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VOORWOORD 

Deze scriptie vormt de afsluiting van de opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en 

tevens de masteropleiding Real Estate Management & Development. Voor u ligt het eindresultaat van mijn 

onderzoek naar succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, dat ik heb uitgevoerd bij 

ECORYS in Rotterdam. 

Gebiedsontwikkeling sprak mij in de studie het meeste aan en het afstuderen heeft mij de mogelijkheid 

gegeven om mij verder te verdiepen op dit gebied. Ik kwam daarna al snel uit op het thema leisure omdat dit 

vrij onbekend voor mij was. Het is echter een thema waarvoor binnen de praktijk van gebiedsontwikkeling 

steeds meer aandacht is. 

Verscheidene personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek en deze wil ik hier dan ook graag 

bedanken. Allereerst wil ik de afstudeercomissie vanuit de Technische Universiteit Eindhoven bedanken en dat 

zijn Leonie van de Ven en Erik Blokhuis. Jullie hebben mij al die maanden voorzien van feedback, en mij op de 

goede weg geholpen. Tevens wil ik Bart Stek en Martijn Kanters bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. 

Ik kon regelmatig met jullie overleggen en dat heeft mij uiteindelijk heel goed geholpen bij mijn onderzoek. 

ECORYS is een heel leuk bedrijf en ik wil dan ook alle collega's op de afdeling Real Estate bedanken voor de 

gezellige afstudeerperiode, en omdat ik daar mijn afstudeeronderzoek in alle vrijheid mocht verrichten. 

Een terugblik op mijn afstudeerperiode leert mij dat ik veel nieuwe inhoudelijke kennis heb opgedaan en 

bovendien veel praktijkkennis heb vergaard. Dit was iets wat nog ontbrak in mijn studie, omdat ik niet eerder 

een stage of iets dergelijks heb gelopen . Verder komt met deze scriptie, een studieperiode van 6,5 jaar in 

Eindhoven, ten einde. 

Rick Janssen 

Oss, januari 2011 
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SAMENVATTING 

INLEIDEND 

Leisurevoorzieningen kunnen van (meer)waarde zijn voor een gebiedsontwikkeling en zelfs als katalysator 

functioneren. Desondanks zijn leisurevoorzieningen vaak nog een sluitpost van gebiedsontwikkeling, en 

worden dus niet als evenwaardige functies meegewogen. Dit verklaart wellicht ook waarom er in Nederland 

weinig voorbeelden zijn van succesvolle leisuregedreven gebiedsontwikkelingen. Een andere oorzaak zou 

kunnen zijn dat er veel onduidelijkheid bestaat over de manier waarop een succesvolle ontwikkeiling van 

leisurevoorzieningen tot stand komt. Dit onderzoek wil een deel van die onduidelijkheid wegnemen en 

aanzetten tot leisuregedreven gebiedsontwikkeling. De doelstelling is dan ook om de (meer)waarde en 

katalyserende (aanjagende) effecten van leisurevoorzieningen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling aan te 

tonen, en advies uit te brengen omtrent succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. 

In dit onderzoek zal een antwoord gegeven worden op de volgende probleemstelling: 

Wat is de (meer)waarde en wat zijn katalyserende effecten van leisurevoorzieningen in binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling en welke factoren liggen ten grondslag aan een succesvolle leisuregedreven 

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling ? 

ONDERZOEK 

GEBIEDSONTWIKKELI NG 

In dit onderzoek wordt de volgende definitie van het begrip 'gebiedsontwikkeling' gehanteerd: 

gebiedsontwikkeling is een fysieke en functionele verandering van een gebied, geïnitieerd vanuit de importantie 

van een maatschappelijk probleem enlof een kans, waarbij sprake is van een complex proces van 

samenwerking tussen verschillende partijen, in een omgeving waar verschillende functies bij elkaar komen. 

Verder is er een aantal belangrijke aspecten van gebiedsontwikkeling beschreven, zoals de fasering . De fasering 

van een gebiedsontwikkelingsproject bestaat uit vier fasen, dit zijn de initiatieffase, de planontwikkelingsfase, 

de realisatiefase en tot slot de exploitatie- en beheerfase. Elke fase wordt afgesloten met een beslisdocument 

wat dan ook dient als kader voor de volgende fase. In de praktijk zullen de grenzen tussen de verschillende 

fasen niet zo sterk zijn, en is er sprake van overvloeiing. 

Ook de samenwerking binnen gebiedsontwikkeling is een belangrijk aspect. Er is een vijftal 

samenwerkingsmodellen: het traditionele model (publieke ontwikkeling), zelfrealisatie (private ontwikkeling) 

en drie soorten PPS modellen, dit zijn publiek-private samenwerkingsmodellen. Er is een onderscheid te maken 

tussen het concessie model (voor eenvoudige gebiedsontwikkelingen), het bouwclaimmodel (voor private 

partijen die zelf willen en kunnen ontwikkelen) en het joint-venture model (waarbij gezamenlijk risico's worden 

gedragen). 

Er is een aantal typen gebiedsontwikkeling te onderscheiden . Dit zijn binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, 

randstedelijke gebiedsontwikkeling en buitenstedelijke gebiedsontwikkeling. In elk type zijn vier soorten 

ontwikkeling mogelijk: nieuwbouw, transformatie (herontwikkeling), herstructurering of revitalisatie. 

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling neemt in belang toe ten opzichte van stadsuitbreiding, nu het 

Vinexprogramma zo goed als afgerond is . Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn complex omdat ze vaak 

zijn ingeklemd tussen bestaande bebouwing, en hebben een hoog risicoprofiel. Verder zijn er veel verschillende 

actoren/partijen bij betrokken en is de functiemenging vaak groter dan in andere typen gebiedsontwikkeling. 
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LEISURE 

Leisure betekent letterlijk 'vrije tijd' en de term wordt steeds vaker gebruikt. Echter is 'vrijetijdsinvulling' een 

betere vertaling van leisure. Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden aan verplichte of noodzakelijke 

activiteiten zoals (huishoudelijk) werk, zorg en studie, ef1 aan persoonlijke verzorging zoals slapen en eten. Om 

tot een algemene definitie voor het begrip 'leisure' te komen, is het vanuit een sociologisch perspectief 

benaderd. Daarbij is gebruik gemaakt van onderzoeken van Stebbins, een socioloog die vanaf 1973 onderzoek 

doet naar leisure. Hij stelt dat leisure te verdelen is in 'casual leisure' (vrijblijvende leisure), 'serious leisure' 

(serieuze leisure) en 'project-based leisure' (leisure op projectbasis). 

Een leisurevoorziening wordt in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: 

Een leisurevoorziening is een permanente en aangelegde voorziening met als primair doel om vrije tijd 

buitenshuis in te vullen . 

Er zijn vier verschillende generaties leisurevoorzieningen te onderscheiden: de eerste generatie (stand alone 

voorzieningen zoals Skidome in Zoetermeer), de tweede generatie (multi-Ieisure-centra of geclusterde 

voorzieningen zoals Sportiom in Den Bosch), de derde generatie (gecombineerde ontwikkeling van 

leisurevoorzieningen zoals Chassé theater in Breda) en de vierde generatie (geïntegreerde ontwikkeling van 

leisurevoorzieningen zoals Sportstad in Heerenveen). 

Leisurevoorzieningen kunnen als katalysator van een gebied functioneren en daarnaast een belangrijke rol 

spelen bij de citymarketing. Met behulp van tijdelijke leisurefuncties (zoals evenementen), is het ook mogelijk 

om de naamsbekendheid van een gebied te vergroten, een bepaalde identiteit te creëren of het imago in dat 

gebied te verbeteren/versterken. 

De leisurevoorzieningensector heeft over het algemeen een hoog risicoprofiel doordat het een dynamische 

sector is, en dat komt vooral door een hoog huurniveau, beperkte houdbaarheid van het concept, toenemende 

uniformiteit en weinig alternatieve aanwendbaarheid. 

TOEKOMSTIGE VRAAG NAAR LEISUREVOORZIENINGEN 

Het is van belang om te weten wat de toekomstige vraag naar leisurevoorzieningen zal zijn . Dit kan bijdragen 

aan een succesvolle ontwikkeling en enkele risico's (zoals leegstand) minimaliseren. Om de vraag voor de 

periode tot 2030 te bepalen, zijn de toekomstige vrijetijdsbesteding, vrijetijdsuitgaven en omvang van de 

sociale milieus in Nederland, in kaart gebracht, door ontwikkelingen te analyseren die daarop van invloed zijn. 

Toekomstige vrijetijdsbesteding en vrijetijdsuitgaven in de periode tot 2030 

Het gemiddelde aantal uren vrije tijd zal voor het eerst sinds 1985 weer gaan stijgen door de vergrijzing en de 

toename van de gemiddelde levensverwachting van mensen. Verder zal er een toename zijn in het gebruik van 

audio, tv, pc en internet. Het lezen van gedrukte media zal verder afnemen, mede door de ontwikkeling van het 

internet (online kranten). Daarnaast zorgt de individualisering voor een afname van sociale contacten, dit zal 

overigens ook steeds vaker virtueel plaatsvinden . De afname van sociale contacten zal deels gecompenseerd 

worden door de opkomst van generatie Z, die juist heel sociaal ingesteld zijn . Door de opkomst van generatie Z, 

zal de maatschappelijke participatie toenemen . Tevens zal een groter deel van de vrije tijd, besteed worden 

aan sport en bewegen doordat steeds meer Nederlanders zich bewust worden van de noodzaak van een 

gezond leven. 

Er wordt steeds meer geld uitgegeven aan leisure. Door de vergrijzing en vitale leefstijl van de toekomstige 

ouderen, zal het aantal vrijetijdsactiviteiten toenemen. Leisure speelt een steeds belangrijkere rol binnen het 
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leven van de toekomstige ouderen en dit gaat gepaard met een stijging van het percentage vrijetijdsuitgaven 

van het besteedbare inkomen. Daarnaast zal de overgang van een diensteneconomie naar een 

belevingseconomie ook zorgen dat de vrijetijdsuitgaven stijgen . 

Toekomstige vraag 

De totale vraag naar leisurevoorzieningen in de periode tot 2030 zal toenemen doordat het gemiddelde aantal 

uren vrije tijd per Nederlander stijgt. Verder zal er vraag ontstaan naar bepaalde thema's waaraan 

leisurevoorzieningen kunnen worden gekoppeld: 

• Sport, health en beauty in combinatie met gezondheidszorg: een steeds groter deel van de vrije tijd zal 

besteed worden aan sport en bewegen, en dit zorgt er voor dat de vraag naar sport- en 

spelvoorzieningen zal toenemen. Daarnaast zal, met name door de snel toenemende vergrijzing, de 

vraag naar, en ontwikkeling van gezondheidszorg een verdere vlucht nemen. Ook zal de vraag naar 

health- en beautyvoorzieningen toenemen . 

• Entertainment in combinatie met technologie: de vraag naar leisurevoorzieningen die gebruik maken 

van de nieuwste technologie neemt toe. Entertainment- en attractievoorzieningen zijn bij uitstek 

leisurevoorzieningen die hierop in kunnen spelen, en dit geldt in mindere mate ook voor sport- en 

spelvoorzieningen. 

Toekomstige omvang van de sociale milieus 

Om de Nederlandse bevolking te verdelen naar sociale milieus, is gebruik gemaakt van het Mentality-model 

van motivaction, waarin acht verschillende sociale milieus zijn te onderscheiden op basis van persoonlijke 

opvattingen en waarden die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. De omvang van de traditionele 

burgerij en de moderne burgerij zal sterk afnemen en het aandeel postmaterialisten, postmoderne hedonisten 

en kosmopolieten zal fors toenemen, op basis van de volgende ontwikkelingen: 

1. De overgang van een diensteneconomie naar een beleveniseconomie. 

2. De overgang van een bezitscultuur naar een gebruikerscultuur. 

3. Vitale leefstijl van de toekomstige ouderen. 

4. Opkomst van generatie Z. 

5. Stijging van het aantal hoogopgeleiden en daling van het aantallaagopgeleiden. 

6. Individualisering. 

Toekomstige vraag 

Postmaterialisten, postmoderne hedonisten en kosmopolieten zijn allemaal geïnteresseerd in kunst en cultuur, 

waardoor ook de vraag naar kunst- en cultuurvoorzieningen zal toenemen . Zowel postmoderne hedonisten als 

de kosmopolieten hebben een rijk uitgaansleven en netwerk van sociale contacten. Door kunst- en 

cultuurvoorzieningen te combineren met horecavoorzieningen, wordt er ingespeeld op de ontstane vraag naar 

leisurevoorzieningen vanuit de desbetreffende sociale milieus. 

