitkomsten een grondreserve tussen de lage 
en de middelmatige groeisnelheid aangeven, kan hier worden volstaan met 
de bespreking van een voorbeeld (zie eveneens bijlagen 5-F-1 t/m 3). De 
bouwschema's vertonen het volgende beeld: 
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Tabel 19 Principe van het bouwschema bij oppervlakte optimalisatie 

lage groei middelmatige hoge groei 
groei 

aanpassen eengezinswoningen 12ee.v. 4e e.v. le e.v. 
flatwoningen 20 t/m 26 22 t/m27 22 t/m 27 

verbouwen eengezinswoningen 
flatwoningen 22e e.v. 16ee.v. lle e.v. 

nieuwbouwen na sloop 35e 31e e.v. 27e e.v. 

grondrest geen geen geen 

Uit het overzicht blijkt dat de bouwschema's een identiek beeld geven met 
de reeds bij het kostenrooster naar voren gekomen gedrag. Voor een moti
vering van de schema's wordt daarom naar die bespreking verwezen. De 
enige duidelijke afwijking wordt gevormd door de afwezigheid in de oplos
sing van transformatie via verbouwing van eengezinswoning. 
Kennelijk bood de gekozen woningdifferentiatie van 70% eengezinswonin
gen en 30% flatwoningen nog genoeg speling om deze 'dure' oplossing te 
kunnen vermijden. Zou voor deze verhouding 80% eengezins- t.o.v. 20% 
flatwoningen zijn aangehouden, dan was het veranderen van eengezins
woningen tot vestigingsruimte t.b.v. V-vestigingen wel degelijk noodzakelijk 
geweest. 
Concluderend mag worden gesteld dat de uitkomst inderdaad een gevoelig
heid voor de kansen toont. Deze gevoeligheid demonstreert zich niet in de 
gemiddelde vestigingskosten, die slechts een spreiding van f 1,48 vertonen. 
De gevoeligheid uit zich in de grondreserve. Daarbij treedt een spreiding van 
8.700 m2 ofwel ca. 10% van het maximum (punt K) op. 

5.3.4 De nadere detaillering van de bouwprogramma's 

Hoewel de tot nu toe gedemonstreerde bouwschema's een goed beeld geven 
van de bouwprogramma's die moeten worden gerealiseerd, zijn deze uit
komsten voor een werkelijke uitvoering nog niet geschikt. Doordat in de 
numerieke berekeningen geen verband is ge1egd met bouwkundige realisa
tie-eenheden, bestaat er geen directe aansluiting aan de bouwpraktijk. Zo 
geeft bijv. het schema voor de hoge groeisnelheid aan dat in het 27ste jaar 
slechts 25 m2 onbebouwd centrumterrein zal worden volgebouwd, terwijl 
aan overige vraag naar N-vestigingen via de sloop van 1325 m2 c.t.e. eenge
zinswoningen zal worden voldaan. Deze uitkomst geeft een weinig reële 
propositie. Omrekening leert dat hiervoor 7,3 eengezinswoningen dienen te 
worden gesloopt. De oplossingen behoeven dus enige aanpassing om hun 
praktische waarde te verhogen, namelijk de keuze tussen de sloop van 7 of 
8 woningen. Uiteraard zijn deze kleine bijstellingen via een manuale metho
de in het bouwschema aan te brengen. Dit is toegestaan omdat zij slechts 

160 



geringe consequenties ten aanzien van de kosten met zich zullen brengen. 
Stedebouwkundig gezien is deze kleine bouwkundige bijstelling evenwel 
onvoldoende van omvang. Met het oog op het beperken van overlast voor 
de woonbevolking van het gebied lijkt het wenselijk de transformatie per 
bouwkundige eenheid tot stand te brengen, waarbij onder bouwkundige 
eenheid in dit geval bijv. het bouwblok van het eengezinshuis en niet slechts 
één enkele woning wordt verstaan. 
De wijziging die deze eis in het bouwschema veroorzaakt, is aanzienlijk 
groter dan de bouwkundige aanpassing waarop in de vorige alinea werd 
gedoeld. Het is daarom de vraag of de invloed van deze correctie op de 
kosten en grondreserve zo klein is, dat deze mag worden verwaarloosd. 
Om de gevoeligheid van de uitkomsten t.o.v. dit facet te testen is een 
verfijning in het matrixmodel aangebracht. Als extra restrictie is een bouw· 
kundige unitgrootte als minimale transformatie-eenheid ingevoerd. Twee 
gevallen zijn hierbij onderzocht. Eenmaal is als voorwaarde gesteld dat de 
transformatie van eengezinswoningen + flatwoningen te zamen steeds veel
vouden van 720 c.t.e. moeten vormen. 
Er is dus één restrictie ingevoerd. Dit wil zeggen dat de uiteindelijke beslis
sing omtrent het aantal eengezins- en flatwoningen dat per tijdseenheid zal 
worden getransformeerd in een later stadium met de hand dient te geschie
den. 
Bij het andere testvoorbeeld zijn twee restricties ingevoerd. De splitsing in 
transformatie-eenheden wordt direct tijdens de berekening aangebracht. Als 
transformatie-units zijn gekozen: 
a twee flatwoningen en 
b een blokje van 6 eengezinswoningen. Dit wil zeggen dat de oplossing 
zodanig wordt gekozen dat steeds veelvouden van deze units zullen worden 
getransformeerd. 
Het oplossen van dit probleem geschiedt met behulp van de gemengd ge
heeltallige rekenmethode, de zgn. 'Mixed Integer' methode. 

De 'Mixed lnteger'-methode 
Daar enerzijds deze 'Mixed Integer' oplossingsmethode (gemengd geheeltal
liga rekenmethode) vrij veel computertijd vergt en dus vrij kostbaar is, 
terwijl anderzijds in deze studie slechts een demonstratie van de mogelijk
heid en een onderzoek naar de consequenties van het inbouwen van deze 
stedebouwkundige eis wordt beoogd, lijkt het verantwoord ten behoeve van 
deze test een verkleind probleem te creëren. Dit probleem beslaat slechts 11 
bouwperiodes en omvat een centrumprogramma van 52.175 m2 • De oplos
sing kan dus niet zonder meer met de overige uitkomsten worden verge
leken. Als vergelijkingskader is daarom eveneens een oplossing zonder de 
Mixed-Integer-restricties berekend. 
Opgemerkt dient voorts dat uit een oogpunt van rekenefficiency de bereke
ning is gestopt na het bereiken van een kleinere dan 0,1% kostenafwijking 
t.o.v. de vorige optimale oplossing. Deze nauwkeurigheidsgraad lijkt accep-
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tabel. Het is immers onnodig met de rekenprecisie de nauwkeurigheid van 
de gegevens verre te overschrijden. 
De volledige uitkomst is weergegeven in bijlage 5-9, hierin is ook een over
zicht van de gegevens opgenomen. 

Tabel 20 Overzicht consequenties Mixed Integer oplossingen 

Normaal Probleem met Probleem met 
probleem 1 restrictie 2 restricties 

aanpassen eengezw. 3e e.v. 3ee.v. 4ee.v. 
flatw. 8e jaar 8e jaar 8e, 10e en 11e 

verbouwen eengezw. 7e jaar 
flatw. 7e e.v. 6ee.v. 6ee.v. 

nieuwbouwen na sloop 11e jaar 11e jaar 11e jaar 

Totaal centrumopp. 52.175 52.175 52.175 

grondreserve 26.135 26.075 27.875 
totaal woningbouw 26.040 26.100 24.300 
waarvan eengezw. 18.228 18.270 17.010 
waarvan flatw. 7.812 7.830 7.290 

Kosten f 12.285.490,- f 12.289.995,- f 12.299.612,-

Uit de oplossing (zie ook tabel 20) valt op te maken dat er inderdaad een 
gevoeligheid t.a.v. deze stedebouwkundige voorwaarde bestaat. Deze is ge
ring zolang slechts met 1 restrictie wordt gewerkt. Doch zodra deze eis voor 
de twee transformatieve bouwvormen expliciet is omschreven, oefent hij 
een grotere invloed op de uitkomst uit. De transformatie begint een periode 
later, waardoor de grondreserve groter is dan bij de andere oplossingen. In 
plaats van het aanpassen van flatwoningen in de Bste periode treedt deze 
vorm van transformatie nu op in de Bste, de 10de en de 11de periode. 
Daarenboven treedt nog verbouw van eengezinswoningen in de 7de periode 
op. De kosten van deze oplossing zijn hoger dan die van de andere oplossin
gen, hetgeen uiteraard geen verwondering kan wekken. Deze uitkomst doet 
tevens vermoeden, dat indien geen aanpassing van de grondreserve t.b.v. 
deze stedebouwkundige restrictie had plaatsgevonden, een grotere kosten
verhoging het gevolg zou zijn geweest. 
Concluderend moet worden gesteld, dat het bijstellen van het bouwschema 
via de Mixed-Integer methode waarschijnlijk zinvol is, aangezien daarbij 
duidelijk van een verfijning van de uitkomsten sprake is. 
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5.4 Conclusie 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk dient een evaluatie van de beide bereke
ningsmethoden te worden gegeven te zamen met een aanwijzing voor hun 
plaats in het planningsproces. 
Vergelijken we de uitkomst van de L.P.-oplossing voor de grondreservering 
bij lage, middelmatige en hoge groeisnelheid met de soortgelijke berekend 
via de globale methode, dan blijken verschillen op te treden. De grondreser
ves die via de L.P.-oplossing berekend werden, blijken iets lager te liggen 
dan de andere, blijkbaar zonder dat hiervan kostenverhoging uitgaat (zie 
tabel 21). Er is immers kostenminimalisatie nagestreefd. 

Tabel 21 Grondreserves berekend via de globale en de L.P.-methode 

Grondreserve t.a.v. 

lage groei 
middelmatige groei 
hoge groei 

Globale methode 

59.700 m2 

81.180 m2 

100.920m2 

L.P .-methode 

58.620 m2 

80.565 m2 

100.350 m2 

Hoewel bij de globale berekeningsmethode was gesteld dat verkleining van 
de grondreserve slechts mogelijk zou zijn indien het aandeel flatwoningen in 
het woningpakket groter mag zUn dan 30%, blijkt toch bij de L.P.-oplossing 
een kleinere grondreserve mogelijk zonder dat een conflict met de restrictie 
aangaande de woningdifferentiatie ontstaat. 
Er bestaan dus duidelijke verschillen tussen de uitkomsten van de globale 
berekeningsmethoden en de L.P.-berekeningsmethode. Deze verschillen zijn 
evenwel niet dusdanig dat bij de berekening van de grondreserve voor één 
vaste groeisnelheid van een onbruikbare uitkomst op grond van de globale 
berekeningsmethode behoeft te worden gesproken. Integendeel, voor het 
krijgen van een eerste indruk omtrent de eventuele mogelijkheden van toe
passing van het dynamische groeiproces in een bepaalde situatie kan deze 
zeker diensten bewijzen. 
Anders wordt het zodra het aspect van de onzekerheid van de groei in de 
beschouwingen wordt betrokken. Om dit duidelijk te maken dient de uit
komst van de oppervlakteweging volgens de globale methode te worden 
vergeleken met de uitkomst van de analoge vraagstelling volgens de L.P.
methode ter berekening van de optimale grondreserve. 
Bij weging via gelijke kansen (1/3- 1/3- 1/3) geeft de globale methode 
een grondreserve van 79.933 m2 en de L.P.-methode een grondreserve van 
71.185 m2 , als uitkomst aan. Bij de andere willekeurige kansverdeling bijv. 
1/3 - 1/2 - 1/6 blijkt de berekening via de globale methode 75.310 m2 en 
die volgens de L.P.-methode 69.990 m2 als grondreserve noodzakelijk te 
maken. Hetgeen wil zeggen dat volgens de L.P.-methode de grondreserve 
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10% geringer kan zijn; een beduidend verschil. Beslissingen op basis van de 
oppervlakteweging van de globale methode blijken bepaald niet tot finan
cieel optimale beslissingen te leiden. Zij dienen dus met de nodige terughou
dendheid te worden gehanteerd en mogen hooguit in het allereerste schets
stadium worden toegepast. 
Uit de berekeningen blijkt tevens dat het stellen van bouwkundige en stede
bouwkundige restricties enige invloed heeft op de uitkomsten. De mixed
integermethode levert een duidelijke verfijning van de bouwschema's t.a.v. 
de berekening zonder bouwrestricties. De afwijkingen zijn evenwel niet van 
dien aard dat het in de praktijk noodzakelijk zal zijn om reeds bij het begin 
het volledige bouwprogramma van 35 jaar via deze methode te berekenen. 
Een goede tussenoplossing zal kunnen worden gevormd door het bouw
schema van bijvoorbeeld de eerste 5 tot 10 jaar op deze wijze te binden. 
Het bouwprogramma voor de overige jaren kan dan meer vrijheid worden 
toegestaan. 
Deze werkwijze impliceert een periodieke herziening van de berekening, een 
werkwijze die ook uit een oogpunt van beleidsvoering verkieslijker moet 
worden geacht dan een beslissingsprocedure die slechts éénmaal wordt uit
gevoerd. Aanvullende informatie over het verloop van de ontwikkeling van 
Transburg kan op deze wijze tijdens de ontwikkelingsprocedure in het 
beleid worden verdisconteerd. 
De vraag of de oplossing via de minimale risicostrategie of via de grond
reserve-optimalisatie wordt gekozen als basis van de berekeningsmethode, 
hangt af van de doelstelling van het beleid. 
Hierop zal in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaan. 
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6 Recapitulatie, evaluatie en realisatie 

6.1 Inleiding 

De wetenschap, dat voortgaande toepassing van het schoksgewijze groei
proces bij de realisatie van nieuwe centra tevens het accepteren impliceert 
van een aantal functionele gebreken van deze centra, is de aanleiding 
geweest voor het zoeken naar een andere groei procedure. De vraag die zich 
nu opdringt, is in hoeverre de hier ontwikkelde dynamische groei-gedachte 
metterdaad aan de gesignaleerde bezwaren tegemoet komt. 
In dit hoofdstuk zal daarom worden onderzocht welk resultaat van de 
toepassing van het dynamisch groeiproces mag worden verwacht en op 
welke wijze dit resultaat kan worden bereikt. 
Allereerst zal een waardering van de effecten van de toepassing van het 
dynamisch groeiproces plaatsvinden. Daarbij zal vooral aandacht worden 
besteed aan een toetsing van dit resultaat aan de geformuleerde beleidsdoel
stellingen en de daaruit afgeleide eisen. 
Het tweede gedeelte van het hoofdstuk spitst zich toe op een bespreking 
van de consequenties van toepassing van het dynamisch groeiproces 
(D.G.P.) in de praktijk. Centraal bij die bespreking zal staan, de werkwijze 
en uitvoerbaarheid van het D.G.P. in het kader van de hedendaagse Neder
landse planologische praktijk. Punten als planontwikkeling, beleidsbeslissin
gen, juridische regeling en organisatievorm zullen de revue passeren, zij het 
dat dit slechts een verkennend karakter zal hebben. Ook het signaleren van 
nieuwe problemen, die tijdens en na de uitvoering van de centrumvorming 
zullen optreden, zullen op deze wijze worden behandeld. 
Tot slot wordt een korte beschouwing gewijd aan de mogelijk toepassings
gebieden van het dynamisch groeiproces. 

6.2 Recapitulatie 

Het creëren van een zo aantrekkelijk mogelijk centrum, gedurende alle 
groeistadia van een nieuwe stad, werd als algemene doelstelling geformu
leerd. Dit uitgangspunt werd nader gepreciseerd in drie onderdelen: 
a Het maximaliseren van de diversiteit van het voorzieningenpakket waar
door een grotere koopkrachtbinding kan optreden. 
b Een betere aanpassing tussen het behoeftenpatroon van de bevolking en 
de gerealiseerde ruimtelijke accommodatie. 
c Het minimaliseren van de gevolgen van groeiafwijkingen van een gepro
nonceerde groei. 

Op basis van deze doelstellingen zijn vijf eisen geformuleerd waaraan een 
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centrum, gegroeid volgens het dynamisch groeiproces, moet voldoen: 
1 In alle stadia van de centrumontwikkeling dient de aanwezigheid van 

onbebouwde centrumterreinen zoveel mogelijk te worden vermeden. 
2 Gedurende het centrumontwikkelingsproces dienen opstallen met de 

economische karakteristiek van oude bebouwing voor centrumvestiging 
beschikbaar te komen. 

3 De bewinkelingsstructuur dient zodanig te zijn dat het hoofdcentrum 
haar rol vanaf het begin van de stadshistorie kan vervullen. 

4 Dit hoofdcentrum dient in alle groeistadia zoveel mogelijk in het zwaar
tepunt van de woonbebouwing te liggen. 

5 De stedelijke ontwikkeling dient in haar bevolkingsdichtheidsprofielen 
de groei van jeugd naar volwassenheid, zoals deze bij de natuurlijke 
steden is geconstateerd, na te bootsen. 

Het dynamisch groeiproces berust op de gedachte dat reeds bij de aanvang 
van de bouw van de nieuwe stad de gronden bestemd voor centrumvorming 
zoveel mogelijk worden volgebouwd. Dit geschiedt door middel van transi
tobebouwing, die bestaat uit woningen met een niet te exclusief karakter. 
Deze woningen dienen evenwel geschikt te zijn om in een later stadium van 
de stedelijke ontwikkeling de zetel te vormen van centrumvestigingen. 
Enkele bouwkundige voorzieningen dienen daartoe reeds bij de bouw van 
de transitowoning te worden aangebracht. De overige aanpassing kan door 
middel van transformatie van deze opstallen of gedeelten daarvan tot stand 
komen. 
Deze groeiprocedure werd geïllustreerd aan de hand van het testvoorbeeld
-Transburg - een hypothetische nieuwe stad in een nieuw ontsloten occu
patiegebied. De groei van Transburg is voorgesteld als een continu proces. 
De groeiprognose beperkt zich daarom tot een groeisnelheidsverwachting 
voor de eerste decennia van de stedelijke ontwikkeling. 
De centrumvestigingen van Transburg zijn onderscheiden in drie typen, die 
al naar gelang hun aard een aangepaste, verbouwde of nieuwe vestiging 
behoeven. De transitobebouwing bestaat uit eengezinswoningen in 2 en 3 
lagen en meergezinswoningen in 3 lagen. 

6.3 Evaluatie 

Aan de hand van de uitkomsten van Transburg zal nu worden bezien in 
hoeverre het dynamisch groeiproces aan de geformuleerde doelstellingen en 
eisen tegemoet komt. 

6.3.1 Toetsing t.o.v. de eisen 

Onbebouwde terreinen 
Een vergelijking tussen de toepassing van het dynamisch groeiproces en het 
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schoksgewijze groeiproces bij de ontwikkeling van het centrum van Trans
burg leert, dat reeds in de beginfase van de centrumontwikkeling duidelijk 
verschillen in grondreserve optreden. 
Deze reserves zijn: 

in het begin 
na 5 jaar 
na 10 jaar 

en na 15 jaar slechts 

55% i.p.v. 100% 
43% i.p.v. 88% 
25% i.p.v. 69% 
15% i.p.v. 50% 

Zou van een goedkoper woningtype of van een andere bebouwingsdichtheid 
zijn uitgegaan, dan zou door wijziging van de verhouding bouwkosten t.o.v. 
grondkosten de hoeveelheid onbebouwde oppervlakte nog verder kunnen 
worden verkleind. 
Onafhankelijk van deze verbetering mag ook nu reeds gesteld worden dat in 
ieder stadium van de stedelijke ontwikkeling van een aanzienlijke reductie 
van de onbebouwde terreinen sprake zal zijn. 

