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SAMENVAlTING 

Gedurende de ontwikkeling van winkelcentra speelt de wens om de milieubelasting te verlagen. Er worden 

voortdurend alternatieven onderzocht om dit te verwezenlijken. In dit onderzoek is onderzocht of het 

toepassen van dienstproducten in (overdekte planmatige) winkelcentra een mogelijk alternatief is om de 

milieubelasting van winkelcentra te verlagen. Een dienstproduct is: 'Een product waaiVan de afnemer voor 

een bepaalde gl:!brulksperiode tegen een ~ergoè'dmq gebrutk maakt. .zonder daadwerktli;/.. het eigendom V7ln 

het p. vdua te verkrijgen '' Onder potentiële afnemers worden in dit onderzoek beleggers en detaillisten 

verstaan. Door gebruik te maken van dienstproducten worden de dienstleverende bedrijven (huidige 

fabrikanten) geprikkeld om duurzame innovaties door te voeren, doordat zij garant staan voor het product 

gedurende de gehele gebruiksperiade en het product na deze periode weer terug in bezit krijgen. Het doel 

van dit onderzoek is: "Een verkennmg van de moge/tp.ilt!den van toeoaSSTng van dien!>tprvducten m 

planmatige o -erdekte winkelcentra. "'De hierbij gehanteerd probleemstelling is: "Hoe kunnen dienstproducten 

roegepast worden bij de onttwkkeltng van ptantr<1tlge :wt.rdef..te wml<.r:!fcentra. 

Het dienstproduct is afkomstig uit het gedachtegoed van William McDonough (architect) en Michael 

Braungart (chemicus). In het boek "Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things" uit 2002 geven 

zij een nieuwe visie op duurzaam ontwerpen. De "C2C filosofie" is gebaseerd op het feit dat alle gebruikte 

materialen na hun bestaan in het ene product, op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt in 

een nieuw product of letterlijk als voeding kunnen dienen; afval is voedsel. De "C2C filosofie" is allereerst 

becommentarieerd en voorzien van een randvoorwaarde die geldt als rode draad in dit onderzoek. De 

randvoorwaarde is door middel van bureauonderzoek en onderhoud met experts op-/vastgesteld. 

Vervolgens is onderzocht wat een dienstproduct is binnen een planmatig overdekt winkelcentrum, ofwel de 

context van het dienstproduct. In dit onderzoek is bovendien een inventarisatie gemaakt van producten 

(tastbare elementen) die zich in het winkelcentrum bevinden. Dit vormt het kader in deze verkenning van 

producten die mogelijk als dienstproduct kunnen worden uitgevoerd. Aan de hand van literatuur en 

onderhoud met experts is vervolgens de kringloop van dienstproducten in winkelcentra vormgegeven. 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het vastgoedproces van winkelcentra en de kringloop van het 

dienstproduct. Ter demonstatie zijn, met de kringloop van dienstproducten als uitgangspunt, enkele 

producten omgevormd tot dienstproducten. In dit onderzoek is geëvalueerd: wat de impact is op de 

cashflow van potentiële afnemers en de projectontwikkelaar bij toepassing van dienstproducten; of de 

dienstproducten potentie hebben om de milieubelasting van winkelcentra te verlagen en of er draagvlak is 

bij potentiële afnemers voor deze producten. Deze evaluatie is gebaseerd op bevindingen uit dit onderzoek 

en de gehouden interviews met potentiële afnemers (beleggers/detaillisten). Ten slotte zijn er conclusies uit 

het onderzoek getrokken en zijn er aanbevelingen gedaan. 

Randvoorwaarde voor dienstproducten 

Er kleven haken en ogen aan de "C2C filosofie" waaruit het dienstproduct afkomstig is. De meest belangrijke 

is de efficiëntie die uit het oog wordt verloren. De "C2C filosofie" tracht door hergebruik alle materialen te 

behouden en verliest hierbij de component efficiëntie uit het oog. De wereld zal ons met grenzen blijven 

confronteren. Handelen volgens het economisch principe houdt rekening met de grenzen van de wereld. De 

definitie van een dienstproduct is daarom voorzien van de randvoorwaarde dat bij elk dienstproduct dient te 

worden gehandeld volgens het economisch principe. Dit principe houdt in dat men een bepaald resultaat 
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wil behalen met minimale opoffering van beschikbare middelen. In dit onderzoek is handelen volgens 

economisch principe een minimale opoffering van financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen gedurende 

de gehele kringloop van een product/winkelcentrum. Natuurlijke hulpbronnen kunnen worden ingezet om 

energie op te wekken en als grondstof te dienen voor een bepaald dienstproduct. 

Dienstproducten in winkekentra 

De inzet van een dienstproduct in een overdekt planmatig winkelcentrum is een minimaal verbruik van 

natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen gedurende de gehele kringloop van het winkelcentrum. De 

projectontwikkelaar is de aangewezen partij om rekening te houden met de toepassingen van 

dienstproducten in winkelcentra, omdat deze partij "de spin in het web" is gedurende het 

ontwikkelingsproces. De invoering van dienstproducten heeft niet tot doel de projectontwikkelaar op te 

zadelen met extra coördinatie. In dit onderzoek is een scheiding gemaakt tussen de "dragers" en "inbouw" 

van een winkelcentrum. De "dragers" van een winkelcentrum is de context, het wordt "nooit" meer 

afgebroken. "Inbouw" zijn die producten (tastbare elementen) die gedurende de exploitatie vervangen 

kunnen worden. Dit gaat verder dan de inrichting van een bepaalde (winkel)ruimte. Zo worden ook 

producten als winkelpuien, verlichtingsinstallaties, roltrappen, liften, etc. onder "inbouw" geschaard. Dit 

onderzoek beperkt zich tot de "inbouw" van winkelruimten en de semi-openbare ruimte van winkelcentra. 

Tijdens de inventarisatie van producten (potentiële dienstproducten) in winkelcentra is geconstateerd dat 

deze (zowel in de semi-openbare ruimten als in de winkelruimten) overeenkomstige eigenschappen bezitten. 

Er zijn in dit onderzoek vier categorieën gemaakt (basisproducten, ornamenten, signing-producten, 

serviceproducten). Alle geïnventariseerde producten kunnen in minimaal één van de vier categorieën 

worden ondergebracht. De projectontwikkelaar levert de semi-openbare ruimte gebruiksklaar en de 

winkelruimte wind- en waterdicht (casco) op. De winkelruimten worden vervolgens door "eigen" 

interieurbureaus van de detaillisten ingericht. De coördinatie van voorzieningen voor producten (tastbare 

elementen) die in het huidige vastgoedproces door de interieurbureaus worden verzorgd, worden bij 

invoering van dienstproducten ook door deze partij verzorgd. Als de voorzieningen volgens opgaven van de 

dienstleverende bedrijven zijn aangebracht kunnen zij de dienstproducten monteren/assembleren. Zo wordt 

met de juiste expertise het dienstproduct gebruiksklaar gemaakt. Het dienstleverend bedrijf treedt hierdoor 

toe als betrokken partij in het vastgoedproces. 

Het dienstleverend bedrijf stelt de dienst die het product levert beschikbaar aan de afnemer door middel van 

een gebruiksovereenkomst (operational lease) voor een bepaalde gebruiksperiode. Bij operational lease is 

het dienstleverend bedrijf economisch en juridisch eigenaar en hierdoor ook verantwoordelijk voor de 

instandhouding van het product gedurende de gehele gebruiksperiode. Onderhoudscontracten zijn 

zodoende bij dienstproducten overbodig. De afnemer is degene die de gebruiksovereenkomst heeft met het 

dienstleverend bedrijf. Dit kan zowel de belegger als de detaillist zijn. Wanneer de gebruiksperiade van het 

dienstproduct is verstreken dient de status van het product geëvalueerd te worden. Indien de status het 

toelaat kan mogelijk een nieuwe gebruikovereenkomst (voor een bepaalde gebruiksperiode) worden 

overeengekomen. Upgrading gedurende de gebruiksperiade van dienstproducten is bovendien mogelijk. 

Wanneer de gebruiksperiade van het dienstproduct is verstreken (of niet verlengd wordt) of er heeft 

upgrading plaatsgevonden dan wordt het dienstproduct geretourneerd naar het dienstleverend bedrijf. De 

afdankfase gaat hierdoor voor de "inbouw" als afzonderlijke fase deel uitmaken van het vastgoedproces wat 

in het huidige vastgoedproces (initiatieffase - ontwikkelingsfase - realisatiefase- exploitatiefase) niet het 

geval is. Door de toevoeging van de afdankfase aan het vastgoedproces ontstaat eveneens een 
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kringloopbenadering zoals bij het dienstproduct het geval is (initiatieffase - ontwikkelingsfase -

realisatiefase- exploitatiefase- afdankfase). 

De kringloop van dienstproducten in winkelcentra 

De kringloop van het dienstproduct speelt zich af binnen het vastgoedproces van het winkelcentrum. Het 

Vastgoedproces van winkelcentra is de context van de kringloop van het dienstproduct. De kringloop van 

het dienstproduct is in figuur 1 weergegeven. De samenstelling wat betreft natuurlijke hulpbronnen die in de 

Initiatieffase 

' Ontwikkelingsfase 

Figuur 1: Kringloop van dienstproducten. 

dienstproducten zitten opgesloten zijn maatgevend voor 

hergebruik. Hergebruik van het dienstproduct met het 

behoud van zijn functie is weergegeven met een groene 

pijl in figuur 1. Als deze vorm van hergebruik niet mogelijk 

is en toch tot hergebruik wordt overgegaan, dienen de 

dienstproducten als biologische en technische 

voedingstoffen teruggebracht te worden in de keten. 

Wanneer niet voor hergebruik wordt gekozen wordt 

overgegaan tot de eindfase; storten of verbranden. 

Verbranden is een optie mits dit schoon gebeurt. Storten 

van reststoffen heeft niet de voorkeur, omdat hierbij geen 

sprake is van een kringloop. Het zou bovendien mogelijk 

zijn om een biologisch afbreekbaar product te ontwikkelen. 

Bij hergebruik van de biologische en technische 

voedingstoffen uit de dienstproducten is onderscheid 

gemaakt in verschillende vormen van hergebruik. In 

chronologische volgorde zijn dit hergebruik van : 

componenten, materialen, grondstoffen en (niet) 

vernieuwbare voorraden. Het is echter niet eenduidig te formuleren in hoeverre de biologische en 

technische voedingstoffen teruggebracht moeten worden in de keten om te komen tot een minimale 

opoffering van natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen. Dit komt o.a. door verschil in economische 

marktwaarde van (niet) vernieuwbare voorraden, verschil in energiebehoefte bij hergebruik en de vereiste 

kwaliteit. Door de interfaces (aanrakingpunten) tussen de componenten in het dienstproduct op de 

gewenste vorm van hergebruik af te stemmen zijn dienstproducten eenvoudig te demonteren en te 

sorteren. De keuze van toe te passen natuurlijke hulpbronnen is een keuze van het dienstleverend bedrijf. 

Dit omdat zij over de gewenste expertise bezitten en de mogelijkheid tot innoveren niet ontnomen moet 

worden. Dit omdat zij over de gewenste expertise bezitten en de mogelijkheid tot innoveren bestaat. Het 

dienstleverend bedrijf is gebaad bij het in de markt zetten van een kwalitatief hoogwaardig en 

onderhoudsarm product om zo een minimale aanspraak te doen op financiële middelen en natuurlijke 

hulpbronnen. Dit doordat het dienstleverend bedrijf verantwoordelijk is voor het in stand houden van het 

product. 

Open en gesloten richtingen dienstproducten 

Bij de overgang van product naar dienstproduct spelen met betrekking tot hergebruik de "open richtingen" 

en "gesloten richtingen" een belangrijke rol. Door de ontwerpvrijheid van de architect variëren de dimensies 

van ruimten in een winkelcentrum in drie richtingen, X-,Y-,Z-richting (lengte, breedte, hoogte). Bovendien 

kunnen de X-,Y-,Z-richting binnen één ruimte variëren. Per richting (X-,Y-,Z-richting) kan een dienstproduct 
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in dit onderzoek maximaal twee interfaces hebben met de ruimte. De interface(s) tussen het dienstproduct 

en de ruimte zijn als het ware de interfaces tussen "inbouw" en "dragers". Twee interfaces met de ruimte in 

één richting is in dit onderzoek aangeduid als de "gesloten richting". Wanneer de afmeting van een 

dienstproduct in één richting constant kan zijn zonder daarmee de ontwerpvrijheid van de architect in te 

perken wordt dit in dit onderzoek aangeduid als de "open richting". Wanneer alle "open richtingen" als 

constante uitgevoerd kunnen worden en de "gesloten richtingen" van het dienstproduct flexibel zijn, dan zou 

in theorie elk dienstproduct bij hergebruik zijn functie kunnen behouden. Het is echter de vraag of hierbij 

een minimale aanspraak wordt gedaan op de financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen. Het invoeren 

van "open richtingen" zorgt er bovendien voor dat bepaalde componenten uit de dienstproducten eenvoudig 

hergebruikt kunnen worden, zoals traptreden van een roltrap. Dit kan een motivatie zijn om als 

dienstleverend bedrijf de kwaliteit van het product te verbeteren. 

Evaluatie van dienstproducten in winkelcentra 

De invoering van dienstproducten kan wat betreft de impact op de bouwkosten beperkt worden wanneer de 

projectontwikkelaar stelposten beschikbaar stelt. De afnemer (belegger/detaillist) kan de stelpost inzetten 

om de gebruiksvergoeding (vergoeding ten laste van de afnemer voor het gebruik van de dienst die het 

dienstproduct levert) te betalen. Het dienstproduct staat niet op de balans van de afnemer. De 

gebruiksvergoeding die voor een dienstproduct dient te worden afgedragen wordt bovendien gespreid over 

een (gebruiks)periode wat de drempel verkleint om dienstproducten aan te schaffen/te vervangen. 

Dienstproducten kunnen bovendien vroegtijdig transparantie scheppen in de opbouw en hoogte van de 

servicekosten, omdat de gebruiksvergoeding voor een dienstproduct inclusief de instandhouding prijsvast is. 

De marktwaarde van een winkelcentrum kan door toepassing van commerciële serviceproducten toenemen, 

omdat de belegger voor deze producten inkomsten kan genereren. Commerciële serviceproducten zijn die 

producten die tegen een bepaalde vergoeding beschikbaar worden gesteld, zoals; kiosk en 

verkoopautomaat. Deze producten blijven in het huidige vastgoedproces vaak achterwege omdat de 

voorzieningen hiervoor niet zijn getroffen. 

Condusie, 

Met dit onderzoek is aannemelijk gemaakt dat het toepassen van dienstproducten een alternatief kan zijn 

om de milieubelasting van winkelcentra te verlagen wanneer hier tijdens het ontwikkelingsproces rekening 

mee wordt gehouden. De nadruk bij de verlaging van de milieubelasting bij winkelvastgoed ligt momenteel 

vooral op energiereductie, omdat hier indirect kosten mee bespaard kunnen worden. Naast energiereductie 

is hergebruik van producten waaruit de "inbouw" van een winkelcentrum is opgebouwd een middel om de 

milieubelasting te verlagen. De ontwikkeling van dienstproducten sluit hierop aan. Bij toepassing van 

dienstproducten is men verplicht om na te denken over hergebruik en de kwaliteit van het product. 

Momenteel worden fabrikanten (potentiële dienstleverende bedrijven) niet geprikkeld om producten te 

ontwikkelen met een bepaalde restwaarde, omdat wordt gestreefd naar een minimale opoffering van 

financiële middelen (en natuurlijke hulpbronnen) vanuit een wegwerpcultuur. Wanneer producten als 

dienstproducten worden aangeboden kan juist door te investeren in de mogelijkheden van hergebruik 

worden bewerkstelligd dat een minimale hoeveelheid aan financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen 

dienen te worden opgeofferd. Onder belanghebbenden kan draagvlak voor dienstenproducten worden 

gevonden indien kan worden aangetoond dat het product dezelfde of betere prestaties levert dan het 

oorspronkelijke product, grotendeels kan worden hergebruikt en de gebruiksvergoeding in verhouding staat 

met de investeringskosten van het oorspronkelijke product. 
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Dit product is geen dienstproduct, het is het eindresultaat van een inspirerende periode van onderzoek. 

Allereerst wil ik Ingrid Janssen en Leonie van de Ven de begeleiders vanuit de Technische Universiteit 

bedanken voor hun diensten in de vorm van kritische noten tijdens de begeleidingen. Deze werkten 

inspirerend en hebben weer ander licht doen schijnen op dit product. 

Daarnaast wil ik MAB Development Nederland bedanken voor de dienst om het afstudeeronderzoek binnen 

deze organisatie uit te mogen voeren. In het bijzonder de diensten van Martijn van Koningsveld en Steef 

Bakker voor de interessante begeleidingen en discussies. 

Dit product heeft body gekregen door inzichten van de geïnterviewden, allen hartelijk dank voor deze 

dienst. Ten slotte wil ik iedereen bedanken die er aan hebben bijgedragen, dit product te kunnen afronden 

met succes. 

Is dit product dan toch eigenlijk een dienstproduct?! 

Robbert van Veggel 

Den Haag, 19 maart 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Het ontwikkelen van winkelcentra, evenals vele andere (vastgoed)producten, is tegenwoordig onlosmakelijk 

verbonden met het verlangen naar het beperken van de milieubelasting. "Onder milieubelasting wordt 

verstaan het in het milieu brengen van schadelijke stoffen 1 via lucht, water of bodem" [Nevels, 1998]. 

Winkelcentra nemen aangaande milieubelasting een bijzondere plaats in omdat deze voor de uitdaging 

staan: de consument te blijven boeien. Permanente vernieuwing is hiervoor noodzakelijk [Bekkema et al., 

2007]. Het is echter de vraag hoe, ondanks dit gegeven, de milieubelasting van deze winkelcentra beperkt 

kan worden. 

Om de milieubelasting van winkelcentra, maar ook van andere producten te beperken, moet voortdurend 

naar alternatieven worden gezocht die dit kunnen verwezenlijken. Het in dit verkennend onderzoek 

getoetste alternatief, is de invoering van dienstproducten tijdens de exploitatie van overdekte planmatige 

winkelcentra. Om de milieubelasting van producten te beperken, werd door William McDonough (architect) 

en Michael Braungart (chemicus) in 2002 gepleit voor invoering van dienstproducten met een levensloop 

volgens hun "Cradle to Cradle" (C2C) filosofie [Rakhorst, 2008]. Voor dit onderzoek is de definitie van een 

dienstproduct als volgt: 

"Een product waarvan de afnemer voor een bepaalde gebrutkspenOde tegen een 11ergoeding gebnuk maakt 

zonder daadwerkell)lt net etgendom van het product te verl<njyen. 

Onder de afnemer moet in dit onderzoek worden verstaan de belegger dan wel de detaillist (huurder van de 

winkelruimte). 

Dienstproducten worden dus niet door de afnemers gekocht, bezeten en afgedankt, maar moeten worden 

gezien als diensten waarvan afnemers gebruik maken voor een bepaalde periode. Als voorbeeld van een 

mogelijk dienstproduct noemen McDonough en Braungart een televisie. De gebruiker koopt de dienst, 

bijvoorbeeld tienduizend uur televisie kijken, in plaats van het product (de televisie). Men betaalt dus niet 

voor complexe materialen (een gemiddelde televisie bezit zo'n 4360 chemicaliën, sommige zijn giftig, maar 

andere zijn waardevolle voedingstoffen voor het gebruik ervan in de industrie). Als de kijkuren zijn gemaakt 

neemt het dienstleverend bedrijf het product retour. Ook upgrading, als men is uitgekeken op de televisie, is 

volgens hetzelfde principe toepasbaar. Het dienstleverend bedrijf krijgt dus ook weer de complexe 

materialen in het bezit die op hun beurt weer kunnen dienen als voedsel voor nieuwe producten [Rakhorst, 

2008]. Door gebruik te maken van dienstproducten worden de dienstleverende bedrijven geprikkeld 

duurzame innovaties door te voeren gezien het feit dat zij garant staan voor het product gedurende de 

gehele gebruiksperiade en het product na deze periode weer terug in hun bezit krijgen [Rakhorst, 2008]. 

1 Onder schadelijke stoffen wordt verstaan zure gassen en gevaarlijke vluchtige componenten, uitloogbare zware metalen 
en biologisch niet afbreekbare schadelijke stoffen (Nevels, 1998]. 
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De dienstproducten moeten bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting van winkelcentra, volgens 

hetzelfde principe als het voorbeeld van de televisie. Een voorbeeld van een dienstproduct voor een 

winkelcentrum zou het aanbieden van een liftinstallatie kunnen zijn. De afnemer (belegger dan wel 

detaillist) neemt de lift voor een bepaalde gebruiksperiade af waarbij het dienstleverend bedrijf garant staat 

voor het functioneren van het product. Omdat een winkelcentrum onderhevig is aan constante verandering 

om de consument te blijven boeien, is de optie tot upgrading noodzakelijk. Na de 

gebruiksperiade/upgrading neemt het dienstleverend bedrijf de liftinstallatie retour om weer als mogelijke 

voeding voor nieuwe producten te dienen. Prikkeling tot het doorvoeren van duurzame innovatie is 

gewaarborgd op een overeenkomstige manier met de televisie uit het voorbeeld. Het voorbeeld is één van 

de mogelijke toepassingen van dienstproducten voor winkelcentra. De kans van slagen van de introductie 

van dienstproducten binnen winkelcentra is sterk afhankelijk van het draagvlak bij potentiële afnemers 

(beleggers/huurders). Het streven van dit onderzoek is te komen tot een aanzet om binnen winkelcentra 

dienstproducten aan te bieden. 

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is als volgt: 

"Een verAenmng van de mogelijkheden van toepassmg van dienstproducten m planmatige overdekte 

wmkelcentra. "' 

1.3 Probleemstelling 
De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt: 

''Hoe kunnr:n dienstproducten toegepast orden bi} de ontwixkelmg van planmatige overdelr.re 
wmke/centra :> 

Wat wordt onder dienstproducten verstaan? 

Wat wordt verstaan onder dienstproducten in winkelcentra? 

Welke producten (tastbare elementen) binnen een winkelcentrum kunnen als uitgangspunt voor 

dienstproducten worden genomen? 

Welke kringloop doorloopt een dienstproduct en hoe kan dit in het huidige vastgoedproces worden 

ingepast? 

Is deze kringloop toepasbaar op producten binnen een winkelcentrum? 

Is er draagvlak voor dienstproducten en kunnen deze dienstproducten bijdragen aan het verlagen van 

de milieubelasting van een winkelcentrum? 

1.4 Inkadering 
Dit onderzoek beperkt zich tot overdekte planmatige winkelcentra. Parkeren en ruimten bij overdekte 

planmatige winkelcentra die niet in eigendom zijn van de belegger vallen buiten de kaders van dit 

onderzoek. Het draagvlak van het dienstproduct is uitsluitend onderzocht voor beleggers en detaillisten. De 

belegger als eigenaar van het winkelcentrum en de detaillist als huurder van de winkelruimte. De focus van 

dit onderzoek ligt op de exploitatiefase. Tijdens de exploitatiefase wordt het winkelcentrum daadwerkelijk in 

gebruik genomen. Hetzelfde geldt voor dienstproducten in winkelcentra. Door bij het ontwikkelingsproces 

als projectontwikkelaar rekening te houden met de toepassing van dienstproducten in winkelcentra kunnen 
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deze optimaal worden ingepast. Het verbeteren van duurzaamheidprestaties van winkelcentra is een breed 

begrip. Dit onderzoek beperkt zich hierbij tot het verlagen van de milieubelasting van winkelcentra, dit o.a. 

gezien de tijdspanne waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. 

1.5 leeswijzer 
In figuur 1.1 is het plan van aanpak van dit onderzoek weergegeven. De inhoud van deze hoofdstukken 

wordt in deze leeswijzer toegedicht. 

Hoofdstuk 7 Evaluatie van draagvlak 
voor dienstproducten en de potentie om 

de m1lieubelast1ng te verlagen 

Hoofdstuk 8: Condusles en 
aanbevelingen 

Figuur 1.1: Plan van aanpak. 

In het tweede hoofdstuk is de "C2C filosofie" becommentarieerd en voorzien van een randvoorwaarde die 

geldt als rode draad in dit onderzoek. De randvoorwaarde is door middel van bureauonderzoek en na 

onderhoud met experts op-/vastgesteld. 

In het derde hoofdstuk is gedefinieerd wat onder een overdekt planmatig winkelcentrum wordt verstaan . 

Daarnaast wordt de intentie van het dienstproduct in deze winkelcentra uitgesproken. Vervolgens wordt 

toegelicht waarom vroegtijdig in het ontwikkelingsproces rekening dient te worden gehouden met de 

mogelijke toepassing van dienstproducten en welke rollen er voor de hierbij betrokken partijen zijn 

weggelegd . 

Het vierde hoofdstuk betreft een inventarisatie van producten (tastbare elementen) die zich in het 

winkelcentrum bevinden. Dit vormt het kader van producten die mogelijk als dienstproduct kunnen worden 

uitgevoerd. 
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In het vijfde hoofdstuk is de kringloop van dienstproducten in winkelcentra vormgegeven. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen het vastgoedproces van winkelcentra en de kringloop van het dienstproduct. 

Aan de hand van onderhoud met experts en literatuur zijn beide processen vormgegeven en geïntegreerd. 

In het zesde hoofdstuk zijn ter demonstratie producten uit het vierde hoofdstuk omgevormd tot 

dienstproducten. De kringloop van dienstproducten uit het vijfde hoofdstuk is als uitgangspunt genomen. 

In het zevende hoofdstuk is geëvalueerd wat de impact is op de cashflow van potentiële afnemers en de 

projectontwikkelaar bij toepassing van dienstproducten. Daarnaast is geëvalueerd of dienstproducten 

potentie hebben om de milieubelasting van winkelcentra te verlagen en of er draagvlak is bij potentiële 

afnemers voor deze producten. Deze evaluatie is gebaseerd op bevindingen uit dit onderzoek en gehouden 

interviews met potentiële afnemers. 