PRA KTIJ KON DE RZOE K 

Casestudies 

Er is een viertal casestudies uitgevoerd waarin onder andere de (meer)waarde van de leisurevoorzieningen 

voor het gebied, de katalyserende effecten en de succesfactoren zijn geanalyseerd. De casestudies zijn allen 

succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, in zowel Nederland als het buitenland. 
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Cultuurpark Westergosfabriek in Amsterdam 

Cultuurpark Westergasfabriek is een geherstructureerd fabrieksterrein in Amsterdam waar zowel 

leisurevoorzieningen (waaronder een bioscoop en diverse horecavoorzieningen) als kleinschalige kantoren zijn 

gerealiseerd . De monumentale fabrieksgebouwen zijn gerestaureerd en het grootste gedeelte bestaat uit 

verhuurbare ruimtes voor tijdelijke leisurefuncties (zoals evenementen). Het gebied trekt jaarlijks bijna één 

miljoen bezoekers. De leisurevoorzieningen in Cultuurpark Westergasfabriek hebben mede als katalysator 

gefunctioneerd van de herstructurering van stadsdeel Westerpark. Dit komt tot uitdrukking in een stijging van 

de buurtwaardering en een stijging van de woningwaarden in de omliggende buurten van het gebied, het 

woonklimaat is dus versterkt. 

Chassé park in Breda 

Chassé park is een geherstructureerd militair terrein in Breda waar zowelleisurevoorzieningen als woningen en 

kantoren zijn gerealiseerd. Enkele gerealiseerde leisurevoorzieningen zijn: een casino (Holland Casino), een 

theater (Chassé theater) en een poppodium (Mezz) . De leisurevoorzieningen trekken jaarlijks circa 1,5 miljoen 

bezoekers en hebben als katalysator gefunctioneerd van de herpositionering van de binnenstad van Breda . De 

binnenstad van Breda is historisch, maar was begin jaren negentig geen echte bezoekersgenerator . De 

ontwikkeling van Chassé park, in combinatie met de ontwikkeling van de Nieuwe Mark, heeft er toe geleid dat 

de aantrekkingskracht van de binnenstad van Breda enorm is gegroeid. 

Canal City Hakata in Fukuoka (Japan) 

Canal City Hakata is een nieuwbouwcomplex in Fukuoka (Japan) waar zowel leisurevoorzieningen (zoals een 

theater, bioscoop en hotels) als retail en kantoren zijn gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte voor tijdelijke 

leisurefuncties, dit zijn vooral evenementen, shows en optredens (1 .800 op jaarbasis). Het complex betrof een 

volledig private ontwikkeling en trekt jaarlijks gemiddeld 13 miljoen bezoekers. Een groot gedeelte komt van 

buiten de regio Fukuoka, en het is dus een toeristische trekpleister. De clustering van leisurevoorzieningen en 

retail in Canal City Hakata hebben als katalysator gefunctioneerd van de revitalisering van de binnenstad van 

Fukuoka. De binnenstad verkeerde, vóór de ontwikkeling van het complex, in slechte staat. Het in verval 

geraakte stadscentrum bloeide echter weer op nadat Canal City Hakata was gerealiseerd. Er is zelfs een nieuwe 

circulatie van mensen ontstaan in de binnenstad en Canal City Hakata vertegenwoordigt nu een spilfunctie 

binnen de stedelijke structuur van de stad. 

Ciudad de las Artes y Ciencias in Valencia (Spanje) 

Ciudad de las Artes y Ciencias is een nieuwbouwcomplex, op een droge rivierbedding in Valencia, waar 

grootschalige leisurevoorzieningen zijn gerealiseerd . Er zijn onder andere een oceanografisch park 

(L'Oceanogràfic), een operagebouw (EI Palau de les Arts Reina Sofia) en een museum (EI Museu de les Ciències 

Principe Felipe) gebouwd. Daarnaast is er ruimte voor tijdelijke leisurefuncties (vooral evenementen) en trekt 

het jaarlijks ongeveer 4 miljoen bezoekers. De leisurevoorzieningen in Ciudad de las Artes y las Ciencias hebben 

als katalysator gefunctioneerd van de ontwikkeling van het omringende stedelijke gebied en als aanjager van 

de ontwikkeling van het toerisme in Valencia. Zo is de waarde van het vastgoed in het omringende stedelijke 

gebied aanzienlijk gestegen, de totale waardestijging was €460,6 miljoen in 2007. Door de ontwikkeling van het 

gebied, is het toerisme in Valencia niet langer seizoensgebonden en daardoor is ook het vestigingsklimaat sterk 

verbeterd. 

Succes- en faalfactoren 

In elke casestudie is geanalyseerd welke factoren ten grondslag hebben gelegen aan het succes van de 

ontwikkeling. Er is een aantal factoren, die in meerdere cases gelden als succesfactor. Deze kunnen dus als 
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voorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling van leisurevoorzieningen worden beschouwd. De faalfactoren 

kunnen worden gezien als inverse van de succesfactoren. Het gaat om de volgende factoren: 

• De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen: wanneer de 

intentie er niet is, wordt het moeilijker om op een succesvolle manier, een leisuregedreven 

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp: de architectuur en het ontwerp moeten 

herkenbaar, toonaangevend en gedurfd zijn waardoor onderscheidend vermogen/uniciteit wordt 

gecreëerd. 

• Inspelen op de belevenis: het aanbieden van een unieke belevenis is een belangrijke vereiste om 

bezoekers te genereren. 

• Clustering: door verschillende functies en/ofleisurevoorzieningen te combineren, worden er meerdere 

activiteiten aangeboden en kunnen er functionele synergievoordelen optreden. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte: het is noodzaak om veel aandacht te besteden aan de 

openbare ruimte, omdat deze een verblijfs- en ontmoetingsfunctie heeh. In Nederland is de kwaliteit 

van de openbare ruimte nog vaak te laag. 

• Authenticiteit: door gebruik te maken van bestaande bebouwing kan onderscheidend vermogen 

gecreëerd worden. Het is echter niet altijd mogelijk om authenticiteit te creëren, omdat er niet altijd 

bestaande gebouwen aanwezig zijn in het gebied. 

• Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties: door middel van tijdelijke leisurefuncties kan een 

gebied alvast 'beroemd' gemaakt worden, maar kan ook het aantal activiteiten en de diversiteit 

vergroot worden. 

Concepten 

Concepten voor leisurevoorzieningen die recentelijk zijn ontwikkeld en in Nederland nog niet of weinig zijn 

toegepast, zijn ook onderdeel van het praktijkonderzoek. De volgende concepten zijn beschreven: 

• Leisurevoorzieningen verweven met retail: de verwevenheid van leisurevoorzieningen en retail wordt 

steeds hechter. In sommige gevallen vloeit het in elkaar over, en is er geen sprake meer van een 

duidelijke scheiding (denk aan funshoppen). Een voorbeeld hiervan is Eataly in Turijn. 

• Edutainment: dit staat voor 'education' in combinatie met 'entertainment' en betekent dat de 

leisurevoorziening niet alleen gericht is op vermaak, maar ook op educatie (zoals NEMO in Amsterdam). 

Verder komt edutainment ook steeds vaker voor als vorm van marketing, er wordt dan op een luchtige 

manier, waardevolle informatie rond productgroepen, merken of lifestyles overgebracht op de 

bezoekers. Een voorbeeld daarvan is Metreon in San Francisco. 

• Entertainment: Door technologische ontwikkelingen is er steeds meer mogelijk op het gebied van 

entertainment. Daarnaast zijn de recente entertainmentconcepten gericht op een zeer brede doelgroep 

(voor ieder wat wils), zoals entertainmentcenters als Alhóndiga in Bilbao. 

• Sport: het is belangrijk om bezoekers te laten sporten en bewegen terwijl ze er plezier in hebben. 

Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van technologie, zoals bij de E-fit corner. 

ADVIES 

HET MODEL 

Om advies uit te brengen omtrent succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, is een 

model ontwikkeld. De invoer van het model is een locatie (binnenstedelijk gebied) en vervolgens worden er 

vier fasen doorlopen. Na fase 1, 2 of 3 kan echter blijken dat een leisuregedreven gebiedsontwikkeling niet 

mogelijk is. Wanneer dit niet het geval is, zal de uitkomst beschrijvingen met voorwaarden bevatten, van de 
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fysieke en de functionele invulling van de omgeving van leisurevoorzieningen (of leisurevoorziening). die 

daardoor succesvol ontwikkeld kunnen worden op de desbetreffende locatie. De beschrijvingen volgen na een 

tweetal beslisbomen (één voor de fysieke en één voor de functionele invulling van de omgeving). 

De leisurevoorzieningen gaan als katalysator van de gebiedsontwikkeling functioneren. Het is dan ook de 

bedoeling dat dit model uitgevoerd wordt, voordat er is bepaald welke andere functies er in het gebied 

ontwikkeld worden. Het model is schematisch weergegeven in figuur i. 

Beslisboom voor de fysieke invulling van de omgeving Beslisboom voor de functionele invulling van de omgeving 

/ 
Beschrijving A, B of C (fysieke invuilling van 

de omgeving) in combinatie met beschrijving 

0, E of F (functionele invulling van de 

omgeving) 

Figuur i Schematische weergave van het model. 

CONCLUSIE 

Op basis van het onderzoek zijn een aantal belangrijke conclusies te trekken. Een groot gedeelte hiervan is 

afkomstig uit het praktijkonderzoek (casestudies). 

Leisurevoorzieningen kunnen van grote (meerJwaarde zijn voor een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. 

viii 



Succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Rick Janssen 

Uit de casestudies blijkt dat de (meer)waarde zich vooral uit in : 

• Vergroting van het onderscheidend vermogen (uniciteit) en sterk(er) imago. Hierdoor worden 

bezoekers aangetrokken en ontstaat een bezoekersgenerator. 

• Meer bestedingen . Verder uit dit zich vooral in indirecte bestedingen met betrekking tot het bezoek 

aan de leisurevoorzieningen . 

• Meer werkgelegenheid . 

• Vergroting van de levendigheid . 

Leisurevoorzieningen kunnen als katalysator van een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling functioneren. 

Uit de casestudies blijkt dat de belangrijkste katalyserende effecten zijn: 

• Versterking van het vestigingsklimaat (voor zowel kantoren als retail), waardoor andere functies 

worden aangetrokken. 

• Versterking van het woonklimaat. 

• Waardestijging van het vastgoed in het omringende gebied. 

• Aanjager van de ontwikkeling van toerisme. 

In tegenstelling tot het buitenland, staat leisuregedreven gebiedsontwikkeling in Nederland nog in de 

kinderschoenen. 

Er is gebleken dat er weinig succesvolle voorbeelden zijn van leisuregedreven binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling in Nederland. In Nederland is men (vooral publieke partijen) nog te huiverig voor het 

ontwikkelen van leisurevoorzieningen, waarbij deze de belangrijkste functie binnen het gebied krijgen. 

Leisurevoorzieningen zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in (binnenstedelijke) 

gebiedsontwikkeling. 

De invulling van vrije tijd wordt steeds actiever en mensen zijn op zoek naar een unieke belevenis. Ook zullen 

mensen langer werken gedurende hun leven, en wordt de vrijetijdsinvulling dus belangrijker. Daarnaast wordt 

het onderscheid tussen werk en vrije tijd steeds kleiner . 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Leisurevoorzieningen zijn vaak een sluitpost van gebiedsontwikkeling en worden dus niet als evenwaardige 

functies meegewogen. Leisurevoorzieningen worden vaak als solitaire objecten ontwikkeld, en lijken daardoor 

financieel vaak onhaalbaar. Echter ligt hier vaak het probleem en moet er juist gekeken worden naar wat 

leisurevoorzieningen opleveren voor een heel gebied. Deze kunnen een duidel~jke (meer)waarde hebben, en 

zelfs als katalysator functioneren. Er wordt daardoor op een verkeerde manier omgegaan wordt met de 

planning van leisurevoorzieningen. Dit verklaart wellicht ook waarom er in Nederland zo weinig voorbeelden 

zijn van succesvolle leisuregedreven gebiedsontwikkelingen. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat er veel 

onduidelijkheid bestaat over de manier waarop een succesvolle ontwikkeling van leisurevoorzieningen tot 

stand komt. Quotes die van toepassing zijn op dit onderzoek zijn : 

'Leisure vormt een steeds belangrijker thema bij gebiedsontwikkeling. Dat is een goede zaak, want 

leisureontwikkeling versterkt - mits goed gepland - het woon- en werkklimaat.' (Boon, 2009) 

'Toch blijkt de functie leis ure een heel lastige functie en heeft menige gemeente en private inversteerder daar 

zijn vingers aan gebrand. Vaak worden bovenregionale voorzieningen gecreëerd, die vervolgens te weinig 

bezoekers trekken, worden onderdelen niet op elkaar afgestemd en is de relatie met de andere functies zoek.' 