De economische karakteristiek 
De hoogte van de vestigingskosten worden bepaald door de restwaarde van 
de transitobebouwing en de transformatiekosten. 
Dé restwaarde van de opstallen hangt samen met hun aard, hun leeftijd en 
staat van onderhoud. In de beginperiode van de centrumvorming zal daar
door niet, in een later stadium wel, aan de eis tot aanwezigheid van 
bebouwing met de karakteristiek van oude bebouwing kunnen worden vol
daan. 
De hoogte van de transformatiekosten wordt voornamelijk bepaald door de 
aard van de wijziging die tbv. de centrumvorming noodzakelijk wordt ge
acht. Hoewel dus niet voortdurend 'oude' bebouwing beschikbaar is, mag 
wel worden gesteld dat toepassing van het dynamisch groeiproces zeker een 
bijdrage in de vestigingskostendifferentiatie kan leveren. 
Over de eerste 35 jaar van zijn ontwikkeling blijkt voor het gehele centrum 
van Transburg een kostenreductie van 11,5-12% op te treden, gemeten ten 
opzichte van de kosten van een identiek schoksgewijs gegroeid centrum. De 
kostendifferentiatie in dit testvoorbeeld blijkt reeds na 20 jaar ca. 30% te 
bedragen. Na 35 jaar is dit verschil gestegen tot ca. 50%. 

De bewinkelingsstructuur 
Doordat bij de toepassing van het D.G.P. de eerste woningen op toe· 
komstige centrumgrond worden gebouwd, kunnen ook de eerste voor
zieningenunits op die plaats worden gerealiseerd. Dit centrum van de 5e 
orde vormt meteen de aanzet van het stadscentrum, dat zonder onderbre
king verder kan worden ontwikkeld tot ieder gewenst niveau. Het eerst 
aanwezige centrum kan daardoor gedurende de gehele stadshistorie de rol 
van hoofdcentrum vervullen. Eerst in een later stadium van de ontwikkeling 
zal de behoefte ontstaan aan meerdere centra. Deze zullen evenwel slechts 
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het karakter van nevencentra bezitten en geen bedreiging voor het hoofd
centrum vormen. 

De ligging van het hoofdcentrum 
Of door toepassing van het D.G.P. volledig aan deze eis omtrent de centrale 
ligging van het centrum kan worden tegemoet gekomen, valt niet zonder 
meer te zeggen. Het testvoorbeeld Transburg geeft hierin geen inzicht. Deze 
vraag hangt samen met het realisatieschema van de nederzetting en hierover 
is in een theoretische verhandeling weinig te concretiseren. 
Een aantal opmerkingen is evenwel op zijn plaats. Allereerst kan worden 
gesteld dat zeker in de eerste fase van de stedelijke ontwikkeling aan.deze 
eis kan worden voldaan. Daardoor zal de aanztlt van het centrum in ieder 
geval in het zwaartepunt van het occupatiegebied tot stand komen. Met het 
oog op het zolang mogelijk uitstellen van de komst van nevencentra zal 
eerst het gebied binnen de toegestane loopafstand van het centrum zoveel 
mogelijk met woningbouw worden gevuld. De onzekerheid omtrent de lig
ging van het hoofdcentrum treedt pas op nadat met de woningbouw deze 
loopafstand wordt overschreden. 
Op dat moment is een keuze omtrent de verdere ontwikkeling van de 
woonkern noodzakelijk. Afhankelijk van de sterkte van het hoofdcentrum 
zal gekozen kunnen worden hetzij voor een wijksgewijze uitgroei van de 
kern, hetzij voor een 'opdikking' van het stadslichaam met woonbuurten. 
Deze laatste zullen geen dusdanige onderlinge samenhang mogen vertonen 
dat de vestiging van een 'zwaar' nevencentrum onafwendbaar wordt. 
Bij deze laatste configuratie zal het hoofdcentrum zich steeds min of meer 
in het zwaartepunt van de woonkern bevinden. Indien uit efficiency-over
wegingen voor de wijksgewijze uitgroei wordt gekozen zal een excentrische 
ligging niet altijd te vermijden zijn, hetgeen uiteraard repercussies voor de 
groeirichting van het stadscentrum zal hebben. 

De groeidichtheidsprofielen 
Ook de mate waarin het mogelijk blijkt de groeidichtheidsprofielen van een 
natuurlijke stad te benaderen, is sterk afhankelijk van het realisatieschema 
van de woonkern. Wordt van een min of meer concentrische opbouw uitge
gaan, dan kan de ontwikkeling als volgt worden beschreven: (zie fig. 31). 

Stadium I 
De eerste ontwikkeling vindt in en rond het hart van de woonkern plaats. 
Hier vindt tevens grondreservering plaats ten behoeve van de bouw van 
centrumvestigingen. De behoefte aan grondreserve neemt af met de afstand 
tot het hart. Complementair neemt de bewoningsdichtheid toe tot het 
gebied wordt bereikt waarin geen grondreserves meer plaatsvinden en de 
bewoningsdichtheid maximaal is. 

Stadium 11 
De bevolkingsdichtheid in ring I stijgt onder invloed van een periode van 
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Figuur 31 
Wijziging van het bevolkingsdichtheidsprofiel tijdens de ontwikkeling van 
een 'dynamisch groeiende' stad 
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gezinsgroei van de relatief jonge bevolking. De bevolkingsdichtheid in de 
tweede ring is gelijk aan de aanvangswaarde van ring I of heeft, onder 
invloed van de algemene tendens tot afname van de gezinsgrootte, een iets 
lagere waarde. De onbebouwde gronden in het centrum hebben zich goed
deels met centrumvestigingen gevuld. Onttrekking van woonruimte heeft 
evenwel nog niet plaatsgehad. 

Stadium 111 
In het centrum worden in dit stadium woningen onttrokken t.b.v. de V-ves
tigingen. De hierdoor optredende daling in bevolkingsdichtheid in ring I 
wordt nog versterkt door een algemene tendens tot gezinsverdunning, 
samenhangend met de veroudering van de bevolking. De bevolking van ring 
11 ondergaat daarentegen de periode van gezinsgroei, waardoor stijging van 
de bevolkingsdichtheid optreedt. De bevolkingsdichtheid in ring lil ligt op 
of iets onder het aanvangsniveau van ring 11. 

Stadium IV 
In het centrum neemt de onttrekking van woonruimte tbv. centrumvestigin
gen een steeds grotere vorm aan. Ook de sloop van panden zal hierbij 
voorkomen. Onder invloed hiervan en van de verdere daling van de G.W.B. 
neemt de bevolkingsdichtheid in ring I verder af. Samenhangend met de 
respectievelijke periodes in de gezinscyclus van hun bevolking treedt in ring 
11 een afname en in ring lil een toename van de bevolking op. De bevol
kingsdichtheid in ring IV zal wederom gelijk of lager zijn dan het aanvangs
niveau van ring lil. 

Uit bovenstaande beschrijving mag worden geconcludeerd dat ter plaatse 
van het centrum een groeicurve ontstaat die duidelijk analogie vertoont met 
de groeicurven van een natuurlijke stad. In de minder centraal gelegen 
woongebieden is weliswaar sprake van een steeds opschuivende ring van 
hoogste bevolkingsdichtheid, doch de oorzaak van dit verschijnselligt in de 
gezinscyclus. Deze achtergrond is derhalve totaal verschillend van de door 
Newling 1 geconstateerde verdichtingen. 

Samenvattend kan worden gesteld dat door toepassing van het dynamisch 
groeiproces weliswaar niet volledig aan alle eisen kan worden voldaan, doch 
dat wel voor een belangrijk deel aan de gestelde voorwaarden kan worden 
tegemoet gekomen. Op het punt van de bewinkelingsstructuur blijkt het 
zelfs mogelijk volledig aan de eis omtrent de taakverdeling van de centra 
tegemoet te komen. 

6.3.2 Toetsing t.o.v. de doelstellingen 

Het niet volledig kunnen voldoen aan de eisen maakt het noodzakelijk 
eveneens na te gaan in hoeverre de planningsdoelstellingen kunnen worden 
bereikt. Ook deze zullen puntsgewijs de revue passeren. 
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De koopkrachtbinding 
De omvang van de koopkrachtbinding in het nieuwe centrum hangt in hoge 
mate af van de diversiteit van het voorzieningenpakket. De aanwezigheid 
van de transitobebouwing met de daaraan gekoppelde vestigingskostendif· 
ferentiatie maakt een verbreding van het totale goederenassortiment van het 
gehele centrum mogelijk. Ook de kostenreductie, die het gevolg is van de 
vermindering van de grondreserves, beïnvloedt deze ontwikkeling positief. 
De grotere aantrekkingskracht die op deze wijze ontstaat, zal een toename 
van het aantal kopers en dus een verhoging van de koopkrachtbinding tot 
gevolg hebben. Door toename van de kostendifferentiatie met de leeftijd 
van de stad zal ook de verbreding van het centrumassortiment pas in de 
latere ontwikkelingsperiade volledig zijn beslag kunnen krijgen. 

Behoeftepatroon en accommodatie 
De aanpassing van de gerealiseerde ruimtelijke accommodatie aan het be
hoeftepatroon van de bevolking wordt door toepassing van het D.G.P. op 
diverse wijzen gunstig beïnvloed. 
In het commerciële vlak ontstaat door de aanwezigheid van de kleinere 
ondernemer, mogelijk gemaakt door de lagere vestigingskosten, een grotere 
gevoeligheid voor de wensen van de consument. Een zelfde verruiming van 
de service wordt mogelijk in de sfeer van de dienstverlening in niet-stoffe
lijke goederen. Ook hier zullen excessief hoge investeringen tbv. het creëren 
van kantoorpanden, indien nodig, achterwege kunnen blijven door de moge
lijkheid van vestiging in een tot kantoor omgebouwde woning. 
Doch ook op het gebied van de niet-commerciële maatschappelijke voorzie
ningen kan een betere aanpassing aan de behoeften van de bevolking ont
staan. Immers, ten behoeve van deze voorzieningen zullen niet slechts 
woningen, doch ook overcompleet geworden en gedeeltelijk afgeschreven 
schoolgebouwen in het centrum voor transformatie beschikbaar komen. 
Door de geringere financiële consequenties van huisvesting zullen diverse 
initiatieven van de bevolking op maatschappelijk, sociaal en recreatief 
gebied sneller kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard geldt ook hier dat naar
mate de ouderdom van de stad toeneemt een grotere mate van inspelen op 
de maatschappelijke behoeften mogelijk wordt. 

De gevolgen van groeiafwijkingen 
Groeiafwijkingen kunnen tweeërlei vormen aannemen, namelijk groeistag
natie en groeiversnelling. Deze moeten separaat op hun gevolgen voor de 
centrumontwikkeling worden onderzocht. 
De premisse dat de financiering van de transito-opstallen zodanig dient te 
worden opgezet dat zij, ook bij onverhoopt achterwege blijven van de trans
formatie, exploitatie op economische basis gedurende de gehele econo
mische levensduur van de woning mogelijk maakt, reduceert de gevoeligheid 
van het centrumvormingsproces ten aanzien van groeistagnatie aanzienlijk. 
Slechts de onbebouwde terreinen, die vooral in de beginfase van de ontwik-
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keling aanwezig zijn, bergen nog altijd een zeker risico in zich. 
Bij groeiversnelling liggen de problemen geheel anders. De onbebouwde 
terreinen worden dan sneller volgebouwd, waardoor reductie van de vesti
gingskosten optreedt. De transformatie van de transito-opstallen zal echter 
eveneens eerder een aanvang nemen, hetgeen tot kostenverhoging aanleiding 
zal geven. Deze kostenstijging behoeft evenwel nimmer prohibitief voor de 
komst van vestigingen te zijn. Zij kan geheel door temporisatie van de 
centrumontwikkeling worden voorkomen. 

6.3.3 Conclusie 

Een evaluatie van de toepassing van het dynamisch groeiproces bij de cen
trumontwikkeling van een nieuwe woonkern leert dat voor een zeer belang
rijk deel aan de geformuleerde planningsdoelstellingen kan worden voldaan. 
Naarmate de leeftijd van de woonkern stijgt, zal de gunstige invloed zich 
duidelijker manifesteren. Daarenboven blijkt ook de wijze waarop het pro
ces wordt gerealiseerd invloed op het eindresultaat uit te oefenen. 

6.4 De realisatie 

De afhankelijkheid tussen realisatie en welslagen van het centrumontwikke
lingsproject maakt het gewenst tot slot ook enige aandacht aan dit aspect te 
besteden. Daarbij zal worden getracht in kort bestek de planinhoud en 
planbegeleiding met de daaraan verwante problematiek te schetsen. 

6.4.1 De planningsdoelstelling 

Conform de huidige planologische praktijk is ook bij de planning van een 
nieuwe stad volgens het dynamische groeiprincipe inzicht omtrent de op 
handen zijnde ontwikkeling onontbeerlijk. De opgestelde prognose behoeft 
evenwel minder absolute geldigheid te bezitten, daar de risico's van groeiaf
wijkingen zijn gereduceerd. Ook aan een programma van eisen betreffende 
woon- en centrumvoorzieningen bestaat behoefte. Dit programma kan ech
ter een gestaffelde precisie bezitten, waarbij de nauwkeurigheid in de latere 
ontwikkelingstijdvakken veel lager mag zijn dan die in de eerste ontwikke
lingsperiode. 
Ten behoeve van de beslissing welke grondreserves tbv. centrumvestigingen 
noodzakelijk zullen zijn, is een duidelijke formulering van de beleidsdoel
stelling noodzakelijk. 
Deze beleidscriteria zijn van plan tot plan verschillend, waarbij topogra
fische ligging en economische ontwikkeling een rol spelen. In principe kun
nen drie probleemstellingen worden onderscheiden: Is het doel het redu
ceren van het risico van de overheid, die als grondeigenaar het initiatief van 
de centrumontwikkeling in handen heeft, dan zal als beleidsdoelstelling 
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minimalisatie van de gevolgen van groeiafwijkingen centraal staan. 
Is daarentegen het doel de laagste vestigingskosten voor de ondernemers te 
creëren, opdat het centrumassortiment zo groot mogelijk zal kunnen zijn, 
dan zal berekening van de optimale grondreserve noodzakelijk zijn. 
Ook puur ideële doelstellingen kunnen als beleidsuitgangspunt worden ge
kozen, bijvoorbeeld de wens tot het reserveren van het geringste grond
oppervlak kan om esthetische of psychologische redenen worden geformu
leerd. 
Is de doelstelling niet duidelijk vastgelegd, dan kunnen de consequenties 
van alle drie de doelstellingen worden afgetast. Hierbij kan het kostenroos
ter het inzicht verschaffen in de vraag of grondreservering op basis van de 
minimale groeiprognose verantwoord is, of dat deze in afwijkende groeige· 
vallen tot excessieve kostenverhoging aanleiding zal geven. 
Blijkt deze kostenverhoging aanzienlijk te zijn, dan dient deze uitgangsdoel
stelling te worden verworpen. Weging van de kans van optreden van de 
diverse groeisnelheden wordt noodzakelijk. Valt deze weging ten gunste van 
grondreservering op basis van de gemiddelde groeiprognose uit, dan kan 
worden getracht met behulp van de gekoppelde matrixberekening tot een 
kleinere en dus beter aan de doelstelling aangepaste grondreserve te komen. 
Aan de hand van de verkregen uitkomsten kan het plan worden geconci
pieerd. Afhankelijk van de mate van detaillering zal daarbij wel of geen 
behoefte bestaan aan de precisie die de 'Mixed Integer' oplossing biedt ten 
aanzien van de stedebouwkundige transformatie-eenheden. Wordt deze 
detaillering pas in het kader van de uitvoering van de plannen ter hand 
genomen, dan kan deze nauwkeurige berekeningswijze tot dat ogenblik 
worden uitgesteld. 

6.4.2 Het ontwerp-plan 

Min of meer synchroon aan de bovengenoemde werkzaamheden zal ook de 
ontwikkeling van het plan zijn beslag dienen te krijgen. 
Uit praktische overwegingen en om geldverspilling te voorkomen, moet 
reeds bij de planning van de beginfase met de bestemmingsveranderingen in 
de toekomst rekening worden gehouden. Hierbij zullen velerlei aspecten, 
zoals fasering van de infrastructuur, de parkeervoorzieningen, het riolerings
stelsel etc. een grote rol spelen. In feite dient de ontwerper tegen de achter
grond van een eindconceptie een aantal tussenstadia te ontwerpen. Slechts 
het realisatieplan voor de eerste ontwikkelingsstadia heeft daarbij maximale 
realiteitswaarde, de plannen voor de overige ontwikkelingsstadia dienen de 
nodige flexibiliteit te bezitten. Aan het ontwerpen wordt dus een extra 
dimensie, namelijk de factor 'transformatie in de tijd' toegevoegd. 
Het resultaat van deze inspanning dient een plan op te leveren dat in alle 
transitofasen een aantrekkelijke stedebouwkundige conceptie mogelijk 
maakt. 
Het uiterlijk van het plan zal sterk worden beïnvloed door de mate waarin 
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de introductie van transitobebouwing in het centrumgebied wordt toege
staan. Daarnaast heeft ook de groeivolgorde van de woongebieden invloed 
op de vormgeving van de ontwikkelingsstadia. Een tussentijdse beleidsbeslis
sing omtrent de maximaal toelaatbare loopafstand naar het hoofdcentrum 
zal hierbij noodzakelijk zijn. Een loopafstand van 800 m tot het hart maakt 
een concentrische ontwikkeling tbv. ca. 20.000 inwoners mogelijk; bij 
1.000 m zullen ca. 30.000 inwoners direct op het hoofdcentrum aange
wezen zijn. 
Hoewel loopafstanden van 1.000 m zeer lang lijken, moet alvorens een 
oordeel over de toelaatbaarheid wordt uitgesproken, een reductie voor de 
eigen omvang van het centrum worden toegepast. Zo wordt de loopafstand 
van 1.000 m verkleind tot ca. 850 m, terwijl bij 800 m de werkelijk te 
overbruggen afstand tot de eerste winkels ± 700 m zal bedragen. Ook de 
aard en tijdstip van ingebruikstelling van de nevencentra zullen hun invloed 
op het plan doen gelden. De interdependentie tussen de daadwerkelijk 
gerealiseerde centrumontwikkeling en de beslissingen over deze materie 
rnaken ook hier een grote mate van flexibiliteit van de planning 
noodzakelijk. 