Ten slotte zijn in het achtste hoofdstuk aan de hand van de probleemstelling, conclusies aan dit 

onderzoek verbonden. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek. 
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2. HANDELEN VOLGENS ECONOMISCH PRINCIPE EEN 
RANDVOORWAARDE VOOR DIENSTPRODUCTEN 

2.1 Inleiding 
Om de milieubelasting van overdekte planmatige winkelcentra te beperken zijn in dit onderzoek 

dienstproducten als mogelijke alternatief bestudeerd. Dienstproducten zijn afkomstig uit het gedachtegoed 

van McDonough en Braungart door middel van hun "C2C filosofie". Deze filosofie wordt allereerst beknopt 

toegelicht en vervolgens becommentarieerd om te evalueren of de definitie van het dienstproduct voor dit 

onderzoek aangepast dient te worden. De definitie is niet aangepast alleen is een randvoorwaarde 

toegevoegd, namelijk dat wordt gehandeld volgens het economisch principe. Wat hieronder dient te worden 

verstaan en ten aanzien van welke middelen wordt vervolgens toegelicht. Ten slotte wordt in de conclusie 

toegelicht wat onder een dienstproduct in dit onderzoek dient te worden verstaan. 

2.2 Cradle to Cradle filosofie 
In het boek "Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things" van McDonough en Braungart uit 2002, 

wordt een nieuwe visie op duurzaam ontwerpen gegeven. De "C2C filosofie" is gebaseerd op het feit dat alle 

gebruikte materialen na hun bestaan in het ene product, op een hoogwaardige manier kunnen worden 

hergebruikt in een nieuw product of letterlijk als voeding kunnen dienen; afval is voedsel. Er is sprake van 

een kringloop, ook wel "wieg-tot-wieg benadering" genoemd. De "C2C filosofie" bekritiseert de 

productontwikkeling die zich beperkt tot de schadelijkheid van een product, "wieg-tot-graf benadering". 

Volgens de "wieg-tot-graf benadering" kennen in essentie producten een viertal fasen in hun levenscyclus. 

Deze fasen zijn: de grondstofwinning, de vervaardiging of productiefase, de consumptie of gebruiksfase en 

de afdankfase. [Bras-Kiapwijk et al., 2003; Hofman et al., 1997]. In dit onderzoek worden van deze fasen 

de volgende benamingen gehanteerd: de grondstofwinning, de realisatiefase, de exploitatiefase en de 

afdankfase. Tijdens de afdankfase vindt er afval- en emissieverwerking plaats. Het beperken van de 

schadelijkheid van het product bestaat uit het kiezen van schonere grondstoffen, het zuiniger maken van 

het gebruik en het optimaliseren voor recycling [Bras-Kiapwijk et al., 2003]. 

De kritiek van McDonough en Braungart op de "wieg-tot-graf benadering" is vooral gebaseerd op de 

opvatting dat minder slecht niet goed is. Mensen gaan dingen accepteren zoals ze zijn. Matig ontworpen, 

minder schadelijke producten worden beschouwd als het beste wat er te krijgen is. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het bedrijf DuPont (houdt zich hoofdzakelijk bezig met het produceren en ontwikkelen van chemische 

stoffen) dat zijn uitstoot van kankerverwekkende chemicaliën sinds 1987 met 70% heeft teruggedrongen. 

Dit gegeven geeft op zich een goed gevoel maar er vindt nog steeds uitstoot van kankerverwekkende 

chemicaliën plaats [Rakhorst, 2008]. 

Bij duurzame productontwikkeling gericht op het beperken van de schadelijkheid van het product door 

middel van recycling, treedt vaak kwaliteitsverlies op (downcycling). Bovendien is er veelvuldig sprake van 

restproducten die alsnog gestort moeten worden. Een voorbeeld hiervan is een reflectorpaaltje langs de 

weg, dikwijls gemaakt van oude petflessen of autobanden. De materialen waren op weg naar de stortplaats, 

maar krijgen een tweede leven. Veel mensen zullen dit beschouwen als goed, maar gedurende dat "leven" 

lekken zwavel en andere schadelijke stoffen de bodem in. Door de snelle veroudering van het 
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gedegradeerde materiaal, door blootstelling aan UV-licht, wordt het paaltje broos en mat. Na enige tijd 

moet het reflectorpaaltje worden vervangen en alsnog gestort worden. Het resultaat is dus niet de 

terugwinning van nuttig materiaal wat de "C2C filosofie" beoogt, maar de verspreiding van giftige stoffen en 

het verlies van hoogwaardig materiaal. 

Het streven van de "C2C filosofie" is hoogwaardig hergebruik van ingezette materialen of volledige 

biologische afbraak. Hoogwaardig hergebruik betekent dat materialen aan het einde van de levensduur 

zonder kwaliteitsverlies hergebruikt kunnen worden. Er vindt hierbij dus geen degradatie van 

materiaalfunctie plaats. De "C2C filosofie" deelt hierbij de materiaalstromen in twee categorieën in: 

biologische en technische voedingstoffen. Biologische voedingstoffen zijn nuttig voor de biologische 

kringloop, terwijl technische voedingstoffen nuttig zijn voor de technische kringloop [Rakhorst, 2008]. In 

figuur 2.1 zijn zowel de biologische als de technische kringloop weergegeven. Er zijn zowel gelijkenissen als 

verschillen tussen beide kringlopen, de afwijkende zijn hierbij in het grijs gearceerd. 

Figuur 2.1a: Biologische kringloop. 

Bron: Gebaseerd op "C2C filosofie '~ 

Figuur 2.1b: Technische kringloop. 

Bron: Gebaseerd op "C2C filosofie '~ 

McDonough en Braungart zijn van mening dat als de mens er in zou slagen om, net als de natuur, geen 

afval te produceren het onzinnig zijn zou, om te hameren op begrippen als minder, zuiniger en efficiënter. 

Het hameren op minder, zuiniger en efficiënter is kenmerkend voor eco-efficiëntie. In plaats van eco

efficiënt zou de mens eco-effectief moeten worden volgens McDonough en Braungart. 

Als metafoor van eco-effectiviteit gebruiken McDonough en Braungart een kersenboom. Talloze bloesems 

leveren fruit op voor vogels, mensen en andere levende wezens. Met het uiteindelijke doel dat de pit op de 

grond valt, wortel kan schieten en kan groeien. De boom produceert een overvloed aan bloesem en fruit 

zonder de omgeving uit te putten. De kersenboom produceert zelfs overdadig. Niemand zal echter zeggen 
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wat inefficiënt en wat een verspilling. Als de bloesems uiteindelijk op de grond vallen, verteren deze en 

wordt alles afgebroken tot voedingstoffen die micro-organismen, insecten, planten en de aarde voeden. De 

boom maakt in feite meer van zijn 'product' dan hij voor zijn eigen voortbestaan nodig heeft. Een 

kersenboom produceert geen afval, maar verrijkt in feite zijn hele omgeving [Rakhorst, 2008; SenterNovem, 

2008]. 

2.3 De bezwaren van de eradie to eradie filosofie 
In deze paragraaf wordt onderzocht welke haken en ogen er kleven aan de "C2C filosofie". Dit is door 

middel van een literatuurstudie gedaan. Het doel is te komen tot een kader voor het dienstproduct welke als 

uitgangspunt dient voor dit onderzoek. 

De "C2C filosofie" geeft aan dat mensen niet minder moeten gaan consumeren, maar juist meer moeten 

gaan consumeren (de kersenboom). Onder voorbehoud dat mensen materialen/bouwstoffen gebruiken die 

men kan teruggeven aan de biologische en technische kringlopen [Rakhorst, 2008]. Het behoud van alle 

bouwstoffen is echter niet mogelijk, omdat niet alle bouwstoffen volledig biologisch afbreekbaar zijn met als 

gevolg dat deze in de technosfeer zullen belanden. Het is dus bijna onvermijdelijk dat de technosfeer groeit 

ten opzichte van de biosfeer [Keunings, 2008; Martens & Amelung, 2007]. 

Het gebruik van louter afbreekbare stoffen is echter geen garantie voor succes. Van den Berg2 attendeert op 

een groot misverstand over de giftigheid van stoffen. Met alleen biologische grondstoffen kunnen zeer 

giftige samenstellingen gemaakt worden. De kern van de "C2C filosofie" is dat duurzaamheidproblemen met 

technologische verbeteringen kunnen worden opgelost, zonder dat mensen hun levensstijl drastisch hoeven 

aan te passen. De "C2C filosofie" legt dan ook veel nadruk op de zogenaamde technologieal-fix waarbij 

eenzijdig naar oplossingen wordt gezocht in de techniek_ en niet in bijvoorbeeld de sociologie, economie, of 

in de maatschappelijke of culturele hoek [Martens & Amelung, 2007]. Hierdoor kan het rustgevende idee 

ontstaan dat we onze huidige levensstijl gewoon kunnen blijven voortzetten. Dus dat ongeremde 

economische- en bevolkingsgroei mogelijk is en we onze natuurlijke hulpbronnen met grote hoeveelheden 

kunnen blijven gebruiken [Keunings, 2008]. 

De "C2C filosofie" laat transport en energiegebruik buiten beschouwing. Recycling zal echter leiden tot een 

toename van transport en energiegebruik in vergelijking tot huidige productieprocessen [Kiv, 2008; Martens 

& Amelung, 2007]. Hoe afvalstromen zo kunnen worden geleid dat ze precies in de juiste hoeveelheid, op 

het juiste moment en op de juiste plaats als "voedsel" voor andere processen kunnen dienen, met een 

gering beroep op transport en energie is een open vraag. Met andere woorden: koste wat kost grondstoffen 

in kringloop houden is geen optie. [Martens & Amelung, 2007]. 

De "C2C filosofie" heeft geen oog voor systeemgrenzen [Aalbers et al., 2008]. Wat bij de "wieg-tot-graf 

benadering" wel helder is ingekaderd. Zo kennen producten in essentie volgens deze benadering een viertal 

stappen in hun levenscyclus, te weten de grondstofwinning, de productiefase, de consumptie of 

2 Berg, M.H.N. van den, Architectural & Industrial Designer DSM, interview januari 2009. 
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gebruiksfase en de afdankfase. Met andere woorden elk systeem van een product heeft een in-kant en een 

uit-kant [Bras-Kiapwijk et al., 2003]. Wanneer een product (hoogwaardig) wordt hergebruikt is het moeilijk 

een kader te stellen wat binnen of wat buiten het systeem valt. Neem bijvoorbeeld hergebruik en 

grondstofwinning. Ze beogen beiden hetzelfde, namelijk het verkrijgen van hoogwaardige grondstoffen. 

Hergebruik bevindt zich echter, aan het einde van de levenscyclus en grondstofwinning aan het begin. De 

systeemgrenzen zijn bij de "C2C filosofie" gecompliceerd te bepalen. In het voorbeeld van het hergebruik 

van het reflectorpaaltje kan volgens Van den Berg geen uitspraak worden gedaan of er kwaliteitverlies 

optreedt zonder inhoudelijk te kijken naar de keten. Bovendien wordt gesuggereerd dat het reflectorpaaltje 

alsnog gestort moet worden. Dit is volgens hem nog maar de vraag. Hij is het echter eens met de "C2C 

filosofie" dat in de huidige industrie wegwerpproducten de norm zijn geworden. Niemand ziet het nut er van 

in een product dat volledig aan zijn einde is, nog eens te hergebruiken. 

In de aflevering van TegenlichtJ genaamd "Afval is voedsel" uit 2006, geeft Ford4 aan dat het ontwerp van een auto 

anders moet en kan. Volgens hem heeft Ford-motor company momenteel 22.000 kg grondstof nodig om een auto van 

1300 kg te produceren, die na het gebruik worden afgedankt tot kwalitatief minder materialen. 

Door producten dusdanig te ontwerpen dat het niet vanzelfsprekend is dat er afval ontstaat, kan het 

verbruik van natuurlijke hulpbronnen aanzienlijk worden gereduceerd. In Nederland is getracht om door 

middel van het invoeren van een verwijderingbijdrage voor wit- en bruingoed hergebruik te stimuleren. 

Als je in Nederland niet al te lang geleden een tv of een koffiezetapparaat hebt gekocht., dan heb je waarschijnlijk bij 

de kassa gemerkt dat je een kleine bijdrage extra moest betale~ boven op de prijs van je aankoop. Dat extraatje is de 

verwijderingbijdrag~ en die is wettelijk verplicht. 

In 1998 werd het "Besluit beheer wit- en bruingoed" van kracht. Dat betekent dat fabrikanten van allerlei elektrische 

apparaten (wit- en bruingoed) wettelijk verplicht zijn om hun producten terug te nemen nadat die door de gebruikers 

worden afgedankt. Ze moeten daarbij zorg dragen voor een milieuverantwoorde manier van verwerken. De gedachte 

erachter is dat fabrikanten op die manier verantwoordelijk zijn en blijven voor de apparaten die ze het land insturen. 

De samenleving wordt zo niet opgezadeld met een enorme berg afval: de fabrikant krijgt alles terug. En omdat die 

apparaten bestaan uit waardevolle materialen, of misschien zelfs nog bruikbare onderdelen bevatten, wordt de 

fabrikant er op deze manier toe aangezet om met de onderdelen of materialen iets nuttigs te doen, zodat via recycling 

of hergebruik een gesloten kringloop ontstaat. Door deze kringlopen verminder je niet alleen de afvalberg, maar heb je 

tegelijk minder grondstoffen nodig. 

De klanten moeten dit kringloopsysteem deels betalen. Voor een aantal apparaten moet bij de aankoop een bedrag 

(tussen €1 en €17 euro) worden bijbetaald, dat bedoelde bedrag is om de latere verwijdering ervan te bekostigen. 

In 2004 werd de regeling van 1998 vervangen door een uitgebreidere, waardoor de terugnameverplichting van de 

fabrikant nu geldt voor zo ongeveer elk materiaal waar "batterijen in kunnen of een stekker aanzit". In 2003 ging het 

om zo'n 8 miljoen apparaten, die samen 134 miljoen kilogram wogen. 

Bron: Roorda, 2005. 

3 Tegenlicht is een informatief programma van de televisieomroep VPRO. 
4 

Ford is directeur van Ford-motor company. 
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De verwijderingsbijdrage is een goede aanzet maar faalt op een aantal punten. De fabrikanten worden niet 

gestimuleerd om individueel te innoveren vanwege het feit dat het afgedankte product na centraal te zijn 

ingezameld mogelijk naar een concurrerende fabrikant gaat. Met andere woorden : fabrikanten kijken naar 

elkaar. Het heeft weinig zin om te kiezen voor natuurlijke hulpbronnen die eenvoudig te recyclen of 

hergebruiken zijn als deze uiteindelijk in de massa verdwijnen. 

Daarnaast betalen klanten de bijdrage vooraf en worden verder nauwelijks gestimuleerd om het product op 

de gewenste manier te retourneren. Neem bijvoorbeeld een koffiezetapparaat; komt deze werkelijk in de 

keten terug of kiest de consument voor de afvalbak in de achtertuin? 

Margry5 geeft aan dat bij DAF trucks tijdens de afdankfase van de trucks het metaal wordt ingezameld, 

omgesmolten en hergebruikt om er zo weer nieuwe producten van te maken. Hierbij vindt nagenoeg geen 

functiedegradatie plaats. Bij de kunststoffen vindt veelal wel een functiedegradatie plaats (recycling), omdat 

deze moeilijker zijn te demonteren en dus moeilijker te sorteren zijn . Deze gerecyclede kunststoffen hebben 

een slechtere kwaliteit, waardoor er niet meer hetzelfde onderdeel van gemaakt kan worden. 

2.4 Randvoorwaarde voor dienstproducten 
Het is de vraag of een dienstproduct dat volledig volgens de "C2C filosofie" wordt hergebruikt zal leiden tot 

een verlaging van de milieubelasting. Bovendien blijkt uit commentaar op de "C2C filosofie" dat het 

praktisch onhaalbaar is materialen volledig te behouden volgens de C2C kringloop en worden in de "C2C 

filosofie" verkeerde veronderstellingen gemaakt ten aanzien van hergebruik. Zo kunnen materialen worden 

hergebruikt in andere producten zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. 

De "C2C filosofie" verliest de component efficiëntie uit het oog. De wereld zal ons namelijk met grenzen 

blijven confronteren. Of het nu gaat om de capaciteit van ecosystemen, om bic-afbreekbare stoffen te 

verwerken, om de beschikbare ruimte, om natuurlijke materialen te verbouwen, om de hoeveelheid energie 

die aan recycling/hoogwaardig hergebruik wordt besteed, om de beschikbaarheid van minerale grondstoffen 

of om de beschikbare transportcapaciteit [Martens & Amelung, 2008]. Handelen volgens economisch 

principe is een alternatief dat rekening houdt met de grenzen van de wereld. Economisch principe wil 

zeggen dat men een bepaald resultaat wil behalen met minimale opoffering van beschikbare middelen [De 

Boer et al., 2001]. 

Het streven van dit onderzoek is een verkenning van de mogelijkheden om dienstproducten in planmatige 

overdekte winkelcentra toe te gaan passen, dus niet de ontwikkeling van specifieke dienstproducten. 

Handelen volgens economisch principe wordt hierbij als randvoorwaarde gesteld. In de volgende paragraaf 

wordt ingegaan wat in dit onderLoek onder handelen volgens economisch principe wordt verstaan en op 

welke middelen dit wordt toegepast. 

5 Margry, W., Manager Environmental Systems DAF Trucks, interview november 2008. 
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2.5 Handelen volgens economisch principe 
De randvoorwaarde waaraan elk dienstproduct binnen het kader van dit onderzoek dient te voldoen is dat 

wordt gehandeld volgens economisch principe. In deze paragraaf wordt stilgestaan voor welke middelen dit 

principe geldt in dit onderzoek. Het dienstproduct staat in dit onderzoek centraal. In de economische 

wetenschap worden normaliter drie productiemiddelen onderscheiden: 

Natuu~; 

Arbeid7
; 

Kapitaal8. 

[Biommaert & Blommaert, 2004]. 

Om over deze productiemiddelen te beschikken zijn financiële middelen9 noodzakelijk [Biommaert & 

Blommaert, 2004; De Boer et al., 2001]. 

Niet alle (productie)middelen worden in dit onderzoek in ogenschouw genomen. De onderzoeksfocus ligt op 

het draagvlak bij potentiële afnemers en verlaging van de milieubelasting van winkelcentra door invoering 

van dienstproducten. Uit een eerste verkenning onder potentiële afnemers (beleggers/detaillisten) 10 blijkt 

dat er draagvlak is mits de overgang van product naar dienstproduct minimaal kostenneutraal is. Roorda 

(2005) geeft bovendien aan dat bij allerlei soorten plannen en beslissingen financiële aspecten opvallend 

zwaar meewegen. Volgens van den Berg is geld de "brandstof" om duurzame, milieuvriendelijke 

productieprocessen te ontwikkelen. Om deze reden wordt in dit onderzoek aangenomen dat de bereidheid 

van afnemers om dienstproducten binnen planmatige overdekte winkelcentra te introduceren aanzienlijk zal 

toenemen als de invoering hiervan minimaal kostenneutraal is. Het verlagen van de milieubelasting van 

winkelcentra komt in dit onderzoek overeen met een minimale aanspraak van natuurlijke hulpbronnen 

(onderdeel van productiemiddel natuur6
). De opgesomde productiemiddelen arbeid, kapitaal en 

bodemgebruik (onderdeel van productiemiddel natuur) vallen hierdoor buiten het kader van dit onderzoek. 

Om deze reden geldt het handelen volgens economisch principe voor een winkelcentrum in dit onderzoek 

ten aanzien van; natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen. Met andere woorden: een minimale 

opoffering van financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen gedurende de gehele kringloop van het 

winkelcentrum. De focus ligt hierbij op de kringloop van het dienstproduct. 

6 In de economie staat natuur voor bodemgebruik of voor natuurlijke hulpbronnen, waarvan het aanbod vast is (ofwel, 
dat het aanbod niet gevoelig is voor veranderingen in prijs). [Biommaert & Blommaert, 2004]. 
7 In de economische wetenschap wordt onder arbeid verstaan alle geestelijke en lichamelijke inspanning van mensen ten 
dienste van de productie [Heertje & Van Sandwijk, 2006]. 
8 kapitaal is een afgeleid productmiddeL De productiemiddelen natuur (grondstoffen) en arbeid zijn primaire 
productiemiddelen. Door eerst kapitaal aan te wenden in plaats van direct de in de natuur aanwezige stoffen handmatig 
te bewerken, kan men uiteindelijk een veel grotere productie bereiken (machines/gebouwen/transportmiddelen). De input 
om kapitaal te realiseren zijn natuur en arbeid en al eerder geproduceerd kapitaal [Biommaert & Blommaert, 2004]. 
9 Dit zijn middelen die als vergoeding/beloning dienen te worden afgedragen om over productiemiddelen te kunnen 
beschikken [Biommaert & Blommaert, 2004; De Boer et al., 2001]. 
1° Komen overeen met de geïnterviewde beleggers en detaillisten, zij staan vermeld na de literatuurlijst. 
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2.5.1 Natuurlijke hulpbronnen 
Zowel om energie op te wekken als om als grondstof te dienen voor een bepaald (dienst)product, moeten 

natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt. 

Er kunnen drie vormen van voorraden natuurlijke hulpbronnen worden onderscheiden: 

Stromingvoorraden; 

Vernieuwbare voorraden; 

Niet vernieuwbare voorraden. 

Stromingvoorraden 

Dit zijn voorraden waarvan het gebruik niet leidt tot vermindering van de omvang van deze stromen. 

Vernieuwbare voorraden 

Dit zijn gewassen. Hiervan mag het gebruik niet groter zijn dan de aanwas. 

Niet vernieuwbare voorraden 

Dit zijn voorraden waarvan de aanwas wordt bepaald door trage geologische processen. Dit gaat vanuit 

menselijk perspectief zo langzaam dat onttrekking leidt tot verlaging van de voorraad [Reijnders, 2000]. 

Om feeling te krijgen wat onder de betreffende voorraden dient te worden verstaan zijn in tabel 2.1 

voorbeelden van deze voorraden ondergebracht. De tabel is tot stand gekomen aan de hand van de indeling 

van Reijnders (2000) en inzichten van Muilerman 11
• 

Tabel 2.1: (Grondstof)voorraden ondergebracht bij natuurtijke hulpbronnen. 

Stromingvoorraden Vernieuwbare voorraden Niet vernieuwbare voorraden 

-Zon - Houtvezels - Fossiele grondstoffen 

-Wind - Landbouwproducten - Minerale grondstoffen 

- Waterstroming -Visserij -Grondwater (doet eeuwen over vernieuwen) 

- Aardwarmte 

Bron: Gebaseerd op Reijnders (2000) en inzichten van Muilerman. 

Stromingvoorraden zijn eindeloos voorradig, hiervoor hoeven niet direct (niet) vernieuwbare voorraden 

gebruikt te worden; voorbeelden hiervan zijn zon en wind. Muiierman merkt hierbij op dat om gebruik van 

deze stromingvoorraden te maken vaak (niet) vernieuwbare voorraden dienen te worden gebruikt. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de productie van een windmolen om windenergie te produceren. Stromingvoorraden 

zijn de meest zuivere natuurlijke hulpbronnen die er zijn. Stromingvoorraden kunnen echter niet dienen als 

grondstof voor een product; het is een voorraad om energie op te wekken. Als grondstof van een product 

zijn vernieuwbare voorraden de meest zuivere natuurlijke hulpbron. Het gebruik moet echter niet groter zijn 

dan de aanwas om deze voorraad intact te houden tevens moet de samenstelling van verschillende 

11 Muilerman, H., International Agro Policy Coordinator, Stichting Natuur en Milieu, interview oktober 2008. 
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natuurlijke hulpbronnen niet giftig zijn, zie paragraaf 2.3. Er is dan als het ware sprake van de biologische 

kringloop van de "C2C filosofie" maar dan binnen het kader van het handelen volgens economisch principe. 

Niet vernieuwbare voorraden zijn de meest milieubelastende natuurlijke hulpbronnen. De "C2C filosofie" 

tracht om deze niet vernieuwbare voorraden met de technische kringloop te behouden. De "C2C filosofie" 

suggereert door middel van deze kringloop als het ware dat een niet vernieuwbare voorraad een 

vernieuwbare voorraad is. Dit blijkt echter een utopie en vraagt bovendien om een aanzienlijke hoeveelheid 

energie, zie paragraaf 2.3 . Er moet niet worden doorgeslagen naar energiebesparing of besparing op 

grondstoffen van producten, zie figuur 2.2. Er moet worden gestreefd naar een minimaal verbruik van 

natuurlijke hulpbronnen gedurende de gehele kringloop van een dienstproduct. 

Natuurlijke hulpbronnen t.b.v. energie 

Natuurlijke hulpbronnen t.b.v. grondstoffen voor product 

+ 

TotaalgebrUlkj-verbrUik natuurliJke hulpbronnen 

Figuur 2.2: Totaal natuurlijke hulpbronnen. 

2.5.2 Financiële middelen 
De financiële middelen met betrekking tot dienstproducten worden in dit onderzoek onderverdeeld in: 

Gebruiksvergoeding dienstproduct; 

Kringloopkosten dienstproduct. 

Gebruiksvergoeding dienstproduct 

Vergoeding ten laste van de afnemer voor het gebruik van de dienst die het dienstproduct levert. 

Het ontwikkelen van dienstproducten kan gepaard gaan met een hogere initiële investering door 

bijvoorbeeld de materiaalkeuze. Het feit dat het dienstproduct wordt voorgefinancierd door het 

dienstleverend bedrijf zorgt ervoor dat er geen initiële investeringen van de afnemers worden verwacht. Het 

aanschaffen van dienstproducten kan dus ook financieel gedreven zijn, omdat er geen initiële investering 

noodzakelijk is en die zich in de praktijk als drempel kan opwerpen 

Kringloopkosten dienstproduct 

Kosten ten laste van het dienstleverend bedrijf tijdens de gehele kringloop van het dienstproduct. Het 

belang om als dienstleverend bedrijf tijdens de ontwikkeling van het dienstproduct stil te staan bij de totale 

levenscyclus is aanzienlijk versterkt. Bezuinigen ten gunste van de realisatiekosten kunnen gepaard gaan 

met een toename van de kosten voor de instandhouding van het product. 