(Leisure Media & Consultancy Group, 2010) 

'Vrijetijdsvoorzieningen worden vaak nog vergeten in de planologische besluitvorming. Dit is opmerkelijk, 

omdat leisure een duidelijke (meer)waarde kan bieden. Naar verwachting zal het economische belang van de 

leisuresector in de toekomst alleen maar groeien. Niet alleen in het stedelijke gebied, maar ook op het 

platteland. Wereldwijd verdienen straks 1 op de 12 mensen er hun brood mee.' (Bureau Stedelijke Planning, 

2009) 

1.2 DOELSTELLING 

Het doel van dit onderzoek is om advies uit te brengen omtrent succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling. Daarnaast wordt aantoonbaar gemaakt dat leisurevoorzieningen van (meer)waarde 

kunnen zijn voor een gebiedsontwikkeling en dat er katalyserende (aanjagende) effecten ontstaan. 

De doelstelling luidt als volgt: 

De (meer) waarde en katalyserende effecten van leisurevoorzieningen in binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling aantonen en advies uitbrengen omtrent succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Om de doelstelling van dit onderzoek te realiseren, is de volgende probleemstelling opgesteld: 

Wat is de (meer)waarde en wat zijn katalyserende effecten van leisurevoorzieningen in binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling en welke factoren liggen ten grondslag aan een succesvolle leisuregedreven 

binnenstedelijke gebiedson twikkeling? 
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De hoofdstukindeling en bijbehorende onderzoeksvragen zijn: 

Hoofdstuk 2: Wat is gebiedsontwikkeling? 

Wat is binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? 

Hoofdstuk 3: Wat is leisure? 

Wat is een leisurevoorziening? 

Hoofdstuk 4 : Wat is de toekomstige vraag naar leisurevoorzieningen? 

Hoofdstuk 5: Wat is de (meer)waarde van leisurevoorzieningen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? 

Wat zijn katalyserende effecten van leisurevoorzieningen in een binnenstedelijk gebied? 

Wat zijn succes- en faalfactoren van leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? 

Wat zijn recente concepten voor leisurevoorzieningen ? 

Hoofdstuk 6: Hoe kan advies worden uitgebracht omtrent succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling? 

1.4 CONCEPTUEEL MODEL 

oGebiedsontwikkeling 
(binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling) 

oLeisure 
(Ie isurevoo rz ie n i ng) 

Figuur 1 Conceptueel model van het onderzoek. 

1.5 PLAN VAN AANPAK 

LITE RAT U U RSTUD I E 

o Toekomstige vraag naar 
leisurevoorzieningen in 
Nederland (tot 2030) 

o Praktijkonderzoek naar de 
(meer)waarde van 
leisurevoorzieningen, de 
katalyserende effecten en de 
succesfactoren. 

o Een model om te 
komen tot succesvolle 
leisuregedreven 
binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. 

De literatuurstudie bestaat uit hoofdstuk 2 en 3, waarin de begrippen 'gebiedsontwikkeling' en 'leisure' worden 

uitgewerkt. In deze twee hoofdstukken zullen definities gegeven van zowel gebiedsontwikkeling als leisure (en 

leisurevoorziening) . Daarnaast worden de belangrijkste elementen van deze twee begrippen beschreven en 

toegelicht. 

ONDERZOEK (CASESTUDIES) 

Vervolgens zal het onderzoek worden uitgevoerd. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 4 en S. In hoofdstuk 4 zal 

de toekomstige vraag naar leisurevoorzieningen in Nederland worden bepaald, met behulp van nationale en 
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internationale ontwikkelingen die van invloed zijn op de vrijetijdsbesteding en vrijetijdsuitgaven van de 

Nederlandse bevolking. 

In hoofdstuk 5 zal het praktijkonderzoek worden beschreven. Er zal een viertal casestudies uitgevoerd worden 

waarin de (meer)waarde van leisurevoorzieningen in binnenstedelijke gebiedsantwikkeling aangetoond wordt 

en de katalyserende effecten die ontstaan. Ook zullen de factoren worden bepaald, die ten grondslag liggen 

aan het succes van de cases (succes- en faalfactoren). Tevens worden recente concepten voor 

leisurevoorzieningen beschreven . 

ADVIES (HET MODEL) 

Uiteindelijk zal in hoofdstuk 6 een model ontwikkeld worden, waarmee aan de doelstelling wordt voldaan en 

een advies kan worden uitgebracht over succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsantwikkeling. De 

bevindingen uit de hoofdstukken 2 t/m 5 zullen als basis dienen voor het model. 
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HOOFDSTUK 2: GEBIEDSONTWIKKELING 

Dit hoofdstuk gaat over het begrip 'gebiedsontwikkeling' . In paragraaf 2.1 is een algemeen beeld van 

gebiedsontwikkeling geschetst. In paragraaf 2.2 is gebiedsontwikkeling gedefinieerd. Paragraaf 2.3 bevat een 

beschrijving van de historie. De fasering is toegelicht in paragraaf 2.4. Paragraaf 2.5 gaat over de verschillende 

samenwerkingsmodellen. In paragraaf 2.6 zijn de verschillende typen gebiedsontwikkeling beschreven. 

Vervolgens is binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in paragraaf 2.7 toegelicht. Paragraaf 2.8 gaat over 

functiemenging. Ten slotte is paragraaf 2.9 de conclusie van dit hoofdstuk. 

2.1 GEBIEDSONTWIKKEUNG ALGEMEEN 

De laatste jaren is gebiedsontwikkeling een belangrijk thema binnen de bouw- en vastgoedsector in Nederland. 

Bij gebiedsontwikkeling wordt een gebied ontwikkeld waarbij tal van functies worden gerealiseerd zoals 

woningen, kantoren, retail en soms leisurevoorzieningen. Publieke en private belangen komen dicht bij elkaar 

en dat betekent dat bij gebiedsontwikkeling, publieke (overheden) en private partijen moeten gaan 

samenwerken om gezamenlijk tot een geslaagd plan te komen. 

Een andere reden voor de samenwerking is de beperkte financiële middelen die publieke partijen ter 

beschikking hebben om een complexe gebiedsontwikkeling zelf te realiseren (De Jong, 2009; Kenniscentrum 

PPS, 2004). Bovendien zijn grondposities vaak al in handen van private partijen, waardoor publieke partijen het 

niet langer alleen kunnen. Ontwikkelaars maken hier gebruik van en zijn vaak al in de initiatieffase en/of 

haalbaarheidsfase (zie paragraaf 2.4 voor verdere toelichting fasering) betrokken bij de gebiedsontwikkeling. 

Een complexe ontwikkeling met een mix van verschillende functies kan in theorie ook binnen één object 

voorkomen (Pleijte, 2008). De ontwikkeling van een individueel object valt onder de term projectontwikkeling. 

Het is duidelijk dat het bij gebiedsontwikkeling gaat om meerdere objecten en het bovendien ingrijpende 

ontwikkelingen zijn. Daarnaast ligt de focus bij projectontwikkeling vooral op de realisatie van de projecten zelf, 

bij gebiedsontwikkeling gaat het meer over de fase van initiatief en planvorming. 

VAN PROJECTONTWIKKELING NAAR GEBIEDSONTWIKKELING 

Van der Veer en Foet (2009) stellen dat de verschuiving van projectontwikkeling naar integrale 

gebiedsontwikkeling ervoor heeft gezorgd dat de opgaven voor gebieden de laatste jaren breder en ook beter 

worden bekeken. Door niet meer aan losse plekken naast elkaar te werken ontstaat niet alleen (meer)waarde 

voor een groter gebied, maar is er ook de mogelijkheid om een gebied integraal te programmeren. 

2 .2 DEFINITIE 

In het rapport 'achter open deuren' van de Raad voor het Landelijk Gebied (2007) wordt een werkdefinitie van 

gebiedsontwikkeling gegeven: 'de raad ziet gebiedsontwikkeling als een resultaatgerichte werkwijze om een 

verzameling van uiteenlopende grootschalige opgaven op verschillende beleidsterreinen, die bestuurlijke en 

sectorale grenzen doorsnijden en betrekking hebben op een afgebakend gebied, in samenhang uit te voeren, 

waarbij de overheid (rijk, provincie enlof gemeente) maatschappelijke partners verbindt en daarbij zelf een 

ondernemende, risicodragende rol kiest.' 

De Zeeuw (2007) definieert gebiedsontwikkeling als: 'de kunst van het verbinden van functies, disciplines, 

partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her-)ontwikkeling van een gebied.' 
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De Adviescommissie Gebiedsontwikkeling (2005) heeft zich geconcentreerd op gebiedsontwikkeling die zich 

kenmerkt door: 

• Een samenhangende ondernemende aanpak voor sociaal-economische opgaven, woningbouw, 

bedrijventerreinontwikkeJing, infrastructuur, de transformatie van de agrarische sector, natuur- en 

landschapsontwikkeling en de wateropgave in een duidelijk afgeperkt gebied. 

• Gemeentegrensoverschrijdende initiatieven op een schaalniveau dat voor burgers en 

volksvertegenwoordigers herkenbaar is en waarvoor bereidheid kan worden verkregen om te investeren 

in ontwikkelingen die het directe eigenbelang overstijgen. 

• Samenwerking tussen enkele gemeenten onderling en met de provincie. 

• Samenwerking met private partijen, waaronder projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties 

als natuur- en milieuorganisaties. 

• Financiële constructies die sectorale en gemeentelijke grenzen overschrijden. 

Volgens Eiffel (2007) worden er doorgaans vijf kenmerken van gebiedsontwikkeling onderscheiden: 

• Gebiedsontwikkeling betekent de integrale aanpak van een gebied, op basis van een gezamenlijke 

kwaJiteitsvisie van de betrokken partners. 

• Gebiedsontwikkeling impliceert vrijwel altijd publiek-private samenwerking. 

• Complementaire samenwerking is een derde kenmerk van gebiedsontwikkeling. Dat betekent: elke 

betrokken partij doet waar hij/zij goed in is en laat het overige aan een andere partij over, die daarin de 

beste is. 

• Gebiedsontwikkeling is gericht op het tot stand brengen van een business case. Dat betekent dat er een 

pakket afspraken met tenminste de drie volgende componenten moet zijn: een gebiedsvisie, een 

sluitende begroting of financiële exploitatieopzet en een samenwerkingscontract. 

• Gebiedsontwikkelingsprojecten zouden eigenlijk altijd value capturing moeten opleveren. Dat betekent 

dat de door de gebiedsontwikkeling gegenereerde overwinst in het gebied blijft en daar opnieuw wordt 

geïnvesteerd, in plaats van weg te vloeien naar externe partijen zoals aandeelhouders. 

Dit afstudeerverslag gaat over succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Daarom 

wordt de definitie van gebiedsontwikkeling hierop afgestemd en wordt er voor dit onderzoek het volgende 

onder verstaan: 

Gebiedsontwikkeling is een fysieke en functionele verandering van een gebied, geïnitieerd vanuit de 

importantie van een maatschappelijk probleem en/of een kans, waarbij sprake is van een complex proces 

van samenwerking tussen verschillende partijen, in een omgeving waar verschillende functies bij elkaar 

komen. 

2.3 HISTORIE 

In 1898 bedacht de Engelsman Ebenezer Howard een model voor stedelijke ontwikkeling, hij noemde dit 

'garden city'. Dit was een van de eerste vormen van gebiedsontwikkeling. Ten grondslag aan de gedachte lagen 

de problemen van de overvolle, grote industriesteden in Engeland. Howard was van mening dat dit voorkomen 

kon worden door de arbeiders te huisvesten in open, groene ruimtes met voor ieder een eigen huis en een 

eigen stuk grond. In Nederland is dit vooral bekend als de 'tuinstad-gedachte'. Er zijn in Nederland 

verscheidene tuinsteden ontwikkeld, zoals in Rotterdam en Amsterdam. 