6.4.3 De juridische vormgeving 

, Behalve de inhoud zal ook de juridische vormgeving invloed op het plan 
uitoefenen. 
De uitvoerbaarheid van een planologisch idee hangt ten nauwste samen met 
het juridische instrumentarium dat zijn uitvoering mogelijk maakt. Opent 
de wetgever geen mogelijkheden tot juridische regeling van het plan, dan zal 
ofwel een wetswijziging noodzakelijk zijn, of er zal van realisatie moeten 
worden afgezien. 
De juridische problemen in het onderhavige geval liggen vooral op het ge
bied van de bestemmingswijziging van bebouwing in de tijd. De tijdelijke 
bestemming wonen zal na verloop van een vooraf bepaalde periode mogen 
worden vervangen door een centrumbestemming. Voor een goed verloop 
van deze ontwikkeling is het daarbij van belang deze mogelijke bestem
mingswijziging reeds vroegtijdig bekend te maken. 
Een vluchtig onderzoek van de wet R.O. leert dat deze inderdaad in 
artikelen 12 en 13 de begrippen voorlopige bestemmingen en voorlopige 
gebruiksregelen kent. Deze artikelen zijn voor zover bekend, tot op heden 
slechts toegepast op de bestemmingsovergang van agrarisch tot niet-agra
risch gebruik. Enige beperkingen t.a.v. de bestemmingen waarop deze be
grippen van toepassing mogen zijn, zijn echter in de wet niet opgenomen. 
Hoewel de wetgever waarschijnlijk aan een toepassing in verband met de 
overgang van een woonbestemming naar een centrumbestemming bij het 
concipiëren van deze artikelen niet heeft gedacht, moet een toepassing van 
deze artikelen op deze materie niet onmogelijk worden geacht. Een experi
ment in deze richting lijkt dan ook zeker verantwoord. 
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Mocht dit experiment niet met een gunstig resultaat worden bekroond, dan 
kan ook het instrument van de planherziening worden gehanteerd. Het 
eerste plan zal in dat geval als bestemming van de transitobebouwing.'woon· 
doeleinden' dienen aan te geven. Via een planherziening kan daarna de 
mogelijkheid worden geopend tot bestemmingsverandering in centrumvoor· 
zieningen van allerlei aard. Men kan hierbij denken aan gedetailleerde plan· 
nen van geringere omvang, doch ook aan een globale bestemmingswisseling, 
waarbij de uitwerkingsbevoegdheid van het plan· bij het college van burge· 
meester en wethouders berust. 
Het voordeel van deze tweede oplossing, de planherziening, is, dat het 
tijdstip van transformatie direct door het stadsbestuur wordt bepaald en dat 
invloed van de burgers op deze beslissing mogelijk is. 
Een duidelijk nadeel daarentegen is de geringere duidelijkheid ten aanzien 
van de toekomstige woonsituatie, waarover de tijdelijke en permanente 
centrumbevolking bij het betrekken van hun woning zal beschikken. 

6. 4. 4 De organisatievorm 

De vraag aangaande de gewenste organisatievorm van het centrumontwikke· 
lingsproject valt uiteen in twee delen, namelijk de organisatievorm voor en 
na de transformatie van de opstallen. 
Daar de organisatievorm voor de transformatie ten nauwste samenhangt 
met de eigendomsverhoudingen na transformatie, zal eerst aan dit laatste 
aspect aandacht worden besteed. Er is reeds op gewezen, dat in principe de 
opstallen tegen drieërlei r~stwaarden tbv. centrumvorming kunnen worden 
aangeboden, namelijk de boekwaarde, de vervangingswaarde en de markt· 
waarde. 
De vaststelling van de restwaarde volgens de boekwaarde zal slechts geschie· 
den indien het eigendom voor en na de transformatie bij de zelfde instantie 
berust. Gebeurt dit niet, dan zal er, doordat noch de constructiewaarde van 
de opstal. noch de locatiepremie bij de transformatie wordt teruggewonnen, 
sprake zijn van een aanzienlijke kapitaalsvernietiging voor de eerste 
eigenaar. Door periodieke bijstelling van de huur kan op den duur een reële 
opbrengst op basis van de werkelijke waarde worden nagestreefd. De huur· 
derving die optreedt tot het reële huurniveau is bereikt, maakt particulier 
initiatief weinig waarschijnlijk. Wordt van restwaardevaststelling op basis 
van boekwaarde uitgegaan, dan moet zowel voor als na transformatie de 
stedelijke overheid als eigenaar optreden. De huurderving dient in dezen te 
worden gezien als de sociale kosten van een beleid dat erop gericht is de 
centrumontwikkeling in een zo vroeg mogelijk stadium te laten plaatsvin· 
den en maximaal te stimuleren. 
Wordt de opstal tegen vervangingswaarde aangeboden, dan kan worden ge· 
steld dat de constructiewaarde grotendeels wordt teruggewonnen. Immers 
het beschikbaar stellen van gelijkwaardige woonruimte wordt mogelijk door 
koppeling van de restwaarde aan de structurele bouwkostenstijging. Daar 
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staat tegenover dat de locatiepremie bij de transformatie niet wordt opge
bracht. Ook hier is dus sprake van inkomstenderving, hetgeen particulier 
initiatief niet waarschijnlijk maakt. Afstoting van de opstal behoeft in 
dezen niet tot de onmogelijkheden te behoren, mits via de grondpolitiek op 
den duur een compensatie voor de gederfde verliezen kan worden verkre
gen. Men kan hierbij denken aan een aanpassing van een erfpachtcanon of 
andere vormen van grondhuurovereenkomsten. 
Indien de opstal tegen marktwaarde wordt afgestoten, is aan alle financiële 
verplichtingen tot het moment van overdracht voldaan. Kapitaalderving 
voor de woningeigenaar treedt dus niet op. Locatiewaardeverhogingen, die 
na het moment van afstoting ontstaan, moeten worden gezien als een gevolg 
van tweeërlei invloeden, namelijk: 
1 die van de ondernemers, die door hun activiteiten de centrumvorming 

verstrekken, en 
2 die van de overheid, die door haar invloed op de uitvoering van het 

proces de ontwikkeling van het centrum stimuleert. 
Uiteraard zullen aan deze stimulering kosten verbonden zijn, die niet vooraf 
in de grondkosten zijn verwerkt. Ook in deze situatie zal het daarom rede
lijk zijn dat de gemeenschap enige revenuen voor haar bemoeienissen ont
vangt. Grondeigendom van de gemeenschap lijkt in dezen niet per se nood
zakelijk. Het is zeer wel denkbaar dat deze inkomsten via een differentiatie 
in de vastgoed- en de straatbelasting kunnen worden gerealiseerd. Is dit 
inderdaad mogelijk, dan is vanuit economisch standpunt bezien overheids
inmenging zowel vóór als na de transformatie niet noodzakelijk en zal van 
particulier initiatief gedurende het gehele centrumvormingsproces kunnen 
worden uitgegaan. 
Deze conclusie moet evenwel als te eenzijdig worden beschouwd_ Bij de 
centrumvorming gaat het, immers, niet slechts om een puur economische 
problematiek, doch eveneens om een sociaal-maatschappelijk doel, dat 
nauw verbonden is met het gevoel van welbevinden van de bewoners van 
een woonkern_ Gezien tegen deze achtergrond bergt een centrumontwikke
ling die van meet af aan in handen is van particulier initiatief enige gevaren 
in zich. 
In eerste aanleg is de doelstelling van de particuliere ondernemer winstmaxi
malisatie. Zelfs zonder aan extreme omstandigheden als speculatie, het 
creëren van kunstmatige schaarste en prijsopdrijving te denken, moet er 
toch rekening mee worden gehouden dat, enkele uitzonderingen daar ge
laten, de particuliere ondernemer of belegger veelal de voordelen van waar
destijgingen integraal en maximaal zal willen plukken. 

Hierin kan een strijdigheid met het belang van de bevolking schuilen. 
Zowel uit bestuurlijke als planologische overwegingen lijkt het daarom 
weinig aantrekkelijk alle zeggenschap en invloed in het centrumvormings
proces van meet af aan uit handen te geven. Geschiedt dit wel, dan geeft de 
overheid daarmede tevens een belangrijk beleidsinstrument ter sturing van 
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het centrumontwikkelingsproces uit handen. 
Ten behoeve van een goede centrumvorming dient daarom het eigendom 
van grond en opstallen voor de transformatie te berusten bij een instelling 
zonder winstoogmerken. De organisatievorm van deze instelling dient 
onderwerp van nadere studie te zijn. Gedacht kan evenwel worden aan een 
gemeentelijke stichting voor centrumontwikkeling of een centrumschap 
naar het model van een industrie- of recreatieschap. 

6.4.5 De uitvoering 

Ook de sociale gevolgen van de toepassing van het dynamisch groeiproces 
pleiten voor een hoge mate van overheidsinvloed tijdens de centrumontwik
keling. 
Een van de belangrijkste problemen wordt daarbij gevormd door de nood
zaak tot verplaatsing van een deel van de bevolking uit het centrum. Om 
deze ontvolking met zo min mogelijk conflicten te laten verlopen, moet 
maximaal gebruik kunnen worden gemaakt van de 'natuurlijke' doorstro
ming. De te verplaatsen bevolking dient ten aanzien van de vrijgekomen 
woonruimte absolute prioriteit te hebben, ook als dit een lager economisch 
rendement van de woonruimte zou impliceren. 
Het verdient aanbeveling in het huurcontract tevens een regeling omtrent de 
verhuiskosten-vergoeding, zeker voor exceptioneel korte huurperiodes, op 
te nemen. 
Behalve problemen van bevolkingsverplaatsing zullen ook de maatschappe
lijke processen samenhangend met de structuurverandering van de bevol
king nauwkeurige begeleiding vragen. Hierbij wordt gedoeld op de bevol
kingsveroudering, bevolkingsverdunning en verandering van de economische 
structuur van de bevolking in het centrumgebied. 
Deze laatste problemen moeten gezien worden tegen de achtergrond van de 
intlux van alleenstaanden, onvolledige gezinnen en financieel minder draag· 
krachtigen, die de door transformatie vrijgekomen, onvolledige, kleinere en 
goedkopere woonruimte zullen betrekken. 
Tot slot zal ook de wens om overlast zowel van stedebouwkundige als van 
bouwkundige werkzaamheden voor de bevolking zoveel mogelijk te beper
ken, ertoe kunnen leiden dat de wenselijkheid van overheidsinvloed in alle 
stadia van de centrumontwikkeling wordt gevoeld. 

Slotbeschouwing 

In het voorgaande werd aangetoond, dat van toepassing van het dynamisch 
groeiproces bij de centrumontwikkeling positieve resultaten voor het wel
slagen van de centrumvorming mogen worden verwacht. De gang van zaken 
bij planning en uitvoering werd geschetst, terwijl de problemen die daarbij 
zullen optreden werden aangestipt. Tot slot dient nog de vraag te worden 
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beantwoord wanneer en waar de toepassing van het dynamisch groeiproces 
wenselijk en/of noodzakelijk is. 
In principe kan iedere centrumontwikkeling van enige omvang, welke ge
baseerd is op een langetermUnplanning voor toepassing van het D.G.P. in 
aanmerking komen. Hierbij hoeft niet slechts gedacht te worden aan de 
centrumvorming in nieuwe steden; ook centrumontwikkeling in sanerings
gebieden van bestaande woonkernen kan op deze wijze tot stand komen. 
De enige werkelijke voorwaarde is dat de bedoelde ontwikkeling zich over 
een lange periode zal uitstrekken. 
Dit opent de mogelijkheid de sloop van ontoelaatbaar slechte bebouwing en 
de realisatie van nieuwe centrumvestigingen van elkaar los te koppelen, 
zonder dat braakliggende gronden jarenlang het toekomstige centrumgebied 
markeren. 
Of, en in hoeverre metterdaad, tot toepassing van het D.G.P. zal worden 
overgegaan, hangt ten nauwste samen met de beleidskeuze die aan de plan
ning ten grondslag ligt. De beleidsdoelstelling vormt de basis van het beslis
singscriterium, dat tevens de omvang van de grondreserve in het centrum 
bepaalt. 
De toepassingsmogelijkheden zullen van geval tot geval moeten worden 
onderzocht. Juist voor die eerste probleemverkenning leent de globale 
berekeningsmethode door zijn handzaamheid en eenvoud zich bijzonder 
goed. 
Bij de interpretatie van deze eerste uitkomsten dient niet slechts de finan
ciële haalbaarheid, doch ook de aantrekkingskracht en aantrekkelijkheid 
van het te scheppen centrumgebied gedurende alle ontwikkelingsstadia, een 
rol bij de overwegingen te spelen. 
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Appendix 

Lineaire programmering 

De lineaire programmering is een van de technieken die behoort tot de 
groep van het mathematisch programmeren. Zij is daarvan veruit de meest 
gebruikte techniek. 
Lineaire Programmering (L.P.) kan worden toegepast voor het oplossen van 
planningsproblemen indien: 
1 de bij de planning geformuleerde voorwaarden zodanig zijn, dat zij 

kunnen worden beschreven met behulp van lineaire vergelijkingen; 
2 het keuzecriterium (de doelstellingsfunctie) eveneens in de vorm van 

een lineaire vergelijking kan worden weergegeven. 

De wiskundige formulering van deze problemen volgen het onderstaande 
schema: 

Gevraagd: maximaliseer of minimaliseer 

waarbij tevens gegeven is dat x1 , x2 •••••• , X
0 

;;;;. 0. 

De L.P.-techniek leent zich in het bijzonder voor het oplossen van een 
tweetal probleemtypen: 
1 het produktieprobleem, waarbij de vraagstelling handelt over winst

maximalisatie onder gegeven restricties ten aanzien van produktiecapa
citeit; 

2 het mengprobleem, waarbij een mengsel dat aan bepaalde samenstel
lingseisen moet voldoen, uit een gegeven aantal ingrediënten dusdanig 
moet worden samengesteld dat de kosten van het mengsel minimaal 
zijn. 
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De centrumvorming van het dynamisch groeiproces komt qua structuur 
overeen met het mengprobleem-type. De ingrediënten waaruit het mengsel 
moet worden opgebouwd zijn hier de diverse mogelijkheden van centrum
vestiging zoals aanpassing, verbouwing, nieuwbouw na sloop en nieuwbouw 
op onbebouwde grond. De voorwaarde waaraan het mengsel dient te vol
doen, kan in dit probleem worden vertaald met 'het tegemoet komen aan 
een bepaalde samenstelling van de centrumbehoefte -gespecificeerd in A-, 
V- en N-vestigingen.' 
De gezochte mengverhouding bestaat bij dit probleem uit het optimale 
bouwschema opgegeven per bouwperiode. Uit dit bouwschema volgt tevens 
het antwoord op de vraag hoeveel grond bij het begin van de centrumvor
ming onbebouwd dient te blijven. 
Evenals bij het mengprobleem is ook bij de centrumvorming het doel deze 
tegen zo gering mogelijke kosten tot stand te brengen. Aan de eisen om
trent de lineairiteit van de keuzemogelijkheden wordt eveneens voldaan. 
Slechts de lineairiteit van het keuzecriterium (de kostentunetiel is discu
tabel. Het kostenverloop per vestigingstype is zeer zeker niet lineair van 
karakter (zie paragraaf 3.3). 
Door evenwel de bouwschema's per jaar te laten berekenen kan toch van de 
L.P.-methode gebruik worden gemaakt. De hierdoor geïntroduceerde 'fout' 
is uiterst miniem omdat in de praktijk de financieringsberekening veelal 
eveneens per kalenderjaar plaats heeft. Als beschrijving van de werkelijkheid 
is deze benadering dan ook alleszins aanvaardbaar. 
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Bijlagen 

Bijlage IV A Behoort bij hoofdstuk 4 

In deze bijlage is de L.P.-matrix beschreven, die voor de berekening van het 
voorbeeld 'Transburg' is gebruikt. Deze matrix is gecompliceerder dan 
degene die in hoofdstuk 4 getoond werd. Beide zijn evenwel volledig op 
hetzelfde principe gebaseerd. 
De grotere complexiteit van de L.P.-matrix wordt veroorzaakt door de 
volgende verschillen: 
1 In plaats van één woningtype zijn drie woningtypes toegelaten, te 

weten: eengezinswoningen in 2 lagen, t.b.v. sloop en nieuwbouw, een
gezinswoningen in 3 lagen, t.b.v. transformatie tot aanpassings- en ver
bouwingsvestigingen (A- resp. V-vestigingen) en flatwoningen eveneens 
t.b.v. transformatie in A- en V-vestigingen. 

2 In Transburg is een zekere, zij het kleine, achterstand bij de centrum
vorming toegestaan. Deze speelruimte is vooral noodzakelijk t.b.v. de 
Mixed Integer-oplossing. Bjj deze 'geheeltallige'-oplossing zal immers de 
aanwezige centrumbehoefte slechts zelden precies een veelvoud van de 
kleinste toegestane bouwkundige of stedebouwkundige eenheid bedra
gen. Het voldoen aan een dergelijke restrictie zal dus veelal tot een rest 
bestaande uit nog niet bevredigde centrumbehoefte leiden. 

De structuur van de matrix wordt door deze toevoegingen, als volgt: (zie 
figuur 32). 
Op moment 0 wordt beslist welke grond onbebouwd zal worden gelaten en 
welke grond zal worden volgebouwd met transitobebouwing, waarbij 30% 
uit flatwoningen mag bestaan. 
In bouwperiode 1 begint de centrumvorming. De vergelijkingen in deze 
periode verschillen van die in alle volgende perioden doordat nog geen 
achterstand in de centrumvorming aanwezig is. 
Daarna komt een stelsel vergelijkingen dat voor de 2de t/m de laatste (ke) 
bouwperiode van toepassing is. 
Tot slot volgen nog een aantal restricties die de voorwaarden regelen waar
aan de overgebleven onbebouwde grond en transitobebouwing dient te vol
doen. 
Het aantal te beschouwen bouwperioden is op 35 gesteld. Als lengte van 
een bouwperiode is één jaar gekozen, zodat het totale bouwprogramma 
voor de eerste 35 jaren in de beschouwingen wordt betrokken. De matrix 
omvat daardoor 2B8 rijen en 426 kolommen. 
Op deze wijze wordt van de kosten van centrumvestigingen per jaar uitge
gaan, waardoor een vrij nauwkeurige benadering ontstaat van de in wezen 
niet lineair verlopende kostencurven. Deze benadering zal daarenboven een 
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Bijlage IV A 1 
Realisatieschema centrumontwikkeling 'Transburg' 

Centrumoppervlak 

T.OPP. 

•• A-vestigingen ... . . . · .... 
i.'"'~ ..... . 

Z;.S • • • 

t>'!~~· ·~'(\ ... 
• • • ,~~" Sb •• 

•• ·$' •• 
•• 'J>.';i-•'0 

•• ~Q··~ 
-- '1("'11,.·'!!(-'1(" -·'-lv 

.·--(~bouw 
•· IIE--

.· RF)-> V-vestigingen .· -.... ou-.N--• -,ret'-'-
-~~?-~' 

Woningbouw Eengezinswon. .··-- \ 
~----~~~-.~~~--~~~ 

(WNGB) (EENG) 

Onbebouwde grond Bedrijfsbouw (BDRF) ..__--:-::-=:-:-=-:-=------__.:. ______ __;_ __ :..__ ____ _;;.. N-vestigingen 
(GRND) 



afspiegeling vormen van de financieringsstructuur, waarbij veelal van de 
renteberekening per jaar wordt uitgegaan. 

Ten behoeve van de berekening van de optimale grondreserve wordt de 
bovenstaande matrix driemaal aan elkaar gekoppeld voor de drie be
schouwde groeisnelheden. Hierbij komen de vergelijkingen van moment 0, 
slechts één keer voor, waarna de vergelijkingen van de eerste t/m de 35ste 
periode, driemaal worden herhaald. Uiteraard komt ook de kostenfunctie 
slechts éénmaal voor. De omvang van deze gekoppelde matrix bedraagt 
hierdoor 859 rijen en 1267 kolommen. 

De vergelijkingen van de basismatrix luiden als volgt: 

OpmomentO: 

a De hoeveelheid onbebouwd gelaten grond (GRND 0) plus de hoeveel
heid met transitowoningen bebouwde grond (WNGB 0) is gelijk het 
totale in beschouwing genomen stadsgebied (T.OPP.). 

GRND 0 + WNGB 0 T.OPP. 

b De opp. transitobebouwing wordt in beslag genomen door eengezins
woningen (EENG) en flatwoningen (FLAT). 

WI\JGB 0- EENG 0- FLAT 0 = 0. 

c Het aandeel grond volgebouwd met flatwoningen moet 30% van de 
totale voor transitobebouwing bestemde grond bedragen. 

-0,3WNGBO+ FLATO= 0. 

De eerste periode 

a Grondbalans (GROB 1) 
Alle bedrijfsbebouwing (BEDR 1) wordt gerealiseerd op onbebouwde 
grond (GRND 1) 

GRND 1 - BEDR 1 0. 

b Woningbouwbalans (WOB 1) 
Alle woningbouw die wordt verbruikt t.b.v. transformatie of sloop, 
wordt onttrokken aan de oppervlakte eengezinswoningen en flatwonin
gen. 