Wanneer bepaalde bouwkundige producten (tastbare elementen) in het winkelcentrum als dienstproduct 

worden aangeboden kunnen de stichtingkosten (bouwkosten, inrichtingskosten), de exploitatiekosten (vaste 

kosten, energiekosten, onderhoudskosten), de huisvestingslasten (bijkomende lasten) en sloopkosten 
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afnemen. 12 Het gevolg is echter dat er gedurende de gebruiksperiade van het dienstproduct een bepaalde 

vergoeding dient te worden betaald om van de dienst die het product levert gebruik te mogen maken. Er 

dient een balans te zijn tussen de besparing van de kringloopkosten en de gebruiksvergoeding die voor het 

gebruik van het dienstproduct moet worden afgedragen, zie figuur 2.3. In het meest ideale scenario zijn de 

besparingen groter dan de gebruiksvergoeding van het dienstproduct. Hierbij dient te worden opgemerkt 

dat niet alleen bouwkundige producten als dienstproduct aangeboden kunnen worden. Dit was puur ter 

indicatie om aan te tonen dat er een balanswerking moet zijn tussen besparingen en vergoedingen. Alle 

producten (tastbare elementen) in een overdekt planmatig winkelcentrum kunnen in principe als een 

dienstproduct worden aangeboden, in hoofdstuk 4 zijn deze geïnventariseerd. 

Bespanngen 
Krmqloopkosten 

GebrUiksvergoedmg 
Dienstproduct 

Figuur 2.3: Balans tussen kostenbesparing en gebruiksvergoeding dienstproduct. 

2.6 Conclusie 
De "C2C filosofie" is gebaseerd op het feit dat alle gebruikte materialen na hun bestaan in het ene product, 

op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt in een nieuw product of een voedende functie 

moeten hebben; afval is voedsel. Er is sprake van een kringloop, ook wel "wieg-tot-wieg benadering" 

genoemd. Het is de vraag of een dienstproduct dat volledig volgens de "C2C filosofie" wordt hergebruikt, zal 

leiden tot een verlaging van de milieubelasting. De "C2C filosofie" tracht door hergebruik alle materialen te 

behouden en verliest hierbij de component efficiëntie uit het oog. De wereld zal ons namelijk met grenzen 

blijven confronteren. Handelen volgens economisch principe houdt rekening met deze grenzen van de 

wereld. De definitie van een dienstproduct, zoals in de aanleiding is geformuleerd, is niet aangepast. Wel 

wordt deze voorzien binnen dit onderzoek van de randvoorwaarde dat bij de introductie van elk 

dienstproduct dient te wordt gehandeld volgens het economisch principe. Handelen volgens economisch 

principe wil zeggen dat men een bepaald resultaat wil behalen met minimale opoffering van beschikbare 

middelen. In dit onderzoek is handelen volgens economisch principe voor een winkelcentrum een minimale 

opoffering van financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen gedurende de gehele kringloop van het 

winkelcentrum. Aangaande de minimale opoffering van natuurlijke hulpbronnen moet niet worden 

doorgeslagen naar energiebesparing of besparing op grondstoffen van producten, het gaat om minimaal 

totaalverbruikj-gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Er is draagvlak bij potentiële afnemers voor 

dienstproducten mits de overgang van producten (tastbare elementen) naar dienstproduct in winkelcentra 

minimaal kostenneutraal is. 

12 Interpretatie van deze posten in dit onderzoek, zie in bijlage 1 en 2. 
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3. AANDACHT VOOR DIENSTPRODUCTEN TIJDENS 
ONTWIKKELINGSPROCES VAN WINKELCENTRA 

3.1 Inleiding 
Allereerst wordt in dit hoofdstuk gedefinieerd wat onder een overdekt planmatig winkelcentrum wordt 

verstaan. De intentie van dienstproducten in overdekte planmatige winkelcentra is dat naast energiereductie 

mogelijk efficiënter wordt omgesprongen met natuurlijke hulpbronnen die noodzakelijk zijn voor de 

vervaardiging van het winkelcentrum. Vervolgens wordt toegelicht dat vroegtijdig in het ontwikkelingsproces 

in verband met beïnvloedbaarheid, rekening dient te worden gehouden met de mogelijke toepassing van 

dienstproducten. Een projectontwikkelaar is hierbij de partij die het initiatief moet nemen. Het 

dienstleverend bedrijf zal bij gebruik van dienstproducten als betrokken partij toetreden tot het 

vastgoedproces. Zijn rol, maar ook die van de overige betrokken partijen van het dienstproduct, worden in 

dit hoofdstuk toegelicht. 

3.2 Overdekt planmatig winkelcentrum 
Dit is een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van dienstproducten in 

overdekte planmatige winkelcentra. Er bestaan in de literatuur meerdere definities van planmatige 

winkelcentra. 

Bolt (2003) geeft als definitie van een winkelcentrum: 

''Een winkelconcentratie met minimaal twee winkels, met een gezamenlijke winkel-verkoopvloer-oppervlakte 

(WVO) van minstens 1500 ni." 

De NRW13 hanteert als definitie van planmatige winkelcentra: 

''Een winkelcentrum wordt als planmatig gezien wanneer het centrum als één geheel planmatig is 

ontwikkeld, het gebruiksvloeroppervlak meer dan 2.500 ni bedraagt en het centrum minimaal drie 

verkooppunten telt. " 

De definitie van Bolt (2003) is niet specifiek voor planmatige winkelcentra, bovendien zijn beide definities 

niet specifiek voor overdekte winkelcentra. Voor dit onderzoek wordt daarom de volgende definitie voor een 

overdekt planmatig winkelcentrum gehanteerd: 

PEen overdekt gebouw LVaann ten minste drie detaJII1andelseen17eaen ZIJn gevestigd, waarvan net 

gebrui!.sv!oeroppervlak meer äan 2.500 m2 bedraagt en het gtY;our-1 als éen geheel ts gerealiseerd, 

eventuet.'/ gefaseerd. " 

Bij overdekte planmatige winkelcentra wordt in de praktijk een scheiding gemaakt tussen winkelruimten en 

andere bedrijfsruimten (volgens artikel 7:290 BW) en semi-openbare ruimte. Deze scheiding tussen 

winkelruimten en semi-openbare ruimten komt door de manier waarop de betreffende ruimten worden 

13 De Nederlandse Raad van Winkelcentra. 
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opgeleverd en in stand worden gehouden. Zo wordt door de projectontwikkelaar de semi-openbare ruimte 

gebruiksklaar en de winkelruimte wind- en waterdicht (casco) opgeleverd aan de belegger. Dit verschil in 

afwerking komt volgens Knoester14 omdat huurders (met name detaillisten) graag haar "eigen" 

interieurbureaus de ruimten in willen laten richten. Van 't Westeinde15 geeft aan dat huurders heel 

specifieke eisen hebben. Een ander gegeven is dat de vernieuwingstermijn van winkelruimten aanzienlijk 

korter is dan die van de semi-openbare ruimte. Volgens Hoogland 16
, Benschop17 en Bakker18 ligt de 

vernieuwingstermijn van een winkelruimte tussen de 5-10 jaar en die van de semi-openbare ruimte tussen 

de 10-15 jaar. Voorjin dit onderzoek is de aanname gedaan dat het maken van de scheiding tussen 

winkelruimten en semi-openbare ruimten noodzakelijk is. Verder is aangenomen dat de belegger eigenaar is 

van het gehele winkelcentrum en dat de detaillist de huurder is van één van de winkelruimten, zie paragraaf 

1.1. 

Winkelruimte 

Onder winkelruimte wordt in dit onderzoek verstaan: 

''Ruimte voor detailhandel die m een o."-erdekt planmatig wmkelcentrum door de belegger met 

hu/lrvoorwaarden besdnkiJäar wordt gesteld aan detaillisten. 

Andere bedrijfsruimten 

Onder andere bedrijfsruimten (volgens artikel 7:290 BW) van een overdekt planmatig winkelcentrum wordt 

in dit onderzoek verstaan: 

"R/Jimte voor een commeraeel programma met utczondermg van detailhandel, d1e in een overriekt planmattg 

winkelcerJtrum door de belegger met huuNoon vaarden beschikbaar wordt gesteld aan niet-defiltllisten. "' 

Hierbij moet gedacht worden aan horeca, leisure, banken e.d. Voorjin dit onderzoek zijn géén niet

detaillisten benaderd. Andere bedrijfsruimten vallen dan ook buiten het kader van dit onderzoek. 

Semi-openbare ruimte 

Onder de semi-openbare ruimte van een winkelcentrum wordt in dit onderzoek verstaan: 

"Dfl openbare rutmte is die rwmre d~e alleen tijdens opemng van her wtnl<:elcentrum roegankei1J'k 1s voor 

tedereen e11 met als IVIflkelrliJmte of andere bedn]fsrwmte (L'OI!Jens arttkel 7. 290 BW) kan worden 

aangeduid. n 

14 
Knoester, B., Realisatiemanager MAB, interview oktober 2008. 

15 
Westeinde, J. van 't, Senior Adviseur Installaties MAB, interview oktober 2008. 

16 
Hoogland, A.J., Algemeen directeur SCM, interview november 2008. 

17 
Benschop, H., Algemeen directeur Benschop, interview november 2008. 

18 
Bakker, S.J., Senior Marketing Manager Retail & Leisure MAB, interview oktober 2008. 
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De semi-openbare ruimte is het intermediair tussen de verschillende winkelruimten. Bakker en Hoogland 

attenderen op het feit dat sommige overdekte planmatige winkelcentra (geheel of gedeeltelijk) openbare 

ruimten bezitten in plaats van een semi-openbare ruimte (bijvoorbeeld Heuvel galerie te Eindhoven). Dit 

betekent een geheel andere benadering van de ruimten; zo worden deze ruimten niet afgesloten tijdens 

sluiting van de winkelruimten. In dit onderzoek wordt aangenomen dat het winkelcentrum wat betreft 

openbare ruimte alleen semi-openbare ruimte bevat. 

3.3 Intentie van het dienstproduct in een overdekt planmatig 
winkelcentrum 
De intentie van het dienstproduct in een overdekt planmatig winkelcentrum is dat de focus op 

energiereductie wordt weerlegd naar een minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen gedurende de 

gehele kringloop van het winkelcentrum. Dat de focus ten aanzien van milieubelastingverlaging bij het 

vastgoedproces niet op minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen ligt kan mogelijk worden verklaard 

door het feit dat in tegenstelling tot de productie-industrie de afdankfase geen onderdeel uitmaakt van de 

fasen van het vastgoedproces. Dit blijkt uit Nozeman (2008) waarin is onderzocht wat onder de fasen in het 

vastgoedproces dient te worden verstaan. Zo blijkt dat ondanks dat het vastgoedproces een iteratief proces 

is, er onderscheid kan worden gemaakt in verschillende fasen. Het zijn beslissingsmomenten die de 

overgang naar een volgende fase markeren. Deze beslissingen zijn veelal financieel gedreven. Het moment 

waarop de gofno go-beslissing worden genomen, waarop commitment voor de volgende fase wordt 

aangegaan en de handtekening de beslissing vastlegt. Over een aantal benamingen lopen de meningen in 

de vastgoedwereld uiteen. In Tabel 3.1 is een aantal van die opvattingen weergegeven. Zo onderscheiden 

Cadman & Austin-Growe (1978) vier fasen; Elias (1993) onderscheidt ook vier fasen dezelfde vierdeling 

wordt gevolgd Gehner (2003) en Oude Veldhuis (1993). Ratcliffe & Stubbs onderscheiden vijf fases; Miles et 

al. (2003) komt tot acht verschillende fasen. 

Tabel 3.1: Fasen van het vastgoedproces. 

Bron: Nozeman, 2008. 

Cadman & 
Austin-Crowe 

Evaluatie 

Voorbereiding 

Uitvoering 

Overdracht 

Miles et al. 

Opperen van ideeën 

Verfijning van idee 

Haalbaarheidstaets 

Contractonderhandeling 

Contractuele verplichtingen 

Bouw 

Oplevering en formele 
opening 

Property, asset en portfolio 
management 

Elias 1 Gehner /Oude 
Veldhuis 

Initiatief- of startfase 

Ontwikkelingsfase 

Realisatiefase 

Exploitatie- of beheerfase 

Ratcliffe & Stubbs 

Concept en initiële 
overweging 

Locatiebeoordeling en 
haalbaarheidsonderzoek 

Gedetailleerd ontwerp en 
evaluatie 

Contract en bouw 

Marketing, beheer en 
overdacht 
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Het is gebruikelijk dat wanneer de exploitatie-inkomsten voor de belegger afnemen en upgrading van het 

object door middel van renovatie of groot onderhoud geen optie is, het object wordt afgestoten of 

herontwikkeld . Een projectontwikkelaar bestudeert dergelijke locaties en gaat bij potentie over tot handelen. 

Wanneer de ontwikkeling weer opnieuw begint is de kring gesloten [Koek, 1996]. Er kunnen vraagtekens 

worden geplaatst bij het gegeven dat de kring gesloten is, omdat in de meeste gevallen nog voordat er 

nieuwe ontwikkelingen plaatshebben opstallen worden gesloopt. 

Los van de discussie of de kring gesloten is, wordt de afdankfase momenteel niet als afzonderlijke fase van 

het vastgoedproces gezien, zie tabel 3.1. De afdankfase wordt in dit onderzoek gesplitst in een 

hergebruikfase en eindfase. Dit resulteert in de volgende onderscheiden: 

"wieg-tot-graf benadering" (initiatieffase - ontwikkelingsfase - realisatiefase- exploitatiefase -

afdankfase te weten de eindfase); 

"wieg-tot-wieg benadering" (initiatieffase - ontwikkelingsfase - realisatiefase- exploitatiefase -

afdankfase te weten de hergebruikfase). 

In figuur 3.1 is zowel de "wieg-tot-wieg benadering" in de vorm van de groene gesloten cirkel, als de "wieg

tot-graf benadering" opgenomen. 

Figuur 3.1: Het vastgoedproces met afdankfase. 

Bron: Gebaseerd op "C2C filosofie " (bezwaren op C2C filosofie in ogenschouw genomen). 
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3.4 Beïnvloedbaarheid van ontwikkelingsproces 
Naarmate het ontwikkelingsproces van een vastgoedobject vordert, vermindert de mogelijkheid om 

aspecten te beïnvloeden, bovendien zullen eventuele wijzigingen gepaard gaan met hoge inspanningen en 

dus kosten [Koek, 1996; Keyner & Van Rosmalen, 2001]. Om bij het gebruik van dienstproducten een 

minimale hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen op te offeren, is het noodzakelijk om 

hiermee vroegtijdig in het ontwikkelingsproces rekening te houden; zie ook figuur 3.2. 

Initiatief
fase 

Realisatiefase Exploitatiefase 

Figuur 3.2: De afname van de beïnvloedbaartleid van het proces versus het kostenvet1oop in het 
ontwikkelingsproces. 
Bron: Keyner & Van Rosmalen, 2001. 

Wanneer vroegtijdig in het ontwikkelingsproces van een winkelcentrum rekening wordt gehouden met de 

eventuele toepassingen van dienstproducten gedurende de exploitatiefase kunnen deze optimaal worden 

ingepast en kunnen de noodzakelijke voorzieningen worden gerealiseerd. Een noodzakelijke voorziening 

dient in dit onderzoek te worden geïnterpreteerd als middelen die in de ruimte dienen te worden 

aangebracht om het dienstproduct optimaal te kunnen laten functioneren, zoals elektravoorzieningen. 

Ondanks dat de projectontwikkelaar tijdens de exploitatiefase niet meer direct betrokken is bij het overdekt 

planmatig winkelcentrum (mits het eigendom is overgedragen aan de belegger, wat in de meeste cases het 

geval is), is dit de aangewezen partij die rekening kan houden met de toepassingen van dienstproducten in 

winkelcentra. Dit omdat de projectontwikkelaar "de spin in het web" is gedurende de initiatief- t/m 

realisatiefase. Als één van de weinige partijen binnen het ontwikkelingsproces heeft de projectontwikkelaar 

met bijna alle noodzakelijk geachte partijen te maken [Nozeman, 2008]. Hierbij dient te worden opgemerkt 

dat de winkelruimte wind- en waterdicht (casco) wordt opgeleverd door de projectontwikkelaar. 

Interieurbureaus verzorgen de verdere inrichting van de winkelruimte. De invoering van dienstproducten, 

dus ook binnen de winkelruimte, heeft niet tot doel de projectontwikkelaar op te zadelen met extra 

coördinatie. In dit onderzoek is dan ook aangenomen dat de coördinatie van voorzieningen voor producten 

die in het huidige vastgoedproces door de interieurbureaus worden verzorgd, bij invoering van 

dienstproducten ook door deze partij wordt verzorgd. 

3.5 Rol van betrokken partijen dienstproduct 
In dit onderzoek worden ten aanzien van het dienstproduct drie typen partijen onderscheiden, te weten: 

dienstleverend bedrijf; 

Afnemer (belegger/detaillist); 

Intermediair (projectontwikkelaar /interieu rbu rea u). 
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Dienstleverend bedrijf 

Het dienstleverend bedrijf is gedurende de gehele kringloop eigenaar van het product en staat gedurende 

de gehele gebruiksperiade garant voor de instandhouding van de overeengekomen prestaties. Het 

dienstleverend bedrijf zal hierdoor toetreden als betrokken partij binnen het vastgoedproces. 

Afnemer 

De (potentiële) afnemer van het dienstproduct (in dit onderzoek een belegger/detaillist) maakt gebruik van 

de dienst die het product levert tegen betaling van een vergoeding aan het dienstleverend bedrijf. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat alle kosten die verbonden zijn aan het dienstproduct gedurende de 

gebruiksperiode, maar ook tijdens de afdankfase van het product voor rekening van het dienstleverend 

bedrijf zijn. De afnemer van het dienstproduct draagt enkel en alleen een vergoeding af en is gevrijwaard 

van alle overige (bijkomende) kosten van het dienstproduct. 

Intermediair 

De projectontwikkelaar en het interieurbureau zijn de intermediair tussen de afnemer en het dienstleverend 

bedrijf. Zij trachten te voorzien in de noodzakelijk geachte voorzieningen ten aanzien van dienstproducten in 

een overdekt planmatig winkelcentrum. 

3.6 Conclusie 
Binnen dit onderzoek ligt de focus ten aanzien van dienstproducten voor overdekte planmatige winkelcentra 

op de semi-openbare ruimte en de winkelruimten. De intentie van dienstproducten in overdekte planmatige 

winkelcentra is dat naast energiereductie efficiënter wordt omgesprongen met natuurlijke hulpbronnen die 

noodzakelijk zijn voor de vervaardiging van het winkelcentrum. Een mogelijke reden voor de focus op 

energiereductie binnen het huidige vastgoedproces is dat de afdankfase niet als afzonderlijke fase wordt 

gezien. In dit onderzoek wordt deze fase toegevoegd binnen het vastgoedproces. De afdankfase kan zowel 

de eind- als hergebruikfase zijn. 

Door vroegtijdig in het ontwikkelingsproces van een winkelcentrum rekening te houden met de toepassingen 

van dienstproducten kunnen deze optimaal worden ingepast. Optimaal duidt op een minimale opoffering 

van natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen om dit te bewerkstelligen. De invoering van 

dienstproducten heeft niet tot doel de projectontwikkelaar op te zadelen met extra coördinatie. De 

coördinatie van voorzieningen voor producten (tastbare elementen) die in het huidige vastgoedproces door 

de interieurbureaus worden verzorgd, worden bij invoering van dienstproducten ook door deze partij 

verzorgd. Het dienstleverend bedrijf zal bij toepassing van dienstproducten binnen het vastgoedproces als 

betrokken partij toetreden. Deze partij is gedurende de gehele kringloop van het dienstproduct eigenaar en 

staat gedurende de gehele gebruiksperiade garant voor de instandhouding van overeengekomen prestaties. 

Het streven van dit onderzoek is niet te komen tot een winkelcentrum dat volledig uit dienstproducten is 

opgebouwd. Het is een eerste verkenning van de mogelijkheden om producten (op deze producten wordt in 

het volgende hoofdstuk ingegaan) als dienstproducten in winkelcentra aan te gaan bieden. 
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4.1 Inleiding 
Om een product als dienstproduct uit te voeren moet het minimaal één tastbaar element bevatten. Met 

andere woorden moet het product fysieke kenmerken bevatten zodat het product is waar te nemen en aan 

te raken. In dit onderzoek duidt product op een tastbaar element dat onderdeel uitmaakt van het 

winkelcentrum. Het betreffen niet de producten die de detaillisten aanbieden aan de consumenten. In dit 

hoofdstuk wordt ingegaan op producten (tastbare elementen) in zowel de winkelruimten als de semi

openbare ruimte. Deze vormen het kader voor producten die mogelijk als dienstproduct in een planmatig 

overdekt winkelcentrum kunnen worden aangeboden. 

4.2 Dragers en inbouw 
Molsbergen 19 geeft aan dat een duurzaam gebouw een gebouw is dat nooit meer afgebroken hoeft te 

worden. Architectuur, flexibiliteit, functionaliteit en kwaliteit zijn kernwoorden om dit te bewerkstelligen. In 

dit onderzoek wordt hieraan toegevoegd dat het onontkomelijk is dat bepaalde producten gedurende de 

levensduur van een gebouw vervangen moeten worden als gevolg van slijtage en gezien het feit dat 

innovatie altijd zal leiden tot verandering. Dit onderzoek is toegespitst op planmatig overdekte winkelcentra. 

Een markt die sterk onderhevig is aan trends. Shopping is een begrip dat voortdurend opnieuw 

uitgevonden, ontworpen en vormgegeven dient te worden om de meest subtiele veranderingen in de 

maatschappij bij te blijven . Geen enkel programma in de bebouwde omgeving kent zoveel nieuwe 

concepten en configuraties om veranderingen in smaak, maar ook sociale en stedelijke patronen te blijven 

volgen [Koolhaas & Leong, 2001]. 

In dit onderzoek wordt het door de hiervoor aangedragen argumenten noodzakelijk geacht onderscheid te 

maken tussen de "dragers" en "inbouw" van een winkelcentrum. De "dragers" van een winkelcentrum 

worden in dit onderzoek beschouwd als de context, hetgeen dat "nooit" meer afgebroken wordt. Wat is 

gebaseerd op het door Molsbergen aangedragen duurzame gebouw. "Inbouw" zijn de producten die 

gedurende de exploitatie vervangen worden . Deze termen "dragers" en "inbouw", zijn afkomstig uit "De 

dragers en de mensen" uit 1961 van Habraken. In dit werk geeft hij aan dat de massawoningbouw heeft 

geleid tot monotone wijken, waarin de natuurlijke relatie tussen mens en huisvesting verbroken is. Om dit 

proces te keren stelde hij voor om het bouwen te splitsen in twee sferen: "dragers" en "inbouw". Op basis 

van een open en collectieve structuur, kunnen de bewoners, door zelfbouw of door middel van een set 

gestandaardiseerde industriële bouwproducten, aan hun woning bouwen en verbouwen [Habraken, 1961]. 

Volgens Lichtenberg 20 is het principe van Habrakens betoog, dat zich toespitste op de woningmarkt, 

eventueel toepasbaar op andere typen vastgoed. Hierbij dient te worden opgemerkt dat "inbouw" verder 

gaat dan de inrichting van een bepaalde (winkel)ruimte. Zo worden ook producten als winkelpuien, 

verlichtingsinstallaties, roltrappen, liften, etc. onder "inbouw" geschaard. 

19 Molsbergen, M., Directeur projecten MAB, interview december 2008. 
20 Lichtenberg, J.J.N., Directeur Stichting Slimbouwen, interview januari 2009. 
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In dit onderzoek ligt de focus op "inbouw". In theorie zou de volledige "inbouw" als dienstproduct kunnen 

worden aangeboden. Door als projectontwikkelaar en interieurbureaus de "dragers" af te stemmen op de 

"inbouw" kan er volgens Lichtenberg een optimaal product verkregen worden. Wat bovendien door deze 

mate van flexibiliteit optimaal kan inspelen op trends en ontwikkelingen in de markt. 

4.3 Producten in winkelcentra 
In geraadpleegde literatuur (Verbunt (2005), Bolt (2003), Dirks en Jansen (2003)) ligt veelal de nadruk op 

prestaties die binnen winkelcentra aanwezig dienen te zijn om succesvol te kunnen zijn. De context van het 

winkelcentrum (zoals de cultuur van een land of stad) zal volgens Bakker21
, te allen tijde maatgevend zijn 

om invulling te geven aan het winkelcentrum. Met andere woorden: ieder winkelcentrum is uniek en dient 

specifieke prestaties te bevatten om succesvol te zijn. 

Er is geen overzicht voorhanden van producten die binnen winkelcentra aanwezig zijn. Er is als onderdeel 

van dit onderzoek een inventarisatie uitgevoerd van producten in winkelcentra. Het overdekte planmatige 

winkelcentrum kent in Nederland volgens Hoogland22 en Bakker niet de schaalgrootte zoals in landen als het 

Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Om deze reden zijn naast twee overdekte planmatige 

winkelcentra in Nederland ook twee overdekte planmatige winkelcentra in Europa en één in Azië 

geïnventariseerd. Per geobserveerd winkelcentrum in dit onderzoek zijn tekens de semi-openbare ruimte en 

twee winkelruimten geïnventariseerd. Wanneer meerlaagse winkelruimten in winkelcentra zijn gevestigd 

hebben deze de voorkeur gekregen boven winkelruimten met één winkellaag. Gezien het feit dat de kans 

groter wordt geacht hier een grotere diversiteit aan producten aan te treffen. Geobserveerde overdekte 

planmatige winkelcentra (semi-openbare ruimten en winkelruimten) voor dit onderzoek zijn: 

Barones te Breda; 

- H&M; 

- V&D. 