Gebiedsontwikkeling is een vorm van ruimtelijke ordening. Sinds de invoering van de Woningwet in 1901, was 

er voor het eerst iets te zien van ruimtelijke ordening. Er stonden regels in voor de stedenbouwkundige 

ontwikkeling. Gemeenten moeten sinds de invoering van de wet, elke tien jaar een bestemmingsplan 
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presenteren, waarin de stadsuitbreiding voor de toekomst wordt gepresenteerd (KEI , 2010) . Het 

professionaliseren van deze vorm van ruimtelijke ordening is niet gelukt voordat de Tweede Wereldoorlog 

uitbrak in 1940 (Courtens, 2009). 

WEDEROPBOUW NA 1945 : EERSTE EN TWEEDE NOTA RUIMTELIJKE ORDENING 

Na de Tweede Wereldoorlog was er een grote woningbouwproductie nodig, waardoor er behoefte was aan een 

planmatige en centrale aanpak. Om toch enige structuur aan te brengen verscheen in 1960 de Eerste Nota over 

de Ruimtelijke Ordening (De Jong, 2009). In de Eerste Nota wordt een groeimodel voor de Randstad geschetst. 

Het was de bedoeling dat de bestaande ring van afzonderlijke steden moest blijven 'bestaan, deze steden 

moesten een veilige en overzichtelijke woonplaats vormen, rondom een groen en open middengebied : het 

Groene Hart (lkcro1
, 2010). Door de snelle bevolkingsgroei volgde er in 1966 een Tweede Nota Ruimtelijke 

Ordening. Volgens de prognoses in die tijd zouden er rond de eeuwwisseling twintig miljoen mensen in 

Nederland wonen . In die tijd was men bang dat de Randstad een onbestuurbare stad met sloppenwijken zou 

worden . Er werd daarom in de Tweede Nota een groeikernen beleid gevolgd, om de bevolkingsgroei te geleiden 

en te voorkomen dat het landelijke gebied zou verstedelijken, ook wel bekend als gebundelde deconcentratie 

(De Jong, 2009). 

STADSVERNIEUWINGEN VANAF 1970: DERDE EN VIERDE NOTA RUIMTELIJKE ORDENING 

Figuur 2 De Bijlmer in Amsterdam. 

Vlak nadat de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening was 

uitgekomen bleek dat de prognoses voor de 

bevolkingsgroei mee zouden vallen . Ondertussen nam 

ook het autobezit toe waardoor veel mensen de steden 

verlieten . Hierdoor was het niet langer noodzakelijk om 

in dezelfde stad te wonen en te werken . Een gevolg 

hiervan was dat er veel woonwijken zonder enige vorm 

van functiemenging ontstonden. Het groeikern en beleid 

bleek dus niet het gewenste effect te hebben omdat veel 

groeikernen niet in staat waren om op eigen kracht van 

de grond te komen . Tussen 1973 en 1983 kwam dan ook 

de Derde Nota Ruimtelijke Ordening in verschillende 

etappes tot stand. De Derde Nota moest de scheefgroei 

onder controle zien te krijgen . Het uitgangspunt van de 

Tweede Nota (gebundelde deconcentratie) werd voortgezet en er werd een aantal groeikernen aangewezen 

waaronder Alkmaar, Almere, Nieuwegein en Zoetermeer. Verder werd in aanvulling op de Tweede Nota, de 

onevenredige groei van kleinere kernen een halt toegeroepen en werd vanaf 1975 de stadsvernieuwing in de 

grote steden op poten gezet (Ikcro, 2010) . Een voorbeeld hiervan is de Bijlmer in Amsterdam (zie figuur 2) . 

Vanaf 1980 werd duidelijk dat de ontwikkeling van groeikernen ook negatieve effecten had zoals de terugloop 

van het grootstedelijke inwoneraantal. Vooral de midden - en hogere klasse vertrokken (KEI, 2010). Daarnaast 

ontstonden er grote pendelstromen naar de centrale steden omdat de werkgelegenheid in de groeikernen 

onvoldoende meegegroeid was. In 1988 werd de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening uitgebracht en daarmee 

werd het groeikernenbeleid afgebouwd . Het beleid richtte zich nu ook voor het eerst op de volgende eeuw. In 

deze nota stond de ruimtelijke kwaliteit centraal. De aandacht kwam hierdoor meer te liggen op gebieden met 

een economische potentie, de stedelijke knooppunten (De Jong, 2009). De focus lag tevens op een 

grootschalige en gebiedsgerichte aanpak. 

1 Ikcro is sinds 2003 een internetportaal voor informatie over gebiedsontwikkeling. Dit portaal is een initiatief van het ministerie van VROM 
en NIROV. 
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VINEX VANAF 1990: VIERDE NOTA RUIMTELIJKE ORDENING EXTRA 

Figuur 3 Een impressie van Meerrijk (uit 2010), dat het 

centrum van Meerhoven moet worden. 

Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordenling 

Extra. Deze aanvulling op de Vierde Nota verscheen in 1994 

en de aanleiding daarvoor was de alarmerende 

milieu problematiek. Het werd tijd om goed na te denken 

over de bijdrage die de ruimtelijke inrichting zou kunnen 

leveren aan vermindering van de milieubelasting. De 

belangrijkste relatie werd gezocht in beperking van de 

mobiliteitsbehoefte (Ikcro, 2010). 

De regering maakt plannen voor Vinex-wijken zo dicht 

mogelijk bij de stadscentra: nieuwe uitbreidingswijken 

bedoeld om de hogere inkomens te behouden voor de grote 

steden (KEI, 2010). Deze compacte-stad benadering lijkt heel 

erg op de uitgangspunten uit de Eerste Nota waarbij er een 

scheiding tussen stad en land gerealiseerd werd. Op de woningmarkt was er in die tijd sprake van een 

'goedkope scheefheid' . Dit betekende dat huishoudens met midden- of hoge inkomens, goedkope en/of 

gesubsidieerde huurwoningen bewoonden, die eigenlijk voor huishoudens met een lager inkomen bedoeld 

waren. De Vin ex-wijken moesten de goedkope scheefheid op de woningmarkt verminderen. Echter is er veel 

kritiek geweest op de Vinex-wijken omdat de woningbouw en voorzieningen in deze wijken niet goed op elkaar 

waren afgestemd. De eerste bewoners moesten vaak een groot aantal jaren wachten voordat de eerste 

voorzieningen in de wijk werden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is Meerhoven, een Vinex-wijk ten westen 

van Eindhoven. Het centrum van de wijk (zie figuur 3). met al haar voorzieningen, moet nog gerealiseerd 

worden (verwachte oplevering is 2" kwartaal 2012). terwijl de eerste woningen al in 1999 zijn opgeleverd. 

GEBIEDSONTWIKKELING VANAF 2000: NOTA RUIMTE 

Figuur 4 Gebiedsontwikkeling Roombeek in Enschede. In 2000 werd een 

Na de eeuwwisseling nam de privatisering 

verder toe, evenals de liberalisering en de 

decentralisatie. Steeds meer overheidsdiensten 

werden omgevormd tot privaatrechtelijke 

ondernemingen . De overheid liet ook steeds 

meer concurrentie toe. Een gevolg hiervan was 

dat de overheid ontwikkelingen stimuleerde en 

tegelijkertijd ook participeerde, en dit gaf 

ruimte aan particuliere en private initiatieven 

(De Jong, 2009). Dit was ook de aanleiding om 

een nieuwe nota op te stellen. De Vijfde Nota 

Ruimtelijke Ordening is er echter nooit 

gekomen, in plaats daarvan is in 2005 de Nota 

Ruimte ingesteld. De nota bevat de ruimtelijke 
groot deel van de oorspronkelijke wijk weggevaagd (de vuurwerkramp). 

bijdrage aan een sterke economie, een veilige 

en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land (VROM, 2006). Deze nota vertaalt alle verschillende 

beleidsstukken van het Rijk over ruimtelijke ordening in één beleidsstuk (Courtens, 2009). Daarnaast is de Nota 

Ruimte gericht op sturingsconcepten en het stimuleren van ontwikkelingen. Hierbij is aandacht voor een 

efficiënt gebruik van de ruimte, de leefbaarheid en een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (De Jong, 

2009). Die ruimtelijke kwaliteit betreft vooral de ontwikkelingsplanologie. Gebiedsontwikkeling is de meer 

concreet ingevulde vorm van ontwikkelingsplanologie. Deze nieuwe ontwikkelingsplanologie wordt dan ook 

verwoord in de term gebiedsontwikkeling (De Zeeuw, 2007). 

7 



Succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Rick Janssen 

Gebiedsontwikkel ing is zeer actueel maar werd al in de jaren zeventig toegepast bij grote 

ontwikkelingsprojecten zoals de bouw van Hoog Catharijne bij het station Utrecht Centraal. De laatste jaren zijn 

er veel projecten onder de noemer 'gebiedson!wikkeling' tot stand gekomen, zoals Roombeek in Enschede (zie 

figuur 4). De ruimte in Nederland voor stedelijke ontwikkelingen wordt steeds schaarser en 

gebiedsontwikkelingen dus ook steeds complexer . Volgens de Jong (2009) leidt de opschaling van projecten er 

toe dat steeds meer actoren en belangen bij een gebiedsontwikkeling betrokken zijn . 

2.4 FASERING 

ALGEMEEN 

Gebiedsontwikkel ing kenmerkt zich door haar vele actoren, lange duur en complexiteit. Om dergelijke 

omvangrijke projecten te kunnen managen worden deze opgedeeld in fasen. Per fase kan dan een besluit 

worden voorbereid en zo wordt de gebiedsontwikkeling opgeknipt in overzienbare (en begrijpbare) 

componenten (Van Swam, 2008). Omdat plannen nooit volledig conform de oorspronkelijke opzet worden 

uitgevoerd, moet men bij een project een beslispunt niet beschouwen als af en klaar. Een goedgekeurd, 

gefiatteerd, vastgesteld beslispunt van een project geeft 'slechts' aan wat men op dit moment naar beste 

weten en naar beste vermogen van plan is (Van de Ven, 2005) . De faseringen worden onder andere beschreven 

door VROM (2009), Kenniscentrum PPS (2006), Daamen (2005) en van Swam (2008). Globaal kunnen er vier 

fasen worden onderscheiden : de initiatieffase, de planontwikkelingsfase (of haalbaarheidsfase), de 

realisatiefase en de exploitatie- en beheerfase. 

Initiatief

fase 

I 
I 
I 
I L. _________ _ 

Planontwikkelingsfase Realisatie- Exploitatie

fase 

_ _ J 

re : e: i: d - R----~:b~:/-d:e::b~: - - - - v.r - Object ] Niveau I 

"" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ___ ~_:-:_=-=_":_~~~~_~_=-=_-:_~_=-=-:_~_=-=_":_~_=-=_:-:_~_=-=:-:_:": _______ J 

Figuur 5 Fasering gebiedsontwikkeling (eigen bewerking Pleijte, 2008) 

In figuur 5 is de fasering schematisch weergegeven . Elke fase wordt afgesloten met een beslisdocument wat 

dan ook dient als kader voor de volgende fase . In de praktijk zal er sprake zijn van een vloeiende overgang 

tussen fasen, waardoor er niet altijd duidelijke grenzen zijn te trekken. 

Bij samenwerking tussen meerdere partijen verdient het de voorkeur deze vast te leggen in een overeenkomst. 

Hierin staat in hoeverre deze samenwerking vrijblijvend is of niet (VROM, 2009). Zonder deze overeenkomst of 

een duidelijk vastgelegd afsprakenkader, ontstaat de kans dat er verschillende of verkeerde verwachtingen 
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ontstaan en daarmee het risico op geschillen tussen de partijen. In figuur 5 is te zien dat er normaliter vier 

overeenkomsten (intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, realisatieovereenkomst en 

exploitatieovereenkomst) worden gesloten, gedurende het proces. 

INITIATIEFFASE 

Het komt voor dat ontwikkelingsprocessen beginnen bij een publiekrechtelijke beslissing op basis van ruimtelijk 

beleid (Daamen, 2005). Een voorbeeld hiervan is dat een gemeente besluit om de komende jaren het 

woningaantal uit te breiden op uitleglocaties (locaties aan de randen of net buiten de steden) in die 

desbetreffende gemeente. Het komt daarnaast ook voor dat private partijen het eerste initiatief nemen en 

zelfstandig gebiedsontwikkelingen voorstellen aan de publieke partij. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het 

aanpassen van een bestaande bestemming of het gezamenlijk zoeken naar oplossingen van ruimtelijke 

vraagstukken binnen de beleidskaders. 