WNGB 1 EENG 1 -FLAT 1 = 0. 
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c Eengezinsbalans (EENB 1) 
De onttrokken eengezinswoningen mogen worden gebruikt voor nieuw
bouw (NWBE 1) uiteraard na sloop van de transito-opstal, voor ver
bouwingsvestigingen (VE RE 1) en voor aanpassings-vestigingen (AANE 1) 

EENG 1 NWBE 1 - VERE 1 - AANE 1 = 0. 

d Flatbalans (FLAB 1) 
De onttrokken oppervlakte flatwoningen mogen worden gebruikt voor 
verbouw-vestigingen (VERF 1) en aanpassings-vestigingen (AANF 1 ). 

FLAT 1 VERF 1 - AANF 1 = 0. 

e Behoefte centrumvestigingen (BECE 1) 
In de centrumbehoefte welke ontstaat in de eerste periode moet wor
den voorzien door bebouwing van onbebouwde grond met bedrijfsbe
bouwing en door het transformeren van transito-opstallen. Een kleine 
rest aan nog niet gerealiseerde verbouw- en aanpassingsvestigingen 
(SLAV en SLAA) is toegestaan. 

GRND 1 + WNGB 1 + SLAV 1 + SLAA 1 = BECE 1 (= C1 ). 

f Behoefte aan zakelijke bebouwing (BZAK 1) 
De hoeveelheid centrumvoorzieningen die op basis van nieuwbouw op 
een onbebouwd of op met transito-bebouwing bebouwd terrein wordt 
gerealiseerd, moet minimaal gelijk zijn aan de behoefte aan nieuwe 
centrumvestigingen ( N-vestigingen). 

BEDR 1 + I\IWBE 1 ~ BZAK 1 (= Z
1 

). 

g Behoefte verbouwingsvestigingen (BVER 1) 
De hoeveelheid door verbouwing gerealiseerde centrumvestigingen moet 
kleiner of gelijk zijn aan de behoefte aan V-vestigingen terwijl tevens 
een kleine achterstand mag worden gecreëerd (SLAV). 

VERE 1 + VERF 1 + SLAV 1 < BVER 1 (= V 1 ). 

h Behoefte aanpassingsvestiging (BAAN 1) 
De hoeveelheid via aanpassing gerealiseerde centrumvestigingen moet 
kleiner of gelijk zijn aan de behoefte aan A-vestigingen, terwijl tevens 
een kleine achterstand mag worden gecreëerd (SLAA). 

AANE 1 + AANF 1 + SLAA 1 <BAAN 1. 

De regels i en j blijven hier buiten beschouwing. 
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k Grenswaarde achterstand in verbouwingsvestigingen (BSLV 1) 
De achterstand in verbouwingsvestigingen mag een bepaalde waarde niet 
overschrijden (Bound Slack Verbouw BSLV). 

SLAV 1..;; BSLV 1 (=360m2 ). 

Grenswaarde achterstand in aanpassingsvestigingen (BSLA 1) 
De achterstand in aanpassingsvestigingen mag eveneens een bepaalde 
waarde niet overschrijden (Bound Slack Aanpassing BSLA 1 ). 

SLAA 1 ..;; BSLA 1 (= 540 m2 ). 

De (1 periode 

De vergelijkingen in de te periode zijn gedeeltelijk analoog met die van de 
eerste periode. Deze vergelijkingen zijn: 
a G ROB t (grond balans) 
b WOB t (woningbalans) 
c EENB t (eengezinsbalans) 

d FLAB t (flatbalans) 
f BZAK t (behoefte zakelijke beb.) 
k BS LV t (rest verbouw) 
I BSLA t (rest aanpassing) 

G RND t- BEDR t 0 
WNGB t- EENG t FLAT t = 0 
EENG t- NWBE t- VERE t
-AAN t 0 
FLATt VERFt-AANFt=O 
BEDR t + NWBE t;;;. BZAK t 
SLAV t..;; BSLA t 
SLAAt..;; BSLA t. 

De overige vergelijkingen gaan uit van de gedachte dat de totale achterstand 
na afloop van de te periode de gegeven grens niet mag overschrijden. De 
reeds opgelopen achterstand moet daarom op de totale behoefte aan cen
trumvestigingen in V- en A-vestigingen gesuperponeerd worden. De ver
gelijkingen krijgen dan de volgende vorm. 

e Behoefte aan centrumvestigingen (BECE t) 
De totale hoeveelheid gerealiseerde centrumvestigingen in de te periode 
dient gelijk te zijn aan de nieuwe behoefte aan centrumvestigingen in 
deze periode vermeerderd met de opgelopen achterstand in de (t 1 )e 
periode en verminderd met een nieuw toegestane achterstand. 
GRNDt+ WNGBt+ SLAVt+SLAAt-SLAV(t-1)-
- SLAA (t- 1) = BECE t. 

g Behoefte verbouwingsvestigingen (BVER t) 
De totale hoeveelheid gerealiseerde verbouwingsvestigingen moet klei· 
ner of gelijk zijn aan de behoefte verbouwingsvestigingen in periode t 
vermeerderd met de opgelopen achterstand uit periode (t - 1) en ver
minderd met een nieuw toegestane achterstand. 

VERE t + VERFt+ SLAV t- SLAV (t- 1)..;; BVER t. 
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h Behoefte aanpassingsvestigingen (BAANt) 
Op dezelfde wijze wordt de vergelijking voor de A-vestigingen: 
AANE t + AANF t +SLAAt- SLAA (t- 1).;;;; BAANt. 

De (k + 1 ;e periode 

De (k + 1 )e periode is de periode na voltooiing van de centrumvorming. 
Zowel aan de grondrest als aan de woningbouwrestanten zijn in deze perio
de enige restricties opgelegd. 

a De grondrest ( REGROl 
De totale onbebouwde grondrest in de (k + 1 )e periode is gelijk aan de 
hoeveelheid onbebouwde grond op moment 0 verminderd met de reeds 
voor bedrijfsbebouwing onttrokken oppervlakten. 

k 
GRND 0 -t ~I GRND t- GRND (k + I)= 0 

b Rest eengezinshuizen (REEN) 
Een overschot aan eengezinswoningen bij de transitobebouwing is toe
gestaan. 

k 
EENG 0 - :E EENG t;;. 0. 

t" 1 

c Rest flatwoningen (REFLA) 
Een overschot aan flatwoningen bij de transitobebouwing is eveneens 
toegestaan. 

k 
FLAT 0 -t ~ 

1
FLAT t ;;. 0 

d Mengverhouding woningrest (MENG) 
Om ervoor te waken dat de woningbouwrest die ontstaat, voor 70% uit 
eengezinswoningen en voor 30% uit flatwoningen zal bestaan, is voor
geschreven dat het totale pakket onttrokken woningen deze mengver
houding dient te bezitten: 

k k 
:E 3 EENG t- :E 7 FLAT t = 0 

t=l t=l 

De basismatrix is door middel van bovenstaande formules volledig 
beschreven, althans voor zover deze voor de bepaling van de minimale 
risicostrategie en de berekening van de optimale grondreserve werd 
gebruikt. 
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Mixed Integer oplossing 

Ten behoeve van de Mixed Integer-oplossing werden per periode nog twee 
vergelijkingen toegevoegd, nl. de vergelijkingen die de bouwkundige resp. 
stedebouwkundige restricties stellen. 
Bij de berekening met slechts één bouwkundige restrictie (d.w.z. 1 restrictie 
per bouwperiode) werd de volgende vergelijking toegevoegd. 

Grens woningbouw (BWON t) 

WNGB t BWON t (= k X 720) waarin keen geheel getal ;;,: 0. 

Bij de berekening met twee integer restricties per bouwperiode is afzon
derlijk een grens voor eengezinswoningen en voor flatwoningen gesteld, 
te weten een blokje van 6 eengezinswoningen en een eenheid van 2 
flatwoningen. In plaats Véln de vergelijking BWON t werden nu de vol
gende vergelijkingen toegevoegd. 

Grens eengezinswoningen (BEENt) 
De-hoeveelheid eengezinswoningen die per bouwperiode wordt getrans
formeerd, dient steeds een veelvoud van 6 woningen te bedragen. Het 
aantal 0 en 6 is eveneens toegestaan. 
EENG t = BEENt(= k X 1080 waarin k 0, 1, 2, 3 enz.). 

Grens flatwoningen (BLAT t) 
De hoeveelheid flatwoningen die per bouwperiode wordt getransfor
meerd dient steeds een veelvoud van 2 flatwoningen te bedragen. Het 
aantal 0 en 2 is eveneens toegestaan. 
FLATt = BLATt(= kX 720waarink 0, 1,2,3enz.). 
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Bijlage IV A2 

0 0 0 0 - - - - -- - - - - - - N N N N N N N N N N N N 

MATRIX 0 "' <:) .... 0 "' <:) .... a: w w w u. u. > ..: 0 "' <:) .... a: w w w u. u. > ..: z <:) z ..: z <:) z ..: 0 "' a: z a: z ..: ..: z <:) z ..: 0 "' a: z a: z ..: ..: TRANSBURG a: z w ..J a: z w ..J w ;:: w ..: w ..: ..J ..J a: z w ..J w ;:: w ..: w ..: ..J ..J 
<:) ;:: w u. <:) ;:: w u. "' z > ..: > ..: "' "' <:) ;:: w u. "' z > ..: > ..: "' "' 

GR0B 1 1 -1 
W0B1 1 -1-1 

EENB 1 1 -1-1-1 
FLAB 1 1 -1-1 

BECE 1 1 1 1 1 
BZAK 1 1 1 

BVER 1 1 1 1 
BAAN 1 1 1 1 

BEEN 1 1 
BLAT 1 1 

-· 
BSLV 1 1 
BSLA 1 1 

GR0B2 1 -1 
W0B2 1 -1-1 

EENB 2 1 -1 -1 -1 
FLAB 2 1 -1-1 

BECE 2 -1-1 1 1 1 1 
BZAK 2 1 1 

BVER 2 -1 1 1 1 
BAAN 2 -1 1 1 1 

BEEN 2 1 
BLAT 2 1 

BSLV 2 1 
BSLA 2 1 

BEEN n-1 
BLAT n-1 

BSLV n-1 
BSLA n-1 

GR0Bn 
W0Bn 

EENB n 
FLAB n 

BECE n 
BZAK n 

BVER n 
BAAN n 

BEEN n 
BLAT n 

BSLV n 
BSLA n 

T0PPO 1 1 
W0BO 1 -1-1 
BLATO -0,3 1 

REGRO 1 -1 -1 
RE EEN 1 -1 -1 
REFLA 1 -1 -1 

MENG 3 -7 3 -7 

KOSTEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Overzicht van de uitgevoerde berekeningen 

A De berekening van de kosten van de centrumontwikkeling bij toepassing 
van het schoksgewijze groeiproces: 
Hiertoe werd de basismatrix voor de eerste 35 jaren van de ontwikkeling 
berekend voor het optreden van de lage, middelmatige en hoge groeisnel
heid. De hoeveelheid transitobebouwing welke op moment o mocht wor
den gerealiseerd is hierbij nihil gesteld. De rekentijd van deze berekening 
bedroeg ± 2,5 min. per run. 

B Ten behoeve van de minimale-risico strategie werden de volgende bere
keningen uitgevoerd: 
1 De berekening van de basismatrix over 35 perioden voor de lage, middel
matige en hoge groeisnelheid. De uitkomst omvatte per groeisnelheid, de 
omvang van de benodigde grondreserve op moment o, het realisatieschema 
voor de eerste 35 jaren van de centrumvorming en de kosten van deze 
centrumontwikkel ing. De rekentijd voor deze berekeningen bedroeg± 4,15 
min. 
2 De berekening van de kostenveranderingen door groeiafwijkingen, bij 
gefixeerde grondreserve. Hiertoe werden de volgende berekeningen van de 
basismatrix uitgevoerd: 
a bij gefixeerde grondreserve behorende bij de lage groeisnelheid de kos

ten bij het optreden van de middelmatige en hoge groeisnelheid. 
b bij gefixeerde grondreserve behorende bij de middelmatige groeisnelheid 

de kosten bij het optreden van de lage en hoge groeisnelheid. 
c bij gefixeerde grondreserve behorende bij de hoge groeisnelheid de kos

ten bij het optreden van de lage en middelmatige groeisnelheid. 
De rekentijd van deze berekeningen bedroeg per grondreserve ± 5 min. 

3 Een onderzoek naar de invloed van kansverschuivingen op de strategie
keuze: 
Hiertoe werd de optimale strategie bepaald per kansverdeling. De kanspara
meters werden hierbij met 5% gevarieerd. Deze zelfde berekening werd 
herhaald voor een kansinterval van 1%. Hierbij werd de keuze per groeisnel
heid getotaliseerd. Het doel van deze laatste berekening was het bepalen van 
de optimale strategie bij volkomen onbekendheid met de kans op optreden 
van de drie groeisnel heden. 
De rekentijd van deze berekeningen bedroeg 1 resp. 7 seconden. 

C Ten behoeve van de berekeningen van de optimale grondreserve werd de 
gecombineerde matrix (859 rijen en 1267 kolommen) een 12-tal malen 
voor verschillende kansverdelingen berekend. De rekentijd per berekening 
bedroeg ± 4,5 min. De uitkomst omvatte naast de optimale grondreserve 
tevens de bouwschema's bij het optreden van de lage, middelmatige en hoge 
groeisnelheid. 
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D Ten behoeve van de bepaling van de invloed van bouwkundige en stede
bouwkundige restricties bij het vaststellen van de bouwschema's, werd 
een drietal berekeningen van een verkleinde matrix ( 11 bouwperioden), 
uitgevoerd. 
a Een berekening zonder restricties. 
b Een berekening met één mixed-integer restrictie (rekentijd± 5 min.) per 
bouwperiode. 
c Een berekening met twéé mixed-integer restricties per bouwperiode. 
Deze berekening werd na 24 min. rekentijd bij een onderlinge afwijking 
tussen de oplossingen van< 0,1% afgebroken. 

Behalve deze berekeningen werden ook een aantal testen aan de hand van 
een klein proefprobleem berekend. 

De berekeningen werden uitgevoerd op het rekencentrum van de T.H.E. op 
twee computers, te weten een EL-X8 en een Burroughs B6700. Bij de 
EL-X8 computer werd voor de oplossing gebruik gemaakt van het lineaire 
programmeri ngssysteem 'Nathal ie'. 
Bij de Burroughs B6700 werd gebruik gemaakt van een door Burroughs 
ontwikkeld mathematisch programmeringssysteem genaamd 'Tempo'. 
Dit laatste programma is eveneens toegepast bij de oplossing van de Mixed
Integer problemen. 
Ten behoeve van het onderzoek naar de invloed van de kansverdeling op de 
strategiekeuze is een speciaal programma ontwikkeld 1

• De berekening ge
schiedde op de Burroughs-computer. 
Voor zover in het overzicht rekentijden werden aangegeven zijn het de 
rekentijden behorende bij de berekening op de Burroughs B6700. 
De totale rekentijd voor alle berekeningen te zamen bedroeg 19553 sec. op 
de EL-X8 en 9038 sec. op de Burroughs. 

1 Dit programma werd ontwikkeld door de heer R. Kool, medewerker van het rekencentrum van de 
T.H.E., welke de schrijfster op deze plaats tevens zeer hartelijk wil danken voor zijn vele adviezen en 
hulp bij het uitvoeren van al het overige rekenwerk. 
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<0 Bijlage V A Behoort bij hoofdstuk 5 
1\:1 

Groeischema 

Groei doel- Almere Zoetermeer Spijkenisse Lelystad Stevenage Harlow 
stelling 
voor Min, Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
jaar 

0 0 0 10.000 10,000 3.000 3.000 0 0 7.000 5.000 

5 jaar 15.000 25.000 18.000 20.000 5.500 11.000 5.000 5.000 18.000 20.000 

10 jaar 40.000 70.000 48.000 66.000 13.600 42.000 12.000 12.000 34.000 44.000 

15 jaar 70.000 130.000 71.000 100.000 25.000 67.000 19.000 21.000 53.000 66.000 

20 jaar 100.000 200.000 95.000 95.000 33.000 90.000 25.000 33.000 63.000 76.000 

25 jaar 125.000 250.000 41.000 40.000 56.000 

30 jaar 47.500 60.000 84.000 

54.000 70.000 100.000 

60.000 
uitgroei 



VERKLARING 

GRND 
WNGB 
EENG 
FLAT 
BEOR 
NWBE 
VERE 
AANE 
VERF 
AANF 
SLAV 
SLAA 
TOPP 
REGRO 
RE EEN 
REFLA 

onbebouwde grond 
woningbouw 
eengezinsbouw 
flatbouw 
bedrijfsb. op onbeb. grond 

nieuwbouwen } via transformatie 
verbouwen van eengezinswoningen 
aanpassen 
verbouwen } via transformatie 
aanpassen van flatwoningen 
slack variabele verbouwen 
slack variabele aanpassen 
totaal opp. 
restant ongebruikte grond 
restant ongebruikte eengezinswoningen 
restant ongebruikte flatwoningen 
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Bijlage V B Categorie·indeling winkelvestigingen in Aanpassing~ Verbouw en Nieuwbouwvestigingen 
fT oe name biÏ verschillende inwoneraan tallen) 

Soort vestiging 1.500 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 

A V N A V N A V N A V N A V N A V N 

Levensmiddelen 400 900 1200 1300 1300 1350 
Bakkerij 1 3 2 2 3 
Slager i i 2 4 4 3 4 
Dames~ en heren kl. 2 4 3 4 3 
Schoenmaker 2 3 2 3 4 

Wasserij 
Apotheek 
Kantoorboekh. 
Bloemenh. 
Brandsto•. 

500 
Lin~rie 2 2 1 2 
Drogist 1 1 2 
Etektr. prod. 1 
Groenten 2 2 1 2 
Herberg I hotel! 200 2 200 2 200 
Meubelen 640 660 650 550 650 
Schoenwïnket 2 
Tabaksan. 2 2 
Benztnep./gara~ 

Behang 
Bioscoop 
Boekhandel 
Boven kleding 300 
Café 

Huish. art. 
Huish. app. 

(radio's) 
Juwelîer 

Banken 
Lunchroom 
Aeclafl'l&ag. 
Slijterij 
Verzekerîngsag. 

Herenk~eding 
Fietsen/bromf. 
Banketbakker 
Rijschool 
Autohandel 1500 

Leer 
250 

Fotoben.·heden 
Opticiën 
Reformhuis 

Parfumerie 
Kantoormeubelen 
Chem. reinigen 
Bontzaak 

Koffïe + thee 
Sportart. 
Vis + visprod. 

Totaal 3 2 400 6 2240 29 11 2960 22 6 2500 28 9 3750 29 7 2750 

194 



30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 

A V N A V N A V N A V N A V N A V N A V N 

1350 1350 1350 1250 1000 1100 1200 
2 3 2 3 3 2 3 

4 4 4 4 3 4 4 
4 3 4 4 3 3 5 
3 3 2 4 3 3 3 

1 
1 

1 1 
2 2 

300 300 300 
2 2 1 2 2 2 2 

1 2 2 1 
1 1 1 1 
3 2 2 2 

2 2 200 200 2 200 
650 650 650 640 650 640 650 

2 
2 2 2 

400 400 400 400 

32 7 2400 29 a 23oo 32 4 3100 36 7 2390 29 11 2060 30 8 2440 34 11 2460 
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Bijlage V Cl 

LAGE GROEISNELHEID 

jaar inwoner· aanp. verb. 
tal 

aantal m2 c.t.e. aantal m2 c.t.e. 

abs. cum. abs. cum. abs. cum. abs. cum. 