Forum te Duisburg; 

- The Sting; 

- Mayersche Buchhandlung. 

Heuvel galerie te Eindhoven; 

- Selexyz van Piere; 

-Steps.* 

IFC Mali te Hang Kong; 

- Lane Crawford; 

- PRADA.* 

Westfield te Londen. 

- Next; 

- M&S. 

* Is geen meerlaagse winkelruimte, is willekeurig gekozen, omdat in het betreffende winkelcentrum maar één meerlaagse 

winkelruimte aanwezig is. 

21 
Bakker, S.J., Senior Marketing Manager Retail & Leisure, MAB, interview december 2008. 

22 Hoogland, A.J., Algemeen directeur SCM, interview november 2008. 
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Bij de inventarisatie van de producten is onderscheid gemaakt in twee verschillende fasen: 

Inventarisatie van producten; 

Categorisatie van producten. 

4.3.1 Inventarisatie van producten 
Door middel van observatie zijn de producten in de semi-openbare ruimte en winkelruimten van de hiervoor 

genoemde winkelcentra geïnventariseerd; een volledig overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 3. Tijdens 

de inventarisatie is gebleken dat in de geobserveerde winkelruimten en semi-openbare ruimten 

overeenkomstige producten aanwezig zijn. Hierdoor is het niet noodzakelijk voor dit onderzoek onderscheid 

te maken tussen producten in winkelruimten en semi-openbare ruimten. Wanneer een product alleen in een 

bepaalde ruimte (winkelruimte/semi-openbare ruimte) is waargenomen is dit expliciet vermeld, zie bijlage 3: 

Producten in winkelcentra en tabel 4.1. 

Deze geïnventariseerde producten zijn als uitgangspunt genomen voor dienstproducten in dit onderzoek. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een dienstproduct kan bestaan uit meerder componenten; het gaat 

dan om het totaalpakket. Neem bijvoorbeeld een verlichtingsinstallatie, hieronder vallen in dit onderzoek 

zowel de armaturen als het leidingwerk en toebehoren. Bij een verlichtingsinstallatie als dienstproduct staat 

het dienstleverend bedrijf namelijk garant voor de gehele verlichtingsinstallatie. 

4.3.2 Categorisatie van producten 
Bij de inventarisatie van producten zijn aan de hand van overeenkomsten categorieën ontwikkeld, te weten 

de categorieën: 

Basisproducten; 

Ornamenten; 

Signing-producten; 

Serviceproducten. 

Deze categorisatie vormt geen hard kader. Zoals uit bijlage 3: Producten in winkelcentra en tabel 4.1 valt op 

te maken kunnen producten, (bijvoorbeeld groenvoorziening), gelijktijdig in meerdere categorieën worden 

ondergebracht. Met andere woorden: alle geïnventariseerde producten (uit zowel de semi-openbare ruimten 

als de winkelruimten) kunnen minimaal in één van de vier categorieën worden ondergebracht. 

Voor alle categorieën is het mogelijk gebleken een onderverdeling te maken in subcategorieën. In de 

volgende paragraaf zijn de (sub)categorieën nader gedefinieerd. Met betrekking tot de subcategorieën dient 

de mogelijkheid te worden aangehaald dat buiten het kader van dit onderzoek nieuwe subcategorieën 

kunnen worden aangemaakt. De producten zijn niet uitputtend. Zoals in paragraaf 4.2 aan de orde is 

gesteld is winkelvastgoed sterk onderhevig aan veranderingen. Nieuwe producten kunnen hierdoor aan het 

winkelconcept worden toegevoegd. Bovendien zijn de producten geïnventariseerd door observatie. 

producten die niet zijn waargenomen kunnen mogelijk ook de noodzaak van afzonderlijke subcategorieën 

creëren. In tabel 4.1 zijn alle (sub)categorieën opgenomen en zijn tevens enkele van de geïnventariseerde 

producten ondergebracht. Dit om inzicht te krijgen in welke typen producten onder een bepaalde 

subcategorie geschaard kunnen worden. Een volledig overzicht van alle producten is opgenomen in bijlage 

3: Producten in winkelcentra. 
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Tabel4.1: Gecategoriseerde producten. 

. Signing-producten . 
Basisproducten Omamenten ( 

1 
.t. ) Servleeproducten 

Ruimtelijke scheidingen 
zoals: 
-Winkelpui 
- Balustrade 

Verticale stijgpunten 
zoals: 
- Roltrap 
- Lift 

Installaties en inrichting 
zoals: 
- Verlichtingsinstallatie 
- Brandmeldinstallatie + 
blusmiddelen 

Tijdelijke ornamenten 
zoals: 
- Ornamenten gerelateerd 
aan de 4 seizoenen/ 
feestdagen 
- Expositie (kunst/cultuur) 

Permanente ornamenten 
zoals: 
- Groenvoorziening* 
- Waterornament 

* Is beplanting inclusief pot/bak. 
* Kan ook tijdelijk karakter hebben. 
** Kan ook permanent karakter hebben. 

ree ame-u1 mg 
Tijdelijke signing 
zoals: 
- Belettering** 
- Promotiestand 

Permanente signing 
zoals: 
- reclamezuil 
- Lichtreclame 
- Beeldscherm 
(winkelruimte) 

4.4 Definiëring categorisatie producten 

4.4.1 Basisproducten 

Algemene serviceproducten 
zoals: 
- Servicebalie 
- Zitplek 
- Opstelruimte producten 
(winkelruimte) 
- Pasruimte (winkelruimte) 
- Kassacounter (winkelruimte) 

Commerdële serviceproducten 
zoals : 
- Beeldscherm (semi-openbare ruimte) 
- Kiosk (semi-openbare ruimte) 
- Telefoon oplaadpunt (semi-openbare 
ruimte) 
- Verkoopautomaat( semi-openbare 
ruimte) 

In dit onderzoek worden onder basisproducten, producten verstaan die in semi-openbare ruimte en 

winkelruimten minimaal aanwezig moeten zijn om aan de bouwregelgeving te voldoen. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat een winkelcentrum niet bij voorbaat overdekt dient te zijn. De dakconstructie is 

echter afkomstig uit de afbakening van dit onderzoek en daarom wordt dit als een basiselement beschouwd. 

Ruimtelijke scheiding 

Een ruimte (winkelruimte of semi-openbare ruimte) in een winkelcentrum wordt door middel van scheiding 

omsloten. Deze producten vallen in dit onderzoek onder de basisproducten, zoals; winkelpui en balustrade. 

Verticale stijgpunten 

Een planmatig overdekt winkelcentrum kan meerlaags zijn . Hierdoor kunnen ook verticale stijgpunten en 

een balustrade (ruimtelijke scheiding) in een ruimte (winkelruimte of semi-openbare ruimte) noodzakelijk 

zijn. Om deze reden vallen deze producten ook onder de basisproducten zoals; roltrap en lift. 

Installaties en inrichting 

Installaties en inrichting die volgens de bouwregelgeving aanwezig dienen te zijn vallen onder deze 

basisproducten, zoals; verlichtingsinstallatie en brandmeldinstallatie + blusmiddelen. Installaties en 

inrichting die voorzien in speciale behoeften van mensen, maar niet wettelijk verplicht zijn vallen onder 

serviceproducten, zoals een geluidsinstallatie. 
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4.4.2 Ornamenten 
Ornament komt van de Latijnse woorden 'ornare · en 'ornamenturn · wat versieren en sieraad betekent. 

Het ornament is als het ware een versiering. Ornamenten in een overdekt planmatig winkelcentrum worden 

in dit onderzoek beschouwd als producten die volgens de bouwregelgeving niet noodzakelijk zijn en wel 

bijdragen aan de sfeerbeleving van de consument. Ornamenten kunnen zowel tijdelijk als permanent zijn. 

Tijdelijke omamenten 

Tijdelijke ornamenten zijn in dit onderzoek ornamenten die voor een periode van minder dan één jaar in de 

semi-openbare ruimte of winkelruimte worden geplaatst zoals; kerstverlichting en expositie. 

Permanente ornamenten 

Permanente ornamenten zijn in dit onderzoek ornamenten die voor een periode van minimaal één jaar of 

langer in de semi-openbare ruimte of winkelruimte worden geplaatst zoals; groenvoorziening en 

waterornament 

4.4.3 Signing-producten 
Dit zijn producten in een ruimte die een bepaalde reclame-uiting bevatten. Signing kan zowel tijdelijk als 

permanent zijn, het gaat hier om het product waarop de reclame-uiting wordt geprojecteerd. Zo heeft een 

beeldscherm een permanent karakter ondanks het feit dat deze reclame-uitingen kan bevatten met een 

tijdelijk karakter. Een promotiestand heeft echter een tijdelijk karakter, omdat deze voor enkele dagen 

wordt opgesteld in de semi-openbare ruimte of winkelruimte. 

Tijdelijke signing-producten 

Tijdelijke signing-producten zijn in dit onderzoek producten waarop reclame-uitingen worden geprojecteerd 

en voor een periode minder dan één jaar in de semi-openbare ruimte of winkelruimte worden geplaatst 

zoals; belettering en promotiestand. 

Permanente signing-producten 

Permanente signing-producten zijn in dit onderzoek producten waarop reclame-uitingen worden 

geprojecteerd en voor een periode van minimaal één jaar of langer in de semi-openbare ruimte of 

winkelruimte worden geplaatst zoals; reclamezuil en lichtreclame. 

4.4.4 Serviceproducten 
Serviceproducten zijn producten die niet volgens de bouwregelgeving noodzakelijk zijn en waarmee wordt 

getracht te voorzien in (speciale) wensen en behoeften van de consumenten. Vooral de geobserveerde 

overdekte planmatige winkelcentra buiten Nederland bezitten uiteenlopende serviceproducten, zoals 

verkoopautomaten en kiosken. 
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Algemene serviceproducten 

Algemene serviceproducten zijn serviceproducten zonder commerciële doeleinden, zoals; een servicebalie en 

een zitplek. Algemene serviceproducten specifiek voor winkelruimten zijn producten zoals; pasruimte, 

kassacounter en opstelruimte producten23
. 

Commerciële serviceproducten 

Commerciële serviceproducten zijn die serviceproducten die tegen een bepaalde vergoeding beschikbaar 

worden gesteld, zoals; kiosk en verkoopautomaat. 

4.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen "dragers" en "inbouw". "Dragers" van een 

winkelcentrum worden in dit onderzoek beschouwd als de context, ofwel hetgeen dat "nooit" meer 

afgebroken zou worden. "Inbouw" zijn de producten (tastbare elementen) die gedurende de exploitatie 

vervangen worden. Dit onderzoek beperkt zich tot de "inbouw." Er is geen overzicht voorhanden van 

producten die binnen winkelcentra aanwezig zijn. Om deze reden is in het kader van dit onderzoek een 

inventarisatie gemaakt van deze producten in bestaande winkelcentra. De geïnventariseerde producten 

(zowel in de semi-openbare ruimten als winkelruimten) bezitten overeenkomstige eigenschappen en kunnen 

worden gecategoriseerd in minimaal één van de vier categorieën: basisproducten, ornamenten, signing

producten, serviceproducten. De categorieën zijn weer onder te verdelen in subcategorieën. Ter illustratie 

van de kringloop die een dienstproduct doorloopt (wat in het volgende hoofdstuk aan bod komt), wordt in 

hoofdstuk 6 met één product per subcategorie deze kringloop doorlopen. 

23 
Zijn producten om een product van de detaillist te presenteren/ etaleren . 
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5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de kringloop van de dienstproducten in winkelcentra vormgegeven. Met andere 

woorden: hoe het proces moet verlopen om producten (tastbare elementen) uit het voorgaande hoofdstuk 

als dienstproduct te kunnen gaan aanbieden. In dit onderzoek wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen het 

vastgoedproces van winkelcentra en de kringloop van het dienstproduct. Het vastgoedproces van 

winkelcentra is de context van de kringloop van het dienstproduct. Aan de hand van onderhoud met experts 

en literatuur zijn beide processen vormgegeven. Allereerst wordt ingegaan op het vastgoedproces met 

toepassing van dienstproducten. Vervolgens wordt ingezoomd op de kringloop van dienstproducten. 

5.2 Het vastgoedproces met gebruik van dienstproducten 
In deze paragraaf wordt ingegaan op het vastgoedproces met gebruik van dienstproducten. Hierbij worden 

de fasen uit paragraaf 3.3 als uitgangspunt genomen, te weten: initiatieffase - ontwikkelingsfase -

realisatiefase - exploitatiefase - afdankfase. 

5.2.1 Initiatieffase 
Tijdens de initiatieffase bestudeert een projectontwikkelaar de (on)mogelijkheden van de locatie om te 

komen tot een haalbaar programma met daarin de functies en omvang vermeld. Dit is ook het geval bij het 

vastgoedproces van winkelcentra met toepassing van dienstproducten. De initiatieffase wordt in de praktijk 

vaak afgerond door vaststelling van de programmatische en financiële uitgangspunten van het plan, hierin 

staat in dit geval vermeld dat men dienstproducten gaat toepassen. 

5.2.2 Ontwikkelingsfase 
In deze fase wordt het commerciële concept vertaald in ontwerpvarianten en getoetst. De 

projectontwikkelaar benadert potentiële huurders van de winkelruimten (in dit onderzoek staan detaillisten 

centraal) om deze door huurcontracten tijdig aan zich te binden. Wanneer het winkelcentrum nagenoeg 

volledig is verhuurd, zal de bereidheid voor aankoop bij beleggers toenemen. De verkoop van het 

winkelcentrum aan de belegger kan op basis van een definitief ontwerp geschieden, omdat er op dat 

duidelijkheid bestaat over het programma en de uitwerking. Het moment van verkoop is in tijdbestek echter 

niet eenduidig te formuleren, dit dient projectspecifiek te worden beoordeeld. Dit komt door het feit dat de 

potentie van het project, de risico's van het project, de verhuurde status en de liquiditeit van de 

projectontwikkelaar, invloed uitoefenen op verkoopbeslissingen. 

De projectontwikkelaar zal tijdens de ontwikkelingsfase adviseurs aantrekken om over noodzakelijk geachte 

specialistische kennis die binnen de organisatie niet voorhanden is, te kunnen beschikken. Refererend aan 

de scheiding tussen "dragers" en "inbouw" uit paragraaf 4.2 zal het dienstleverend bedrijf in deze fase ook 

als adviseur fungeren om de "dragers" af te kunnen stemmen op de inpassing van zijn dienstproducten. 

Voordat de dienstleverende bedrijven kunnen worden aangetrokken dient eerst te worden vastgesteld welke 

producten als dienstproduct worden uitgevoerd. Dienstproducten binnen de winkelruimten kunnen pas 

worden vastgesteld wanneer een huurder is gecontracteerd. Dienstproducten in de semi-openbare 
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ruimte kunnen in een eerder stadium worden vastgesteld door de projectontwikkelaar. Wanneer bekend is 

welke belegger het winkelcentrum gaat overnemen, gaat de verdere vaststelling van dienstproducten in 

overleg met deze partij. 

Het dienstleverend bedrijf stelt de dienst die het product levert beschikbaar aan de afnemer/gebruiker door 

middel van een gebruiksovereenkomst. De afnemer van het dienstproduct hoeft echter niet dezelfde te zijn 

als de gebruiker, zie figuur 5.1. De afnemer is degene die de gebruiksovereenkomst heeft met het 

dienstleverend bedrijf. Dit kan zowel de belegger als de detaillist zijn. Wanneer de belegger de afnemer van 

het dienstproduct is kan het voorkomen dat deze beschikbaar worden gesteld aan een detaillist. 

Bijvoorbeeld een kiosk (een tastbaar element uit het voorgaande hoofdstuk) die in de promenade wordt 

aangeboden. Deze wordt door de belegger beschikbaar gesteld aan een detaillist. Wanneer de afnemer van 

het dienstproduct de huurder van de winkelruimte is (detaillist), is deze tevens de gebruiker. 

Dienstleverend bedrijf 

Financiële ondersteuning 

Fmanciele instelling 

Projectontwikkelaar 

Intene u rbureau 

Coördinatie voorzieningen 

Figuur 5.1: Contractmodel dienstproduct. 

Afnemer 
(Belegger I Detaill ist) 

huurovereenkomst 

I 

De gebruiksovereenkomst kan volgens Wasser4 mogelijk als een leasecontract worden vormgeven. Bij 

leasing wordt onderscheid gemaakt tussen roerende en onroerende zaken. Omroerende zaken zitten 

(in)direct25 aard- en nagelvast aan de bodem verbonden of kunnen niet worden verwijderd, omdat deze 

primair aanwezig moeten zijn. Voorbeelden van onroerende zaken van een winkelcentrum zijn de 

draagstructuur en een verlichtingsinstallatie. Een verlichtingsinstallatie is een onroerende zaak, omdat een 

ruimte zonder deze installatie niet optimaal kan functioneren, ofwel primair noodzakelijk. Vastgoedobjecten 

kunnen over het algemeen alleen in één lease (gehele object in één contract) aangeboden worden. Er zijn 

echter uitzonderingen, zo wordt de verlichtingsinstallatie van de papierfabriek StoraEnso Berghuizer uit 

Wapenveld door middel van een afzonderlijke operational leasecontract aangeboden. Hiervoor is gekozen 

24 
Wasser, J.M.M., Senior Relatie Manager Rabobank Wholesale, interview januari 2009. 

25 
Zaken die aard- en nagelvast verbonden zitten aan het winkelcentrum zijn hierdoor indirect ook onroerende zaken. 
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om tegen een gunstige prijs energie-efficiënte verlichting te verkrijgen, plus alle service, zodat men zich 

daar geen zorgen meer over hoeft te maken [SenterNovem, 2009]. Er zijn twee vormen van leasing te 

onderscheiden: financial lease en operational lease [Biommaert & Blommaert, 2004]. Financial lease is een 

uitgestelde vorm van koop. Bij operational lease blijft de leasemaatschappij economisch en juridisch 

eigenaar en is daarom ook verantwoordelijk voor de instandhouding van het product gedurende de gehele 

gebruiksperiode. Deze vorm van lease leent zich uitzonderlijk voor het aanbieden van dienstproducten. Het 

dienstleverend bedrijf kan financiële ondersteuning krijgen van een financiële instelling. De noodzaak 

hiervan is afhankelijk van de financiële omvang van het dienstproduct en de organisatie. Het dienstleverend 

bedrijf ontvangt de gebruiksvergoeding van de afnemer mits het dienstproduct voldoet aan de vooraf 

overeengekomen prestaties. Door prestatie-eisen te hanteren kan worden beoordeeld of bepaalde prestaties 

worden waargemaakt. Een kenmerk van een prestatie-eis is dat deze in meetbare controleerbare eenheden 

is uitgedrukt. [Van Bree, 2002]. 

Na vaststelling van de toe te passen dienstproducten in de (winkel)ruimte dienen de dienstleverende 

bedrijven op te geven welke voorzieningen in de "dragers" dienen te worden aangebracht. Bijvoorbeeld een 

energievoorziening in de vloer om een kiosk te kunnen laten functioneren. Het realiseren van deze 

voorzieningen wordt door de projectontwikkelaar of interieurbureaus gecoördineerd en doorgevoerd, zie 

figuur 5.2 en paragraaf 3.4. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in vergelijk met de projectontwikkelaar, 

het interieurbureau naast de coördinatie vaak zelf de voorzieningen aanbrengt tijdens de realisatiefase. De 

projectontwikkelaar laat de realisatie van de voorzieningen uitvoeren door de (onder)aannemer. 

5.2.3 Realisatiefase 
In deze fase wordt het project daadwerkelijk gerealiseerd en worden de voorzieningen ten behoeve van de 

dienstproducten aangebracht. De aannemer in samenwerking met onderaannemers, interieurbureaus 

(winkelruimten) en dienstleverende bedrijven zijn partijen die het ontwerp om dienen te zetten in een 

product, in dit geval een planmatig overdekt winkelcentrum. Wanneer de voorzieningen voor de 

dienstproducten zijn aangebracht, dan kunnen de dienstleverende bedrijven het dienstproduct 

monteren/assembleren. Hierdoor wordt met de juiste expertise het dienstproduct gebruiksklaar gemaakt. 

5.2.4 Exploitatiefase 
In de exploitatiefase wordt het planmatige winkelcentrum in gebruik genomen. De projectontwikkelaar is 

gedurende deze fase geen partij op wat nazorg na, mits het planmatig overdekt winkelcentrum opgeleverd 

en verkocht is aan een belegger. De invoering van dienstproducten zorgt ervoor dat dienstleverende 

bedrijven garant staan voor de dienstproducten gedurende de overeengekomen gebruiksperioden. 

Onderhoudscontracten voor deze producten gaan hierdoor tot het verleden behoren. Wanneer de 

gebruiksperiode van het dienstproduct is verstreken dan dient de status van het product geëvalueerd te 

worden. Indien de status het toelaat kan mogelijk een nieuwe gebruikovereenkomst (voor een bepaalde 

gebruiksperiode) worden overeengekomen. Upgrading gedurende de gebruiksperiode van dienstproducten 

is bovendien mogelijk. Wanneer de gebruiksperiode van het dienstproduct is verstreken (en niet verlengd 

wordt) of er heeft upgrading plaatsgevonden dan wordt het dienstproduct geretourneerd naar het 

dienstleverend bedrijf. De kringloop van het dienstproduct (figuur 5.6) is een afzonderlijk proces in het 
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vastgoedproces van planmatige overdekte winkelcentra. Hier wordt in de opvolgende paragraaf nader op 

ingegaan. Tijdens de exploitatiefase is het mogelijk dat een planmatig overdekt winkelcentrum van eigenaar 

(belegger) wisselt. De overeengekomen contracten tussen de dienstleverende bedrijven en de afnemers 

worden gedurende deze transactie evenals de huurcontracten van de winkelruimten bij wisseling van 

eigenaar niet ontbonden. De reden dat het contract van het dienstproduct niet ontbonden mag worden is 

het voorkomen van het doorbreken van de kringloop, waardoor deze alsnog op de afvalberg beland. 

Volgens Bakker26 hebben niet alle beleggers van planmatige winkelcentra zich gespecialiseerd in het beheer 

hiervan en stellen om deze reden een beheerder aan om het beoogde rendement te behalen. De beheerder 

is verantwoordelijk voor alle diensten die niet door dienstproducten worden ingevuld, maar op wens van de 

belegger wel ingevuld c.q. uitbesteed moeten worden, zoals schoonmaak en beveiliging. 

Tijdens de exploitatiefase worden door de belegger beslissingen genomen wat betreft kwaliteitsimpulsen in 

de semi-openbare ruimten en de winkelruimten door de huurder. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

huurders niet tot kwaliteitsimpulsen zullen overgaan wanneer de kwaliteit van semi-openbare ruimte 

afneemt. De huurders zullen hierdoor tevens niet bereid zijn om de huurcontracten te verlengen, wat 

uiteindelijk tot leegstand en daarmee tot een daling zou kunnen leiden in de waarde van het winkelcentrum. 

Wanneer men niet meer bereid is te investeren in het planmatige winkelcentrum en de economische 

levensduur is verstreken, dan wordt in dit geval overgegaan tot de volgende fase, namelijk de afdankfase. 

5.2.5 Afdankfase 
Zoals uit paragraaf 3.3 is gebleken maakt deze fase in het huidige vastgoedproces niet expliciet onderdeel 

uit van het proces. Wanneer het winkelcentrum wordt ontwikkeld in de filosofie van "dragers" en "inbouw" 

dan zou deze fase zuiver theoretisch enkel van toepassing zijn voor de "inbouw", zoals in de inleiding van 

deze paragraaf aan de orde is gesteld. Toch blijft ook in deze filosofie in het huidige vastgoedproces de 

locatie waar de "dragers" zich bevinden een bepaalde marktwaarde vertegenwoordigen. Hierdoor blijven 

sloop en herontwikkeling op de loer liggen. Figuur 5.2 is een globale weergave het vastgoedproces met 

toepassing van dienstproducten. 

BETROKKEN PARTIJEN 

• Proieclonlwikkelaar 

Belegger 

. Beheerder 

Detaillisl 

.(Onder)aannemer (dragers) 

Interieurbureau (dragers) 

0Dienstlevend bedrijf (inbouw) 

T = tijdsduur 

Initiatieffase 
Ontwikkelings

fase 
Realisatiefase 

-

Exploitatle
fase 

T 

Figuur 5.2: Vastgoedproces van winkelcentra met toepassing van dienstproducten. 

26 Bakker, S.J., Senior Marketing Manager Retail & Leisure, MAB, interview oktober 2008. 
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De factor tijd is in figuur 5.2 per fase niet hard ingekaderd. Dit omdat deze per fase en dus per 

vastgoedproces sterk kan variëren . De tijdsduur van het vastgoedproces bestaat uit een opstelsom van alle 

T's samen. De tijdspanne van de fasen in figuur 5.2 is dus sterk variabel. De exploitatiefase is normaliter de 

langstdurende fase. Daarnaast heeft de afdankfase alleen betrekking op "inbouw". Dit omdat in het meest 

ideale scenario de "dragers" nooit afgedankt hoeven te worden, zoals in paragraaf 4.2 aan de orde is 

gesteld. 

5.3 De kringloop van dienstproducten 
De kringloop van een dienstproduct is een afzonderlijk proces van wat zich binnen het vastgoedproces van 

winkelcentra afspeelt, zie figuur 5.3. De fasen van de kringloop zijn dezelfde als die van het vastgoedproces. 

De mogelijkheden ten aanzien van hergebruik worden volgens Van den Berg 27 hoofdzakelijk bepaald door 

de ontwikkelings- en realisatiefase van het dienstproduct. De nadruk van dit onderzoek ligt om die reden op 

deze fases. Hierbij moet worden gestreefd naar een minimale opoffering van financiële middelen en 

natuurlijke hulpbronnen gedurende de gehele kringloop van het dienstproduct. In figuur 5.6 is de kringloop 

van het dienstproduct weergegeven. Het is een aaneenschakeling van verschillende facetten, die door 

middel van inzichten van experts tot stand zijn gekomen. Allereerst zal worden ingegaan op de initiatieffase 

van het dienstproduct. 