Dit is een belangrijke fase aangezien beslissingen die in deze fase genomen worden van invloed zijn op de 

verdere ontwikkeling van een gebied en het eindresultaat van de gehele ontwikkeling (Courtens, 2009). De 

beïnvloedingsmogelijkheden van de gebiedsontwikkeling nemen namelijk af, en de consequenties bij 

veranderingen nemen toe, gedurende de tijd . Daarnaast worden gebiedsontwikkelingen vaak opgeknipt in 

verschillende delen om het overzichtelijker en minder complex te maken. 

Belangrijke driver voor het ontstaan van een gebiedsontwikkelingsopgave is een maatschappelijk gedragen 

gevoel ('sense of urgency') dat er iets moet of kan veranderen (Van Swam, 2008). De initiatieffase vormt dan 

ook de basis van de gebiedsontwikkeling. 

Ontwikkelingsvisie 

Tijdens deze fase wordt een beeld geschetst van de mogelijke oplossingsrichtingen voor de 

gebiedsontwikkelingsopgave, en die worden verwoord in de ontwikkelingsvisie (Van Swam, 2008). Daarnaast 

worden ook de kaders voor de verdere planontwikkeling hierin vastgelegd. De ontwikkelingsvisie wordt per 

oplossing samengesteld uit: 

• Een ruimtelijke oplossingsrichting (ontwerp). 

• Een quickscan op haalbaarheid (financieel, technisch etc.) . 

• Een verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden (samenwerking en contract). 

Vaak wordt deze fase ook wel de haalbaarheidsfase genoemd. Een gebiedsontwikkeling begint met een idee, 

een visie of een ambitie. Op basis van onderzoek wordt er daarna één, of een aantal, stedenbouwkundige of 

ruimtelijke concepten ontworpen (Daamen, 2005). Tijdens de planvorming wordt er tegelijkertijd getoetst op 

de haalbaarheid. De planvorming zal dus worden uitgevoerd in nauwe samenhang met het 

haalbaarheidsonderzoek (financieel, technisch etc.), want als blijkt dat de plannen niet meer haalbaar zijn kan 

het geen doorgang meer vinden . 

De ontworpen concepten worden traditioneel primair getoetst op financiële haalbaarheid (Daamen, 2005). 

Hieraan ligt een marktstudie ten grondslag waarin onderzocht is of het bouwprogramma afgezet kan worden in 

de markt en of het voldoende (grond)opbrengsten genereert om de grondexploitatie minimaal sluitend te 

krijgen. Als er sprake is van publiek-private samenwerking, blijkt dat in deze fase partijen vaak de taken 

uitvoeren waarmee ze de meeste ervaring hebben. De publieke partijen zorgen vaak voor de 

grondexploitatieopzet en de private partijen voeren de marktstudie uit. Naar aanleiding van het 
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haalbaarheidsonderzoek (financieel, technisch etc.) wordt er een concept of ontwerp gekozen, deze zal verder 

worden ontwikkeld tot een definitief plan. 

Plandocumenten 

In figuur 5 is te zien dat de planontwikkelingsfase kan worden opgesplitst in drie achtereenvolgende stappen : 

het masterplan, het stedenbouwkundige plan en het bouw- en inrichtingsplan . 

Masterplan 

Kern van de totstandkoming van het masterplan is het in relatie brengen van het gewenste programma uit de 

ontwikkelingsvisie, met de mogelijkheden vanuit het beleid, de ruimtelijke mogelijkheden van het plangebied 

en de financiële haalbaarheid (Van Swam, 2008). Daarnaast wordt in het masterplan het project concreet 

gemaakt, de haalbaarheid ervan aangetoond en de risico's in kaart gebracht. 

Stedenbouwkundig plan en bouw- en inrichtingsplan 

Binnen grootschalige gebiedsontwikkelingen wordt in het stedenbouwkundige plan een realisatiefasering 

aangebracht in deelgebieden (Van Swam, 2008). Hier zijn twee redenen voor : enerzijds is het van belang om 

aan de hand van de opnamecapaciteit van de markt, aan te geven hoeveel woningen of vierkante meters 

kantoorruimte er per kwartaal in de verkoop gaan . Anderzijds moet ook het bouwproces beheersbaar blijven, 

en moet er bekend zijn van hoeveel woningen of vierkante meters kantoorruimte, tegelijkertijd de bouw kan 

starten. Vanaf het stedenbouwkundige plan wordt simultaan het vastgoedprogramma uitgewerkt in het 

bouwplan, en de openbare ruimte in het inrichtingsplan. 

REALISATIEFASE 

In de realisatiefase worden de deelgebieden zoals die in de realisatiefasering zijn gedefin ieerd tot uitvoering 

gebracht (Van Swam, 2008) . De gebiedsontwikkeling was tot deze fase een proces met de publieke partijen en 

de ontwikkelende private partijen als belangrijkste spelers. Echter wordt het in de realisatiefase een project 

waarbij de uitvoerende partij, de aannemer een belangrijke rol heeft. De realisatiefase omvat twee subfasen 

(Kenniscentrum PPS, 2006): 

• De grondexploitatie: het proces van grondaankoop, grondbewerking (bouw- en woonrijp maken, 

inrichting van het openbare gebied) en grondverkoop (van de bouwkavels) . 

• De vastgoedexploitatie : het proces van projectontwikkeling en realisatie van het va stgoed en/of 

infrastructurele werken. 

Het moment dat private partijen zullen overgaan tot realisatie, wordt vaak bepaald door de vraag uit de markt 

(Daamen, 2005) . Deze houden zich namel ijk aan regels die stellen dat er een bepaald gedeelte van het 

vastgoed voorverhuurd of voorverkocht moet zijn voordat er kan worden gestart met de realisatie. 

Voorbeelden 

WestpolderjBolwerk 

West polder/Bolwerk is een gebiedsontwikkeling in Berkel en Roderijs waarbij een landbouwgebied 

getransformeerd wordt naar een woonwijk met voorzieningen. Het woningbouwprogramma bestaat uit circa 

3.000 woningen . De eerste woningen zijn begin 2006 opgeleverd en de verwachting is dat het hele gebied in 

2014 af is . De publieke partij heeft hier vroegtijdig bindende afspraken gemaakt met ontwikkelaar (Van Swam, 

2008). De ontwikkelende partij stuurt hier de aannemers voor zowel het vastgoed als het civiele deel aan. 

Vanaf 2005 wordt er volop gebouwd. 

10 



Succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Rick Janssen 

Nieuw Crooswijk 

Nieuw Crooswijk is een verpauperde woonwijk in Rotterdam die geherstructureerd wordt naar een levend 

stadsdeel. De woningbouwopgave bestaat uit circa 1.800 woningen. In 2008 is begonnen met de bouwen de 

verwachting is dat het in 2016 het hele gebied opgeleverd is. In deze gebiedsontwikkeling wordt het civiele 

deel gezamenlijk aangestuurd door de publieke partij en de ontwikkelende private partijen (Van Swam, 2008). 

Over het algemeen blijft de ontwikkeling van het vastgoed voor verantwoordelijkheid: van de ontwikkelende 

partijen . 

EXPLOITATIE- EN BEHEERFASE 

De exploitatie, het beheer en het onderhoud van het vastgoed zijn vaak in handen van de eigenaar en/of 

gebruiker van het desbetreffende vastgoed, deze taken kunnen ook worden uitbesteed aan derden (Daamen, 

2005) . De exploitatie- en beheerfase kunnen weer aanleiding zijn om tot herontwikkeling van het gebied over 

te gaan . Hiermee belandt men opnieuw in de initiatieffase van het proces (Daamen, 2005). 

Openbare ruimte 

De openbare ruimte wordt beheerd en onderhouden door de publieke partij, er zijn dan ook volgens Daamen 

(2005) weinig commerciële redenen voor een private partij te bedenken om de verantwoordelijkheid voor de 

openbare ruimte op zich te nemen. Dit is echter niet helemaal juist omdat volgens KEI (2010) investeringen in 

de openbare ruimte het rendement op de exploitatie van het omliggende vastgoed verbeteren. Daardoor is de 

laatste jaren de kwaliteit van de openbare ruimte steeds meer in de belangstelling komen te staan van private 

partijen . Veel gemeenten kunnen maar net de beheerskosten dragen, laat staan de financiële middelen 

vrijmaken voor aanleg of verbetering van de inrichting. De trend is daarom zichtbaar dat private partijen een 

deel van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte overnemen. Hierover worden dan afspraken 

gemaakt met de publieke partij . Een voorbeeld hiervan is het Aegonplein in Den Haag (zie figuur 6). In 1999 

heeft de gemeenteraad erin toegestemd dat het verzekeringsconcern Aegon, het Mariahoeveplein waaraan 

het nu zetelt, omdoopt tot Aegonplein . In ruil daarvoor werd het plein opgeknapt en veranderd in een 'groen 

verblijfsplein' . Ook moest Aegon het plein voor een periode van twintig jaar onderhouden . 

Figuur 6 Aegonplein in Den Haag. 

Een ander voorbeeld is Havenschap Moerdijk2
. De gevestigde bedrijven willen zich zoveel mogelijk met hun 

co re business bezig houden en zich geen zorgen maken over het onderhoud van de openbare ruimte of hun 

2 Havenschap Moerdijk is met haar 400 bedrijven één van de grotere bedrijventerreinen in ons land (Arcadis, 2008). 
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eigen terrein . Een private partij verzorgt dit parkmanagement en houdt de kwaliteit van de openbare ruimte in 

stand zodat de bedrijven zich voor honderd procent kunnen richten op de activiteiten waar ze goed in zijn. 

2. .5 SAMENWERKING 

ALGEMEEN 

Gebiedsontwikkeling wordt steeds complexer en de ruimte om 'lege' uitleggebieden te ontwikkelen wordt 

steeds schaarser . Daardoor wordt de gebouwde omgeving steeds vaker opnieuw ingericht om de bouwopgave 

te realiseren. Verschillende functies dienen gecombineerd te worden zoals woningen, kantoren, retail en 

leisurevoorzieningen. Daarbij krijgen gebiedsontwikkelingsprojecten een integraal karakter . 

De publieke partijen hebben vaak beperkte (financiële) middelen beschikbaar, om complexe 

gebiedsontwikkelingsprojecten zelf te realiseren. Daarnaast hebben private partijen vaak een grond- of 

vastgoed positie in het plangebied waardoor de publieke partijen niet altijd om de private partijen heen 

kunnen. Er zal dus ontstaat een samenwerking moeten ontstaan tussen beiden. 

Christine van Grunsven was directeur van de gemeenschappelijke exploitatiemaatschapij Saendelft en zegt het 

volgende over publiek-private samenwerking: 'wijken die via pps worden ontwikkeld, worden de mooiste wijken 

in de gemeenten. Gemeenten toetsen namelijk veel scherper bij pps. Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt extra 

kritisch gekeken naar alles wat er gebeurt in zo'n PPS. De ambtelijke toetsing is niet alleen het zoeken naar 

fouten, maar ook de discussie of men het zelf ook zo gedaan zou hebben. Daarbij wordt dan de lat snel hoger 

gelegd dan bij andere ontwikkelingsvormen. ' (Kenniscentrum PPS, 2004) 
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Figuur 7 Samenwerking bij gebiedsontwikkeling (Kenniscentrum PPS, 2006) 
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Publieke en private partijen kunnen op verschillende manieren met elkaar samenwerken. Er valt bij een 

gebiedsontwikkeling onderscheid te maken tussen de planvorming, de grondexploitatie en de 
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vastgoedexploitatie . De verwerving van de gronden en daarna het uitgeven van bouwrijpe bouwkavels is het 

proces dat grondexploitatie genoemd wordt. De rol van de publieke partij bij gebiedsontwikkeling beperkt zich 

naast de publiekrechtelijke taken (primaire taken van de publieke partij zoals het vaststellen van 

bestemmingsplan), in de eerste plaats tot de grondexploitatie. Vervolgens wordt het vastgoed gerealiseerd of 

het proces van vastgoedexploitatie. Volgens de Jong (2009) wordt de vastgoedexploitatie doorgaans uitgevoerd 

door de private partijen en dit wordt bevestigd door figuur 7. 

Er zijn drie soorten PPS-modellen te onderscheiden (zie figuur 7): het concessiemodel, het bouwclaimmodel 

(PPS coalitie) en het joint venture model (iPPS alliantie) . Daarnaast bestaan er ook nog het traditionele model 

(publieke ontwikkeling) en de zelfrealisatie (private ontwikkeling). 