1 1.000 
2 2.000 4 4 720 720 2 2 720 720 
3 3.000 4 8 720 1.440 2 4 720 1.440 
4 4.000 4 12 720 2.160 2 6 720 2.160 
5 5.000 4 16 720 2.880 2 8 720 2.880 

6 7.000 12 28 2.160 5.040 5 13 1.800 4.680 
7 9.000 12 40 2.160 7.200 5 18 1.800 6.480 
8 11.000 9 49 1.620 8.820 3 21 1.080 7.560 
9 13.000 9 58 1.620 10.440 2 23 720 8.280 

10 15.000 9 67 1.620 12.060 2 25 720 9.000 

11 17.000 10 77 1.800 13.860 4 29 1.440 10.440 
12 19.000 10 87 1.800 15.660 4 33 1.440 11.880 
13 21.000 11 98 1.980 17.640 3 36 1.080 12.960 
14 23.000 11 109 1.980 19.620 3 39 1.080 14.040 
15 25.000 11 120 1.980 21.600 2 41 720 14.760 

16 26.500 10 130 1.800 23.400 2 43 720 15.480 
17 28.000 10 140 1.800 25.200 2 45 720 16.200 
18 29.500 10 150 1.800 27.000 2 47 720 16.920 
19 31.000 9 159 1.620 28.620 2 49 720 17.640 
20 32.500 9 168 1.620 30.240 2 51 720 18.360 

21 33.500 6 174 1.080 31.320 2 53 720 19.080 
22 34.500 6 180 1.080 32.400 1 54 360 19.440 
23 35.500 6 186 1.080 33.480 1 55 360 19.800 
24 36.500 6 192 1.080 34.560 55 19.800 
25 37.500 6 198 1.080 35.640 55 19.800 

26 38.000 3 201 540 36.180 56 360 20.160 
27 38.500 3 204 540 36.720 56 20.160 
28 39.000 3 207 540 37.260 57 360 20.520 
29 39.500 3 210 540 37.800 57 20.520 
30 40.000 4 214 720 38.520 58 360 20.880 

31 40.500 4 218 720 39.240 58 20.880 
32 41.000 3 221 540 39.780 59 360 21.240 
33 41.500 3 224 540 40.320 59 21.240 
34 42.000 3 227 540 40.860 60 360 21.600 
35 42.500 3 230 540 41.400 60 21.600 
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nieuwb. totaal 

b.v.o. m2 c.t.e. m2 c.t.e. 

abs. cum. abs. cum. abs. cum. 

500 500 750 750 750 750 
600 1.100 900 1.650 2.340 3.090 
500 1.600 750 2.400 2.190 5.280 
500 2.100 750 3.150 2.190 7.470 
500 2.600 750 3.900 2.190 9.660 

1.100 3.700 1.650 5.550 5.610 15.270 
1.100 4.800 1.650 7.200 5.610 20.880 
1.100 5.900 1.650 8.850 4.350 25.230 
1.100 7.000 1.650 10.500 3.990 29.220 
1.100 8.100 1.650 12.150 3.990 33.210 

1.300 9.400 1.950 14.100 5.190 38.400 
.1.300 10.700 1.950 16.050 5.190 43.590 
1.300 12.000 1.950 18.000 5.010 48.600 
1.300 13.300 1.950 19.950 5.010 53.610 
1.300 14.600 1.950 21.900 4.650 58.260 

700 15.300 1.050 22.950 3.570 61.830 
700 16.000 1.050 24.000 3.570 65.400 
700 16.700 1.050 25.050 3.570 68.970 
700 17.400 1.050 26.100 3.390 72.360 
700 18.100 1.050 27.150 3.390 75.750 

500 18.600 750 27.900 2.550 78.300 
500 19.100 750 28.650 2.190 80.490 
500 19.600 750 29.400 2.190 82.680 
500 20.100 750 30.150 1.830 84.510 
500 20.600 750 30.900 1.830 86.340 

400 21.000 600 31.500 1.500 87.840 
400 21.400 600 32.100 1.140 88.980 
350 21.750 525 32.625 1.425 90.405 
350 22.100 525 33.150 1.065 92.470 
350 22.450 525 33.675 1.605 93.075 

550 23.000 825 34.500 1.545 94.620 
23.000 34.500 900 95.520 

550 23.500 750 35.250 1.290 96.810 
23.500 35.250 900 97.710 

550 24.000 750 36.000 1.290 99.000 
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MIDDELMATIGE GROEISNELHEID 

jaar inwoner- aanp. wrb. 
tal 

aantal m2 c.t.e. aantal m2 c.t.e. 

abs. cum. abs. cum. abs. cum. abs. cum. 

1 1.500 3 3 540 540 2 2 720 720 
2 3.000 5 8 900 1.440 3 5 1.080 1.800 
3 4.500 6 14 1.080 2.520 3 8 1.080 2.880 
4 6.000 10 24 1.800 4.320 3 11 1.080 3.960 
5 7.500 10 34 1.800 6.120 4 15 1.440 5.400 

6 10.000 11 45 1.980 8.100 4 19 1.440 6.840 
7 12.500 11 56 1.980 10.080 3 22 1.080 7.920 
8 15.000 11 67 1.980 12.080 3 25 1.080 9.000 
9 17.500 12 79 2.160 14.220 4 29 1.440 10.440 

10 20.000 12 91 2.160 16.380 5 34 1.800 12.240 

11 22.500 14 105 2.520 18.900 3 37 1.080 13.320 
12 25.000 15 120 2.700 21.600 4 41 1.440 14.760 
13 27.500 16 136 2.880 24.480 3 44 1.080 15.840 
14 30.000 17 153 3.060 27.540 4 48 1.440 17.280 
15 32.500 14 167 2.520 30.060 3 51 1.080 18.360 

16 35.000 15 182 2.700 32.760 3 54 1.080 19.440 
17 37.500 16 198 2.880 35.640 2 56 720 20.160 
18 40.000 16 214 2.880 38.520 2 58 720 20.880 
19 42.500 18 232 3.240 41.760 3 61 1.080 21.960 
20 45.000 18 250 3.240 45.000 4 65 1.440 23.400 

21 47.000 14 264 2.520 47.520 5 70 1.800 25.200 
22 49.000 14 278 2.520 50.040 5 75 1.800 27.000 
23 51.000 11 289 1.980 52.020 3 78 1.080 28.080 
24 53.000 10 299 1.800 53.820 3 81 1.080 29.160 
25 55.000 10 309 1.800 55.620 3 84 1.080 30.240 

26 56.000 7 316 1.260 56.880 3 87 1.080 31.320 
27 57.000 7 323 1.260 58.140 2 89 720 32.040 
28 58.000 7 330 1.260 59.400 2 91 720 32.760 
29 59.000 7 337 1.260 60.660 2 93 720 33.480 
30 60.000 6 343 1.080 61.740 2 95 720 34.200 

31 60.500 3 346 540 62.280 1 96 360 34.560 
32 61.000 3 349 540 62.820 1 97 360 34.920 
33 61.500 3 352 540 63.360 1 98 360 35.280 
34 62.000 3 355 540 63.900 1 99 360 35.640 
35 62.500 3 358 540 64.440 2 101 720 36.360 
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nieuwb. totaal 
---··· 

b.v.o. m2 c.t.e. m2 c.t.e. 

abs. cum. abs. cum. abs. cum. 

800 800 1.200 1.200 2.460 2.460 
800 1.600 1.200 2.400 3.180 5.640 

1.000 2.600 1.500 3.900 3.660 9.300 
1.000 3.600 1.500 5.400 4.380 13.680 
1.000 4.600 1.500 6.900 4.740 18.420 

1.000 5.600 1.500 8.400 4.920 23.340 
1.200 6.800 1.800 10.200 4.860 28.200 
1.300 8.100 1.950 12.150 5.015 33.210 
1.900 10.000 2.850 15.000 6.450 39.660 
1.900 11.900 2.850 17.850 6.810 46.470 

1.450 13.350 2.100 19.950 5.700 52.170 
1.300 14.600 2.025 21.975 6.165 58.335 
1.250 15.950 1.800 23.775 5.760 64.095 
1.200 17.050 1.800 25.575 6.300 70.395 
1.150 18.200 1.725 27.300 5.325 75.720 

1.150 19.350 1.725 29.025 5.505 81.225 
1.550 20.900 2.325 31.350 5.925 87.150 
1.550 22.450 2.325 33.675 5.925 93.075 
1.250 23.700 1.875 35.550 6.195 99.270 
1.250 24.950 1.875 37.425 6.555 105:825 

900 25.850 1.350 38.275 5.170 110.995 
900 26.750 1.350 40.125 6.170 117.165 
900 27.650 1.350 41.475 4.410 121.575 
950 28.550 1.425 42.900 4.305 125.880 
950 29.550 1.425 44.325 4.305 130.185 

500 30.050 750 45.075 3.090 133.275 
500 31.050 750 45.825 2.730 136.005 
500 3.1.550 750 46.575 2.730 138.735 
500 32.050 750 47.325 2.730 141.465 
450 32.000 675 48.000 1.975 143.940 

400 32.400 600 48.600 2.000 145.440 
32.400 48.600 900 146.340 

400 32.800 600 49.200 1.500 147.840 
32.800 49.200 900 149.740 

400 33.200 600 49.800 1.860 150.600 
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Bijlage V C3 

HOGE GROEISNELHEID 

jaar inwoner· aanp. verb. 
tal 

aantal m2 c.t.e. aantal m2 c.t.e. 

abs. cum. abs. cum. abs. cum. abs. cum. 

1 2.000 4 4 720 720 3 2 720 720 
2 4.000 8 12 1.440 2.160 4 6 1.440 2.160 
3 6.000 12 24 2.160 4.320 5 11 1.800 3.960 
4 8.000 10 34 1.800 6.120 4 15 1.440 5.400 
5 10.000 11 45 1.980 8.100 4 19 1.440 6.840 

6 13.000 13 58 2.340 10.440 4 23 1.440 8.280 
7 16.000 14 72 2.520 12.960 5 28 1.800 10.080 
8 19.000 15 87 2.700 15.660 5 33 1.800 11.880 
9 22.000 16 103 2.880 18.540 4 37 1.440 13.320 

10 25.000 17 120 3.060 21.600 4 41 1.440 14.760 

11 28.000 20 140 3.600 25.200 4 45 1.440 16.200 
12 31.000 19 159 3.420 28.620 4 49 1.440 17.640 
13 34.000 17 176 3.060 31.680 3 52 1.060 18.720 
14 37.000 18 194 3.240 34.920 3 55 1.060 19.800 
15 40.000 20 214 3.600 38.520 3 58 1.060 20.880 

16 43.000 20 234 3.600 42.120 5 63 1.800 22.660 
17 46.000 20 254 3.600 45.720 5 68 1.800 24.480 
18 49.000 29 273 3.420 49.140 6 74 2.160 26.640 
19 52.000 18 291 3.240 52.380 5 79 1.800 28.440 
20 55.000 18 309 3.240 55.620 5 84 1.800 30.240 

21 57.500 17 326 3.060 58.680 5 89 1.800 32.040 
22 60.000 17 343 3.060 61.740 6 95 2.160 34.200 
23 62.500 15 358 2.700 64.440 5 100 1.800 36.000 
24 65.000 15 373 2.700 67.140 5 105 1.800 37.800 
25 67.500 15 388 2.700 69.840 5 110 1.800 39.600 

26 69.000 9 397 1.620 71.460 3 113 1.080 40.680 
27 70.500 9 406 1.620 73.080 3 116 1.080 41.760 
28 72.000 9 415 1.620 74.700 3 119 1.080 42.840 
29 73.500 9 424 1.620 76.320 3 122 1.080 43.920 
30 75.000 9 433 1.620 77.940 3 125 1.080 45.000 

31 76.000 6 439 1.080 79.020 2 127 720 45.720 
32 77.000 6 445 1.060 80.100 2 129 720 46.440 
33 78.000 6 451 1.060 81.180 2 131 720 47.160 
34 79.000 6 457 1.080 82.260 2 133 720 47.880 
35 80.000 6 463 1.060 83.340 2 135 720 48.600 
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nieuwb. totaal 

b.v.o. m2 c.t.e. m2 c.t.e. 

abs. cum. \ibs. cum. abs. cum. 

1.100 1.100 1.650 1.650 3.090 3.090 
1.000 2.100 1.500 3.150 4.380 7.470 
1.500 3.600 2.250 5.400 6.210 13.680 
1.000 4.600 1.500 6.900 4.740 18.420 
1.000 5.600 1.500 8.400 4.920 23.340 

1.400 7.000 2;100 10.500 5.880 29.220 
1.850 8.850 2.775 13.275 7.095 36.315 
1.850 10.700 2.775 16.050 7.275 43.590 
1.950 12.650 2.925 18.975 7.245 50.835 
1.950 14.600 2.925 21.900 7.425 58.260 

1.400 16.000 2.100 24.000 7.140 65.400 
1.400 17.400 2.100 26.100 6.960 72.360 
1.500 18.900 2.250 28.350 6.390 78.750 
1.750 20.650 2.625 30.975 6.945 85.695 
1.800 22.450 2.700 33.675 7.380 93.075 

1.500 23.950 2.250 35.925 7.650 100.725 
1.450 25.400 2.175 38.100 7.575 108.300 
1.400 26.800 2.100 40.200 7.680 115.980 
1.400 28.200 2.100 42.300 7.140 123.120 
1.350 29.550 2.025 44.325 7.065 130.185 

1.250 30.800 1.875 46.200 6.735 136.920 
1.200 32.000 1.800 48.000 7.020 143.940 
1.200 33.200 1.800 49.800 6.300 150.240 
1.200 34.4()0 1.800. 51.600 6.300 156.540 
1.000 35.400 1.500 53.100 6.000 162.540 

1.000 36.400 1.500 54.600 4.200 166.740 
900 37.300 1.350 55.950 4.050 170.790 
900 38.200 1.350 57.300 4.050 174.840 
900 39.100 1.350 58.650 4.050 178.890 
900 40.000 1.350 60.000 4.050 182.940 

500 40.500 750 60.750 2.550 185.490 
500 41.000 750 61.500 2.550 188.040 
500 41.500 750 62.250 2.550 190.590 
500 42.000 750 63.000 2.550 193.140 
500 42.500 750. 63.750 2.550 195.690 
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Bijlage V D 

Kostenverloop per jaar bij realisatie van één m2 centrumterreinequivalent 

Jaar BEDR NWBE VERE AANE VERF AANF 

1 161.60 286.76 231.61 190.30 211.96 173.40 
2 165.82 290.04 233.72 191.58 213.90 174.56 
3 170.18 293.33 235.81 192.83 215.84 175.72 
4 174.67 296.64 237.90 194.06 217.76 176.84· 
5 179.32 299.96 239.97 195.26 219.68 177.96 

6 184.11 303.30 242.03 196.43 221.60 179.02 
7 189.06 306.66 244.08 197.56 223.50 180.08 
8 194.17 310.02 246.12 198.67 225.38 181.10 
9 199.45 313.40 248.14 199.74 227.26 182.08 

10 204.90 316.79 250.14 200.77 229.12 183.04 

11 210.54 320.18 252.12 201.76 230.96 183.96 
12 216.37 323.59 254.08 202.72 232.78 184.84 
13 222.39 327.01 256.02 203.63 234.58 185.68 
14 228.62 330.43 257.93 204.49 236.36 186.48 
15 235.07 333.86 259.82 205.31 238.16 187.24 

16 241.73 337.29 261.68 206.08 239.86 187.96 
17 248.63 340.73 263.51 206.80 241.56 188.64 
18 255.77 344.17 265.31 207.47 243.24 189.26 
19 263.16 347.61 267.08 208.08 244.90 189.82 
20 270.81 351.06 268.81 208.63 246.52 190.34 

21 278.73 354.50 270.50 209.12 248.10 190.82 
22 286.94 357.93 272.15 209.54 249.66 191.22 
23 295.44 361.37 273.77 209.90 251.18 191.56 
24 304.25 364.79 275.33 210.19 252.66 191.86 
25 313.39 36a21 276.85 210.41 254.08 192.08 

26 322.85 371.62 278.32 210.55 255.48 192.22 
27 332.67 375.02 279.74 210.61 256.82 192.30 
28 342.85 378.41 281.11 210.59 258.12 192.32 
29 353.41 381.78 282.41 210.49 259.38 192.24 
30 364.37 385.14 283.66 210.30 260.56 192.10 

31 375.74 388.48 284.84 210.02 261.70 191.86. 
32 387.55 391.80 285.96 209.64 262.78 191.54 
33 399.80 395.09 287.01 209.16 263.80 191.14 
34 412.53 398.36 287.98 20a58 264.76 190.64 
35 425.74 401.60 288.88 207.89 265.64 190.04 

GRND(k + 11 ~ f 182,50 
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Geprognoseerde groei LAAG- gerealiseerde groei LAAG 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR 

1 750 750 
2 2.340 2.340 
3 2.190 2.190 
4 2.190 2.190 
5 2.190 2.190 

6 5.610 5.610 
7 5.610 5.610 
8 2.730 1.620 1.620 2.730 
9 2.370 1.620 1.620 2.370 

10 2.370 1.620 1.620 2.370 

11 3.390 1.800 1.800 3.390 
12 3.390 1.800 1.800 3.390 
13 3.030 1.980 1.980 3.030 
14 3.030 1.980 1.980 3.030 
15 2.670 1.980 1.980 2.670 

16 1.770 1.800 1.800 1.770 
17 1.770 1.800 1.800 1.770 
18 1.770 1.800 1.800 1.770 
19 1.050 2.340 1.620 720 1.050 
20 1.050 2.340 360 2.304 1.050 

21 750 1.800 1.800 750 
22 750 1.440 1.440 750 
23 750 1.440 1.440 750 
24 750 1.080 1.080 750 
25 750 1.080 1.080 750 

26 600 900 900 600 
27 600 600 
28 525 900 540 360 525 
29 525 540 540 525 
30 525 1.080 720 360 525 

31 825 720 720 825 
32 900 540 360 
33 1.290 1.290 
34 540 540 
35 1.290 1.290 

NWBE VERE AANE VERF AANF 

1.620 
1.620 
1.620 

1.800 
1.800 
1.980 
1.980 
1.980 

1.800 
1.800 
1.800 
1.620 720 

360 720 1.584 

720 1.080 
360 1.080 
360 1.080 

1.080 
1.080 

360 540 

540 360 
540 
720 360 

720 
540 360 

750 540 
540 

750 540 

SLAV SLAA 

540 
540 
540 
540 

540 
540 
540 

360 540 
360 540 

Bijlage V E 1 

KOSTEN: f 21,41 mln. 
f 21.409.589,57 

TOPP: 9,9ha 
99000m2 

GRND 0:5,86 ha 
58620m2 

WNGB 0:4,04 ha 
40380 m 2 

EENG 0: 2,83 ha 
28266 m 2 

FLATO: 1,21 ha 
12114 m2 

REGRO: 0 

REE EN: 630m2 

REFLA: 270 m" 

Transf. begint 1n 
8e jaar AAN I:: 

19e jaar VERF 
32e jaar NWBE 

AAN F treedt op van 
20 t/m 27 jaar 



GeprognoseerdD groei LAAG gerealiseerde groeiMIDDELMATIG 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE 

1 1.920 540 540 1.920 
2 2.280 900 900 2.280 
3 2.580 1.080 1.080 2.580 
4 2.580 1.800 1.800 2.580 
5 2940 1.800 1.800 2.940 

6 2940 1.980 1.980 2.940 
7 2880 1.980 1.980 2.880 
8 3.035 1.980 1.980 3.035 
9 4.290 2.160 2.160 4.290 