Figuur 5.3: Kringloop dienstproduct (paarse cirkels) in het vastgoedproces (grijze cirkels). 

27 Berg, M.H.N. van den, Architectural & Industrial Designer DSM, interview januari 2009. 
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5.3.1 Initiatielfase dienstproduct 
Tijdens de initiatieffase van het dienstproduct dienen de eigenschappen waaraan het product dient te 

voldoen inzichtelijk te worden gemaakt. Dit zijn naast de productspecifieke eigenschappen een minimale 

opoffering van financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

verder moet worden gekeken dan één kringloop. Door producten te ontwerpen waarbij het niet 

vanzelfsprekend is dat er afval ontstaat, kan mogelijk het verbruik van natuurlijke hulpbronnen aanzienlijk 

worden gereduceerd. 

5.3.2 Ontwikkelingsfase dienstproduct 
Tijdens de ontwikkelingsfase worden de eisen omgezet in conceptmodellen om uiteindelijk te komen tot het 

gewenste dienstproduct. Een algemene eis is dat het niet vanzelfsprekend moet zijn dat er afval ontstaat. 

Door kritisch te kijken naar de interfaces (aanrakingspunten) kunnen volgens Van den Berg innovaties de 

wegwerpcultuur doorbreken (ook in winkelcentra). In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen: 

Interfaces tussen het dienstproduct en de ruimte; 

Interfaces in het dienstproduct. 

Interfaces tussen het dienstproduct en de ruimte 

De interface(s) tussen het dienstproduct en de ruimte zijn als het ware de interfaces tussen "inbouw" en 

"dragers", die in paragraaf 4.2 zijn toegelicht. Door de ontwerpvrijheid van de architect variëren de 

dimensies van ruimten in een winkelcentrum in drie richtingen, X-,Y-,Z-richting (lengte, breedte, hoogte); 

zie figuur 5.4. Bovendien kunnen de X-,Y-,Z-richting binnen één ruimte variëren. De creativiteit van de 

architect moet niet worden ingedamd bij de toepassing van dienstproducten in de ontwikkeling van een 

winkelcentrum. Zo moet de verdiepingshoogte van een ruimte vanuit ontwerptechnische reden bepaald 

worden en niet vanuit de lengte van een roltrap of de hoogte van een winkelpui. 

t --· ------"<y----
x 

Figuur 5.4: Variërende dimensies bij verschillende ruimten. 

Per X-,Y-,Z-richting kan een dienstproduct in dit onderzoek maximaal twee interfaces hebben met de ruimte. 

Wanneer een dienstproduct twee interfaces heeft met de ruimte worden de mogelijkheden ten aanzien van 
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hergebruik aanzienlijk beperkt, mits het dienstproduct kan anticiperen op haar omgeving. Met andere 

woorden: wanneer een dienstproduct twee interfaces heeft met de ruimte in één richting maar flexibel is in 

deze richting kan het dienstproduct ook in een ruimte met een andere afmeting. Dit komt weer ten goede 

aan de mogelijkheid van hergebruik van het dienstproduct, wat een motivatie kan zijn om als dienstleverend 

bedrüf de kwaliteit van het product te verbeteren. Twee interfaces met de ruimte in één richting is in dit 

onderzoek aangeduid als de "gesloten richting"28 . Wanneer de afmeting van een dienstproduct in één 

richting constant kan zijn zonder daarmee de ontwerpvrijheid van de architect in te perken wordt dit in dit 

onderzoek aangeduid als de "open richting 29
" . Met andere woorden: wanneer in deze richting de afmetingen 

per ruimte variëren heeft dit geen invloed op de afmetingen van het dienstproduct in dezelfde richting. Het 

dienstleverend bedrijf kan in deze richting een bepaalde standaardisatie doorvoeren. Standaardisatie 

vergroot de mogelijkheden van hergebruik en de efficiëntie van het productieproces. Efficiëntie30 komt ten 

goede aan de minimale opoffering van financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen. 

Interfaces in het dienstproduct 

Zoals in paragraaf 2.3 aan de orde is gesteld zijn producten die eenvoudig zijn te demonteren eenvoudiger 

te sorteren. Door als dienstleverend bedrijf bij de interfaces in het dienstproduct te letten op demontage 

kunnen volgens Van den Berg en Lichtenberg31 de mogelijkheden voor hergebruik aanzienlijk worden 

vergroot. Het elimineren van interfaces komt ten goede aan hergebruik, dit omdat bij volledige eliminatie 

van interfaces een product bestaat uit een materiaal. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 5.5. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat het elimineren van interfaces er echter wel voor kan zorgen dat direct 

hergebruik van het (samengesteld) dienstproduct als zodanig uitgesloten wordt. Neem bijvoorbeeld een 

winkelpui; wanneer het frame (stijlen met dorpels) als één geheel wordt uitgevoerd is het nagenoeg 

onmogelijk om direct te worden hergebruikt als winkelpui in een andere winkelruimte, dit komt door omdat 

flexibiliteit gewenst is in de "gesloten richtingen". Interfaces in het dienstproduct zijn volgens Van den Berg 

vooral belangrijk wanneer het product niet zijn functie behoudt bij hergebruikt. Het is dan van belang dat 

het product eenvoudig is te demonteren en te sorteren. Dit afhankelijk van de ambities ten aanzien van 

hergebruik wat in subparagraaf 5.3.5 is toegelicht. 

28 Is afgeleid van het "gesloten systeem". Een "gesloten systeem" is een systeem waarbij de interfaces niet eenduidig op 

elkaar worden afgestemd. Voorbeelden van "gesloten systemen" in het huidige vastgoedproces zijn een winkelpui en een 

roltrap. 

29 Is afgeleid van het "open systeem". Een "open systeem" is een systeem waarbij de interfaces eenduidig op elkaar 

worden afgestemd. Voorbeelden van "open systemen" zijn de USB poort, en de standaardisatie van batterijen en n
lampen. 

30 Een proces wordt efficiënt genoemd als het ten opzichte van een norm weinig middelen gebruikt [In 't Veld, 2002]. 
31 Lichtenberg, J.J.N., Directeur Stichting Slimbouwen, interview januari 2009. 
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Figuur 5.5: Stoel met volledige eliminatie van interfaces. 

Bron: Lesmateriaal van het vak Jndustrial Design, TUE 

5.3.3 Realisatiefase dienstproduct 
Zoals in paragraaf 2.5 aan de orde is gesteld zijn voor de realisatie van (dienst)producten natuurlijke 

hulpbronnen noodzakelijk, te weten: stromingvoorraden, vernieuwbare voorraden en niet vernieuwbare 

voorraden. Stromingvoorraden kunnen alleen worden ingezet om energie op te wekken. De overige 

voorraden kunnen tevens worden ingezet als grondstof. Het is volgens Muilerman32 en Van den Berg juist 

interessant om te kijken naar (niet) vernieuwbare voorraden die daadwerkelijk in het eindproduct zitten 

opgesloten. Dit omdat dit maatgevend is voor de mogelijkheden van hergebruik van dienstproducten. 

Niet vernieuwbare voorraden 

Deze worden onttrokken aan de aarde. De aanwas wordt bepaald door trage geologische processen, 

bijvoorbeeld de vorming van bauxiet. Dit gaat vanuit menselijk perspectief zo langzaam dat onttrekking leidt 

tot verlaging van de voorraad, zie paragraaf 2.5. 

Grondstoffen 

Grondstoffen worden gemaakt van niet vernieuwbare voorraden (bijvoorbeeld zuiver aluminium), maar 

kunnen ook bomen zijn (vernieuwbare voorraden). Er kan bij grondstoffen dus onderscheid worden 

gemaakt tussen: grondstoffen uit niet vernieuwbare voorraden en vernieuwbare voorraden als grondstoffen. 

Materialen 

Materialen worden gemaakt uit grondstoffen, als het ware een cocktail van grondstoffen, bijvoorbeeld; 

aluminium met een bepaalde hardheid of houtvlokken gemaakt van een boom. 

32 Muilerman, H., International Agro Policy Coordinator, Stichting Natuur en Milieu, interview oktober 2008. 
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Halffabricaten 

Halffabricaten zijn materialen die zijn vormgegeven en hierdoor voorzien van een geometrie, bijvoorbeeld; 

een staaf, draad of plaat. De voorbeelden hebben alle dus een geometrie, meestal lineair of in de X-Y 

dimensie~3 . 

Componenten 

Dit zijn monolithische producten met gedefinieerde en specifieke 3D functionaliteit die zowel mono als multi 

materiaal kunnen zijn . Een schroef (mono), een tandwiel met coating (multi). 

Samengesteld dienstproduct 

Assemblages van componenten die zowel multi als mono materiaal kunnen zijn. Zoals een winkelpui of een 

verlichtingsinstallatie in een winkelcentrum. Het gaat dus om het totaalpakket, zie paragraaf 4.3. In dit 

onderzoek worden deze samengestelde producten aangeboden als dienstproduct. 

Montage/ Assemblage 

Zoals in paragraaf 4.2 is beschreven wordt het dienstproduct door het dienstleverend bedrijf gemonteerd/ 

geassembleerd in de "dragers". Van montage is sprake wanneer het dienstproduct als samengesteld product 

het winkelcentrum bereikt. Van assemblage is sprake wanneer het dienstproduct in componenten het 

winkelcentrum bereikt en daar wordt samengesteld. Het samengesteld dienstproduct wordt na 

montage/assemblage voor de overeengekomen gebruiksperiade daadwerkelijk in gebruik genomen. De in 

deze subparagraaf behandelde facetten zun opgenomen in figuur 5.6. 

5.3.4 Exploitatiefase dienstproduct 
Belangrijk aandachtspunt tijdens de instandhouding van het dienstproduct is dat dient te worden voorkomen 

dat hergebruik onmogelijk wordt, bijvoorbeeld door schilderen e.d. Dit wordt volgens Lichtenberg en 

Muiierman bij een dienstproduct ondervangen, omdat het dienstleverend bedrijf garant staat voor de 

instandhouding van het product. In dit onderzoek worden de instandhouding van dienstproducten in de 

volgende soorten onderscheiden: 

Verzorgend onderhoud; 

Gepland onderhoud; 

Niet-gepland onderhoud. 

Verzorgend onderhoud 

Het verwijderen van vuil en het reinigen van het product [Koek, 1996]. 

Gepland onderhoud 

Al het technische onderhoud dat op basis van verwachtingen wordt georganiseerd en uitgevoerd volgens en 

dat tevoren is vastgesteld in een onderhoudsplan, zoals inspectie [Koek, 1996]. 

33 X-Y dimensies ofwellengte en breedte. 
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Niet-gepland onderhoud 

Al het technische onderhoud dat georganiseerd wordt, zonder dat daaraan verwachtingen ten grondslag 

liggen die in het onderhoudsplan zijn vastgelegd, zoals storingen [Koek, 1996]. 

5.3.5 Hergebruikfase dienstproduct 
In dit onderzoek wordt ten aanzien van hergebruik onderscheid gemaakt in twee opties, namelijk: 

Hergebruik samengesteld dienstproduct; 

Hergebruik van (technische en biologische) voedingstoffen uit samengesteld dienstproduct. 

Hergebruik samengesteld dienstproduct 

Het dienstproduct behoudt zijn functie. Bijvoorbeeld een beeldscherm dat in de eerste gebruiksperiade in 

een hoogwaardig winkelcentrum wordt aangeboden en tijdens het hergebruik van dit beeldscherm in een 

lager segment winkelcentrum wordt aangeboden, omdat het daar voldoet. Hergebruik van dienstproducten 

is in figuur 5.6 aangeduid met een groene pijl in de kringloop. 

Na 1 of X keer te zijn gebruikt zal het dienstproduct verslijten (kunstvoorwerpen uitgezonderd), en is het 

niet meer te repareren (technische levensduur), niet meer up-to-date of aan het einde van de economische 

levensduur. Er dient dan te worden beslist of tot hergebruik van de biologische en technische voedingstoffen 

wordt overgegaan. Het is bovendien ook mogelijk om over te gaan tot de eindfase. 

Hergebruik van (technjsche en biologische) voedingstoffen uit samengesteld dienstproduct 

Er kan bij hergebruik van voedingstoffen onderscheid worden gemaakt op basis van vorm. Zo worden 

voedingstoffen die zijn vorm behouden beschouwd als restproducten. Voedingstoffen die geometrisch 

worden verstoord (door handelingen als vermalen, smelten, oplossen, etc.) worden beschouwd als 

reststoffen. Het uitgangspunt van dit onderzoek is een minimale opoffering van financiële middelen en de 

natuurlijke hulpbronnen, zie paragaaf 2.3. Het is volgens Van den Berg niet eenduidig te formuleren hoever 

de voedingstoffen teruggebracht moeten worden in de keten om een minimale opoffering van natuurlijke 

hulpbronnen en financiële middelen te behalen. Met betrekking tot de financiële middelen komt dit door het 

verschil in economische marktwaarde van (niet) vernieuwbare voorraden. Wat weer wordt bepaald door 

schaarste en eindigheid. Met betrekking tot de natuurlijke hulpbronnen wordt dit hoofdzakelijk veroorzaakt 

door de hoeveelheid energie die dient te worden toegevoegd om de voedingstoffen uit de dienstproducten 

te hergebruiken. De vereiste kwaliteit is een derde aspect wat de eenduidigheid ten aanzien van het 

terugbrengen van voedingstoffen in de keten onmogelijk maakt, zoals degradatie van sommige kunststoffen 

bij hergebruik. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen technische en biologische voedingstoffen. 

Technische voedingstoffen 

Zoals in paragraaf 2.3 aan de orde is gesteld kan door gebruik van uitsluitend vernieuwbare hulpbronnen 

samenstellingen worden gemaakt die niet biologische afbreekbaar zijn . Deze worden in dit onderzoek ook 

als technische voedingstoffen beschouwd. Er zijn verschillende manieren van hergebruik te onderscheiden. 

De hier onderstaande codes corresponderen met de codes in figuur 5.6. 
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Tl. Componenten 

Dit zijn onderdelen uit het dienstproduct die opnieuw kunnen worden ingezet binnen een bepaald 

dienstproduct voor exact dezelfde functie. 

T2. Materialen 

Dit zijn reststoffen en worden meestal vermalen en/of omgesmolten om te worden omgevormd in 

materialen. Het nadeel van omsmelten is dat er in veel gevallen een functiedegradatie plaatsvindt. Zo 

verliezen sommige kunststoffen (zoals; de thermoplasten PP, PE, ABS, PC) bij het verwarmingsproces een 

deel van de ketenlengte door moleculaire breuk. 

T3. Grondstoffen 

Dit zijn reststoffen en worden meestal vermalen en omgesmolten om te worden omgevormd in 

grondstoffen. Het nadeel van omsmelten is ook bij grondstoffen dat er in veel gevallen een 

functiedegradatie plaatsvindt. 

T4. Niet vernieuwbare voorraden 

De reststoffen worden vooraan in de keten teruggebracht en behouden de eigenschappen, zodat er 

hetzelfde materiaal met dezelfde eigenschappen van gemaakt kan worden. 

Bioloaische voedingstoffen 

Dit zijn voedingstoffen die uit vernieuwbare hulpbronnen zijn samengesteld en bovendien biologisch 

afbreekbaar zijn. De hier onderstaande codes corresponderen met de codes in figuur 5.6. 

Biologische afbraak 

Dit zijn biologische voedingstoffen die als voedsel, mest, compost functioneren om het ecologisch evenwicht 

en de vruchtbaarheid te behouden. Denk hierbij aan de metafoor van de kersenboom uit paragraaf 2.2. 

Wanneer dienstproducten in een ruimte worden geplaatst bevinden deze producten zich in een constant 

klimaat. Volgens Van den Berg vergroot dit de mogelijkheden om deze producten biologisch afbreekbaar te 

maken, omdat de producten dusdanig ontwikkeld kunnen worden dat de afbraak alleen plaatsvindt als 

wordt afgeweken van het constante klimaat. 

81. Componenten 

(idem als bij technische voedingstoffen). 

82. Materialen 

Dit zijn reststoffen en worden meestal vermalen om te worden omgevormd in materialen. Ten aanzien van 

biologische voedingstoffen worden vaak bindmaterialen toegevoegd om er weer halffabricaten van te 

kunnen maken. Hierdoor bezit het materiaal in de meeste gevallen niet meer dezelfde eigenschappen 

(functiedegradatie) als voor de realisatiefase. 
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B3. Vernieuwbare voorraden 

De reststoffen worden vooraan in de keten teruggebracht en behouden de eigenschappen, zodat er 

hetzelfde materiaal met dezelfde eigenschappen van gemaakt kan worden. 

5.3.6 Eindfase dienstproduct 
Onder de eindfase van technische en biologische voedingstoffen worden in dit onderzoek bepaalde 

restproducteni-stoffen verstaan die niet kunnen worden hergebruikt. In dit onderzoek wordt voor de 

eindfase onderscheid gemaakt in twee opties, namelijk storten en verbranden. 

Storten 

Als voor restproducteni-stoffen geen markt is kunnen deze materialen gecontroleerd worden gestort. 

Gecontroleerd duidt erop dat er geen milieuschade ontstaat. Het streven van dit onderzoek is (niet) 

vernieuwbare voorraden in de kringloop te houden. Storten heeft hierdoor niet de voorkeur, zie ook figuur 

5.6. 

Verbranden 

Brandbare restproducteni-stoffen kunnen worden verbrand om energie mee op te wekken. Wanneer dit 

schoon gebeurt dan blijven de (niet) vernieuwbare voorraden in de kringloop. Verbranden is alleen een 

optie als dit schoon gebeurt. 

VAN PRODUCT N AAR DI E NS TP RODU CT - 42-



5. DE KRINGLOOP VAN DIENSTPRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

Initiatieffase 

' 
Ontwikkelingsfase 

Realisatiefase 

Niet vernieuwbare H ___ 
voorraden 

' Grondstoffen r- T3 

B3 .... Vernieuwbare voorraden 

' ___B~ Materialen r T2 

I 

I 
Halffabrikaten 

I 
I 

__ BJ ~ Componenten r T1 

' 
Exploitatiefase 

L 

' ' Biologische 
voedingstoffen 

Technische 
voedingstoffen 

Biologische afbraak r 
Eindfase 

Figuur 5.6: Kringloop van het dienstproduct. 

* Dit komt in een " ideale" kringloop niet voor. 
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5.4 Conclusie 
Het dienstleverend bedrijf zal als nieuwe partij onderdeel gaan uitmaken van het ontwikkelingsproces .. Het 

is zaak dat deze partij in het ontwikkelingsproces wordt betrokken. Dit omdat deze in de rol van adviseur 

dient aan te geven welke voorzieningen in de "dragers" opgenomen moeten worden. Op deze manier 

kunnen er daadwerkelijk dienstproducten worden gemonteerd/geassembleerd. In dit onderzoek is 

verondersteld dat producten van de "inbouw" mogelijk als dienstproduct uitgevoerd kunnen worden. Door 

de introductie van dienstproducten binnen het vastgoedproces van winkelcentra gaat de afdankfase 

daadwerkelijk tot het proces behoren. Dit geldt dan alleen voor de "inbouw". Het dienstleverend bedrijf stelt 

de dienst die het product levert beschikbaar aan de afnemer door middel van een gebruiksovereenkomst 

(operationallease) voor een bepaalde gebruiksperiode. 

De kringloop van het dienstproduct speelt zich af binnen het vastgoedproces van het winkelcentrum. De 

fasen zijn in overeenstemming met die van het vastgoedproces, te weten: initiatieffase-ontwikkelingsfase 

- realisatiefase - exploitatiefase - afdankfase. Een minimale opoffering van natuurlijke hulpbronnen en 

financiële middelen gedurende de gehele kringloop staat hierbij centraal. Door tijdens de ontwikkelingsfase 

van dienstproducten kritisch te kijken naar de interfaces (aanrakingspunten) kan mogelijk afstand worden 

genomen van de wegwerpcultuur en een efficiëntieslag worden gemaakt. In dit onderzoek is onderscheid 

gemaakt tussen: Interfaces tussen het dienstproduct en de ruimte, en interfaces in het dienstproduct. Het 

aantal interfaces tussen de ruimte en het dienstproduct in één richting bepaalt of er sprake is van een "open 

richting" of een "gesloten richting". Een "open richting" staat standaardisatie toe, een "gesloten richting" 

vraagt om flexibiliteit binnen het dienstproduct. Interfaces in het dienstproduct zijn vooral belangrijk 

wanneer een samengesteld dienstproduct niet als een geheel wordt hergebruikt. Tijdens de realisatiefase 

wordt het dienstproduct daadwerkelijk geproduceerd. De samenstelling wat betreft natuurlijke hulpbronnen 

die in het dienstproducten zitten opgesloten zijn maatgevend voor hergebruik. Wanneer hergebruik van het 

samengesteld dienstproduct niet mogelijk is en toch tot hergebruik wordt overgegaan kunnen de 

voedingstoffen teruggebracht te worden in de keten als: componenten, materialen, grondstoffen en (niet) 

vernieuwbare voorraden. Het is van de voedingstoffen afhankelijk in hoeverre deze kunnen worden 

teruggebracht in de keten en of daarbij wordt gehandeld volgens het economisch principe. Daarnaast speelt 

de gewenste kwaliteit in de volgende gebruiksperiade een belangrijke rol. Wanneer hergebruik geen optie is 

dient te worden overgegaan tot de eindfase. Storten heeft hierbij niet de voorkeur. De aspecten die in deze 

conclusie met betrekking tot de kringloop van het dienstproduct zijn behandeld vormen het uitgangspunt 

van de analyse in het volgende hoofdstuk. 
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6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn ter demonstratie enkele producten (uit bijlage 3: Producten in winkelcentra/tabel 4.1) 

omgevormd tot dienstproducten. Bij de overgang van product naar dienstproduct staan de interfaces 

(aanrakingspunten) tussen de ruimte (waarin het dienstproduct wordt geplaatst) en de dienstproducten 

centraal. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen "open richtingen" en "gesloten richtingen".Twee interfaces 

met de ruimte in één richting is aangeduid als de "gesloten richting". Wanneer de afmeting van een 

dienstproduct in één richting constant kan zijn zonder daarmee de ontwerpvrijheid van de architect in te 

perken is er sprake van een "open richting". Aan de hand van deze richting en de kringloop van het 

dienstproduct (figuur 5.6) is geëvalueerd en geconstateerd dat, de overgang van product naar dienstproduct 

heel goed kan leiden tot een minimale opoffering van financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen. 

6.2 Van product naar dienstproduct 
In deze paragraaf worden ter demonstratie enkele producten omgevormd tot dienstproduct. De interfaces 

(aanrakingspunten) tussen het dienstproduct en de ruimte staan hierbij centraal, omdat hierdoor mogelijk 

afstand kan worden gedaan van de wegwerpcultuur, zoals in hoofdstuk 5 aan de orde is gesteld. Per 

subcategorie uit bijlage 3: Producten in winkelcentra/tabel 4.1 is telkens één product willekeurig gekozen. In 

tabel 6.1 zijn deze (gekozen) producten opgenomen. 

Tabel 6.1: Gekozen producten 

Basisproducten Ornamenten Signing-producten Serviceproducten 
(reclame-uiting) 

Ruimtelijke scheidingen 
- Winkeloui 

Vetticale stijgpunten 
- Roltrap 

Installaties en inrichting 
- Verlichtingsinstallatie 

lï}delijke ornamenten Tijdelijke signing 
- Expositie (kunst/cultuur) - Promotiestand 

Permanente ornamenten Permanente signing 
- Groenvoorziening* - Beeldscherm 

* Is beplanting inclusief pot/bak. 

Algemene serviceproducten 
- Zitplek 

Commerciële serviceproducten 
- Kiosk 

Het aantal interfaces tussen de ruimte en het dienstproduct in één richting bepaalt of er sprake is van een 

"open richting" of een "gesloten richting", zoals in hoofdstuk 5 aan de orde is gesteld. In de volgende 

subparagrafen is vastgesteld welke richten van het dienstproduct "open" dan wel "gesloten" zijn. In figuur 

6.1 zijn de "open richtingen" en de "gesloten richtingen" weergegeven. Tabel 6.2 is een resumé van de 

interfacebenadering. 

6.2.1 Gesloten richtingen van het dienstproduct 
In deze subparagraaf is vastgesteld welke richtingen van de gekozen producten (uit tabel 6.1) "gesloten 

richtingen" zijn. Twee interfaces met de ruimte in één richting is een "gesloten richting". Van de gekozen 

producten (uit tabel 6.1) hebben de winkelpui en de verlichtingsinstallatie twee "gesloten richtingen" en 

heeft de roltrap één "gesloten richting". Bij de winkelpui is de V-richting en Z-richting en bij de 

verlichtingsinstallatie is de X- en V-richting gesloten. De roltrap is gesloten in de Z-richting van de ruimte. 
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Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de Z-richting van de ruimte is en niet die van de roltrap, omdat 

deze onder een helling in de ruimte wordt geplaatst. Met andere woorden: wanneer de verdiepinghoogte 

wordt aangepast heeft dit invloed op de lengte van de roltrap, ofwel de X'-richting. Voor de duidelijkheid: de 

X'-richting is de lengterichting van de roltrap en de X-richting is de lengterichting van de ruimte. De 

"gesloten richtingen" van de "producten" zijn in figuur 6.1 weergegeven met rode pijlen. 

6.2.2 Open richtingen van het dienstproduct 
Voor de winkelpui is de X-richting een "open richting", ervan uitgaande dat deze tussen de vloeren wordt 

geplaatst. Bij de roltrap is de Y- de Z'-richting (constructiehoogte roltrap) een "open richting", bovendien 

zou de helling (a) een constante kunnen zijn. De Z-richting van de verlichtingsinstallatie is een "open 

richting" en zou een constante kunnen zijn wanneer de minimale vrije hoogte in een bepaalde ruimte niet 

wordt overschreden. De geanalyseerde producten; expositie, groenvoorziening, promotiestand, 

beeldscherm, zitplek en kiosk hebben alleen "open richtingen" maar mogen geen bepalende dienstproducten 

zijn in een ruimte. Met andere woorden: de afmetingen van het dienstproduct kunnen constant zijn, mits 

het ruimtelijk ontwerp hier geen hinder van ondervindt. Door binnen ruimten zones te reserveren waar 

dienstproducten opgesteld mogen worden, kunnen dienstproducten met een geringe omvang in alle 

richtingen standaard afmetingen hebben. 