PPS COALITIE: HET CONCESSIEMODEL 

In het concessiemodel zijn de private partijen volledig verantwoordelijk voor de verwerving, het bouw- en 

woonrijp maken van het gebied en de uitgifte van de kavels (VROM, 2009). Een ontwikkelende partij neemt de 

integrale ontwikkeling van het gebied voor haar rekening, en de openbare ruimte wordt na afronding 

overgedragen aan de gemeente. Om het concessiemodel te kunnen toepassen, dient de publieke partij een 

sterke grondpositie te hebben (Kenniscentrum PPS, 2006). Met de concessie verkoopt zij gronden aan een 

private partij, die zich vervolgens committeert om de uitvoering volgens het concessiecontract uit te voeren. 

De grondexploitatie is daarmee volledig voor rekening en risico van de private partij . Dat geldt ook voor de 

inrichting van het openbare gebied en de aanleg van de infrastructuur. Het openbare gebied en de 

infrastructuur worden daarna teruggeleverd aan de publieke partij . 

Bij de ontwikkeling van Ypenburg deelplan 20 (zie box 1) in Den Haag is gekozen voor een concessie model. De 

gemeente koos hier bewust voor het concessiemodel, waardoor in theorie de gehele gebiedsontwikkeling de 

verantwoordelijkheid is van één partij, en dat is ING Real Estate (Bijsterveld, 2009). 

PPS : HET BOUWCLAIMMODEL 

Box 1: Ypenburg deelplan 20 

Ypenburg deelplan 20 is onderdee'l van de Vinex wijk Ypenburg in Den 

Haag. Er is inmiddels begonnen met de realisatie van Ypenburg deelplan 20 

en de wachting is dat het hele deelplan eind 2012 klaar is. Deze woonwijk 

zal dan bestaan uit ongeveer 470 woningen, op een gebied van circa 4,5 

hectare. Een groot gedeelte hiervan zijn appartementen (350). 

Verder zal er ook een grootschalige leisurevoorziening gerealiseerd worden 

(zie figuur). Dit is een zwembad (het Hofbad) met een mult ifunctioneel, 

flexibel indeelbaar 50-meter bad, ten behoeve van wedstrijdsport. Het 

bruto vloeroppervlak zal circa 9.000 vierkante meter bedragen. Het 50-

meter wedstrijdzwembad is geschikt om internationale wedstrijden te 

houden en zal in 2012 in gebruik genomen worden. Het is de bedoeling dat 

deze leisurevoorziening, het imago van Ypenburg zal versterken, en de 

naamsbekendheid vergroot. 

(www.denhaag.nl) 

In het bouwclaimmodel hebben de private partijen gronden in bezit . Deze verworven grondposities worden 

overgedragen aan de publieke partij, tegen een vooraf afgesproken prijs per vierkante meter. De publieke partij 

maakt de gronden dan bouwrijp om vervolgens de bouwrijpe kavels weer terug te leveren aan de private 

partijen tegen opnieuw een vooraf afgesproken prijs per vierkante meter. 
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Bij de ontwikkeling van delen van Leidsche Rijn 3 is voor het bouwclaimmodel gekozen, er zijn daarnaast ook 

delen bij die door zelfrealisatie tot stand zijn gekomen. De gemeente Utrecht heeft er voor gekozen om de 

regie van de ontwikkeling van Leidsche Rijn naar zich toe te trekken om zo maximaal te kunnen profiteren van 

de opbrengsten uit de grondexploitatie en om kwaliteit en risico's beter te kunnen 'beheersen. De consequentie 

van deze keuze was wel, dat de gemeente voor vele jaren een binding aanging met een beperkt aantal private 

partijen . Het voordeel voor de private partijen was dat zij zekerheid kregen betreffende de bouwrechten en de 

prijs voor de af te nemen bouwrijpe grond . Daarnaast kregen zij ook duidelijkheid over de voorwaarden 

waarbinnen de bouwplannen ontwikkeld moesten worden . 

Het bouwclaimmodel wordt vooral toegepast bij private partijen die zelf kunnen en willen realiseren 

(Kenniscentrum PPS, 2006). Doordat de publieke partij de grondexploitatie voor eigen rekening en risico 

uitvoert, kan zij de regie over het project behouden . 

PPS ALLIANTIE : HET JOINT-VENTURE MODEL 

Een andere mogelijkheid is dat publieke partijen en private partijen afspreken, om gezamenlijk de 

grondexploitatie te voeren. In dat geval dragen zij gezamenlijk de risico's op onder meer het bouw- en woonrijp 

maken en de afzet van bouwkavels. Dat wordt een joint-venturemodel genoemd. In een joint-venture model 

levert de publieke partij dus invloed in op het grondbedrijfsproces omdat het samenwerkt met private partijen . 

Echter loopt deze publieke partij dan wel minder risico en voor private partijen geldt het omgekeerde. Zij 

nemen namelijk een deel van het grondexploitatierisico, van de publieke partij, voor hun rekening, maar krijgen 

daar invloed op het grondbedrijfsproces voor terug (Kenniscentrum PPS, 2006). 

Gemeentelijke exploitatiemaatschappij (GEM) 

Als er wordt gekozen om de grondexploitatie onder te brengen in een afzonderlijke juridische entiteit spreken 

we van een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij (GEM). Deze joint-venture kan ook opgericht worden 

om gezamenlijk risico te dragen in de vastgoedexploitatie (Nederland Boven Water, 2008). In de meeste 

gevallen krijgt de joint-venture zijn beslag in de vorm van een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij 

(Bureau Stedelijke Planning, 2003). 

De publieke en private partijen werken samen in een Besloten Vennootschap (BV), een Commanditaire 

Venootschap4 (CV) of een Venootschap onder firma (Vof). De aan de rechtspersoon ter beschikking gestelde 

gronden worden tegen vooraf overeengekomen prijzen uitgegeven aan derden. De openbare ruimte wordt 

tegen kostprijs overgedragen aan de publieke partij. Een GEM wordt veelvuldig toegepast vanaf de eerste helft 

van de jaren negentig en vooral in middelgrote Vinex-Iocaties. Oprichting vindt veelal plaats in de ontwerpfase, 

na de fase van contractering. Bij de Waalsprong in Nijmegen is gebruik gemaakt van een GEM, dit gebied valt 

voor een deel onder de verantwoordelijkheid van de Grondexploitaitemaatschappij Waalsprong CV. Deze 

Commanditaire Vennootschap komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Nijmegen 

en een aantal projectontwikkelaars en corporaties (Bureau Stedelijke Planning, 2003). 

HET TRADITIONELE MODEL (PUBLIEKE ONTWIKKELING) 

Het traditionele model kenmerkt zich doordat de gemeente, provincie of andere publieke partij, zelf de 

grondexploitatie uitvoert (VROM, 2009). Ook verwerft deze de grond, maakt deze grond vervolgens bouw- en 

woonrijp, en geeft bouwrijpe kavels uit, en draagt hier dus volledig risico over. Daar staat tegenover dat het de 

3 Leidsche Rijn is een nieuwbouwlocatie in de gemeente Utrecht. Wanneer Leische Rijn klaar is (2015), heeft het circa 80.000 inwoners. Het 
is dan ook de grootste Vinex-Iocatie in Nederland (www.utrecht.nl). 
4 In een Command itaire Vennootschap is er één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten . De stille vennoten hebben 
alleen een financiële inbreng en worden ook wel commanditaire vennoten genoemd (www.kvk.nl) . 
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uitgifteprijzen zelf kan bepalen. De kaveluitgifte kan door middel van selectie plaatsvinden. De bouwrijpe 

kavels kunnen vervolgens verkocht worden aan private partijen die dan verantwoordelijk zijn voor de 

vastgoedexploitatie. Met de verkoop worden verdere afspraken gemaakt over de inhoud van het 

bouwprogramma (Kenniscentrum PPS, 2006). Hierdoor is de publieke partij in staat om een belangrijke stempel 

te drukken op de gebiedsontwikkeling. Na realisatie, zal het vastgoed beheerd worden door de eigenaar. 

ZELFREALISATIE (PRIVATE ONTWIKKELING) 

Een private partij komt aan zelfrealisatie toe als deze partij het eigendom in handen heeft van de gronden 

waarop de ontwikkeling plaatsvindt (Kenniscentrum PPS, 2006). Deze zorgt dan zelf voor het uitwerken van een 

stedenbouwkundige visie en een programma dat binnen de planologische kaders van het bestemmingsplan 

valt . Delen van Leidsche Rijn worden of zijn door zelfrealisatoren ontwikkeld (Gemeente Utrecht, 2008). Een 

voorbeeld hiervan is de zelfrealisatie van Centrum de Meern. Dit is het nieuwe (winkel)hart van de Meern en in 

2010 opgeleverd . 

2 .6 TYPEN GEBIEDSONTWIKKELING 

Pleijte (2008) heeft een onderscheid gemaakt naar de zowel de context van de locatie, als de soort 

ontwikkeling. In tabel 1 is een overzicht van die typologie te zien. 

Context locatie Soort ontwikkeling 
Nieuwbouw ontwikkeling Herontwikkeling Herstructurering/ 

revitalisering 

Binnenstedelijk Stadscentra Stadscentra Stadscentra 
Voorbeeld: Kop van Zuid, Voorbeeld : Mariënburg, Voorbeeld: 't Rond, Houten 
Rotterdam Nijmegen 

OV-knopen OV-knopen OV-knopen 
Voorbeeld: Paleiskwartier, Voorbeeld: station Amsterdam Spoorhaven, Roosendaal 
Den Bosch Centraal 

Bedrijventerreinen Brownfields Bedrijventerreinen 
Voorbeeld: n.v.t. Voorbeeld : Binckhorst, Den Voorbeeld: Overhoeks, 

Haag Amsterdam 5 

Randstedelijk OV-knopen OV-knopen OV-knopen 
Voorbeeld : Station Voorbeeld: Zuidas, Amsterdam Zuidplein, Rotterdam 
Amersfoort Vathorst 

PDV/GDV Brownfields Brownfields 
Voorbeeld: Plein Voorbeeld: Céramique, n.v.t. 
Westermaat, Hengelo6 

Maastricht 

Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen 
Voorbeeld: Flight Forum, Voorbeeld: Voormalig Voorbeeld : Schieoevers, 
Eindhoven Scheldeterrein, Vlissingen Delft 

VINEX Vroeg naoorlogse wijk Vroeg naoorlogse wijk 
Voorbeeld: Meerhoven, Voorbeeld: Westelijke Voorbeeld : Morgenstond, 
Eindhoven Tuinsteden, Amsterdam Den Haag 

Buitenstedelijk Natuurontwikkeling: Natuurontwikkeling Natuurontwikkeling 
Voorbeeld: Blauwe Stad, Voorbeeld: Randmeren Veluwe Voorbeeld: Westel ijke 
Groningen Veenweiden 

Bron: eigen bewerking Pleijte, 2008 en Neprom, 2010 

5 Overhoeks is een nieuwe stadswijk op het voormalig Shellterein in Amsterdam-Noord. Het ligt tegenover het station Amsterdam Centraal, 
aan de andere kant van de Amstel. Eind 2011 zal er tevens het Filmmuseum geopend worden (www.overhoeks.nl) . 
6 Plein Westermaat is een retailpark in Hengelo. 
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In tabel 1 zijn verschillende typen gebiedsontwikkelingen onderscheiden . Deze zijn ingedeeld op basis van de 

context waarin de locatie zich bevindt (Pleijte, 2008) : 

• Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen: bevinden zich binnen de stad. 

• Randstedelijke gebiedsontwikkelingen : bevinden zich aan de rand van de stad, als het ware in de schil 

om de stad heen. 

• Buitenstedelijke gebiedsontwikkelingen: bevinden zich ver buiten de stad . 

Daarnaast zijn de typen gebiedsontwikkelingen ingedeeld op basis van het soort ontwikkeling (De Jong, 2009): 

• Nieuwbouw opgaven: nieuw te ontwikkelen gebied, waarbij aansluiting wordt gemaakt op de 

bestaande functies. 

• Transformatie (herontwikkeling) opgaven: verbetering van het gebied met een nieuwe fysieke 

structuur. 

• Herstructurering opgaven: verbetering van het gebied met een evenwicht tussen behoud en 

nieuwbouw van de fysieke structuur. 

• Revitalisering opgaven : verbetering van het gebied, met het behoud van de fysieke structuur. 

Gebiedsontwikkeling kan eveneens in een aantal typen projecten worden beschreven (zie bijlage 1). Er kan 

worden geconcludeerd dat vooral private partijen het initiatief nemen tot een gebiedsontwikkelingsproject. De 

markt neemt het initiatief als gevolg van een innovatief idee, een kans of eigendomspositie, dit komt vaak voor 

bij centrumplannen of herstructureringsprojecten. 