10 4.650 2.160 2.160 4.650 

11 2.150 3.550 2.520 1.030 2.150 
12 2.025 4.140 2700 1.440 2.025 
13 1.800 3.960 2.880 1.080 1.800 
14 1.800 4.500 3.060 1.440 1.800 
15 1.720 3.600 2.520 1.080 1.725 

16 1.725 3.780 2.700 1.080 1.725 
17 2325 3.600 2.880 720 2.325 
18 2.325 3.600 2.880 720 2.325 
19 1.875 4.320 3.240 1.080 1.875 
20 1.875 4.680 3.240 1.440 1.875 

21. 1.350 3.820 2.520 1.300 1.350 
22 1.850 4.320 2.520 1.800 1.850 
23 1.350 3.060 3.060 1.350 
24 1.425 2.880 2.880 1.350 
25 1.425 2.880 965 1.915 1.425 

26 750 2.340 1.260 1.080 750 
27 750 1.440 720 720 750 
28 0 2.730 2.010 720 750 
29 0 2730 2.010 720 750 
30 1.975 1.755 220 675 

31 2.000 1.640 360 1.100 
32 900 540 360 
33 1.500 1.140 360 600 
34 900 540 360 
35 1.500 1.140 360 600 

VERE AANE VERF AANF 

540 
900 

1.080 
1.800 
1.800 

1.980 
1.980 
1.980 
2.160 
2.160 

2.520 1.030 
2.700 1.440 
2.880 1.080 
3.060 1.440 
2.520 1.080 

2.700 1.080 
2.880 720 
2.880 720 
3.240 1.080 
3.240 1.440 

2.520 1.300 
2.520 1.800 

1.080 1.980 
1.080 1.800 

965 1.080 835 

1.260 1.080 
720 720 

1.260 720 
1.260 720 
1.080 220 

540 360 
540 360 
540 360 
540 360 
540 360 

SLAV SLAA 

540 
540 
540 
540 

540 
540 
540 
540 

360 540 

V E2 

KOSTEN: f 33,3 mln. 
f 33.298.487.53 

TOPP: 19,5 ha 
195690m2 

GRND 0: 5,86 ha 
58620 m2 

WNGB 0: 13,7 ha 
137070 m2 

EENG 0: 9,59 ha 
95949m2 

FLATO: 4,11ha 
41121 m2 

REGRO: 0 

REE EN: 3,2 ha 
32189m2 

REFLA: 1,3lha 
13795 m2 

Opm. 
Gebruikt GRND voor 
BEDR +VERBOUW 

Transformatie begint in: 
AANE Ie jaar 
VERF !Ie jaar 
NWBE 2Be jaar 

Gebruikt in 23e, 24e en 
25e jaar AANF 



Geprognoseerde groei LAAG- gerealiseerde groei HOOG 

PER GRND WNG8 EENG FLAT 8EDR 

1 2.370 720 720 2.370 
2 2940 1.440 1.440 2.940 
3 4.050 2.160 2.160 4.050 
4 2940 1.800 1.800 2.940 
5 2580 1.980 1.980 2.580 

6 2.100 4.140 2.340 1.800 2.100 
7 3.315 3.780 2.889 891 3.315 
8 2775 4.500 2.700 1.800 2.775 
9 2925 4.320 2.880 1.440 2.925 

10 2.925 4.500 3.060 1.440 2.925 

11 2.100. 5.040 3.600 1.440 2.100 
12 2.100 4.860 3.420 1.440 2.100 
13 2250 4.140 3.060 1.080 2.250 
14 2625 4.320 3.240 1.080 2.625 
15 2.700 4.680 3.600 1.080 2.700 

16 2.250 5.400 3.600 1.800 2250 
17 2.175 5.400 3.600 1.800 2.175 
18 2.100 5.580 3.420 2.160 2.100 
19 2.100 5.040 3.240 1.800 2.100 
20 2025 5.040 3.240 1.800 2.025 

21 1.875 4.860 3.060 1.800 1.875 
22 1.800 5.220 3.060 2.160 1.800 
23 1.800 4.500 2.700 1.800 1.800 
24 1.800 4.500 2.700 1.800 1.800 
25 6.000 4.200 1.800 

26 4.200 3.120 1.080 
27 3.510 2.430 1.080 
28 4.050 2.970 1.080 
29 4.050 2.970 1.080 
30 4.050 2.970 1.080 

31 2.550 1.830 720 
32 2.550 1.830 720 
33 2.550 1.830 720 
34 2.550 1.830 720 
35 2.190 1.830 360 

NW8E VERE AANE VERF AANF 

720 
1.440 
2.160 
1.800 
1.980 

2.340 1.800 
2.520 891 

369 2.700 1.800 
2.880 1.440 
3.060 1.440 

3.600 1.440 
3.420 1.440 
3.060 1.080 
3.240 1.080 
3.600 1.080 

3.600 1.800 
3.600 1.800 
3.420 2.160 
3.240 1.800 
3.240 1.800 

3.060 1.800 
3.060 2.160 
2.700 1.800 
2.700 1.800 

1.500 2.700 1.800 

1.500 1.620 1.080 
1.350 1.080 1.080 
1.350 1.620 1.080 
1.350 1.620 1.080 
1.350 1.620 1.080 

750 1.080 720 
750 1.080 720 
750 1.080 720 
750 1.080 720 
750 1.080 360 

SLAV SLAA 

360 

540 
540 
540 
540 

540 
540 
540 
540 

360 540 

V E3 

KOSTEN: f 44,37 mln. 
I 44.371.238,73 

TOPP: 19,5 ha 
195890 m2 

GRND0:5,86ha 
58620m2 

WNG80: 13,7hs 
137070 m2 

EENG0:9,59ha 
95949m2 

FLATO: 4,1 ha 
41121 m2 

REGRO: 0 

REEEN: 630m2 

REFLA: 269m2 

L M H 

~E±fl 
Opm.: 
Gebruikt grond voor 
bedrijfsvest. + verbouw 

Transtornatie begint in: 
AANE 1e jaar 
VERF 6e jaar 
NW8E 25e jaar 

Gebruikt in Be jaar 
eenmaal VER E 



1\.J 
0 
Ol 

Geprognoseerde groeiMIDDELMATIG -gerealiseerde groei LAAG 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE 

1 750 750 
2 2.340 2.340 
3 2.190 2.190 
4 2.190 2.190 
5 2.190 2.190 

6 5.610 5.610 
7 5.610 5.610 
8 4.350 4.350 
9 3.990 3.990 

10 3.990 3.990 

11 5.190 5.1gp 
12 5.190 5.190 
13 5.010 5.010 
14 5.010 5.010 
15 4.650 4.650 

16 3.570 3.570 
17 3.135 435 435 3.135 
18 1.770 1.800 1.800 1.770 
19 1.770 1.620 1.620 1.770 
20 1.770 1.620 1.620 1.770 

21 1.470 1.080 1.080 1.470 
22 1.110 1.080 1.039 40 1.110 
23 1.110 1.080 1.080 1.110 
24 750 1.080 1.080 750 
25 750 1.080 1.080 750 

26 600 900 900 600 
27 600 600 
28 525 900 540 360 525 
29 525 540 540 525 
30 525 1.080 720 360 525 

31 825 720 720 825 
32 900 500 360 
33 750 540 540 750 
34 540 540 
35 750 540 540 740 

VERE AANE VERF AANF SLAV 

435 
1.800 
1.620 
1.620 

1.080 
1.039 40 

1.080 
1.080 
1.080 

360 540 

540 360 
540 
720 360 

720 
540 360 
540 
540 360 
540 360 

SLAA 

540 
540 
540 
540 

540 
540 
540 
540 
540 

V E4 

KOSTEN: f 21,88 mln. 
f 21.885.469,94 

TOPP: 19,5 ha 
195690m2 

GRND0:8,05ha 
80565m2 

WNGB 0: 11,5 ha 
115125m2 

EENG 0: 8,05 ha 
80587 m2 

FLAT 0: 9_45 ha 
94537 m2 

REGRO: 0 

REEEN: 6,8 ha 
683qm2 

REFLA: 2,9 ha 
29276 m2 

Opm: 
Geen NWBE, wellOrgt 
opl. voor 
Grondrest. 0 
GRND voor AAN en VER 

Transformatie begint in; 
In 17e per. AANE 
In 22/26 per. AANF 
In 26e per. VERF 



Geprognosserde groei MIDDELMATIG -gerealiseerde groeiMIDDELMATIG V E5 

PER GRND WNGB EENG FLA NWBE VERE AANE VERF AANF I SLAV SLAA KOSTEN: 32,9 mln. 
f 32.961.586,26 

1 2.460 2.460 
2 3.180 3.180 TOPP: 75,06 ha 
3 3.660 3.660 150605 m 2 

4 4.380 4.380 
5 4.740 4.740 GRND 0:8,056 ha 

80565 m 2 

6 4.920 4.920 
7 4.860 4.860 WNGB 0: 7,00 ha 
8 3.035 1.980 1.980 3.035 1.980 70040 m2 

9 4.290 2.160 2.160 4.290 2.160 
10 4.650 :!.160 2.160 4.650 2.160 E ENG 0: 4,90 ha 

49028 m2 

11 3.180 2.520 2.520 3.180 2.520 
12 3.465 2.700 2.700 3.465 2.700 FLAT 0: 2,10ha 
13 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 21012 m1 

14 3.240 3.060 3.060 3.240 3.060 
15 2.805 2.520 2.520 2.805 2.520 REGRO: 0 

16 2.805 2.700 2.700 2.805 2.700 
17 3.045 2.880 2.880 3.045 2.880 RE EEN: 630m 2 

18 3.045 2.880 2.880 3.045 2.880 
19 1.875 4.320 3.240 1.080 1.875 3.240 1.080 
20 1.875 4.680 3.240 1.440 1.875 3.240 1.440 REFLA: 270m2 

21 1.350 3.820 2.520 1.300 1.350 2.520 1.300 
22 1.850 4.320 2.520 1.800 1.850 2.520 1.800 L M H 
23 1.350 3.060 3.060 1.350 1.080 1.980 

~~ 24 1.425 2.880 2.880 1.425 1.080 1.800 
25 1.425 2.880 218 2.662 1.425 218 1.080 1.582 

26 750 2.340 2.340 750 1.080 1.260 
27 750 1.440 720 720 750 720 720 540 Opm: 
28 750 1.980 1.260 720 750 1.260 720 540 Transformatie begint în 
29 750 1.980 1.260 720 750 1.260 720 540 Be jaar AANF 
30 675 1.300 1.080 220 675 1.080 220 540 19e jaar VERF 

32e jaar NWBE 
31 1.100 900 540 360 1.100 540 360 540 
32 900 540 360 540 360 540 Alleen in 23/24/25/26 
33 1.500 1.140 360 600 540 360 540 jaar treedt AAN F op 

1'.) 34 900 540 360 540 360 540 0 

"' 35 1.500 1.140 360 600 540 360 360 540 



N 
0 
00 

Geprognoseerde groeiMIDDELMATIG-gerealiseerde groei HOOG 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE 

1 3.090 3.090 
2 4.335 45 45 4.335 
3 4.050 2.160 2.160 4.050 
4 2.940 1.800 1.800 2.940 
5 2.940 1.980 1.980 2.940 

6 3.540 2.340 2.340 3.540 
7 4.575 2.520 2.520 4.575 
8 4.575 2.700 2.700 4.575 
9 4.365 2.880 2.880 4.365 

10 4.365 3.060 3.060 4.365 

11 3.540 3.600 3.600 3.540 
12 3.540 3.420 3.420 3.540 
13 3.330 3.060 3.060 3.330 
14 3.705 3.240 3.240 3.705 
15 2.700 4.680 3.600 1.080 2.700 

16 2.250 5.400 3.600 1.800 2.250 
17 2.175 5.400 3.600 1.800 2.175 
18 2.100 5.580 3.420 2.160 2.100 
19 2.100 5.040 3.240 1.800 2.100 
20 Z025 5.040 3.240 1.800 2.025 

21 1.875 4.860 3.060 1.800 1.875 
22 1.800 5.220 3.060 2.160 1.800 
23 1.800 4.500 4.500 1.800 
24 1.800 4.500 2.272 2.227 1.800 
25 1.500 4.500 4.500 1.500 

26 1.500 2.700 1.620 1.080 1.500 
27 1.350 2.160 1.080 1.080 1.350 
28 1.350 2.700 1.620 1.080 1.350 
29 1.350 2.700 1.620 1.080 1.350 
30 4.050 2.970 1.080 1.350 

31 2.550 1.830 720 750 
32 2.550 1.830 720 750 
33 2.550 1.830 720 750 
34 2.550 1.830 720 750 
35 2.190 1.830 360 750 

VERE AANE VERF AANF 

-
45 

2.160 
1.800 
1.980 

2.340 
2.520 
2.700 
2.880 
3.060 

3.600 
3.420 
3.060 
3.240 
3.600 1.080 

3.600 1.800 
3.600 1.800 
3.420 2.160 
3.240 1.800 
3.240 1.800 

3.060 1.800 
3.060 2.160 

1.800 2.700 
2.272 1.800 427 

1.800 2.700 

1.620 1.080 
1.080 1.060 
1.620 1.060 
1.620 1.080 
1.620 1.080 

1.080 720 
1.080 720 
1.080 720 
1.080 360 
1.080 360 

SLAV SLAA 

540 
540 
540 
540 

540 
540 
540 
540 

360 540 

V E6 

KOSTEN: f 43,6 mln. 
f 43.601.076,05 

TOPP: 19,5 ha 
195690 m 2 

GRND 0: 8,05 ha 
80565 m2 

WNGBO: 11,5ha 
115125 rn 2 

EENG 0: 8,05 ha 
80587 m 2 

FLATO: 3,45ha 
34537 m2 

REGRO:O 

REE EN: 630m2 

REFLA: 270m2 

L M H 

~~ 
Opm.: 
GRND vrijwel alleen 
voor VERS+ BEDR 

Transformatie begint bij 
AANE 2e jaar 
VERF 15e jaar 
NWBE 30e jaar 

AANF alleen gedurende 
23/24 en 25e jaar 



PER GRND WNGB EENG FLAT 

1 750 
2 2.340 
3 2.190 
4 2.190 
5 2.190 

6 5.610 
7 5.610 
8 4.350 
9 3.990 

10 3.990 

11 5.190 
12 5.190 
13 5.010 
14 5.010 
15 4.650 

16 3.570 
17 3.570 
18 3.570 
19 3.390 
20 3.390 

21 2.550 
22 2190 
23 2190 
24 1.830 
25 1.830 

26 1.500 
27 1.140 
28 1.425 
29 1.065 
30 1.605 

31 1.545 
32 360 
33 750 540 54 486 
34 540 540 
35 750 540 540 

BEDR NWBE VERE AANE VERF 

750 
2.340 
2.190 
2.190 
2.190 

5.610 
5.610 
4.350 
3.990 
3.990 

5.190 
5.190 
5.010 
5.010 
4.650 

3.570 
3.570 
3.570 
3.390 
3.390 

2.550 
2.190 
2.190 
1.830 
1.830 

1.500 
1.140 
1.425 
1.065 
1.605 

1.545 
360 
750 54 486 

540 
750 540 

AANF SLAV SLAA 

540 
540 

360 540 
360 540 

KOSTEN: f 24,05 mln. 
f 24.055.050,92 

TOPP: 19,5 ha 
195690m2 

GAND 0: 10,0 ha 
100350m2 

WNGB 0:9,5 ha 
95340 m2 

EENG 0: 6,7 ha 
66738 m2 

FLAT 0: 2,8 ha 
28602 m2 

REGRO: 0,38 ha 
3870m2 

REEEN: 6,56 ha 
65604m2 

REFLA: 2,81 ha 
28116 m2 

Opm.: 
Vrijwel alles via BEDA 
alleen transformatie in 
33/34/35 per. 
Magrestrictie doet dan 
haar werk. 
Grondrest aanwezig. 



Geprogn0$eerde groei HOOG - gerealiseerde groei MIDDELMATIG 
1'\.) .... 
0 PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE 

1 2.460 2.460 
2 3.180 3.180 
3 3.660 3.660 
4 4.380 4.380 
5 4.740 4.740 

6 4.920 4.920 
7 4.860 4.860 
8 5.015 5.015 
9 6.450 6.450 

10 6.810 6.810 

11 5.700 5.700 
12 6.165 6.165 
13 5.760 5.760 
14 3.240 3.060 3.060 3.240 
15 2.805 2.520 2.520 2.805 

16 2.805 2.700 2.700 2.805 
17 3.045 2.880 2BBn 3.045 
18 3.045 2.880 2.880 3.045 
19 2.955 3.240 3.240 2.955 
20 3.315 3.240 3.240 3.315 

21 2.650 2.520 2.520 2.650 
22 2.815 3.355 2.520 835 2.815 
23 1.350 3.060 3.060 1.350 
24 1.425 2.880 2.880 1.425 
25 1.425 2.880 1.368 1.512 1.425 

26 750 2.340 2.340 750 
27 750 1.440 720 720 750 
28 750 1.980 1.260' 720 750 
29 750 1.980 1.260 720 750 
30 675 1.300 1.080 220 675 

31 1.100 900 540 360 1.100 
32 900 540 380 
33 600 900 540 360 600 
34 900 540 360 
35 1.600 1.140 360 600 

VERE AANE VERF AANF SLAV 

3.060 
2.520 

2.700 
2.880 
2.880 
3.240 
3.240 

2.520 
2.520 835 

1.080 1.980 
1.080 1.800 

1.368 1.080 432 

1.080 1.260 
720 720 

1.260 720 
1.260 720 
1.080 220 

540 360 
540 360 
540 360 
540 380 
540 360 360 

SLAA 

540 
540 
540 
540 

540 
540 
540 

540 

V EB 
KOSTEN: f 33,2 mln. 

f 33.228.387,43 

TOPP: 19,5 ha 
195690 m2 

GRNOO: IO,Oha 
100350 m2 

WNGB0:9,5 ha 
95340m2 

EENG 0: 6,7 ha 
66738m2 

FLATO: 2,8ha 
28062m2 

REGRO: 0 

REEEN: 3,2 ha 
32189m2 

REFLA: 1,4 ha 
13795 m2 

L 
M 

H 

Opm.: 
GRND voor alle 
mogelijkheden tot 
13e jaar 

Transformatie begint in: 
14e jaar AANE 
22e jaar V ERF 
34e jaar NWBE 

Alleen tussen jaar 23 t/m 26 
treedt AAN F op. 