Van de producten die alleen "open richtingen" hebben, met uitzonderling van het beeldscherm, is het aan te 

bevelen, gezien de omvang van de producten, om zowel de x- als Y-richting als "gesloten richten" te 

benaderen, zodat het product optimaal kan worden afgestemd op haar omgeving. De Z-richting van deze 

producten is dusdanig dat deze hoogstwaarschijnlijk in geen geval maatgevend zal zijn, deze zijn in figuur 

6.1 weergegeven met blauwe pijlen. Het beeldscherm kan door zijn geringe omvang voor alle richtingen 

(XYZ) constant zijn. De "open richtingen" van de geanalyseerde producten zijn in figuur 6.1 weergegeven 

met groene pijlen. 
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Figuur 6.1: Interfacebenadering. 

a. Winkelpui 
b. Roltrap 

c. Ver1ichtingsinstallatie d. Expositie 

e. Groenvoorziening f. Promotiestand 

g. Beeldscherm h. Zitplek 

i. Kiosk 
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Tabel 6.2: Resumé van intetfacebenadering. 

Eigenschappen dienst~: roduct 
Aantal "Gesloten richting" "Open Richting" 

Intelfaces 
In richting 

producten x y z 
a. Winkelpui - 2 2 Y/Z x 
b. Roltrap - - 2 X'* Y/Z'l_a** 
c. Verlichtingsinstallatie 2 2 1 X/Y Z*** 
d. Expositie - - 1 (X/Y) **** Z*** 
e. Groenvoorziening - - 1 (X/Y)**** Z*** 
f. Promotiestand - - 1 (X/Y)**** Z*** 
g. Beeldscherm - 1 - - (X/Y/Z) *** 
h. Zitplek - - 1 (X/Y)**** Z*** 
i. Kiosk - - 1 (X/Y)**** Z*** 

* 
** 
*** 
**** 

X' IS de x-ncht1ng van het d1enstproduct, welke n1et 1n overeenstemmmg met de X-richting van de ruimte. 
a is de helling van de roltrap, deze kan ook constant zijn. 
Mits dienstproduct hierdoor niet bepalend is in deze richting . 
Uitgaande dat het dienstproduct anders bepalend is in deze richting. 

In Tabel 6.2 zijn alle interfaces per richting van het dienstproduct weergegeven. Aan de hand van deze 

gegevens is in de tabel vastgesteld welke richtingen "open" dan wel "gesloten" zijn. De helling van de 

roltrap kan bovendien constant zijn zoals ook in tabel 6.2 is vermeld. Wanneer het dienstproduct niet 

bepalend is in één richting kan deze als "open richting" uitgevoerd worden. Als het dienstproduct echter 

bepalend is in één richting moet deze als "gesloten richting" beschouwd worden. 

6.3 Evaluatie van de overgang van product naar dienstproduct 
Minimale opoffering van natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen gedurende de gehele kringloop van 

het dienstproduct (figuur 5.6) staan in deze evaluatie centraal. Wanneer alle "open richtingen" als constante 

uitgevoerd kunnen worden en de "gesloten richtingen" van het dienstproduct flexibel zijn, zou in theorie elk 

dienstproduct als samengesteld product3" oneindig35 hergebruikt kunnen worden . Het is echter de vraag of 

hierbij een minimale aanspraak wordt gedaan op de financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen. Het 

invoeren van "open richtingen" heeft niet alleen een positief effect op de mogelijkheden van hergebruik van 

het samengesteld dienstproduct. Door "open richtingen" kunnen ook bepaalde componenten uit het 

dienstproducten hergebruikt worden. Het hanteren van "open richtingen" bijvoorbeeld voor de Y-richting 

van roltrappen (figuur 6.1b) maakt het mogelijk om traptreden ook in andere roltrappen te plaatsen. 

De natuurlijke hulpbronnen die in het dienstproduct zitten opgesloten ((niet) vernieuwbare voorraden) zijn 

bepalend voor de mogelijkheden ten aanzien van hergebruik. Het is echter de vraag of dit per dienstproduct 

dient te worden vastgesteld. Neem bijvoorbeeld de winkelpui: deze wordt vaak in aluminium uitgevoerd 

maar door innovaties komen ook andere materialen in aanmerking die zich beter lenen voor hergebruik. 

Hierdoor wordt een minimale hoeveelheid van natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen opgeofferd. 

De mogelijkheid om te innoveren moet de dienstleverende bedrijven niet worden ontnomen, bovendien 

beschikken deze partijen over de gewenste expertise. 

34 Groene pijl in figuur 5.6. 
35 

oo ofwel een lemniscaat. Dit is het wiskundig symbool van oneindigheid. Het symbool is op de omslag van dit product 
weergegeven. 
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In dit onderzoek is er vanuit gegaan dat het noodzakelijk onderhoud aan de dienstproducten geen 

beperkingen met zich meebrengt ten aanzien van hergebruik, omdat het dienstleverend bedrijf zelf zorgt 

voor de instandhouding van het product. In dit onderzoek is hierbij onderscheid gemaakt tussen; 

verzorgend onderhoud, gepland onderhoud, niet-gepland onderhoud, zie paragraaf 5.3.4. Verzorgend 

onderhoud is van toepassing op alle producten uit tabel 6.1. Bij de producten; roltrap, verlichtingsinstallatie, 

beeldscherm en kiosk zal daarnaast hoogstwaarschijnlijk ook (niet)-gepland onderhoud uitgevoerd moeten 

worden. De kwaliteit van het dienstproduct heeft invloed op de frequentie van het (niet)-geplande 

onderhoud. Het is aan het dienstleverend bedrijf om deze frequentie te verlagen door te innoveren en te 

investeren in de kwaliteit van het product. Clustering van onderhoudswerkzaamheden is mogelijk. Zo kan 

verzorgend onderhoud van de dienstproducten per winkelcentrum mogelijk door de beheerder uitgevoerd 

worden. De afnemer van het dienstproduct betaalt een gebruiksvergoeding; het is aan het dienstleverend 

bedrijf om het product voor de overeengekomen gebruiksperiade in stand te houden. Hierdoor is het 

dienstleverend bedrijf gebaad bij het in de markt te zetten van een kwalitatief hoogwaardig en 

onderhoudsarm product. 

Wanneer bij hergebruik van het samengesteld product36 geen minimale opoffering van natuurlijke 

hulpbronnen en financiële middelen wordt behaald, kan worden getracht over te gaan tot hergebruik van 

componenten, materialen, grondstoffen en (niet) vernieuwbare voorraden; zie figuur 5.6. De interfaces in 

het dienstproduct dienen op de gewenste vorm van hergebruik (uit figuur 5.6) afgestemd te worden, zodat 

het dienstproduct eenvoudig te demonteren en te sorteren is voor hergebruik. Naast hergebruik van 

dienstproducten is het mogelijk dat eindgebruik leidt tot een minimale opoffering van natuurlijke 

hulpbronnen en financiële middelen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het streven van dit onderzoek is 

om storten te voorkomen. Verbranden is echter wel een optie mits dit schoon gebeurt. Het is bovendien 

mogelijk om een biologisch afbreekbaar product te ontwikkelen. 

Binnen dit onderzoek blijkt het niet mogelijk om per product uit tabel 6.1 vast te stellen welke kringloop 

leidt tot een minimale opoffering van natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen. Dit komt door; verschil 

in economische marktwaarde van de in het product opgesloten voedingstoffen, de hoeveelheid energie die 

dient te worden toegevoegd om de voedingstoffen uit de dienstproducten te hergebruiken en de vereiste 

kwaliteit bij hergebruik. Dit kan in eventueel vervolgonderzoek vastgesteld worden. Een belangrijk 

aandachtspunt hierbij is dat alle ingezette natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen tijdens het 

bestuderen van alternatieven worden meegenomen. Met een levenscyclusanalyse (LCA) kan worden 

vastgesteld of het alternatief een verbetering is wat betreft de opoffering van natuurlijke hulpbronnen. Een 

LCA is een soort kostenberekening maar dan voor milieueffecten [Bras-Kiapwijk et al., 2003]. De LCA is de 

meest voorkomende, bekendste en volledigste methodiek van ketenanalyse [Hofman et al., 2003]. De life 

cycle casts-analyse (LCC-analyse) is een analysemethode waarmee vastgesteld kan worden of het 

alternatief een verbetering is wat betreft de opoffering van financiële middelen. 

36 Groene pijl in figuur 5.6. 
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Ondanks dat er geen uitspraken kunnen worden gedaan over welke kringloop van een dienstproduct leidt 

tot een minimale opoffering van financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen is het ongegrond te 

suggereren dat de overgang van product naar dienstproduct kostenverhogend werkt. Wanneer tijdens het 

ontwerp van het dienstproduct wordt nagedacht over de mogelijkheden ten aanzien van hergebruik kan er 

een efficiëntieslag gemaakt worden. Met andere woorden: momenteel worden fabrikanten (potentiële 

dienstleverende bedrijven) niet geprikkeld om producten te ontwikkelen met een bepaalde restwaarde. 

Omdat er wordt gestreefd naar een minimale opoffering van financiële middelen (en natuurlijke 

hulpbronnen) vanuit een wegwerpcultuur. Ofwel al het geld dat een fabrikant in een product stopt en niet 

meer terugziet is een verspilling van financiële middelen. Wanneer deze producten als dienstproducten 

worden aangeboden kan juist door te investeren in de mogelijkheden van hergebruik worden bewerkstelligd 

dat een minimale hoeveelheid financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen dient te worden opgeofferd. 

Investeren in een dienstproduct zal in de meeste gevallen echter leiden tot een hogere initiële investering. 

Dit zal dan de mogelijkheden ten aanzien van hergebruik aanzienlijk vergroten waardoor een product een 

bepaalde restwaarde krijgt en bovendien niet gestort wordt als reststof.37 

Het is aan te bevelen om de mogelijkheden van het combineren van productcategorieën (tabel 4.1/bijlage 3: 

Producten in winkelcentra) in eventueel vervolgonderzoek vast te stellen. Dit kan er namelijk aan bijdragen 

dat de overgang van product naar dienstproduct werkelijkheid wordt. Doordat de productcategorieën geen 

harde kaders zijn, is het mogelijk om deze categorieën te combineren. Zo zijn signing-producten te 

combineren met algemene serviceproducten" bijvoorbeeld een zitplek die wordt voorzien van een reclame

uiting. Wanneer deze producten in de semi-openbare ruimte zijn gemonteerd/geassembleerd kan de 

onderneming waar de reclame-uiting op gericht is bijdragen in de gebruiksvergoeding van het 

dienstproduct. Hierdoor kan voor (niet)-vernieuwbare voorraden worden gekozen die eenvoudig hergebruikt 

kunnen worden maar duurder zijn dan het alternatief. Door de keuze van zulke natuurlijke hulpbronnen kan 

een bepaalde restwaarde ontstaan. Dit kan ervoor zorgen dat gedurende de gehele kringloop van het 

dienstproduct een minimale opoffering van financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen noodzakelijk is.38 

6.4 Conclusie 
Bij de overgang van product naar dienstproduct staan de interfaces (aanrakingspunten) tussen de ruimte 

(waarin het dienstproduct wordt geplaatst) en de dienstproducten centraal. Hierbij is onderscheid gemaakt 

tussen "open richtingen" en "gesloten richtingen". Een "open richting" staat standaardisatie van het 

dienstproduct toe in de betreffende richting omdat het ruimtelijk ontwerp hier geen hinder van ondervindt. 

Een "gesloten richting" vraagt echter om flexibiliteit binnen het dienstproduct, dit om het dienstproduct niet 

bepalend te laten zijn voor het ruimtelijk ontwerp. Met andere woorden: de afmetingen van het 

dienstproduct kunnen constant zijn, mits het ruimtelijk ontwerp hier geen hinder van ondervindt. Door 

37 Als financiële beperkingen de invoering van dienstproducten blokkeren kan mogelijk beroep worden gedaan op "Cradle 
to Cradle ondersteuningsprogramma's" vanuit de overheid. Binnen SenterNovem (agentschap van ministerie van 
economische zaken) is een overzicht voorhanden met ondersteuningsmogelijkheden voor Cradle to eradie ontwikkeling in 
de bedrijfscyclus. 
38 

Het is ook mogelijk om als belegger, wanneer signing-producten zijn gecombineerd met andere categorieën in één 
dienstproduct, een vergoeding te generen. Waardoor als het ware een commercieel serviceproduct wordt ontwikkeld. 
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binnen ruimten zones te reserveren waar dienstproducten opgesteld mogen worden, kunnen 

dienstproducten met een geringe omvang in alle richtingen standaard afmetingen hebben, zoals een 

beeldscherm (uit tabel 6.1). Wanneer alle "open richtingen" als constante uitgevoerd kunnen worden en de 

"gesloten richtingen" van het dienstproduct flexibel zijn, zou in theorie elk dienstproduct als samengesteld 

produci39 oneindig40 hergebruikt kunnen worden. Het is echter de vraag of hierbij een minimale aanspraak 

wordt gedaan op de financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen. Het invoeren van "open richtingen" 

heeft niet alleen een positief effect op de mogelijkheden van hergebruik van het samengesteld 

dienstproduct. Door "open richtingen" kunnen ook bepaalde componenten uit het dienstproducten 

hergebruikt worden, zoals traptreden van een roltrap. 

De keuze van toe te passen natuurlijke hulpbronnen is een keuze van het dienstleverend bedrijf. Dit omdat 

zij over de gewenste expertise bezitten en de mogelijkheid tot innoveren aangemoedigd moet worden. Het 

dienstleverend bedrijf is gebaad bij het in de markt te zetten van een kwalitatief hoogwaardig en 

onderhoudsarm product om een minimale aanspraak te doen op financiële middelen. Dit omdat het 

dienstleverend bedrijf verantwoordelijk is voor het in stand houden van het product. 

Binnen dit onderzoek blijkt het onmogelijk om per product (uit tabel 6.1) vast te stellen welke kringloop leidt 

tot een minimale opoffering van natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen. Dit komt door; verschil in 

economische marktwaarde van de in het product opgesloten voedingstoffen, de hoeveelheid energie die 

dient te worden toegevoegd om de voedingstoffen uit de dienstproducten te hergebruiken en de vereiste 

kwaliteit bij hergebruik. Het is echter ongegrond te suggereren dat de overgang van product naar 

dienstproduct zonder meer kostenverhogend werkt. Wanneer ten tijde van de ontwerpperiode van het 

dienstproduct wordt nagedacht over de mogelijkheden ten aanzien van hergebruik kan een efficiëntieslag 

gemaakt worden. Met andere woorden: momenteel worden fabrikanten (potentiële dienstleverende 

bedrijven) niet geprikkeld om producten te ontwikkelen met een bepaalde restwaarde. Er wordt alleen 

gestreefd naar een minimale opoffering van financiële middelen vanuit een wegwerpcultuur. Wanneer 

producten als dienstproducten worden aangeboden kan juist door te investeren in de mogelijkheden van 

hergebruik een minimale hoeveelheid financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen worden 

bewerkstelligd. 

39 
Groene pijl in figuur 5.6. 

40 
oo ofwel een lemniscaat. Dit is het wiskundig symbool van oneindigheid. Het symbool is op de omslag van dit product 

weergegeven. 
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7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is de impact op de cashflow van potentiële afnemers en de projectontwikkelaar bij het 

gebruik van dienstproducten allereerst inzichtelijk gemaakt, omdat dit gevolgen kan hebben op het 

draagvlak bij potentiële afnemers van deze producten. Vervolgens is geëvalueerd of dienstproducten 

potentie hebben om de milieubelasting van winkelcentra te verlagen en of er draagvlak is bij potentiële 

afnemers voor deze producten. Voor dit hoofdstuk zijn bevindingen uit dit onderzoek in ogenschouw 

genomen en interviews met potentiële afnemers gehouden41
• De uitwerkingen van de interviews zijn 

verwerkt in dit hoofdstuk en niet afzonderlijk opgenomen in dit rapport. Door de vertrouwelijke informatie 

die de uitwerkingen bezitten is dit op verzoek van de geïnterviewden overeengekomen. 

7.2 Impact op de cashflow van potentiële afnemers en 
projectontwikkelaars door de toepassing van dienstproducten 

Los van het feit of de overgang van product naar dienstproduct kostenneutraal is heeft de invoering van 

dienstproducten impact op de cashflow van de betrokken partijen. In dit onderzoek wordt ingegaan op de 

cashflow van de potentiële afnemers (belegger/detaillist) en de projectontwikkelaar. Voordat de interviews 

zijn gehouden is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn op de verschillende cashflows, zodat de 

geïnterviewden hierop konden reageren. De opmerkingen zijn in deze paragraaf verwerkt. Hierbij is 

aangenomen dat de overgang van product naar dienstproduct kostenneutraal is en (nagenoeg) de gehele 

"inbouw" als dienstproducten wordt aangeboden. Door middel van een resultatenrekening42 zijn per partij 

de oude met de nieuwe situatie vergeleken. Met de oude situatie wordt het vastgoedproces zonder gebruik 

van dienstproducten bedoeld. Met de nieuwe situatie wordt het vastgoedproces met gebruik van 

dienstproducten bedoeld. In de resultatenrekening zijn de gevolgen steeds weergegeven door middel van: 

i verhoging van de betreffende post; 

0 geen verandering van de betreffende post; 

! afname van de betreffende post. 

Projectontwikkelaar 
Het verschil tussen de verkoopopbrengst en de stichtingskosten is de vergoeding die een 

projectontwikkelaar krijgt voor het ontwikkelen van het vastgoedobject [Nozeman, 2008]. In dit onderzoek 

worden de kaders van de NEN 2631 gehanteerd wanneer over stichtingskosten wordt gesproken. In bijlage 

1 is een toelichting van de kostenposten opgenomen die in dit onderzoek worden geïnterpreteerd. 

KOSTEN 
Grondkosten 

Bouwkosten 

Inrichtingskosten 

Bijkomende kosten 

41 
Geïnterviewden zijn vermeld na de literatuurlijst. 

0 

!/O 

!/O 

i 

OPBRENGSTEN 
Verkoopobject op basis van: 

- Huurcontracten winkelruimte 0 

- Commerciële serviceproducten i 

42 
Dit is een overzicht van alle kosten en opbrengsten in een onderneming. In dit onderzoek dient dit echter te worden 

geïnterpreteerd als het verschil tussen het vastgoedproces zonder toepassing van dienstproducten en het vastgoedproces 
met toepassingen van dienstproducten. 
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De grondkosten zullen door de invoering van dienstproducten onveranderd blijven. De bouwkosten en de 

inrichtingskosten zullen lager worden. Dit omdat door de projectontwikkelaar alleen de "dragers" worden 

geleverd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de inrichtingkosten alleen betrekking hebben op de semi

openbare ruimte. Dit omdat winkelruimten, ook bij de invoering van dienstproducten, door de 

projectontwikkelaar wind- en waterdicht (casco) aan de huurders worden opgeleverd. Deze worden met 

eigen interieurbureaus ingericht, zoals omschreven in paragraaf 3.2. 

Doordat de coördinatie van de voorzieningen van de dienstproducten in de semi-openbare ruimte wordt 

uitgevoerd door de projectontwikkelaar bestaat de mogelijkheid dat de bijkomende kosten zullen toenemen. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de coördinatie van voorzieningen voor producten momenteel al onder 

de verantwoording van de projectontwikkelaar vallen. Het is hierdoor mogelijk dat de bijkomende kosten 

door invoering van dienstproducten nauwelijks toenemen. 

Voor bepaalde producten zoals winkelpuien worden momenteel stelposten opgenomen, omdat huurders van 

de winkelruimten (detaillisten in dit onderzoek) zeggenschap willen hebben bij de invulling van de winkelpui. 

Hierdoor wordt voorkomen dat de winkelpui bij oplevering door de huurder direct wordt vervangen. 

Wanneer de stelpost niet wordt opgenomen (bijvoorbeeld als de winkelruimte niet is verhuurd) wordt de 

winkelruimte voorzien van een projectpui om de winkelruimte wind- en waterdicht (casco) op te leveren. 

Hier schuilt het gevaar van directe vervanging van de winkelpui door de (toekomstige) huurder van de 

winkelruimte waardoor niet wordt gehandeld volgens economisch principe ten aanzien van natuurlijke 

hulpbronnen en financiële middelen. Met de invoering van dienstproducten kan de projectontwikkelaar dit 

ondervangen door stelposten op te nemen (voor producten) die beschikbaar worden gesteld wanneer wordt 

gekozen voor dienstproducten. In dit geval zullen de bouwkosten en de inrichtingskosten onveranderd 

blijven. Dit in contrast met de aanname dat de bouwkosten en inrichtingskosten zullen afnemen bij de 

invoering van dienstproducten, dat eerder in deze paragraaf is aangenomen. 

De huurprijs van een winkelruimte wordt bepaald door de marktwaarde en zal om deze reden met de 

invoering van dienstproducten gelijk blijven. Momenteel ligt het initiatief om commerciële serviceproducten 

in te zetten in de semi-openbare ruimte bij de belegger en blijven volgens Van Koningsveld en Hoogland43 

vaak achterwege. Dit omdat de voorzieningen hiervoor niet zijn getroffen. Door de commerciële 

serviceproducten als dienstproduct aan te bieden kunnen de voorzieningen wel worden getroffen, omdat 

tijdens het ontwikkelingsproces eerder hierop geanticipeerd kan worden. Met het aanbieden van 

commerciële serviceproducten kunnen extra inkomsten worden gegenereerd. Deze kunnen op 

overeenkomstige manier als een voorlopig huurcontract van de winkelruimte door de projectontwikkelaar 

worden vastgelegd. Hierdoor kan de marktwaarde van het gehele object stijgen. 

43 
Hoogland, A.J., Algemeen directeur SCM, interview november 2008. 
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Belegger 
De belegger moet een eenmalige investering doen om in bezit te komen van het winkelcentrum. Gebaseerd 

op de marktwaarde van het object. BAR44 ofwel X maal de huur. Vervolgens wordt door middel van een 

bepaalde beleggingstermijn getracht de investering om te zetten in een bepaald rendement. Hierbij spelen 

de bruto-netto huur, ofwel huurinkomsten en de exploitatiekosten een belangrijke rol. In dit onderzoek zijn 

voor de exploitatiekosten de kaders van de NEN 2632 gehanteerd. In bijlage 2 is een toelichting van de 

exploitatiekosten opgenomen zoals die in dit onderzoek zijn geïnterpreteerd. 

KOSTEN 
Vaste kosten 

Energiekosten 

Onderhoudskosten 

Administratieve beheerkosten 

Gebruiksvergoeding dienstproducten 

0 

Of! 

! 
i 
i 

OPBRENGSTEN 
Huurinkomsten winkelruimte 

Inkomsten commerciële 
serviceproducten 

0 

i 

De vaste kosten zullen bij invoering van dienstproducten binnen het vastgoedproces gelijk blijven. Dit komt 

omdat deze kostenpost verband houdt met de investering die gedaan is om in bezit te komen van het 

winkelcentrum. Wanneer er commerciële serviceproducten als dienstproduct worden aangeboden zullen de 

vaste kosten niet toenemen, omdat de dienstproducten niet op de balans staan (off-balance) en dienen 

daarom als een afzonderlijke kostenpost te worden geïnterpreteerd. Dat de dienstproducten niet op de 

balans staan wordt door enkele geïnterviewden gezien als een sterkte van het dienstproduct. De 

investeringlast wordt gespreid over een periode. Hierdoor wordt de drempel om producten aan te 

schaffen/te vervangen verkleind. 

De energiekosten zullen bij gebruik van dienstproducten gelijk blijven dan wel afnemen. Het afnemen van 

de energiekosten is mogelijk door middel van voorfinanciering van het dienstleverend bedrijf een 

energiezuinigere installatie kan worden gemonteerd/geassembleerd. Deze kan door hogere rendementen 

eerder worden terugverdiend. Besparingen op energiekosten zijn bij winkelvastgoed aanzienlijk moeilijker 

dan bij woningen en kantoren. Dit komt hoofdzakelijk door het feit dat in winkelruimten een aanzienlijke 

warmtelast wordt geproduceerd door hun verlichtingsinstallaties. Winkelruimten moeten hierdoor in de 

zomermaanden aanzienlijk worden gekoeld om het behaaglijk te houden. Daarentegen zou een 

verlichtingsinstallatie die als dienstproduct wordt aangeboden aanzienlijk kunnen bijdragen aan het verlagen 

van de warrntelast. De focus van milieubelastingverlaging ligt bij de meeste geïnterviewden momenteel al 

op energiereductie, omdat dit daadwerkelijk financiële besparingen oplevert. In de volgende paragraaf 

wordt hier nader op ingegaan. 

Door invoering van de dienstproducten zullen de onderhoudskosten afnemen, omdat het dienstleverend 

bedrijf garant staat voor de instandhouding van het product gedurende de gebruiksperiade en onderdeel 

uitmaken van de gebruiksvergoeding. Verzorgend onderhoud in het winkelcentrum zal bij invoering van 

44 Bruto AanvangsRendement. 
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dienstproducten hoogstwaarschijnlijk, evenals momenteel de gang van zaken is, door de beheerder worden 

uitgevoerd vanwege efficiëntie. 

De administratieve beheerkosten zullen bij invoering van dienstproducten mogelijk toenemen. Dit omdat er 

dient te worden gezorgd dat de contracten van de dienstproducten beheerd worden. Bij het vastgoedproces 

valt het beheer van de huurcontracten in winkelcentra in de meeste gevallen onder de verantwoording van 

de beheerder. Het is dus mogelijk om ook het beheer van de contracten van de dienstproducten in de semi

openbare ruimte onder de verantwoording van de beheerder te laten vallen. Zoals eerder aan de orde is 

gesteld zal de invoering van dienstproducten een nieuwe exploitatielast tot gevolg hebben, namelijk de 

gebruiksvergoeding van het dienstproduct. Gezien het feit dat deze post wordt geïntroduceerd binnen het 

vastgoed proces, is deze aangeduid met een i. 