2.7 BINNENSTEDELIJKE GEBIEDSONïWIKI<ELING 

Dit onderzoek zal zich richten op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling 

neemt in belang toe ten opzichte van stadsuitbreiding, nu het Vinexprogramma zo goed als afgerond is (van der 

Wouden, 2007). De overheid heeft een aantal doelstellingen opgesteld die tevens binnenstedelijke 

gebiedsontwikkelingen stimuleren, dit zijn : 

• Minimaal 40% van de nieuwbouwopgave (woningen) moet gerealiseerd worden in bestaand stedelijk 

gebied . 

• Bescherming van het buitengebied tegen tot 'verrommeling' leidende stadsuitbreiding. 

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn complex omdat ze vaak zijn ingeklemd tussen bestaande 

bebouwing (VROM, 2009). Ze hebben een hoog risicoprofiel door onder meer de versnippering en stapeling 

van functies zoals leisurevoorzieningen, woningen, kantoren en retail. Bovendien zijn er vaak veel verschillende 

actoren/partijen bij betrokken. Daarom is risicomanagement extra belangrijk bij binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling (zie bijlage 2) . 

2.8 FUNCTIEMENGING 

Bij geb iedsontwikkeling is er eigenlijk altijd sprake van functiemenging stelt Eiffel (2007) . Er kunnen 

combinaties gevormd worden van woningen, kantoren, retail en leisurevoorzieningen. Er is altijd infrastructuur 

en openbare ruimte aanwezig, en dat is dan ook het grootste verschil met projectontwikkeling. 

Gebiedsontwikkeling is ten opzichte van projectontwikkeling een opschaling en omvat per definitie meer 

functies, er zijn in ieder geval meer openbare functies betrokken. 

Er is een aantal voordelen van functiemening en die liggen op het gebied van levendigheid, leefbaarheid, 

veiligheid, economische stimulatie en stedelijke dynamiek. Het is wel van belang dat de functies goed op elkaar 

worden afgestemd . Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de verschillende kenmerken van de 
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diverse functies zoals risicoprofielen, levenscycli, vereveningsmogelijkheden, mogelijkheden met betrekking tot 

bestemmingsplannen en milieuwetgeving (Van Dam, 2008). Dit vergt zowel van publieke als private partijen 

aandacht, intensieve samenwerking, professionaliteit en juiste prioriteitsstelling. 

Daarnaast levert functiemenging in economische voordelen op, door risicospreiding (Van Dam, 2008) . Want 

functies met grote risico's kunnen worden gecompenseerd met functies die relatief weinig risico's met zich 

meebrengen . Tevens geeft functiemenging een grote impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied of 

locatie. Het is daarbij wel erg belangrijk dat partijen samenwerken en er moet sprake zijn van een sterke mate 

van bewustzijn dat alleen de functies die elkaar versterken en dus synergievoordelen opleveren, met elkaar 

worden gecombineerd. Dit komt de aantrekkelijkheid van een gebied als geheel ten goede. 

Steeds vaker worden onderwijs-, welzijns-, gezondheidszorg- en leisurevoorzieningen toegevoegd in 

gebiedsontwikkelingen . Een voorbeeld daarvan is Stadshart Amstelveen (zie box 2). 

2.9 CONCLUSIE 

Box 2: Stadshart Amstelveen 

Stadshart Amstelveen is het centrale winkelcentrum van Amstelveen. Het 

is in 1998 geopend en gebouwd vlakbij de snelweg A9. Deze 

gebiedsontwikkeling bestaat vooral uit retail (meer dan 200 winkels). 

maar er zijn ook woningen, kantoren, onderwijs· en leisurevoorzieningen 

gerealiseerd. Het aanbod leisurevoorzieningen bestaat uit: de openbare 

bibliotheek, Cinema Amstelveen, het Cobra museum voor moderne kunst, 

kunstuitleen Amstelveen, poppodium P60 en een schouwburg. 

(www.stadshartamstelveen.nl) 

Gebiedsontwikkeling is een fysieke en functionele verandering van een gebied, geïnitieerd vanuit de 

importantie van een maatschappelijk probleem enlof een kans, waarbij sprake is van een complex proces 

van samenwerking tussen verschillende partijen, in een omgeving waar verschillende functies bij elkaar 

komen. 

Gebiedsontwikkeling wordt steeds complexer, de ruimte om 'lege' uitleggebieden te ontwikkelen wordt steeds 

schaarser. Daardoor wordt de gebouwde omgeving steeds vaker opnieuw ingericht om de bouwopgave te 

realiseren. Door de toenemende complexiteit spelen de faser ing en de samenwerking tussen partijen, een 

steeds belangrijke rol bij de totstandkoming van gebiedsontwikkelingsprojecten. Dit geldt in grotere mate nog 

voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling omdat dit het meest complexe type is. Er zijn namelijk veel 

verschillende partijen bij betrokken en de verscheidenheid aan functies is vaak ook groter. Vandaar dat bij het 

gros van deze ontwikkelingen, het joint-venturemodel gebruikt zal worden (voor complexe 

gebiedsontwikkelingen). 

Om te komen tot succesvolle gebiedsontwikkelingen is het dus van groot belang dat er veel aandacht wordt 

besteedt aan de fasering (onder andere van functies) en de samenwerking (te hanteren modellen), en deze op 

een zorgvuldige manier uit te werken . 
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HOOFDSTUK 3 : LEISURE 

Dit hoofdstuk gaat over het begrip 'leisure' . In paragraaf 3.1 is een algemeen beeld van leisure geschetst. 

Paragraaf 3.2 bevat een korte beschrijving van de historie. In paragraaf 3.3 is leisure gedefinieerd. In paragraaf 

3.4 is de definitie van een 'leisurevoorziening' en tevens de categorisering ervan beschreven. Paragraaf 3.5 gaat 

over de verschillende generaties leisurevoorzieningen. Paragraaf 3.6 beschrijft de functie van 

leisurevoorzieningen. In paragraaf 3.7 wordt kort ingegaan op de grootste risico's van de ontwikkeling van 

leisurevoorzieningen. Ten slotte is paragraaf 3.7 de conclusie van dit hoofdstuk. 

3 .1 LEISURE ALGEMEEN 

Leisure betekent letterlijk 'vrije tijd' en de term wordt steeds vaker gebruikt. Echter is 'vrijetijdsinvulling' een 

betere vertaling van leisure. Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden aan verplichte of noodzakelijke 

activiteiten zoals (huishoudelijk) werk, zorg en studie, en aan persoon llijke verzorging zoals slapen en eten. 

Verder is het een subjectieve ervaring, want bijvoorbeeld vrijwilligerswerk wordt door de één als 

vrijetijdsinvulling beschouwd, terwijl de ander dit als werk ziet. Corijn (1998) maakt onderscheid in vier 

tijdsblokken: verplichte tijd (werk, onderwijs), onderworpen tijd (vervoer, winkelen), noodzakelijke tijd (slaap, 

eten, zorg) en vrije tijd. 

Doordat leisure een steeds belangrijkere rol speelt in de economie, is er een vrijetijdsvoorzieningen- of 

leisurevoorzieningensector ontstaan. In de toekomst zal het economische belang van leisure alleen maar 

groeien, wereldwijd zullen in de nabije toekomst één op de twaalf mensen in de leisurevoorzieningensector 

werken (Bureau Stedelijke Planning, 2009). Leisurevoorzieningen zijn bij uitstek voorzieningen die eenzijdige 

gebieden kunnen verlevendigen in gebiedsontwikkeling. Vandaar dat het steeds vaker integraal met andere 

functies binnen gebiedsontwikkeling wordt ontwikkeld. 

3.2 KORTE HISTORIE 

Figuur 8 Eerste file in Nederland bij 

rotonde Oudenrijn (Utrecht). 

Eeuwenlang kwam het gros van de Nederlandse bevolking niet veel verder dan 

het boerenerf of de stadsmuur. In de tijd voor de Tweede Wereldoorlog was er 

nog niet echt sprake van vrije tijd want de gemiddelde arbeider had nauwelijks 

vakantiedagen. Vrije tijd was in die tijd alleen weggelegd voor de elite en dit 

veranderde pas ver na de Tweede Wereldoorlog (in het midden van de jaren 

vijftig), toen vrije tijd bereikbaar werd voor de massa. In die tijd steeg ook de 

welvaart sterk waardoor het vrij besteedbaar inkomen in rap tempo toenam en 

steeds meer huishoudens de beschikking over een auto kregen. Verder steeg 

het aantal vrije uren door de invoering van de vrije zaterdag in 1960 (Bureau 

Stedelijke Planning, 2009). Illustratief zijn de eerste files die niet ontstonden 

door woon-werkverkeer, maar door vrijetijdsverplaatsingen op eerste 

Pinksterdag in 1955 (zie figuur 8). 

De laatste decennia zijn de detailhandelsbestedingen steevast gedaald: in 1950 

kwam nog 70% van de consumptieve bestedingen bij de detailhandel terecht, 

nu ligt dit aandeel rond de 25%. De vrijetijdsuitgaven zijn echter toegenomen, 

vooral sinds de jaren '90, en bedroegen in 1996 circa 17% van de consumptieve bestedingen (van der Toorn 

Vrijthoff, 1998; Zijl, 1999). Volgens Bureau Stedelijke Planning (2009) ligt dit percentage momenteel rond de 

20%. 

Nog steeds is de Nederlander relatief sterk huiselijk ingesteld. Dit is onderdeel van de cultuur van de 

Nederlander (PoeII, 2001). De vrijetijdsuitgaven zijn sterk gestegen gedurende de laatste decennia, terwijl 
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(sinds de jaren tachtig) het beschikbare aantal uren vrije tijd, juist is afgenomen. Dit komt onder andere door 

de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. Doordat er meer middelen zijn maar minder vrije tijd, 

worden er steeds hogere eisen gesteld aan vrijetijdsbeleving. Het aanbod aan leisurevoorzieningen groeit met 

de vraag mee (Bureau Stedelijke Planning, 2009) . Waar voorheen leisurevoorzieningen ongepland en vaak op 

solitaire plekken landden, worden deze nu steeds vaker geclusterd en zjjn de leisurevoorzieningen steeds vaker 

onderdeel van integrale, multifunctionele gebiedsontwikkelingen zoals Stadshart Amstelveen (zie box 2) . 

Myriam Jansen-Verbeke was een van de eerste Nederlanders die uitgebreid onderzoek deed naar de rol van 

leisure in stedelijke gebieden, ze heeft onder meer een onderzoek gedaan naar leisure, recreatie en toerisme in 

binnensteden in Nederland (is in 1988 gepubliceerd) . In Noord-Amerika wordt al sinds het begin van de jaren 

zeventig onderzoek verricht op het gebied van leisure, onder andere door Robert A. Stebbins die daardoor een 

van de pioniers is op het gebied van leisure-onderzoek. Zijn eerste publicatie daarover verscheen in 1973. 

3.3 DEFINITIE VAN LEISURE 

Er zijn talloze definities van leisure en allemaal verschillen ze van elkaar. Het is ook zeer lastig om een 

eenduidige definitie samen te stellen, vandaar dat de term leisure vaak op een verkeerde manier wordt 

geïnterpreteerd . Een aantal van deze definities uit de Nederlandse literatuur zijn achter elkaar gezet: 

Bastiaansen (2001) maakt onderscheid in drie definitiecategorieën: 

• Leisure als tijdruimte; de tijd die men geheel aan vrije keuze kan invullen. 

• Leisure als beleving; gevoel van vrijheid en tevredenheid, als gevolg van deelname aan een activiteit of 

opeenvolging van activiteiten. 

• Leisure als object; element ten behoeve van de vrijwillige besteding van vrije tijd. 

Fenger en Gosen (2002) definiëren leisure als : 'alle voorzieningen ten behoeve van besteding van vrije tijd, 

waarbij de markt verdeeld kan worden in de segmenten cultuur, sport, horeca, (fun)shopping en 

entertainment'. 

Verstappen (2002) maakt binnen de definiëring van leisure ook nog onderscheid in passieve en actieve leisure: 

'passieve leisure omvat alle omgevingskenmerken die het decor vormen, waarbinnen het vermaak plaatsvindt. 

Actieve leisure omvat doelbewust (planmatig) aangebrachte voorzieningen die de consument vermaak moet 

bieden.' 

Moonen Sport & Leisure (2005) stelt dat de definitie van leisure is te verdelen in drie componenten: 

• Tijd, als zijnde vrije tijd (tijd die je niet besteedt aan werk, zorg, slapen, etc.). 