Geprognoseerde groei HOOG gerealiseerde groei HOOG 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR 

1 3.090 3.090 
2 4.380 4.380 
3 6.210 6.210 
4 4.740 4.740 
5 4.920 4.920 

6 5.880 5.880 
7 7.095 7.095 
8 4.575 2.700 2.700 4.575 
9 4.365 2.880 2.880 4.365 

10 4.365 3.060 3.060 4.365 

11 3.540 3.600 3.600 3.540 
12 3.540 3.420 3.420 3.540 
13 3.330 3.060 3.060 3.330 
14 3. 705 3.240 3.240 3.705 
15 3.780 3.600 3.600 3.780 

16 4.050 3.600 3.600 4.050 
17 3.975 3.600 3.600 3.975 
18 4.260 3.420 3.420 4.260 
19 2.100 5.040 3.240 1.800 2.100 
20 2.025 5.040 3.240 1.800 2.025 

21 1.875 4.860 3.060 1.800 1.875 
22 1.800 5.220 3.060 2.160 1.800 
23 1.800 4.500 4.500 1.800 
24 1.800 4.500 4.500 1.800 
25 1.500 4.500 2.700 1.800 1.500 

26 1.500 2.700 288 2.412 1.500 
27 1.350 2.160 1.080 1.080 1.350 
28 1.350 2.700 1.620 1.060 1.350 
29 1.350 2.700 1.620 1.080 1.350 
30 1.350 2.700 1.620 1.080 1.350 

31 750 1.600 1.080 720 750 
32 2.550 1.830 720 
33 2.550 1.830 720 

"' .... 34 2.550 1.830 720 
35 2.190 1.830 360 

NWBE VERE AANE VERF AANF 

2.700 
2.880 
3.060 

3.600 
3.420 
3.060 
3.240 
3.600 

3.600 
3.600 
3.420 
3.240 1.800 
3.240 1.800 

3.060 1.800 
3.060 2.160 

1.800 2.700 
1.800 2.700 

2.700 '1.800 

288 1.080 1.332 
1.080 1.080 
1.620 1.080 
1.620 1.080 
1.620 1.080 

1.080 720 
750 1.080 720 
750 1.080 720 
750 1.080 720 
750 1.080 360 

SLAV SLAA 

540 
540 
540 
540 

540 
540 
540 
540 

360 540 

V E9 

KOSTEN: f 43,4 mln. 
f 43.419.926,5 7 

TOPP: 19,57 ha 
195690 m2 

GRND 0: 10,03 ha 
100350m2 

WNGB 0:9,53 ha 
95340 m2 

EENG 0: 6,67 ha 
66738 m2 

FLATO: 2,86ha 
28602 m 2 

REGRO:O 

REEEN: 630m 2 

REFLA: 270m2 

L M H 

~~ 
Opm: 
Transformatie begint in: 

Se jaar AANE 
19e jaar VERF 
32e jaar NWBE 

Alleen van 24 tlm 26 treeat 
AANFop 



Groeischema bii gekoppelde matrix (drieluik! voor optreden van LAGE groeisnelheid 
( kansverhouding 2/5- 2/5 1/51 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE VERE AANE 

1 750 750 
2 2.340 2.340 
3 2.190 2.190 
4 2.190 2.190 
5 2.190 2.190 

6 5.610 5.610 
7 5.610 5.61Ó 
8 4.350 4.350 
9 3.990 3.990 

10 3.990 3.990 

11 5.190 5.190 
12 4.585 605 605 4.585 605 
13 3.030 1.980 1.980 3.030 1.980 
14 3.030 1.980 1.980 3.030 1.980 
15 2.670 1.980 1.980 2.670 1.980 

16 1.770 1.800 1.800 1.770 1.800 
17 1.770 1.800 1.800 1.770 1.800 
18 1.770 1.800 1.800 1.770 1.800 
19 1.770 1.620 1.620 1.770 1.620 
20 1.770 1.620 255 1.595 1.770 255 

21 1.470 1.080 1.080 1.470 1.080 
22 750 1.440 1.440 750 
23 750 1.440 1.440 750 
24 750 1.080 1.080 750 
25 750 1.080 1.080 750 

26 600 900 900 600 
27 600 600 
28 525 900 540 360 525 540 
29 525 540 540 525 540 
30 525 1.080 720 360 525 720 

31 825 720 720 825 720 
32 900 540 360 540 
33 750 540 540 750 540 
34 540 540 540 
35 1.290 1.290 750 540 

VERF AANF SLAV SLAA 

1.595 

360 1.080 
360 1.080 

1.080 
1.080 

360 540 
540 

360 540 
540 

360 540 

540 
360 540 

540 
360 540 
360 

Bijlage V F 1 

KOSTEN: __ 

TOPP: 19,5 ha 
195000 m1 

GRND 0:6,9 ha 
69385 m 2 

WNGB 0: 12,6 ha 
126305 m 2 

EENG 0: 8,84 ha 
88413 m 2 

FLAT 0: 3,78 ha 
37892 m 2 

REGRO: 0 

RE EEN: 6,8 ha 
68313 m2 

REFLA: 2,92 ha 
29276 m2 

L M H 

:~ 
Opm.: 
Transformatie begint in: 
12e jaar AANE 
20e jaar AANF 
22e jaar VERF 
35e jaar NWBE 



N .... 
w 

Groeischema bij gelcappelde matrix voor optreden van MIDDELMAT/GE groeisnelheid 
(kansverhouding 2/5- 2/5- 1151 

PER GRNO WNG6 EENG FLAT 6EDR NWBE VERE AANE 

1 2.460 2.460 
2 3.180 3.180 
3 3.660 3.660 
4 2.580 1.800 1.800 2.580 1.800 
5 2.940 1.800 1.800 2.940 1.800 

6 2.940 1.980 1.980 2.940 1.980 
7 2.880 1.980 1.980 2.880 1.980 
8 3.035 1.980 1.980 3.035 1.980 
9 4.290 2.160 2.160 4.290 2.160 

10 4.650 2.160 2.160 4.650 2.160 

11 3.180 2.520 2.520 3.180 2.520 
12 3.465 2.700 2.700 3.465 2.700 
13 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 
14 3.240 3.060 3.060 3.240 3.060 
15 2.805 2.520 2.520 2.805 2.520 

16 1.725 3.780 2.700 1.080 1.725. '2.700 
17 2.325 3.600 2.880 720 2.325 2.880 
18 2.325 3.600 2.880 720 2.325 2.880 
19 1.875 4.320 3.240 1.080 1.875 3.240 
20 1.875 4.680 3.240 1.440 1.875 3.240 

21 1.360 3.820 2.520 1.300 1.350 2.520 
22 1.850 4.320 2.520 1.800 1.850 2.520 
23 1.350 3.060 3.060 1.350 
24 1.425 2.880 2.880 1.425 
25 1.425 2.880 104 2.776 1.425 104 

26 750 2.340 2.340 750 
27 750 1.440 1.440 750 
28 750 1.980 1.260 720 750 1.260 
29 750 1.980 1.260 720 750 1.260 
30 675 1.300 1.080 220 675 1.080 

31 2.000 1.640 360 1.100 540 
32 900 540 360 540 
33 1.500 1.140 360 600 540 
34 900 540 360 540 
35 1.500 1.140 360 600 540 

VERF AANF SLAV SLAA 

1.080 
720 
720 

1.080 
1.440 

1.300 
1.800 
1.080 1.980 
1.080 1.800 
1.080 1.696 

1.080 1.260 
720 720 540 
720 540 
720 540 
220 540 

360 540 
360 540 
360 540 
360 540 
360 360 540 

V F2 

KOSTEN: __ 

TOPP: 19,5 ha 
.195000 m2 

GRND 0:6,9 ha 
69385 m 2 

WNG6 0: 12,6 ha 
126305 m2 

EENG 0:8,84 ha 
88413 m2 

FLAT 0:3.78 ha 
37892 m2 

REGRO: 0 

REEEN: 3,21 ha 
32189 m2 

REFLA: 1,37 ha 
13796 m2 

L M H 

~I+.H 
Htf:tj 
Opm.: 
Transformatie begint in: 

4e jaar AANE 
16e jaar VERF 
23 tlm 27 jaar AANF 
31e jaar NWBE 



Groeischema bij gekoppelde matrix voor OPtreden van HOGE groeisnelheid 
(kansverhouding 2/5 215 - 1151 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE VERE 

1 2.370 720 720 2.370 
2 2.940 1.440 1.440 2.940 
3 4.050 2.160 2.160 4.050 
4 2.940 1.800 1.800 2.940 
5 2.940 1.980 1.980 2.940 

6 3.540 2.340 2.340 3.540 
7 4.575 2.520 2.520 4.575 
8 4.575 2.700 2.700 4.575 
9 4.365 2.880 2.880 4.365 

10 4.365 3.060 3.060 4.365 

11 2.100 5.040 3.600 1.440 2.100 
12 2.100 4.860 3.420 1.440 2.100 
13 2.250 4.140 3.060 1.080 2.250 
14 2.625 4.320 3.240 1.080 2.625 
15 2.700 4.680 3.600 1.060 2.700 

16 2.250 5.400 3.600 1.600 2.250 
17 2.175 5.400 3.600 1.800 2.175 
18 2100 5.580 3.420 2.160 2.100 
19 2.100 5.040 3.240 1.800 2.100 
20 2.025 5.040 3.240 1.800 2.025 

21 1.875 4.860 3.060 1.800 1.875 
22 1.800 5.220 5.220 1.800 
23 1.800 4.500 2.698 1.800 1.800 
24 1.800 4.600 2.700 1.800 1.800 
25 1.500 4.500 2.700 1.800 1.500 

26 1.500 2.700 1.620 1.080 1.500 
27 25 3.485 1.325 2.160 25 1.325 
28 4.050 2.970 1.080 1.350 
29 4.050 2.970 1.080 1.350 
30 4.050 2970 1.080 1.350 

31 2.550 1.830 720 750 
32 2.550 1.830 720 750 
33 2.550 1.830 720 750 
34 2.550 1.830 720 750 
35 2.190 1.830 360 750 

AANE VERF AANF 

720 
1.440 
2.160 
1.800 
1.980 

2.340 
2.520 
2.700 
2.880 
3.060 

3.600 1.440 
3.420 1.440 
3.060 1.080 
3.240 1.080 
3.600 1.080 

3.600 1.800 
3.600 1.800 
3.420 2.160 
3.420 1.800 
3.420 1.800 

3.060 1.800 
2.160 3.060 

2.698 1.800 
2.700 1.800 
2.700 1.800 

1.620 1.080 
1.080 1.080 

1.620 1.080 
1.620 1.080 
1.620 1.080 

1.080 720 
1.080 720 
1.080 720 
1.080 720 
1.080 360 

SLAV SLAA 

540 
540 
540 
540 

540 
540 
540 
540 

360 540 

V F3 

KOSTEN: 

TOPP: 19,5 ha 
195000 m2 

GRNO 0:6,9 ha 
69385 m2 

WNGB 0: 12,6 ha 
126305 m2 

EENG 0: 8,84 ha 
88413 m2 

FLAT 0:3,78 ha 
37892 m2 

REGRO: 0 

REEEN: 630m2 

REFLA: 269m2 

L 

M 

H 

Opm.: 
Transformatie begint in: 

1e jaar AANE 
11e jaar VERF 
22e jaar AANF 
27e jaar NWBE 



Bijlage V G1 

Kostenverloop per periode per c. t.e. voor Mixed Integer probleem (11 perioden) 

Jaar PER BEDR NWBE VERE AANE VERF AANF 

2 I 165.82 290.04 233.72 191.58 213.96 174.56 
5 11 179.32 299.96 239.97 195.26 219.68 177.96 
8 111 194.17 310.02 246.12 198.67 225.38 181.10 

11 IV 210.54 320.18 252.12 201.76 230.96 183.96 
14 V 228.62 330.43 257.93 204.49 236.36 186.48 

17 VI 248.83 340.73 263.51 206.80 241.56 188.64 
20 VIl 270.81 351.06 268.81 208.83 246.52 190.34 
23 VIII 295.44 361.37 273.77 209.90 251.18 191.56 
26 IX 322.85 371.62 278.32 210.55 255.48 192.22 
29 x 353.41 381.78 282.41 210.49 259.38 192.24 

33 XI 399.80 395.09 287.01 209.16 263.80 191.14 

Gk + 1 = f 182.50. 
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N ..... Mixed Integer oplossing: Aantallntegers = 0 restricties per periode 
0) 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE 

1 2.460 2.460 
2 3.180 3.180 
3 2.580 1.080 1.080 2.580 
4 2.580 1.800 1.800 2.580 
5 2.940 1.800 1.800 2.940 

6 2.940 1.980 1.980 2.940 
7 1.800 3.060 1.980 1.080 1.800 
8 1.955 3.060 288 2.772 1.955 
9 2.850 3.060 1.620 1.440 2.850 

10 2.850 3.960 2.160 1.800 2.850 

11 5.340 4.620 720 2.100 

VERE AANE VERF AANF SLAV 

1.800 
1.800 
1.800 

1.980 
1.980 1.080 
0.288 1.080 1.692 
1.620 1.440 
2.160 1.800 

2.520 720 360 

SLAA 

540 
540 

540 

V G2 

KOSTEN: f 12,28 mln. 
I 12.285.490,32 

TOPP: 5,21 ha 
52175 m2 

GRND 0:2,61 ha 
26135 m2 

WNGB 0:2,6 ha 
26040 m2 

EENG 0: 1,8 ha 
18228 m2 

FLATO: 0,78ha 
7812 m2 

REGRO: 0 

RE EEN: 900m2 

REFLA: 0 

L M H 
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Mixed Integer Oplossing: Aantalinlegers 1 restrictie per periode 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE 

1 2.460 2.460 
2 3.180 3.180 
3 2.580 720 720 2.580 
4 2.580 2.160 2.160 2.580 
5 2.940 1.440 1.440 2.940 

6 2.880 2.160 2100 60 2.880 
7 1.800 2.880 1.800 1.080 1.800 
8 1.955 2.880 210 2.670 1.955 
9 2.850 3.600 2.160 1.440 2.850 

10 2.850 4.320 2.460 1.860 2.850 

11 5.040 4.320 720 2.100 

VERE AANE VERF AANF SLAV 

720 
2.160 
1.440 

2.100 60 
1.800 1.080 

210 1.020 1.650 60 
2.160 1.440 60 
2.460 1,800 

2.220 720 360 

SLAA 

360 

360 

240 
420 
540 
540 
240 

540 

V G3 
KOSTEN: f 12.29mln. 

I 12.289.995,00 

TOPP: 5,21 ha 
52175 m2 

GRN00:2,60ha 
26075 m2 

WNGB0:2,61 ha 
26100 m2 

EENG 0: 1,83ha 
18270 m2 

FLATO: 0,78ha 
7830 m2 

REGRO: 0 

RE EEN: 900m2 

REFLA: 0 

L M H 
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Mixed Integer Oplossing: Aantallntegers = 2 restricties per periode 

PER GRND WNGB EENG FLAT BEDR NWBE 

1 2.460 2.460 
2 3.180 3.180 
3 3.660 3.660 
4 2.760 1.080 1.080 2.760 
5 2.940 2.160 2 160 2.940 

6 2.940 2.160 2.160 2.940 
7 1.980 2.880 2.160 720 1.980 
8 1.980 2.520 1.080 1.440 1.955 
9 2.850 3.600 2.160 1.440 2.850 

10 2.850 4.320 2.160 2.160 2.850 

11 300 4.680 3.240 1.440 300 1.800 

VERE AANE VERF AANF 

1.080 
2.160 

2.160 
360 1.800 720 

1.080 1.080 360 
2.160 1.440 
2.160 1.800 360 

1.440 720 720 

SLAV SLAA 

540 
180 

540 
540 
180 

360 540 

V G4 

KOSTEN: f 12,3mln. 
f 12.299.612,00 

TOPP: 5,21 ha 
52175 m2 

GRN00:2,78ha 
27875m2 

WNGB 0: 2,43 ha 
24300 m2 

EENG 0: 1,7 ha 
17010 m2 

FLATO: 0,73ha 
7290 m2 

REGRO: 0 

REEEN: 810m2 

REFLA: 90m2 

L 

M 

H 

l M H 



Samenvatting 

Vele nieuwe in de laatste decennia geconstrueerde stadscentra kunnen in 
tegenstelling tot vele oude historisch gegroeide centra niet de volle waarde
ring van hun burgers verwerven. Deze constatering gekoppeld aan de weten
schap dat het creëren van nieuwe centra volgens de momenteel gangbare 
groeiprocedure tevens het accepteren van een aantal functionele gebreken 
impliceert, is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van het in deze 
studie gepresenteerde nieuwe groeiproces. Deze conclusie komt naar voren 
uit een analyse waarbij een drietal duidelijke gebreken van het 'kunstmatig 
gecreëerde' nieuwe centrum aan het licht treden. Gebreken waaraan het 
'natuurlijk gegroeide' oude centrum niet lijdt. Deze gebreken zijn: 
1 Een geringere diversiteit van het voorzieningenpakket, waardoor een 

lagere koopkrachtbinding optreedt. 
2 Een slechtere aanpassing tussen behoeftepatroon van de bevolking en de 

gerealiseerde ruimtelijke accommodatie. 
3 Een grote mate van gevoeligheid voor afwijkingen van de als uitgangs

punt voor het ontwerp gekozen groeiprognose. 

Als doel van het nieuwe, dynamisch groeiproces (D.G.P.) is gesteld, het 
creëren van een zo aantrekkelijk mogelijk centrum, gedurende alle groei
stadia van een nieuwe stad. Daarbij dienen vooral de bovengenoemde be
zwaren zoveel mogelijk te worden voorkomen. Om dit doel te bereiken, zijn 
een vijftal eisen geformuleerd, waaraan het nieuwe centrum, gegroeid vol
gens het dynamisch groeiproces, moet voldoen, te weten: 
1 In alle stadia van de centrumontwikkeling dient de aanwezigheid van 

onbebouwde centrumterreinen zoveel mogelijk te worden vermeden. 
2 Gedurende het centrumontwikkelingsproces dienen opstallen met de 

economische karakteristiek van oude bebouwing voor centrumvestiging 
beschikbaar te komen. 

3 De bewinkelingsstructuur dient zodanig te zijn dat het hoofdcentrum 
haar rol vanaf het begin van de stadshistorie kan vervullen. 

4 Dit hoofdcentrum dient in alle groeistadia zoveel mogelijk in het zwaar
tepunt van de woonbebouwing te liggen. 

5 De stedelijke ontwikkeling dient in haar bevolkingsdichtheidsprofielen 
de groei van jeugd naar volwassenheid, zoals deze bij de natuurlijke 
steden is geconstateerd, zoveel mogelijk te benaderen. 

De probleemformulering zelve geeft reeds de richting aan waarin de oplos
sing is gezocht, namelijk een transformatieproces. Het dynamisch groeipro
ces is een proces in de tijd, waarbij een langzame functiewijziging van 
bebouwing plaatsvindt. Het berust in wezen op het zelfde principe dat 
sedert jaar en dag het grondmechanisme van de natuurlijke centrumvorming 
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is. Het is een poging het element 'veranderen in de tijd' als extra dimensie 
aan het instrumentarium van de planoloog toe te voegen. 

Het dynamisch groeiproces kan in het kort als volgt worden beschreven: Bij 
de ontwikkeling van een woonkern op basis van het dynamisch groeiproces 
dient (in de eerste ontwikkelingsfase) te worden gestart met de bouw van 
woningen benevens hun verzorgingscentrum ter plaatse van het toekomstige 
hoofdwinkelcentrum. Deze bebouwing, transitobebouwing genoemd, dient, 
hoewel redelijk van kwaliteit, niet excessief kostbaar van karakter te zijn. 
In de volgende ontwikkelingsfase wordt het woningareaal aansluitend aan 
deze eerste bebouwing vergroot, waarbij zoveel mogelijk een alzijdige op
dikking dient plaats te hebben. De uitbreiding van het hoofdcentrum dient 
door verdringing van de woonbestemming tot stand te komen. 
Afhankelijk van de aard van de vestiging die zich op het moment van 
bestemmingswijziging aandient, zal de bebouwing ofwel met een kleine 
aanpassing als basis kunnen dienen voor een zeer weinig draagkrachtige 
centrumfunctie, ofwel na intensieve verbouwing aan een economisch ster
kere vestiging plaats kunnen bieden. Zou een bedrijf met een zeer grote 
financiële draagkracht zich presenteren, dan zal zelfs amovering en vervan
ging door nieuwbouw in aanmerking kunnen komen. De keuze tussen deze 
drie mogelijkheden zal mede door de financiële consequenties van deze 
beslissing worden bepaald. 
Economisch gezien berust het D.G.P. op de veronderstelling dat op een 
bepaald tijdstip de vestigingskosten, ontstaan door de bouw van een nieuwe 
centrumvestiging op lang braakliggende centrumgrond en de vestigings
kosten na transformatie van een transito-opstal, in financiële zin tegen 
elkaar zullen opwegen. 