De opbrengsten van de belegger zijn de huurinkomsten van de winkelruimte en mogelijk de commerciële 

serviceproducten. Zoals bij de analyse van de projectontwikkelaar (in deze paragraaf) aan de orde is 

gesteld, zullen de huurinkomsten door invoering van dienstproducten gelijk blijven. De inkomsten uit 

commerciële serviceproducten worden geïntroduceerd binnen het vastgoedproces en is daarom voorzien 

vaneenj. 

Detaillist 
Het verschil tussen de verkoopinkomsten van producten en de huurlasten (huurlasten met de bijkomende 

lasten) is de beloning die een detaillist krijgt voor het bedrijven van detailhandel. 

Een toelichting van de huisvestingslasten voor detaillisten zoals die in het onderzoek worden geïnterpreteerd 

is opgenomen in bijlage 2. 

KOSTEN 
Huurlasten 

Bijkomende lasten: 

0 

- Energiekosten 0/1 

- Servicekosten 0/ l 
- Promotiebijdrage 0 

- Bedrijfsvoeringlasten 1 
- Gebruiksvergoeding dienstproducten j 

OPBRENGSTEN 
Verkoopinkomsten van producten 0 

De huurlasten zullen door de invoering van dienstproducten gelijk blijven daar deze markt gerelateerd zijn. 

De energiekosten zullen gelijk blijven dan wel afnemen. De beredenering hiervoor is dezelfde als in de 

voorgaande subparagraaf is toegelicht. De servicekosten zullen eveneens gelijk blijven dan wel afnemen 

met de vooraf gemaakte aanname dat de gebruiksvergoeding in balans is met de besparingen. Enkele 

geïnterviewden zien in het dienstproduct een middel dat transparantie kan scheppen in de opbouw van de 

servicekosten. Zo wordt aangedragen dat in meerdere cases uit de praktijk de servicekosten na een 

bepaalde exploitatieperiode omhoog worden bijgesteld, omdat deze niet juist zijn begroot. Doordat de 

gebruiksvergoeding voor een dienstproduct inclusief de instandhouding prijsvast is kan vroegtijdig worden 

vastgesteld wat de servicekosten zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in dit geval niet alle kosten 

door de belegger kunnen worden doorbelast aan de huurders van de winkelruimten (detaillisten). Dit omdat 
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de aanschaf van het product in de gebruiksvergoeding is opgenomen en in het huidige proces voor rekening 

zijn van de belegger. Er zal een reële scheiding dienen te worden aangebracht tussen kosten voor de 

belegger en detaillist. Het energieverbruik, dat ook onderdeel uitmaakt van de servicekosten, kan al dan niet 

in de gebruiksvergoeding van de dienstproducten worden opgenomen. Er moet worden getracht dat de 

potentiële afnemer niet meer energie gaat verbruiken en dat het dienstleverend bedrijf wordt geprikkeld om 

hogere rendementen te behalen. Mogelijk is een prijs per volume energieverbruik een optie. Welke optie het 

beste is zal in mogelijk vervolgonderzoek dienen te worden vastgesteld. 

De promotiebijdrage zal door de invoering van dienstproducten gelijk blijven. De bedrijfsvoeringlasten zullen 

afnemen, omdat de inrichting van de winkelruimte niet wordt gekocht maar door middel van 

dienstproducten wordt afgenomen en hierdoor niet op de balans van de detaillist (huurder van de 

winkelruimte) komt te staan. Zoals bij cashflow van de belegger aan de orde is gesteld wordt off-balance 

financieren door de potentiële afnemers gezien als een sterkte van het dienstproduct. Zo wordt door 

meerdere geïnterviewden aangedragen dat het onmogelijk is om elke winkelruimte te voorzien van dezelfde 

inrichting. Dit komt met name door de initiële investeringlast die hiermee gepaard gaat. De 

gebruiksvergoeding van het dienstproduct wordt gespreid over een bepaalde termijn waardoor meerdere 

winkelruimten tegelijkertijd vernieuwd kunnen worden. De gebruiksvergoedingen van dienstproducten wordt 

geïntroduceerd binnen het vastgoedproces en daarom voorzien van een i. De verkoopinkomsten van 

producten vertegenwoordigen de opbrengsten van de detaillist. Deze zijn afhankelijk van de markt en zullen 

dan ook gelijk blijven. 

7.3 Evaluatie van het draagvlak bij potentiële afnemers voor 
dienstproducten en de potentie van dienstproducten om de 
milieubelasting van winkelcentra te verlagen 

Uit de resultaten van de interviews blijkt dat milieubelastingverlaging binnen winkelvastgoed zich vooral 

concentreert op energiebesparende maatregelen. Dit versterkt de aanname uit paragraaf 3.3 dat binnen het 

vastgoedproces de focus hierop ligt. Welke kringloop producten (producten zoals in bijlage 3 zijn opgesomd) 

in winkelvastgoed (moeten) doorlopen heeft geen prioriteit. Nagenoeg alle geïnterviewden45 geven aan dat 

in vrijwel alle gevallen deze producten als reststoffen worden gestort of er is geen zicht op wat er 

uiteindelijk met deze producten gebeurt. Dat er echter aandacht is voor energiereductie binnen 

winkelvastgoed is te verklaren doordat dit een kostenbesparing teweeg kan brengen. Besparen op 

energieverbruik betekent indirect besparen op kosten. Door enkele geïnterviewden wordt aangedragen dat 

milieubelastingverlaging van winkelcentra en draagvlak niet als afzonderlijke aspecten moet worden gezien. 

De financiële prikkel (draagvlak) om stil te staan bij mogelijk hergebruik van producten of onderdelen 

daaruit is momenteel niet aanwezig. Sterker nog door enkele geïnterviewden wordt het in de huidige 

context juist als vertragend en kostenverhogend gezien. Dit omdat een semi-openbare ruimte of 

winkelruimte (op)nieuw wordt ingericht binnen een zo kort mogelijke termijn, om zo min mogelijk inkomsten 

mis te lopen. Bij een winkelruimte speelt de huurcomponent hier een belangrijke rol in. Deze is op de 

meeste locaties dusdanig dat de openingsdeadline te allen tijde moet worden gehaald. Wanneer het 

45 Geïnterviewden zijn vermeld na de literatuurlijst. 
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inrichtingsproces vertraging oploopt en deze deadline niet wordt gehaald, door bijvoorbeeld hergebruik 

mogelijk te maken, kan het zodoende kostenverhogend uitpakken. Bovendien wordt de inrichting 

momenteel meestal geheel afgeschreven gedurende de exploitatiefase (geen restwaarde). De sloopkosten 

(inclusief stortkosten) verhouden zich hierdoor in de meeste gevallen dusdanig met de huurlasten dat 

besparingen hierop nauwelijks opwegen. Dit geldt niet voor dienstproducten deze kunnen een restwaarde 

bezitten zoals in subparagraaf 6.3.2 aan de orde is gesteld. 

Wanneer de gehele "inbouw" als dienstproducten worden aangeboden moet dit niet leiden tot een 

vertraging van het inrichtingsproces. Het is zaak dat vroegtijdig inzichtelijk is welke dienstproducten worden 

aangeboden zodat de voorzieningen in de "dragers" opgenomen worden. Dit kan gewaarborgd worden door 

het dienstleverend bedrijf als betrokken partij toe te laten treden binnen het vastgoedproces, zie paragraaf 

5.2. Door alle producten als afzonderlijke dienstproducten te beschouwen zal het ontwikkelingsproces niet of 

nauwelijks te coördineren zijn. Dit door de toename van het aantal partijen, zie figuur 7.1. 
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Figuur 7.1: Hoe meer partijen, hoe meer relaties 
Bron: Keyner & Van Rosmalen, 2001. 

Clustering van dienstproducten wordt dan ook door een merendeel van de geïnterviewden als criterium 

genoemd om in de toekomst gebruik te gaan maken van dienstproducten. Clustering is niet alleen 

noodzakelijk vanwege coördinatie, maar komt ten goede aan efficiëntie. Wanneer alle dienstproducten door 

afzonderlijke dienstleverende bedrijven gemonteerd/geassembleerd en in stand worden gehouden zullen 

meer natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen opgeofferd moeten worden dan wanneer deze 

producten geclusterd zijn. Eventueel vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen welke vormen van clustering 

mogelijk zijn en welke het meest efficiënt is voor de betreffende dienstproducten. 

Dienstproducten die in de semi-openbare ruimte worden gemonteerd/geassembleerd moeten de verkoop 

van het winkelcentrum niet onmogelijk maken, dit wordt door meerdere geïnterviewde beleggers 

aangedragen. Zoals eerder aan de orde is gesteld in paragraaf 5.2 worden de dienstproducten op 

overeenkomstige manier overgenomen als de huurcontracten van de winkelruimte, omdat anders de 

kringloop niet gesloten is. Het dienstproduct vraagt om een andere benadering van het product, omdat in 

plaats van het product ook de dienst (instandhouding) die aan het product zit verbonden wordt 

overgenomen bij verkoop van het winkelcentrum. Een ander aspect dat is aangedragen door de 

geïnterviewde beleggers is dat juridisch dient te worden vastgelegd dat het dienstlevende bedrijf geen 

eigendom kan claimen binnen het winkelcentrum. Men is enkel en alleen eigenaar van het dienstproduct. 
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Een voordeel bij het gebruik van dienstproducten dat is aangedragen door een detaillist is dat men zich 

meer kan gaan focussen op haar core-business. De geïnterviewden (zowel beleggers als detaillisten) zijn 

over het algemeen van mening dat dienstproducten een kans van slagen hebben binnen winkelcentra en de 

potentie hebben om de milieubelasting te verlagen. Zo dragen enkele geïnterviewden aan dat bij de 

toepassing van dienstproducten men verplicht wordt om na te denken over hergebruik en de kwaliteit van 

het product. Met andere woorden: de prikkel die momenteel ontbreekt om producten na de exploitatiefase 

in kringloop te houden is bij invoering van dienstproducten aanwezig. Waarbij minimale opoffering van 

natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen niet uit het oog dient te worden verloren. 

Het is echter belangrijk bij het dienstproduct dat transparant is wat wordt geboden voor de 

gebruiksvergoeding. Met andere woorden: er wordt sturing uit handen gegeven . Het product moet dan wel 

voldoen aan de verwachtingen. Prestatie-eisen en korten op de gebruiksvergoeding zijn mogelijke aspecten 

om dit in goede banen te leiden, zie paragraaf 5.2. De geïnterviewden vinden over het algemeen dat de 

essentie van een dienstproduct moet zijn dat het product beter wordt waarbij transparant is wat wordt 

geboden voor de gebruiksvergoeding. Een levenscyclusanalyse (LCA) en life cycle costs-analyse (Lee

analyse) op gebouwniveau zal uitsluitsel moeten geven of toepassing van dienstproducten daadwerkelijk 

leidt tot een minimale opoffering van natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen voor winkelcentra. 

7.4 COnclusie 
De toepassing van dienstproducten heeft invloed op de cashflow van zowel de projectontwikkelaar, de 

belegger als de detaillist. De marktwaarde van een winkelcentrum kan door toepassing van commerciële 

serviceproducten toenemen, omdat de belegger voor deze producten inkomsten kan genereren. Deze 

producten blijven in het huidige vastgoedproces dikwijls achterwege omdat de voorzieningen hiervoor niet 

zijn getroffen. De invoering van dienstproducten kan wat betreft de impact op de bouwkosten beperkt 

worden wanneer de projectontwikkelaar stelposten beschikbaar stelt. De afnemer (belegger/detaillist) kan 

met de stelpost inzetten om de gebruiksvergoeding (vergoeding ten laste van afnemer voor het gebruik van 

de dienst die het dienstproduct levert) te betalen. Het dienstproduct staat niet op de balans van de afnemer, 

de gebruiksvergoeding die voor een dienstproduct dient te worden afgedragen wordt bovendien gespreid 

over een periode. Dit verkleint de drempel om als belegger dan wel detaillist producten aan te schaffen/te 

vervangen. Dienstproducten kunnen vroegtijdig transparantie scheppen in de opbouw en hoogte van de 

servicekosten, omdat de gebruiksvergoeding voor een dienstproduct inclusief de instandhouding prijsvast is. 

Milieubelastingverlaging van winkelcentra en draagvlak moeten niet als afzonderlijke aspecten worden 

gezien. Energiereductie leeft binnen winkelvastgoed, omdat hier indirect kosten mee bespaard worden. De 

financiële prikkel (draagvlak) om stil te staan bij mogelijk hergebruik van producten of onderdelen daaruit is 

momenteel niet aanwezig. Bij toepassing van dienstproducten is men verplicht om na te denken over 

hergebruik en de kwaliteit van het product. Met andere woorden: de prikkel die momenteel ontbreekt om 

producten na de exploitatiefase in kringloop te houden is bij toepassing van dienstproducten aanwezig. 

Onder belanghebbenden kan draagvlak voor dienstenproducten worden gevonden indien kan worden 

aangetoond dat het product dezelfde of betere prestaties levert dan het oorspronkelijke product, 

grotendeels kan worden hergebruikt en de gebruiksvergoeding in verhouding staat met de 

investeringskosten van het oorspronkelijke product. 
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8.1 Conclusies 
In dit onderzoek is onderzocht of het toepassen van dienstproducten in (overdekte planmatige) winkelcentra 

een mogelijk alternatief is om de milieubelasting van winkelcentra te verlagen. Een dienstproduct is: "Een 

product 1 vaarvan de afnemer voor t=n bepaalde gebrwkspenoae regen r:en vergoedmg gebru1k maakt. 

zonder daadwerkelijk het e1gendom van het product te verkriJgen. Dienstproducten worden niet door de 

(potentiële) afnemers gekocht, bezeten en afgedankt, maar moeten worden gezien als diensten waarvan 

afnemers gebruik kunnen maken voor een bepaalde periode. Dit onderzoek is een verkenning van de 

mogelijkheden voor toepassing van dienstproducten in winkelcentra. De conclusies van deze verkenning 

kunnen als volgt worden geformuleerd. 

De toepassing van dienstenproducten is slechts mogelijk indien wordt gehandeld volgens 

economisch principe. 

De "C2C filosofie" (gedachtegoed van McDonough en Braungart) waar dienstproducten uit afkomstig zijn, 

tracht alle gebruikte materialen na hun bestaan in het ene product, op een hoogwaardige manier her te 

gebruiken in een nieuw product of letterlijk als voeding te laten dienen; afval is voedsel. Hierbij kan de 

efficiëntie uit het oog worden verloren. Efficiëntie is belangrijk omdat de wereld ons met grenzen zal blijven 

confronteren. Handelen volgens economisch principe heeft oog voor deze grenzen. Zo is het streven dat 

men een bepaald resultaat behaalt met minimale opoffering van beschikbare middelen. In dit onderzoek is 

handelen volgens economisch principe voor een winkelcentrum/dienstproduct een minimale opoffering van 

financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen gedurende de gehele kringloop. 

Vroeg in het projectontwikkelingsproces dient een dienstleverend bedrijf in te treden. 

Om dienstproducten binnen winkelcentra toe te kunnen passen zal het dienstleverend bedrijf toetreden als 

betrokken partij binnen het vastgoedproces. Tijdens de ontwikkeling van een winkelcentrum zal het 

dienstleverend bedrijf als adviseur opgeven welke (bouwkundige) voorzieningen noodzakelijk zijn voor de 

dienstproducten. Door als projectontwikkelaar ("spin in het web" gedurende het ontwikkelingsproces) 

vroegtijdig in het ontwikkelingsproces van winkelcentra rekening te houden met de toepassing van 

dienstproducten kunnen deze optimaal worden ingepast. Optimaal duidt hier op een minimale opoffering 

van natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen. In dit onderzoek is aangenomen dat de coördinatie van 

voorzieningen voor producten die in het huidige vastgoedproces door interieurbureaus worden verzorgd, bij 

invoering van dienstproducten ook door deze partij worden verzorgd. De dienstleverende bedrijven 

monteren/assembleren de dienstproducten. Hierdoor wordt met de juiste expertise het dienstproduct 

gebruiksklaar gemaakt. 

Door middel van een (operationallease) gebruiksovereenkomst tussen dienstleverend bedrijf 

en afnemer wordt het dienstproduct geleverd. 

Het dienstleverend bedrijf stelt de dienst die het product levert beschikbaar aan de afnemer/gebruiker door 

middel van een (operational lease) gebruiksovereenkomst voor een bepaalde gebruiksperiode. Bij 

operational lease blijft het dienstleverend bedrijf economisch en juridisch eigenaar en is verantwoordelijk 
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voor de instandhouding van het product gedurende de gehele gebruiksperiode. Onderhoudscontracten gaan 

tot het verleden behoren. De afnemer van het dienstproduct is degene die de gebruiksovereenkomst heeft 

met het dienstleverend bedrijf. Dit kan zowel de belegger als de detaillist zijn. Het dienstproduct staat niet 

op de balans van de afnemer. De gebruiksvergoeding die voor een dienstproduct dient te worden 

afgedragen wordt gespreid over de gebruiksperiode. Dit verkleint de drempel om producten aan te 

schaffen/te vervangen. 

De status van de dienstproducten dient na de gebruiksperiade geëvalueerd te worden. 

Wanneer de gebruiksperiade van het dienstproduct is verstreken, dient de status van het product 

geëvalueerd te worden. Indien de status het toelaat kan een nieuwe gebruikovereenkomst (voor een 

bepaalde gebruiksperiode) worden overeengekomen, upgrading is ook mogelijk. Wanneer de 

gebruiksperiade van het dienstproduct is verstreken (en niet verlengd wordt) of er heeft een upgrading 

plaatsgevonden dan wordt het dienstproduct geretourneerd naar het dienstleverend bedrijf, hierdoor is er 

sprake van een kringloop van het dienstproduct. Indirect is er hierdoor ook sprake van een kringloop van 

het vastgoedproces. 

Aan de fasen van het vastgoedproces dient de afdankfase te worden toegevoegd, de fase die al 

onderdeel uitmaakt van de kringloop bij dienstproducten. 

De afdankfase wordt bij toepassingen van dienstproducten aan het huidige vastgoedproces toegevoegd; de 

fasen zijn: initiatieffase-ontwikkelingsfase-realisatiefase- exploitatiefase - afdankfase. De kringloop van 

het dienstproduct speelt zich af binnen het vastgoedproces van het winkelcentrum . De afdankfase is de 

hergebruikfase dan wel eindfase. Het varieert per dienstproduct hoever deze (of voedingstoffen uit het 

dienstproduct) terug moeten worden gebracht in de keten om een minimale opoffering van financiële 

middelen en natuurlijke hulpbronnen te behalen. Dit komt door; verschil in economische marktwaarde van 

de in het product opgesloten voedingstoffen, de hoeveelheid energie die dient te worden toegevoegd om de 

voedingstoffen uit de dienstproducten te hergebruiken en de vereiste kwaliteit. Als hergebruik geen optie is 

volgt de eindfase; storten of verbranden. Verbranden is een optie mits dit schoon gebeurt. Alle 

voedingstoffen worden hierdoor behouden voor de kringloop, dit in tegenstelling tot storten . Storten heeft 

niet de voorkeur. Het is bovendien mogelijk om een biologisch afbreekbaar product te ontwikkelen. 

Innovaties in productontwikkeling moet leiden tot dienstproducten. Het analyseren van 

interfaces kan hiertoe bijdragen. 

Het dienstleverend bedrijf is gebaat bij het in de markt zetten van een kwalitatief hoogwaardig en 

onderhoudsarm product om een minimale aanspraak te doen op financiële middelen (en indirect natuurlijke 

hulpbronnen), omdat het dienstleverend bedrijf verantwoordelijk is voor het in stand houden van het 

product en er een restwaarde van het product ontstaat. Dit kan een motivatie kan zijn om als dienstleverend 

bedrijf te investeren in de kwaliteit van het product. De keuze van toe te passen natuurlijke hulpbronnen is 

een keuze van het dienstleverend bedrijf, omdat zij over de gewenste expertise bezit en de mogelijkheid 

heeft tot innoveren . 

Door kritisch te kijken naar de interfaces (aanrakingspunten) tussen het dienstproduct en de ruimte (waarin 

het product wordt geplaatst) kan hergebruik worden gestimuleerd. Twee interfaces met de ruimte in één 
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richting is aangeduid als de "gesloten richting". Wanneer de afmeting van een dienstproduct in één richting 

constant kan zijn zonder daarmee de ontwerpvrijheid van de architect in te perken is er sprake van een 

"open richting". Binnen een ruimte kunnen zones gereserveerd worden om dienstproducten op te stellen, 

waardoor dienstproducten met geringe omvang in alle richtingen gestandaardiseerd kunnen worden ("open 

richtingen"). Wanneer alle "open richtingen" als constante uitgevoerd kunnen worden en de "gesloten 

richtingen" van het dienstproduct flexibel zijn, kan in theorie elk dienstproduct bij (oneindig46
) hergebruik 

zijn functie behouden. Het invoeren van "open richtingen" zorgt er bovendien voor dat bepaalde 

componenten uit de dienstproducten eenvoudig hergebruikt kunnen worden. 

De gevolgen op de cashflow van de betrokk.en partijen van de dienstproducten dienen beperkt 

te worden. 

De toepassing van dienstproducten heeft invloed op de cashflow van zowel de projectontwikkelaar, de 

belegger als de detaillist. Deze gevolgen kunnen aanzienlijk beperkt worden door de projectontwikkelaar 

wanneer zij stelposten beschikbaar stellen voor dienstproducten. De afnemer (belegger/detaillist) kan de 

stelpost inzetten om de gebruiksvergoeding te betalen. De marktwaarde van een winkelcentrum kan door 

toepassing van commerciële serviceproducten toenemen, omdat de belegger voor deze producten 

inkomsten kan genereren. Commerciële serviceproducten zijn die producten die tegen een bepaalde 

vergoeding beschikbaar worden gesteld, zoals; kiosk en verkoopautomaat. Het dienstproduct kan bovendien 

vroegtijdig transparantie scheppen in de opbouw en hoogte van de servicekosten, omdat de 

gebruiksvergoeding voor een dienstproduct inclusief de instandhouding prijsvast is. 

EVALUATIE VAN DIENSTPRODUCTEN ALS ALTERNATIEF OM DE MniEUBELASTING VAN 

WINKELCENTRA TE VERLAGEN. 

Het is aannemelijk dat het toepassen van dienstproducten een alternatief kan zijn om de milieubelasting van 

winkelcentra te verlagen, indien hierbij gelet wordt op de hiervoor behandelde (aandachts)punten. De 

nadruk bij de verlaging van de milieubelasting van winkelvastgoed ligt momenteel vooral op 

energiereductie, omdat hier indirect kosten mee bespaard kunnen worden. Naast energiereductie is 

hergebruik van producten waaruit de "inbouw" van een winkelcentrum is opgebouwd een middel om de 

milieubelasting te verlagen. De ontwikkeling van dienstproducten sluit hierop aan. Bij toepassing van 

dienstproducten is men verplicht om na te denken over hergebruik en de kwaliteit van het product. 

Momenteel worden fabrikanten (potentiële dienstleverende bedrijven) niet geprikkeld om producten te 

ontwikkelen met een bepaalde restwaarde, omdat wordt gestreefd naar een minimale opoffering van 

financiële middelen (en natuurlijke hulpbronnen) vanuit een wegwerpcultuur. Wanneer producten als 

dienstproducten worden aangeboden kan juist door te investeren in de mogelijkheden van hergebruik 

worden bewerkstelligd dat een minimale hoeveelheid aan financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen 

dienen te worden opgeofferd. Onder belanghebbenden kan draagvlak voor dienstenproducten worden 

gevonden indien kan worden aangetoond dat het product dezelfde of betere prestaties levert dan het 

oorspronkelijke product, grotendeels kan worden hergebruikt en de gebruiksvergoeding in verhouding staat 

met de investeringskosten van het oorspronkelijke product. 

46 
oo ofwel een lemniscaat. Dit is het wiskundig symbool van oneindigheid. Het symbool is op de omslag van dit product 

weergegeven. 
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8.2 Aanbevelingen 
Deze studie geeft aanleiding tot verder onderzoek. De aanbevelingen kunnen als volgt worden 

geformuleerd. 

Het in kringloop aanbieden van de "dragers" van een winkelcentrum. 

Hetgeen dat "nooit" afgebroken wordt in het winkelcentrum is in dit onderzoek aangeduid als de "dragers", 

ofwel de context van het winkelcentrum. Dit blijkt in de praktijk alleen voor monumenten47 enigszins 

haalbaar. Door studie te verrichten naar de opties om "dragers" ook in een bepaalde kringloop aan te gaan 

bieden, kan dit mogelijk bijdragen aan de verlaging van de milieubelasting van winkelcentra. 

Het combineren van de productcategorieën basisproducten en ornamenten met signing

producten en serviceproducten. 

In dit onderzoek is aan de hand van een inventarisatie van producten in winkelcentra onderscheid gemaakt 

in de productcategorieën; basisproducten, ornamenten, signing-producten en serviceproducten. Het is aan 

te bevelen om te onderzoeken of de productcategorieën basisproducten en ornamenten gecombineerd 

kunnen worden met signing-producten en serviceproducten. Hierdoor komt mogelijk budget beschikbaar om 

voor natuurlijke hulpbronnen te kiezen die eenvoudig hergebruikt kunnen worden, maar duurder zijn dan 

het alternatief. Door de keuze van deze natuurlijke hulpbronnen kan een bepaalde restwaarde ontstaan. 

Het clusteren van dienstproducten om efficiëntie te verbeteren. 

Wanneer alle dienstproducten door afzonderlijke dienstleverende bedrijven gemonteerd/geassembleerd en 

in stand gehouden worden zullen meer natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen opgeofferd moeten 

worden dan wanneer deze producten geclusterd zijn. Het clusteren van dienstproducten zal bovendien 

noodzakelijk zijn om het vastgoedproces te kunnen blijven coördineren bij toetreding van de 

dienstleverende bedrijven. Eventueel vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen welke vormen van clustering 

mogelijk zijn en welke het meest efficiënt is voor de betreffende dienstproducten. 

Toetsen van de minimale opoffering van financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen bij 

dienstproducten. 

Tijdens de uitwerking van een dienstproduct is het aan te bevelen om te toetsen of de toepassing van 

dienstproducten leidt tot een minimale opoffering van natuurlijke hulpbronnen en financiële middelen (van 

een winkelcentrum). Een levenscyclusanalyse (LCA) en life cycle casts-analyse (LCC-analyse) op 

gebouwniveau/productniveau kunnen hier uitsluitsel over geven. Een LCA is een soort kostenberekening, 

maar dan voor milieueffecten. De LCC-analyse is een analysemethode waarmee vastgesteld kan worden of 

het alternatief een verbetering is wat betreft de opoffering van financiële middelen. 

47 Een monument is een overblijfsel dat om de cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde gezien wordt als algemeen 
belang. Het betreft overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid [Rijksoverheid, 2009]. 
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Het al dan opnemen van het energieverbruik in de gebruiksvergoedingen van dienstproducten. 

Bij sommige producten, zoals de klimaatinstallatie, heeft de afnemer invloed op het energieverbruik van het 

dienstproduct. Wanneer deze producten als dienstproduct worden aangeboden kan het energieverbruik al 

dan niet in de gebruiksvergoeding worden opgenomen. Er moet worden getracht dat de afnemer niet meer 

energie gaat verbruiken en dat het dienstleverend bedrijf wordt geprikkeld om hogere rendementen te gaan 

behalen. Mogelijk is een prijs per volume energieverbruik een optie. Welke optie het beste is zal in mogelijk 

vervolgonderzoek dienen te worden vastgesteld. 

Een vraag naar dienstproducten creëren door betrokken partijen van dienstproducten. 

Het is aan te bevelen om als projectontwikkelaars, beleggers en detaillisten vraag te creëren naar 

dienstproducten. Potentiële dienstleverende bedrijven worden hierdoor geprikkeld om op een andere wijze 

producten te gaan ontwikkelen. Het is dus de vraag om een andere houding van de projectontwikkelaars, 

beleggers en detaillisten binnen het vastgoedproces. 

Toepassing van dienstproducten op andere typen vastgoed dan winkelcentra. 

Het dienstproduct in niet alleen toepasbaar binnen winkelcentra. Deze dienstproducten zouden ook 

toepasbaar kunnen zijn op andere typen vastgoed, zoals kantoren en woningen. Het is aan te bevelen hier 

studie naar te verrichten. 
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BIJLAGE 1: INTERPRETATIE NEN 2631 

In deze norm is de volgende hoofdindeling te vinden: 

Grondkosten; 

Bouwkosten; 

Inrichtingskosten; 

Bijkomende kosten. 

Grondkosten 

Onder grondkosten wordt verstaan: alle kosten die gemaakt moeten worden om een perceel, waar het 

bouwwerk op komt staan, te verwerven en geschikt te maken voor bebouwing. 

Bouwkosten 

Onder bouwkosten wordt verstaan: alle kosten die in rekening worden gebracht door de uitvoerende 

partijen, zoals de aannemer(s) en installateurs om het gebouw te realiseren. 

Inrichtingskosten 

De inrichting ook wel losse inventaris genomen, omvat vast en los meubilair, daarnaast omvat de losse 

inventaris de specifieke bedrijfsinstallaties die nodig zijn voor het functioneren van het bedrijf. Voor zover de 

installaties niet bestempeld worden als vaste inrichting. Vaste inrichting behoort tot de bouwkosten. 

Bijkomende kosten 

De bijkomende kosten zijn kosten van algemene aard die gemaakt worden om realisatie van het project 

mogelijk te maken, zoals het inhuren van partijen als adviseurs en de architect. 
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BIJLAGE 2: INTERPRETATIE NEN 2632 

De exploitatiekosten van een gebouw zijn periodiek terugkerende kosten die voortvloeien uit: 

Het in eigendom hebben van onroerend goed; 

Het gebruiksklaar in stand houden van onroerend goed (leegstandskosten); 

Het gedeeltelijke of volledige gebruik van het onroerend goed [Keyner & Van Rosmalen, 2001]. 

Evenals bij de stichtingskosten (voorgaande bijlage) worden bij de exploitatiekosten de kaders van een 

norm gehanteerd te weten de NEN 2632. Deze norm onderscheidt de volgende hoofdgroepen: 

Vaste kosten; 

Energiekosten; 

Onderhoudskosten; 

Administratieve beheerkosten; 

Specifieke bed rijfskasten. 

Binnen deze hoofdindeling van de NEN 2632 is onderscheid te maken tussen kosten ten laste van de 

eigenaar en kosten ten laste van de gebruiker van het vastgoed. In tabel lA is deze scheiding tussen de 

exploitatiekosten weergegeven. 

Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over exploitatiekosten worden expliciet de kosten bedoeld die 

ten laste komen van de eigenaar (belegger). De kosten die ten laste komen van de gebruiker, in dit geval 

de huurders van de winkelruimten (detaillisten) worden in dit onderzoek aangeduid als huisvestingslasten. 

Vaste kosten 

De vaste kosten zijn de kosten verbonden aan het in eigendom hebben van onroerend goed. Huurderving 

komt ten laste van de eigenaar. Van huurderving is sprake wanneer een ruimte niet verhuurd is [Keyner & 

Van Rosmalen, 2001]. 

Energiekosten 

Energiekosten zijn kosten ten gevolge van het energieverbruik van het onroerende goed, inclusief water. Uit 

tabel lA blijkt dat de energiekosten ten laste komen van de huurder. Wanneer een bepaalde winkelruimte 

echter niet verhuurd is, dan kunnen deze kosten toch ten laste komen van de eigenaar. 

Onderhoudskosten 

De onderhoudskosten zijn de kosten die nodig zijn om het onroerend goed kwalitatief op peil te houden, 

zodat de huurders er in kunnen functioneren. 

Administratieve beheerkosten 

Administratieve beheerkosten zijn de kosten van de administratie, uitsluitend met betrekking tot het beheer 

van het onroerende goed. 
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BULAGE 2: INTERPRETATIE NEN 2632 

Specifieke bedrijfskosten 

Specifieke bedrijfskosten komen ten laste van de huurder, zoals uit tabel lA blijkt, en zal bij de 

huisvestingslasten nader worden toegelicht. 

Tabel lA: Verdeling exploitatiekosten. 

Ooroorend goed 
verdeling exploitatlek<~slen eigenaar gebruiker 

1. VASTE KOSTEN 
a. Rente KJ 

b. Afschrijving x -
c. Erfpacht x -
d. Belastingen/ heffingen x2 x• 
e. Verzekeringen 

- Opstal, brand, storm, WA x -
- Inboedel - x 

r. Huur - x 
g. Huurderving x -

2. ENERGIE 
a. Elektriciteit 

- Vastrecht electriciteit - x 
- Afname electriciteit - x 

b. Brandstofkosten (gas. olie, stoom) 
- Afgenomen aardgas, stoom, stookolie - x 
- Vastrecht stoom - x 

c. Water 
- Vastrecht water - x 
- Afgenomen water - x 

3. ÜNDERHOUDSKOSTEN 
3.1 Technisch onderhoud 

a. Casco xs x6 
b. Albouw (daken, gevels) x• xs 
c. Inbouw (vloeren, wanden, plafonds) x• xs 
d. Gebouwgebonden Installaties (verwarming, x• ~ 

afvoeren, water, luchtbehandeling, 
electratechnische voorzieningen, 
transport, etc.) 

x• xs e. Terrein 
r. Vaste inrichting x x 
g. Binnenafwerkingen - x 
h. Gebruikersinstallaties - x 
i. Gebrulkersvoorzieningen (beveifiging, - x 

telecommunicatie, groot keuken, etc) 

3.2 Schoonmaakonderhoud 
a. Builenzijde gebouw (gevels, daken en terrein) x -
b. Schoonmaak interieur, afvalzorg en glasbewassing - x 

4. ADMINISTRATIEVE BEHEERKOSTEN 
a. Verhuurkosten x -
b. Bemldde~ng x x 
c. Administratie/ boekhouding x x 
d. Personeelskosten x x 

5. SPECIFIEKE BEDRIJFSKOSTEN 
a. Bewaking - x 
b. Beveiliging - x 

s Pranmallg (vervangend) oodertJoud 2 Elgel'aa~deel OZB OvertJelds· en ml!leuheHlng 

l GebrulkersvDOCllenlogon G oag&IQk$ {prownUef en slorfng) ond9fhoud 

• Gebrulkers 11&el OZB MilteuhefTtngen gebrvrKer 

Bron: Keyner & Van Rosmalen, 2001. 
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BULAGE 2: INTERPRETATIE NEN 2632 

Huisvestingslasten 

Huisvestingslasten zijn lasten van huurders die voorvloeien uit het productiemiddel huisvesting [Koek, 1996]. 

Huisvestingslasten van huurders van winkelruimten bestaat uit een tweetal elementen: 

Huurlasten; 

Bijkomende lasten. 

Huurlasten 

Huurlasten worden bepaald door de markt. Huur is de vergoeding voor het gebruik van onroerend goed . De 

huur omvat veelal de vergoeding voor het gebruik van de 'kale' ruimte, dat wil zeggen zonder aankleding 

met binnenwanden, vloerbedekking, en vaste en losse inrichting [Keyner & Van Rosmalen, 2001]. 

Bijkomende lasten 

Bijkomende lasten zijn lasten gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten ten dienste van de huurders. Koek 

(1996) onderscheidt drie posten, te weten: 

Energiekosten; 

Servicekosten; 

Promotiebijdrage. 

In dit onderzoek wordt er nog één post toegevoegd, te weten bedrijfsvoeringlasten. Hieronder dienen 

personeelskosten e.d. te worden geschaard, maar deze spelen ook bij de overige partijen. De reden voor de 

toevoeging is het feit dat lasten van de inrichting van de winkelruimte voor de huurder zelf zijn en in het 

kader van dit onderzoek niet buiten beschouwing worden gelaten. 

Energiekosten 

Energiekosten zijn de kosten ten gevolge van het energieverbruik van het onroerende goed, inclusief water, 

zoals is gebleken uit exploitatiekosten . Vaak verbruiken de huurders voor eigen rekening energie welke 

meestal niet zijn opgenomen in de servicekosten. De huurders krijgen dan direct een rekening van het 

energiebedrijf. Energielasten die in de servicekosten opgenomen zijn, zijn energielasten die niet direct op 

een bepaalde huurder te verhalen zijn. 

Servicekosten 

Door middel van de servicekosten worden uitgaven die noodzakelijk worden geacht om het winkelcentrum 

naar behoren te laten functioneren en niet direct op een bepaalde huurder te verhalen zijn te generen . In 

figuur 11 zijn de servicekosten van een winkelcentra uiteengezet. Deze uiteenzetting is gebaseerd op een 

analyse van servicekosten van ruim zestig winkelcentra. 
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BULAGE 2: INTERPRETATIE NEN 2632 

14% 

• Energie + Water 
o Schoonmaak 
a Installaties 
o Veiligheid 

• Beheer 
o Inrichting 

2% • Overige servicelasten 
o beheers- en adninistratielasten 

Figuur 11: Procentuele verdeling servicekosten winkelcentra 2007. 
Bron: NRW 

Ondanks de hoeveelheid winkelcentra die ten grondslagen liggen aan figuur 11, is het moeilijk uitspraken te 

doen over de exacte verdeling van de servicekosten voor een nog te ontwikkelen winkelcentrum . Dit komt 

doordat de servicekosten afhankelijk zijn van de beslissingen die tijdens het ontwikkelingstraject genomen 

zijn. Het is echter wel mogelijk om inzichtelijk te maken welke exploitatiekosten voor rekening zijn van de 

belegger en welke voor de huurder. 

Promotiebijdrage 

De centrale promotie van het complex waarvan de gehuurde winkelruimte onderdeel kan uitmaken [ROZ, 

2008]. Sinds 10 tot 25 jaar is men zich hiermee specifiek gaan bezighouden, onder invloed van de 

toegenomen onderlinge concurrentie [Dirks & Janssen, 2003]. 

Bedrijfsvoeringlasten 

Het gaat in dit onderzoek voornamelijk om de kosten die gemoeid zijn met de inrichting van winkelruimten. 
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INHOUD 

Barones te Breda 

Forum te Duisburg 
Heuvel galerie te Eindhoven 

IFC Mali te Hong Kong 

Westfield te Londen 
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BUU\GE 3: PRODUCfEN IN WINKELCENTRA 

Impressie van winkelcentrum de Barones te Breda 
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BDLAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

SEMI-OPENBARE RUIMTEm BARONES BREDA Ba51sproductcn 11 • 
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Afva lbak x 
Balustrade x 
Beeldhouwwerk x 
Beeldscherm x x 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie x x 
Bewegwijzering x 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
Geluidinstallatie x x 
In/uitgang x 
Informatiezuil x 
Klimaatinstallatie x x 
Lichtreclame x 
Lift x 
Noodverlichting + sinalering vluchtroute x 
Passantenteller x 
Poster x 
Promenade x 
Reclamebord x x 
Reclamezuil x 
Roltrap x 
Rustplek x x 
Seizoensdecoratie x 
Sprinklerinstallatie x 
Trap x 
Verlichtinginstallatie x x 
wandconstructie x 
wanddecoratie x 
wandschilderinqen met reclame·uitinqen x x 
Winkelpui x 
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BDLAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

H&M 1n BARONES BREDA Basisproduct~ -
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Afva bak x 
Balustrade x 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie x x 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
Geluidinstallatie x 
In/uitgang x 
Informatiezuil x 
Kassacounter(s) _)(_ 
Klimaatinstallatie x x 
Lichtreclame x 
Lift x 
Loopbrug x 
Noodverlichting + sinalering vluchtroute x 
Opstelruimte producten x 
Pasruimten x 
Poster x 
Promenade x 
Reclamebord x x 
Roltrap x 
Rustplek x 
Seizoensdecoratie x 
Sprinklerinstallatie x 
Trap x 
Verlichtinginstallatie x x 
Wandconstructie x 
Wanddecoratie x 
Winkelpui x 
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BULAGE 3: PRODUGEN IN WINKELCENTRA 

V&D In BARONES BREDA Basisproducten 
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Afvalbak x 
Balustrade x 
Belettering x x 
Beveiliqinqsinstallabe x x 
Beweqwiizerinq x 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
Geluidinstallatie x 
In/uitgang x 
Informatiezuil x 
Kassacounter(s) x 
Klimaatinstallatie x x 
Lichtreclame x 
Noodverlichting + sinalering vluchtroute x 
Opstelruimte producten x 
Pasruimten x 
Poster x 
Promenade x 
Reclamebord x x 
Reclamezuil x 
Roltrap x 
Rustplek x 
Seizoensdecorabe x 
Spri nkle rinsta llatie x 
Verlichtinginstallatie x x 
Wandconstructie x 
Wanddecoratie x 
Wandschilderingen met reclame-uitingen x x 
Winkelpui x 
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BULAGE 3: PRODUCTEN IN WINI<ELCENTRA 

Impressie van winkelcentrum Forum te Duisburg 
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BULAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

SEMI-OPENBARE RUIMTE 111 FORUM DUISBURG BaSL""Productcn 
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Afvalbak (gescheiden afval) x 
Balustrade x 
Beeldscherm x x 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie x 
Bewegwijzering ~ 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
D_[gitale servicebalie x 
Geluidinstallatie x x 
"Goudenladder" x 
Groenvoorziening (beplanting + bak/pot) x 
Huisregels x 
In/uitgang x 
Informatiebord x 
Klimaatinstallatie x x 
kunstcollectie thema "Van gogh" x 
Lichtreclame x 
Lift x 
Noodverlichting + signalering vluchtroutE x 
Passantenteller x 
Piano x x 
Poster x 
Promenade (met loopbruggen) x 
QrOmotiestand 
Reclamebord x x 
Reclamezuil x 
Roltrap x 
Rustplek x x 
Seizoensdecoratie x 
Servleebalie x 
Sprinklerinstallatie x 
Stand met dagactiviteit voor kinderen I kinderhoek x 
Telefoon oplaadpunt x 
Trap x 
Verlichtinginstallatie x x 
Wandconstructie x 
Wanddecoratie x 
Winkelpui x 
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BDLAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

The Sllng 111 FORUM DUISBURG 8a..<t1sproducten I 

Gemventarls.cen::le: •producten .. 
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Balustrade x 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie 
Bewegwijzering 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
Geluidinstallatie 
In/uitgang x 
Informatiebord 
Kassacounter(s) 
Klimaatinsta llatie x 
Licht reclame x 
Opstelruimte producten 
Pasruimten 
Poster x 
Promenade x 
Reclamebord x x 
Roltrap x 
Rustplek 
Seizoensdecoratie x 
Servicebalie 
SprinklerinstallatiE x 
Trap x 
Verlichtinginsta llatie x 
Wandconstructie x 
Wanddecoratie x 
Winkelpui x 
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BULAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

Mayersche Buchhandlung 1n FORUM DUISBURG Basisproducten 11 11 11 11 
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Afvalbak 
Balustrade x 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie 
Bewegwijzering 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
Geluidinstallatie 
In/uitgang x 
Informatiebord 
Kassacounter(s) 
Klimaatinstallatie x 
Lichtreclame x 
Lift x 
Noodverlichting + signalering vluchtroutE x 
Opstelruimte producten 
Poster x 
Promenade x 
Reclamebord x x 
Reclamezuil ~ 
Roltrap x 
Rustplek 
Seizoensdecoratle x 
Servicebalie 
Sprinklerinstallatie x 
Verlichtinginstallatie x 
Wandconstructie x 
Winkelpui x 
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BIJLAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

Impressie van winkelcentrum Heuvel galerie te Eindhoven 
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BDLAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

SEMI-UPENIJARE RU IM I c on HEUVEL GALE: RIE E: !NlJH. Basisproducten - --
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Afvalbak x 
Balustrade x 
Beeldhouwwerk x 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie x 
Bewegwijzering x 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
Groenvoorziening (beplanting + bak/pot) x x 
Huisregels x 
In/uitgang x 
Informatiezuil x 
Kiosk x 
Klimaatinstallatie x x 
Lichtreclame x 
Lift x 
Noodverlichting + signalering vluchtroute x 
Passantenteller x 
Piano x x 
Poster x 
Promenade x 
Reclamebord x x 
Reclamezuil x 
Roltrap x 
Rustplek x x 
Seizoensdecoratie x 
SprinklerinstallatiE x 
Trap x 
Verlichtinginstallatie x x 
Vlag x x 
Wandconstructie x 
Wandschildering x 
Waterelement (tevens rustplek) x x 
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BULAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENlRA 

SELFXY7 VAN PU:RF. 1n HFUVEI GALERIE EINDHOVEN Basisproducten 
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Balustrade x 
Beletteri no 
Beveiligingsinstallatie 
Dakconstructie x 
Groenvoorziening (beplanting + bak/pot) 
In/uitgang x 
Informatiezuil 
Kassacounter(s) 
Lichtreclame 
Noodverlichting + siqnalerinq vluchtroutE x 
Opstelruimte producten 
Poster 
Promenade x 
Reclamebord 
Rustplek 
Seizoensdecoratie 
Sprinklerinstallatie x 
Trap x 
Verlichtinqinstallatie x 
Wandconstructie x 
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BIJLAGE 3: PRODUGEN IN WINKELCEN1RA 

STEPS 1n HEUVEL GALERIE EINDHOVEN Basasproducten 
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Belettering 
Beveiliqinqsinstallatie 
Dakconstructie x 
In/uitqanq x 
Kassacounter(s) 
Lichtreclame 
Noodverlichting + signalering vluchtroute x 
Opstelruimte producten 
Pasruimten 
Poster 
Promenade x 
Reclamebord 
Rustplek 
Seizoensdecoratie 
Verlichtinginstallatie x 
Vlag 
Wandconstructie x 
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BIJLAGE 3: PRODUcrEN IN WINKELCENTRA 

Impressie van IFC Mali te Hong Kong 
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BDLAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

SEMI-OPENBARE RUII'1TE m IFC MAU I lONG KONG Basisproducten - -11 
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Afvalbak x 
Animatie kinderen x 
Balustrade x 
Beeldhouwwerk x x 
Beeldscherm x 
Belettering x x 
Bewegwijzering x 
Brandmelders x 
camera's x 
Dakconstructie x 
Expositie x 
Geluidinstallatie x 
Groenvoorziening (beplanting + bak/pot) x 
Huisregels __)(_ 
In/uitgang x 
Informatiebord x 
Kiosk x 
Klok x 
Lichtreclame x 
Lift x 
Loopbrug x 
Paraplubak (sealing) x 
Passantenteller x 
Piano x x 
Posters x 
Programmabord (van bepaald theater) x x 
Promenade x 
Promotiestand x 
Reclamebord x x 
Reclamezuil x 
Roltrap x 
Rustplek x 
Servicebalie x 
Signalering vluchtroutes x 
Sprinkler x 
Trap x 
verkoopautomaat x 
Verlichting x 
Vlag x 
Wandconstudie x 
Wanddecoratie x x 
Wandschildering x 
Waterelement x 
Winkelpui x 
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BIJLAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

LANE CRAWFORD m IFC MAU HONG I<ONG Baiitliproducten -
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Balustrade x 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie x 
Bewegwijzering x 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
Geluldinstallatie x 
Groenvoorziening (bei)lanting_ + bak/oot] x x 
ln/uitqanq x 
Informatiezuil x 
Kassacounter(s) x 
Klimaatinstallatie x 
Lichtreclame x_ 
Lift x 
Noodverlichting + sinalering vluchtroutE x 
Opstelruimte producten x 
Pasruimten x 
Promenade x 
Reclamebord x x 
Roltrap x 
Rustplek 
Seizoensdecoratie 
Sprinklerinstallatie x 
Verkoopautomaat x 
Verlichtinqinstallatie x 
Wandconstructie x 
Wanddecoratie x x 
Wandschilderingen x 
Winkelpui x 
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BIJLAGE 3: PRODUCfEN IN WINKELCENTRA 

PRADA 1n IFC MALL HONGKONG Basisproducten • 

G~nventanSEeTde •produden .. 
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Belettering 
Beveiligingsinstallatie x 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
Geluidinstallatie x 
In/uitgang x 
Kassacounter(s) x 
Klimaatinstallatie x 
Lichtreclame 
Noodverlichting + sinalering vluchtroutE x 
Opstelruimte producten x 
Poster 
Promenade x 
Reclamebord 
Reclamezuil 
Rustplek x 
Seizoensdecoratie 
Sprinklerinstallatie 
Verlichtinginstallatie x 
Wandconstructie x 
Winkelpui x 
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BIJLAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

I mpressie winkelcentrum Westfield te Londen 
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BULAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

SEMl-OPENBARf: RUIMTE In W!Sl FIELD LONDE:N 8a51s.produden 

Gemventansee.rde "'producten• 
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Afvalbak x 
Balustrade x 
Beeldscherm x 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie x 
Bewegwijzering x 
Brandmeldinstallatie + blusmiddelen x 
Dakconstructie 
Digitale reclamezuil x x 
Digitale servicebalie x 
Geluidinstallatie x _x_ 
Groenvoorziening (beplanting + bakf pot) x x 
In/uitgang x 
Informatiebord x 
Kiosk x 
Klimaatinstallatie x x 
Lichtreclame x 
Lift x 
Noodverlichting + signalering vluchtroute x 
Plafondversiering (glas) x 
Poster x 
Promenade x 
Promotiestand x 
Reclamebord x x 
Reclamezuil x 
Roltrap x 
Rustplek x x 
Seizoensdecoratie x 
Servicebalie x 
Sprinklerinstallatie x 
Trap x 
Verkoopautomaat x 
Verlichtinginstallatie x x 
Wandconstructie x 
Winkelpui (met regelmaat twee bouwlagen hoog] x 
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BULAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

Next m WESTFIELD LONDEN Basosproduden -
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Afvalbak x 
Balustrade x 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie x 
Bewegwijzering x 
Dakconstructie x 
Geluidinstallatie x 
Groenvoorzieninq (beplantinq + bak/pot)_ x x 
ln/uitqanq x 
Informatiebord _K_ 
Kassacounter(s) x 
Klimaatinstallatie x x 
Lichtreclame x 
Lift x 
Noodverlichting + signalering vluchtroute x 
Opstelruimte producten _K_ 
Pasruimten x 
Poster x 
Promenade x 
Reclamezuil x 
Roltrap x 
Rustplek x 
Seizoensdecoratie x 
Servicebalie x 
Sprinklerinstallatie x 
Vendingautomaat _x 
Verlichtinqinstallatie x x 
Wandconstructie x 
Winkelpui x 
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BULAGE 3: PRODUCTEN IN WINKELCENTRA 

M&s m INESl FI~LD LONDEN Ba5rsproducten 

Geinventanseenfe .. producten" 
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Afvalbak x 
Balustrade x 
Beeldscherm ~ 
Belettering x x 
Beveiligingsinstallatie x 
Bewegwijzering x 
Brandmeldinstallat ie + blusmiddelen x 
Dakconstructie x 
Geluidinstallatie x 
In/uitg_ang x 
Informatiebord x 
Kassacounter(s) x 
Klimaatinstallatie x x 
Lichtreclame x 
Lift x 
Noodverlichting + signalering vluchtroute x 
Opstelruimte producten x 
Pasruimten x 
Poster x 
Promenade x 
Reclamebord x x 
Reclamezuil x 
Roltrap x 
Rustplek x 
Seizoensdecoratie x 
Servicebalie x 
Sprinklerinstallatie x 
Trap x 
Verlichtinginstallatie x x 
Wandconstructie x 
Winkelpui x 
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