In de studie wordt het D.G.P. nader uitgewerkt. Daarbij wordt ruime aan
dacht besteed aan de financieel-economische aspecten en aan de plannings
en beleidsproblematiek, alsmede aan de uitvoeringsproblemen. Hierbij ligt 
de klemtoon vooral op de vraagstukken rond de organisatievorm en de 
sociale begeleiding. 
Behalve de bovengenoemde punten worden ook de wiskundige beslissings
methodieken met het daarbij behorende mathematische model, nodig ten 
behoeve van het operationeel maken van deze planningsprocedures bespro
ken. 

Ten slotte wordt de effectiviteit van het dynamisch groeiproces getoetst 
met behulp van een voorbeeld. Deze 'test-case' bestaat uit de ontwikkeling 
van het hoofdwinkelcentrum van een hypothetische nieuwe stad in een 
nieuw ontsloten occupatiegebied. 

Uit deze evaluatie blijkt dat bij gebruik van het dynamisch groeiproces voor 
een belangrijk deel aan de gestelde eisen kan worden voldaan. De aanzien-
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lijke reductie van de grondreserve, ca. 50% bij de start van de woonkern, en· 
de aanwezigheid van de transitobebouwing, blijken een afname van de ge
middelde vestigingskosten met ca. 10% tot gevolg te hebben. Door de hier
mede samen hangende differentiatie in de vestigingskosten {na 20 jaar ca. 
30% l wordt een aanzienlijke verbreding van het goederen- en dienstenassor
timent mogelijk. Een verbreding, die zich zowel op commercieel als maat
schappelijk gebied zal kunnen manifesteren. De aanwezigheid van de ook 
als woning exploitabele transitobebouwing biedt tevens het voordeel dat 
een geringere gevoeligheid voor groeistagnatie ontstaat. 

Op grond van deze bevindingen kan worden gesteld dat van toepassing van 
het dynamisch groeiproces bij de centrumontwikkeling positieve resultaten 
voor het welslagen van de centrumvorming mogen worden verwacht. 
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The Dynamic Growth Process, a new way of town-centre-development 

In many countries there is widespread criticism by citizens of the facilities 
found in carefully planned 1\lew Towns, compared with what is available in 
old towns which have evolved gradually over time. This reaction cannot be 
divorced from the common assumption by planners that the disadvantages 
complained of are merely more or less inevitable temporary growing pains. 
Together, the citizens reaction and the planners' assumption suggest the 
need for more specific analysis of the growth process itself. From such an 
analysis, made in this study, it became clear that, compared with towns 
which evolved 'naturally', the new 'artificial town-centres' have three 
dominant disadvantages: 
1. A poor range of retail actîvities, so that the shopping-centre will possess 
a lower attractive power. 
2. Poverty of other commercial and non-commercial amenities, because of 
this lower level of attractiveness. 
3. Great vulnerability of the centre to errors in the forecasts on which it 
was 'rigidly' planned. 

To avoid these disadvantages, this study proposes the new concept of the 
Dynamic Growth Process (D.G.P.) 
The goal of D.G.P. is to ensure that the town-centre 

starts at an optimal level of attractiveness, and 
- continues to posses optima! attractive power as the town grows. 

To achieve this goal, the following conditions should be fulfilled: 
a Unbuilt space in the town-centre should, at all times, bekept as small as 
possible. 
b Buildings with the same economie characteristbs as old buildings should 
steadily be coming available in the town-centre. 
c The first facilities should be built where the new town-centre will ulti· 
mately be located. 
d The town-centre should be kept at the centre of gravity as residential 
development proceeds. 
e The successive population density profiles should resembie that of a 
'natural' town. 

This tormulation of the conditions perhaps makes it clear why faiture has 
been common, and indicates the direction in which a solution may be 
found: namely, a transformation process. 
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The D.G.P. is a process in time by which a steady change takes place in the 
tunetion of buildings. lts fundamental principle is the same as that which, 
throughout history, led to the automatic development of the 'natura!' city 
centre. lt provides a methodological framework which allows the planners 
vision to encompass 'change in time'. 

Programmatically, D.G.P. can bedescribed briefly as follows: 
City development should start where the future townccentre is pro

jected. 
- First phase: build houses, shops etc. as a 'transition zone', the buildings 
being of reasortable quality but not too costly. 
- Second phase: Extend the dwelling area in all directions, while the 
necessary expansion of the town-centre is catered for by a progressive 
taking over of the 'transition zone' into non-residential uses. 

In this second phase, three necessary things will be happening: 
- activities which can only afford low rent will be taking oversome of the 
transitional buildings, more or lessas they stand. 
- activities which need and can afford better accommodation wil I be up
grading other transitional buildings. 
- activities which need and can afford a totally different type of establish
ment will be either erecting new buildings on still unbuilt space or will be 
demolishing and replacing transitional buildings with more suitable struc
tures. 

The economie principle behind D.G.P. is that, if land is acquired for long 
term purposes, it is uneconomic to allow it to !ie idle for more than a 
certain period of time. The ultimate purpose will be achieved more cheaply 
if the land is putto temporary profitable use, e.g. dwellings. 

In the present study D.G.P. is not left in theoretica! isolation. Attention is 
first given to the attendant economie and financial considerations, and to 
the problems arising in policy-making and planning. In addition, difficulties 
that may be expected in implementation are considered with particular 
reference to the managementand social guidance of the process. 
The discussion then turns to consideration of decision criteria and the 
appropriate mathematica! models. 

The methodology having been developed, the D.G.P. is compared numeri
cally with the current development-procedure, by taking the case of the 
main shopping-centre fora hypothetical New Town. 
The comparison shows benefits trom D.G.P. as follows: 
- Acceptance of the 'transition zone' leads at once to an initia! saving of 
50% on land reservation in the town-centre. 
- Subsequently the 'transition zone' leads to the following benefits: 
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a decrease of 10% in total cost of development over the first 35 years; 
a range in establishment costs per sq. meter of 30% after 20 years, rising to 
50% after 35 years. 
Both this benefits will encourage greater diversity in retail services. Apart 
from this the existence of the 'transition zone' promises that the town 
should be less fulnerable to growth stagnation. 

These results lead to the condusion that application of the D.G.P. concept 
to the planning of many of the activities in the New T own centre will have 
a beneficia! influence on the attractive power of the centre. 

224 



Alfabetische Literatuurlijst 

Alexander, C., Een stad is geen boom, Appendix uit: Hoe maken we een 
bewoonbare stad?, Stichting Werkgemeenschap Bergeijk, Publ. 2, 1966 

Alonso, W., Location and land use, blz. 45, Cambridge USA, 1965 
Alonso, W., Predicting best with imperfect data, AlP Journal, juli 1968 
Bacon, R. W., An approach to the theory of consumer shopping behavior,. 

Urban Studies vol. 8 no. 1, febr. 1971 
Bak, L., Hoofdwinkelcentrum, Alphen aan den Rijn, 1971 
Berkhuijsen, H. J. E., Scholenplanning in een nieuwe wijk, uit: Publikatie 3, 

Stad en Landschap, Rotterdam, 1973 
Berler, A., New towns in lsrael, Jerusalem, 1970 
Berry, B. J. L. and F. E. Horton, Geographic perspectives on urban systems, 

Englewood Cliffs, New Jersey, 1970 
81umenfeld, H., The modern metropolis, Cambridge USA, 1967 
Boas, J., Lineaire programmering, Kwaliteitsproblemen, Sigma 17 no. 1, 

1971 
Boas-Vedder, D. E., MINITOP-groeistrategie, uit: Publikatie 3, Stad en 

Landschap, Rotterdam, 1973 
Boon, S. A., Sociaal-economische beschouwingen over erfpacht, E.S.B. 25, 

april1973 
Bossche, J. van den, Sluiting van winkels op Waterlandplein?, Het Parool, 

29 september 1972 
Bourne, L.S., lnternal structure of the city, London 1971 
Buck, H., Planning successful commercial centres, uit: Town and Country 

Planning, Vol. 38, no. 1, jan. 1970 
Chorley, R. J. and P. Haggett, Socio-economie models in geography, 

London 1968 
Cordoy-Hayes, M., Retail location models, CES Papers, London 1968 
Curry, L., The geography of service eentres within towns, Lund 1960 
Dacey, M. F., An explanation for the observed dispersion of retail establish-

ments in urban areas, uit: Environment and Planning, no. 3, vol. 4, 
1972 

Duckworth, W. F., Wat is operationele research?, Utrecht, 1964 
Edwards, W. and A. Tversky, Decision making, Harmondsworth 1967 
Engberts, G. E., Prijsontwikkelingen onroerend goed, uit: Stedebouw en 

Volkshuisvesting, febr. 1971 en april 1972 
Faludi, A., The planning environment and the meaning of 'Planning', uit: 

Regional studies, vol. 4, 1970 
Floor, J. W.G., Beschouwingen over de bevordering van de volkshuisves

ting, Leiden, 1971 
Fried, M., Grieving for a lost home: Psychological costs of relocation, uit: 

Urban Renewal (ed. by J. G. Wilson), Cambridge, USA, 1968 

225 



Frieden, B. J., The future of old neighborhoods, Cambridge, USA, 1964 
Friend, J. K. and W. N. Jessop, Local government and strategie choice, Lon

don 1969 
Gans, J. H., The Levittowners, New Vork, 1969 
Gantvoort, J. Th., Nogmaals: De behoefte aan winkelruimte in Nederland, 

een evaluatie, uit: Stedebouw en Volkshuisvesting, juni 1973 
Gethin, C., Chandigarh: A memorial to arrogance, uit: Built Environment, 

mei 1973 
Getis A. and Judith M. Getis, Retail store spatial affinities, uit: Urban 

Studies, november 1968 
Goodall, B., The economics of urban areas, Oxford, 1972 
Goudappel, H.M., Handelen in onzekerheid, Eindhoven 1973 
Hathway, A., The central effects of town expansion, uit: Built Environ

ment, maart 1973 
Houghton-Evans, W., Desighning in four dimensions, uit: Planning Outlook, 

nr. 6, 1969 
Huff, D. L., A probabilistic analyses of shopping-centre trade area, uit: 

Land Economics, vol. 39, no. 1, febr. 1963 
lsard, W., Location and space economy, Cambridge USA, blz. 200, 1956 
Jacobs, J., The life and death of great American cities, London 1962 
Jacobs, J., The economy of cities, London 1969 
Klaassen, L. H. en J. S. van Nouhuys, Verkeersvraagstukken en stedebouw, 

Den Haag, 1954 
Kok, R., Nieuwe vestigingsplaatsen voor detailhandel, gastcollege gegeven 

op 12 maart 1965 aan de N.E.H. in Rotterdam 
Kok, R., Waar Den Haag groeit, uit: 's-Gravenhage, dec. 1960, 5e jaargang, 

nr. 12, blz. 5 
Launspach, J. A., Stedebouw en samenleving, blz. 102, Den Haag, 1967 
Leahy, W. H., D. L. McKee and R. D. Dean, Urban economics, New Vork, 

1970 
Lisman, J. H.C., Wiskundige propaedeuse voor economisten, Utrecht, 1969 
Lösch, A., The economics of location, New Haven, 1964 
Lynch, K., What time is this place?, Cambridge, 1972 
McLoughlin, J. B.; Controlling the urban system, Long Range Planning, 

dec. 1970 
McLoughlin, J. B., Urban and regional planning, A system approach, 

London 1970 
Meyer, G. J., Centrum functies, Plan 8, 1971 
Ministerie van Volkshuisvesting, Grondkosten woningbouw, blz. 56, Den 

Haag, 1968 
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, circulaire 

MG-68-8, 16 september 1968 

• In sommige publicaties gespeld: Mclaughlin; echter niet te verwarren met J. F. Mclaughlin. 

226 



Ministerie van Volkshuisvesting, Besluit geldelijke steun volkshuisvesting, 
S777, 24 dec. 1971 

Ministerie van Volkshuisvesting, Circulaire MG 70-1, 12 mei 1970 
Mitscherlich, A., Die Unwirtlichkeit unserer Städte, Frankfurt, 1965 
Monhemius, W. en C. B. Tilanus, Lineaire programmering, Bedrijfskundige 

aspecten. Dictaat 1.108 T.H.E. Eindhoven 1971 
Moosdijk, J. van den, Voetgangersonderzoek Eindhovense Binnenstad, uit: 

Stedebouw en Volkshuisvesting, nr. 7, 1970 
Mumfurd, L., Old forms for new towns, uit: The highway and the city, 

London, 1964 
National Economie Development Office, The future pattern of shopping, 

London, 1971 
Nelson, R. L., The selection of retaillocation, New Vork, 1958 
Newling, B. E., The spatlal varlation of urban population densities, Geo

graphical Review, april 1969 
Noort, L. H. op ten, Economische gevolgen van uitgifte van gemeentegrond 

in volle eigendom c.q. in erfpacht, De Ingenieur, 29 oktober 1971 
Parker, H. R., The changing role of department stores, uit: Urban Studies 
Richardson, H. W., Urban economics, Harmondsworth, 1971 
Rogers, A., A stochastic analysis of the spatial clustering of retail establish

ments, uit: Journal of the American Statistica! Association, dec. 1965 
Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw Rotterdam en 

Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland, Studie centrum Rotter
dam-Oost/Capelle aan den IJssel, Rotterdam, 1963 

Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw Rotterdam, Kant
tekeningen bij excursie naar Schotland en Engeland, najaar 1964, Rot
terdam, 1964 

Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling Rotterdam, Structuurnota, Rotter
dam, 1972 

Row en Jurkat, The economie forces shapping land use patterns, J.A.I.P., 
vol. XXV, nr. 2, mei 1959 

Schlaifer, R., Analysis of decisions under uncertainty, New Vork, 1969 
Scott, A. J., Spatial equilibrium of the central city, uit: Journal of Regional 

Science, vol. 9, nr. 1, 1969 
Sibley, D., The density gradients of small shops in cities, uit: Environment 

and Planning, vol. 5, nr. 2, 1973 
Spijkenisse, Ontwikkelingsprogramma Spijkenisse (1958), Spijkenisse 1958 
Spijkenisse, Werkprogramma 1962-1967, blz. 32 en 48, Spijkenisse 1962 
Spijkenisse, Huidige structuur en toekomstige ontwikkeling, blz. 89 en 96, 

Utrecht 1 968 
Spijkenisse, Toelichting bestemmingsplan Centrum Spijkenisse, december 

1972 
Städtebauinstitut Nürnberg, Planungsgrundlagen Einkaufszentren, Teil I, 

Nürnberg, 1966 
Stephenson, G. V., Two newly-created capitals: Islamabad and Brasilia, uit: 

227 



Town Planning Review, blz. 317, 1970 
Switzar, L. M., Leegstaande bedrijfspanden in nieuwe winkelcentra, Den 

Haag E.I.M., 1967 
Tabb, W. K., Alternative futures and distributional planning, uit: Jourmil of 

the American I nstitute of Planners, pag. 25, jan. 1972 
Taylor, B. M., No choice and no service, uit: Town and Country Planning, 

april1972 
Theil, H., J.C. G. Boot en T. Kloek, Voorspellen en beslissen, Utrecht, 

1964 
Vance, J. E., Emerging pattern of commercial structures in America, uit: 

IGU-Symposium in Urban Geografie, 1960, Lund, blz. 490, 1962 
Vanhove, N., Tertiaire sektor en verzorgende centra van West-Vlaanderen, 

Brugge, 1971 
Wentholt, R., De binnenstadsbeleving en Rotterdam, Rotterdam, 1968 
Wiggerts, L., Plannersperspectief in landinrichting en stadsvernieuwing, 

Delft 
Williams, J. D., The compleat strategyst, New York, 1954 
Waarde winkelcentrum Hoogvliet ondermijnd, N. R. C., 13 augustus 1971 
Winkelcentrum in Mariahoeve spoedig voltooid, N. R. C., 3 augustus 1972 

228 



© 1974 VUGA bv, 's-Gravenhage 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en!of openbaar gemaàkt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 



STELLINGEN 

1. Ruimtelijke ordening is pas goede ruimtelijke ordening indien deze resulteert in een 
samenleving die een minimum aan frustratie en een maximum aan tolerantie biedt 
aan haar leden. 

2. De hoofddoelstelling 1.2. van de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening welke 'Aan· 
passing wensen samenleving aan de mogelijkheden van ruimte en milieu' voorstaat, 
toont een vorm van apodictische planologie, die getuigt van een paternalistische 
maatschappijbenadering. 

3. Afgezien van de vraag of de polynucleaire opzet van Almere juist is, verdient het 
aanbeveling de eerst te realiseren nucleus blijvend de taak van hoofdkern toe te 
wijzen. 

4. Fijnmazige openbaar vervoerssystemen met lagere rijsnelheden zullen, in de grotere 
steden en kleinere agglomeraties van Nederland, beter aan de eisen van optimale 
service kunnen voldoen dan grofmazige systemen met hogere rijsnelheden. 

5. Door het wegvallen van de beroepsprocedure bij de vaststelling van streekplannen is 
de rechtszekerheid van gemeenten en particulieren sterk aangetast. Herstel van hun 
rechtspositie is van vitaal belang voor een doelmatige en democratische ruimtelijke 
ordening. 

6. Aan de frustratie van rechtsgevoelens - ontstaan door de gebrekkige coördinatie bij 
de toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet en de Hinder
wet en thans ook diverse andere milieuwetten - die tot gevolg heeft dat de ge
meente op grond van de bepalingen van beide eerste wetten verplicht kan zijn een 
bouwvergunning te verlenen, die op grond van de bepalingen van de laatste wetten 
nimmer kan worden geëffectueerd, dient een einde te worden gemaakt. 

7. Ter verkrijging van een betere afstemming tussen de behoefte van de bevolking en de 
beschikbare ruimtelijke outillage dienen de doorgaans zeer stringente gebruiksregels 
en bebouwingsvoorschriften van de bestemmingsplannen te worden verruimd. 

8. Bij het formuleren van groeidoelstellingen voor nieuwe en sterk expanderende ste
den dient behalve met de wenselijkheden vanuit de regio ook met de invloed van de 
groeisnelheid op de samenlevingsopbouw rekening te worden gehouden. 

9. Het gebruik van complexe mathematische modellen in de ruimtelijke planning ver
mindert de doorzichtigheid van de uitkomsten, hetgeen de acceptatie van deze uit
komsten als basis voor besluitvorming door verantwoordelijke bestuurders ernstig 
bemoeilijkt. 

10. Door het aanbrengen van rem- en achter I ichten ter zijde van de achterruit van 
personenauto's zal de verkeersveiligheid positief kunnen worden beïnvloed. 

11. In verband tnet een te verwachten toename van het eigen onderhoud aan woningen, 
verdient het aanbeveling het handvaardigheidsondenicht bij het basis- en voortgezet 
onderwijs mede het karakter van een 'doe-het-zelf-les' t~ geven. 



12. Vermindering van het grote aantal verkeersongevallen bij schoolgaande kinderen op 
de weg tussen school en huis, kan worden bereikt door een zodanige groepering van 
de schooltijden, dat de kinderen deze afstand slechts twee in plaats van vier maal per 
dag behoeven af te leggen. 

13. Het wekt bevreemding dat, hoewel het college van Dekanen van de T.H.E. het 
dragen van een mantelkostuum door een 'promovendus' toestaat, zij blijkens de 
tekst van het formulier 'inhoudende het verzoek om toelating tot de promotie' toch 
slechts personen in rok· of wandelkostuum verwacht. 

14. Indien efficiënt demonstreren beoogt, het met een beperkt aantal personen brengen 
van een boodschap aan een zo uitgebreid mogelijk publiek, dan voldoet een dunne 
lange demonstratiestoet beter aan deze doelstelling dan een korte dikke optocht. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van D.E. Boas-Vedder, 'Het dynamisch groei· 
proces'. 
Eindhoven, juni 1974. 
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