• Activiteit, ontspanning, recreatie, ontsnapping aan de dagehjkse sleur. 

• Ervaring, in de zin van iets (willen) beleven. 

Verder stelt Moonen Sport & Leisure (2005) dat: 'op basis van deze brede definitie leisure eigenlijk een 

containerbegrip is voor alle activiteiten die we in de vrije tijd uitvoeren en die ons iets laten beleven waardoor 

we ons lekker voelen. Dat kan een middagje winkelen zijn, een dagje naar een pretpark, sporten in de 

vereniging af wandelen over de hei. ' 

In het Leisuremarktonderzoek 2009 van Bureau Stedelijke Planning (2009) wordt gesteld dat aan zowel de 

vraagkant als aan de aanbodzijde een definitie vastgesteld kan worden: 

• Aan de vraagkant is leisure te definiëren als: alle vormen van betaalde vrijetijdsbesteding buitenshuis. 

• Een meer op de aanbadzijde gerichte definitie luidt: alle publieksverzorgende vrijetijdsvoorzieningen 

waar een vastgoedcomponent en exploitatie in besloten zit. 
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In de Nota vrijetijdsvoorzieningen (2010) van de gemeente Helmond wordt voor leisure de volgende definitie 

gehanteerd : 'alle (concentraties von) algemeen toegankelijke vrijetijdsvoorzieningen en -locaties, zowel 

overdekt als in de openlucht, met een (boven)stedelijke verzorgingsfunctie. 

Het blijkt dus wel dat er geen eenduidige definitie van leisure wordt gebruikt. Het is een containerbegrip dat 

steeds weer anders wordt afgebakend. Daarnaast wordt leisure vaak gedefinieerd als voorzieningen, dit is niet 

correct omdat het dan leisurevoorzieningen betreft. Vervolgens wordt er ook vaak gesteld dat het gaat om 

betaalde vrijetijdsbesteding, dit is eveneens geen goede definiëring van leisure omdat dit ook onbetaald voor 

kan komen. 

Om tot een algemene definitie voor het begrip leisure te komen, is het vanuit een sociologisch perspectief 

benaderd omdat leisure in de Nederlandse literatuur vaak met vastgoed gerelateerd wordt, terwijl dat alleen 

bij leisurevoorzieningen het geval is. Voor dit onderzoek is dan ook een definitie van leisure gebruikt die 

gebaseerd is op de definitie die de socioloog Robert A. Stebbins hanteert. Sinds 1973 doet hij onderzoek naar 

leisure en hij heeft leisure zo eenduidig en compleet mogelijk gedefinieerd vanuit een sociologisch perspectief. 

Op basis van vier onderzoeken stelt Stebbins dat leisure te verdelen is in 'casual leisure' (vrijblijvende leisure), 

'serious leisure' (serieuze leisure) en 'project-based leisure' (leisure op projectbasis). 

• Vrijblijvende leisure (Stebbins, 1997): een onmiddellijke, intrinsiek belonende, relatief kortstondige, 

plezierige kernactiviteit die weinig tot geen speciale training vereist om er van te genieten. Het is 

fundamenteel hedonisch en wordt nagestreefd voor het bevredigende effect. Een voorbeeld van 

vrijblijvende leisure is televisie kijken. 

• Serieuze leis ure (Stebbins, 1982; Stebbins, 2007): het systematisch nastreven van een 

semiprofessionele, hobbyistische of vrijwillige kernactiviteit, die substantieel, interessant en 

bevredigend is, waarin in het typische geval, personen een tijdsbesteding vinden waarin sprake is van 

het verwerven en uitdrukken van een combinatie van speciale vaardigheden, kennis en beleving. Een 

voorbeeld van serieuze leisure is voetballen bij een vereniging. 

• Leisure op projectbasis (Stebbins, 2005): het is een korte termijn, redelijke gecompliceerde, eenmalige 

of occasionele, maar toch zeldzaam, creatieve activiteit die wordt uitgevoerd in de vrije tijd of tijd vrij 

van een onaangename verplichting. Een voorbeeld van leisure op projectbasis is het organiseren van 

een verjaardagsfeest. 

Figuur 9 Schema met leisurecategorisering (eigen bewerking Stebbins, 2(07). 
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3.4 DEFINITIE VAN LEISUREVOORZIENING 

Dit onderzoek gaat over leisurevoorzieningen en daarom is het van belang dat dit ook gedefinieerd wordt. In 

principe kan elke plaats waar men vrije tijd besteedt, aangeduid worden als een vrijetijdsvoorziening, of 

leisurevoorziening. Echter zal er een kader opgesteld moeten worden waarbinnen leisurevoorzieningen in dit 

onderzoek betrekking hebben. Het is van belang dat een leisurevoorziening is aangelegd/gebouwd met als 

primair doel de invulling van vrije tijd of leisure. Een winkel geldt in dit onderzoek niet als leisurevoorziening, 

maar veel mensen vullen hun vrije tijd wel in met het bezoek ervan, het zogenaamde funshoppen. Daarnaast 

kunnen leisurevoorzieningen ook verplaatsbaar (niet-permanent) zijn, een voorbeeld hiervan is een circus, ook 

dit zal niet gelden als leisurevoorziening binnen dit onderzoek. Voor dit onderzoek geldt de volgende definitie 

van een leisurevoorziening: 

Een leisurevoorziening is een permanente en aangelegde voorziening met als primair doel om vrije tijd 

buitenshuis in te vullen . Voorbeelden zijn een bioscoop, zwembad, discotheek etc. 

Leisure setting 

Daarnaast stelt Jansen-Verbeke (1988) dat er nog een ander element is en dit noemt zij de 'leisure setting'. 

Hiermee wordt de stedelijke context met al haar verblijfskwaliteiten bedoeld, rondom leisurevoorzieningen. 

Ook sociaal-culturele kwaliteiten mogen daartoe worden gerekend . Denk aan historische patronen en 

gebouwen (zoals de binnenstad van Amsterdam) of kunstobjecten, maar ook aan plaatselijke gebruiken en 

leefwijzen. Het totaal kan een zodanige aantrekkingskracht bezitten, dat het bezoek genereert vanuit een 

leisuremotief. 

Categorisering 

Bij de categorisering van leisurevoorzieningen is geen standaard onderverdeling te onderscheiden . In de 

literatuur wordt elke keer een andere indeling gebruikt, in tabel 2 is een aantal bronnen met hun categorisering 

naast elkaar gezet. 

ECORYS (2002) 

Kunst en cultuur 

Attractiepunten 

Sport en beauty 
Spel en vermaak 
Verblijfsrecreatie 
Horeca 

Openlucht recreatie 
Evenementen 

Fenger en Gosen 
(2002) 

Cultuur 
Entertainment 

Sport 

Horeca 
Funshopping 

Harssema (2004) 

Cultuur 
Entertainment 

Attractiepunten 
Wellness 
Sport 

Horeca 
Detailhandel 
Openlucht recreatie 
Evenementen en 
festivals 

Verstappen (2002) 

Cultuur 
Amusement 

Sport en gezondheid 

Horeca 
Detailhandel 

Indeling in dit 
onderzoek 

Kunst en cultuur 
Entertainment en 
attractie 

Health en beauty 
Sport en spel 

Verblijfsrecreatie 
Horeca 

____________________________________________________ ~Le~i~su~r~e~w~in~k~e~I ______________________ __ 

Omgevingselementen 

Voor dit onderzoek zullen de volgende categoriën met leisurevoorzieningen gehanteerd worden: 

• Kunst en cultuur: kunst- en cultuurvoorzieningen zoals een museum, bibliotheek, schouwburg, etc. 

• Entertainment en attractie: entertainmentvoorzieningen en attracties gericht op vermaak. 

Voorbeelden zijn een bioscoop, casino, dierentuin, etc. 
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• Health en beauty: health- en beautyvoorzieningen zoals een sauna, schoonheidssalon, etc. 

• Sport en spel: sport- en spelvoorzieningen waar in competitieverband en/of recreatief een 

sportactiviteit beoefend kan worden zoals een indoor kartbaan, klimhal, voetbalveld, zwembad, 

fitnesscentrum, etc. 

• Verblijfsrecreatie: voorzieningen voor verblijfsrecreatie zoals een camping, jachthaven, stadspark, etc. 

• Horeca: zoals een hotel, café, restaurant, etc. 

Lijst met leisurevoorzieningen 

Er is een lijst opgesteld met het gros aan mogelijke leisurevoorzieningen, op dit moment (zie bijlage 3) . De 

leisurevoorzieningen zijn ingedeeld naar categorie. De lijst is niet uitputtend en er zullen altijd toevoegingen 

mogelijk zijn. 

3.5 GENERATIES LEISUREVOORZIENINGEN 

Er zijn verschillende generaties leisurevoorzieningen . Door de jaren heen zijn verschillende typen 

leisurevoorzieningen ontstaan. In de elk volgende generatie wordt er uitgegaan van een steeds verdergaande 

samenhang tussen verschillende functies en voorzieningen, waarbij niet alleen leisurevoorzieningen worden 

gecombineerd (De Jong, 2006) . Zie figuur 10 voor een overzicht met kenmerken en voorbeelden per generatie. 

EERSTE GENERATIE : STAND ALONE LEISUREVOORZIENINGEN 

De eerste generatie leisurevoorzieningen zijn monofunctioneel. Deze bestaan al jaren en zullen in de toekomst, 

al dan niet in een gewijzigde vorm, naar verwachting blijven voortbestaan, maar zullen niet sterk meer groeien 

(Van Dam, 2008). Het zijn 'stand aloned voorzieningen zoals theaters, bioscopen, musea en themaparken (zoals 

de Efteling), die zowel in stedelijke of landelijke omgeving voorkomen (De Jong, 2006). De wisselwerking met 

andere voorzieningen is beperkt of zelfs compleet afwezig en bezoekers worden op eigen kracht gegenereerd . 

TWEEDE GENERATIE: MULTI-LEISURE-CENTRA OF GECLUSTERDE LEISUREVOORZIENINGEN 

De tweede generatie wordt gevormd door de multifunctionele leisurecentra. Dit zijn concentraties van 

leisurevoorzieningen, waar verschillende voorzieningen planmatig worden samengebracht in een 

leisurecentrum (De Jong, 2006). In deze zogenaamde multifunctionele centra, wordt op planmatige wijze 

synergie gecreëerd door een combinatie van verschillende leisurevoorzieningen, veelal rond een specifiek 

thema zoals sport en welzijn (Van Dam, 2008). Daarnaast zijn multifunctionele centra vooral gelegen in de 

periferie, door de lage grondprijzen, eenvoudige en relatief snelle gemeentelijke procedures en goede 

bereikbaarheid . 

DERDE GENERATIE: GECOMBINEERDE ONTWIKKELING VAN LEISUREVOORZIENINGEN 

In de derde generatie vormen leisurevoorzieningen veelal een onderdeel van complexe stedelijke projecten 

waarbij deze worden gekoppeld aan woningen, kantoren en retail. Door het planmatig samenbrengen van 

voorzieningen, ontstaat een complex dat als één geheel functioneert (Van Swam, 2008). Er is daarnaast sprake 

van een grote onderlinge afhankelijkheid tussen de leisurevoorzieningen. Ook hebben dergelijke projecten een 

economisch effect op de directe omgeving, een voorbeeld hiervan is het stadsdeel Westerpark in Amsterdam, 

dat sterk meelift op het sterke imago van Cultuurpark Westergasfabriek, een voormalig industrieterrein dat is 

getransformeerd tot 'cultuurpark' (zie paragraaf 5.3). 

7 Stand alone voorzieningen zijn individuele leisurevoorzieningen die zelfstandig opereren (de Jong, 2006). 
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VIERDE GENERATIE: GEïNTEGREERDE ONTWIKKELING VAN LEISUREVOORZIENINGEN 

In de vierde generatie wordt ook een combinatie gezocht met (commerciële) voorzieningen op het gebied van 

gezondheidszorg, welzijn en onderwijs (Van Swam, 2008; de Jong, 2006) . Deze generatie houdt het einde in van 

de strikte functiescheiding waardoor allerlei functies in elkaar overvloeien . De leisurevoorzieningen maken deel 

uit van stedelijke projecten en worden gebruikt om het imago en de identiteit van een stad te 

verbeteren/versterken. Bij de vierde generatie zijn de leisurevoorzieningen geheel opgenomen in, en verweven 

met andere functies, terwijl bij de derde generatie meer sprake is van herkenbare leisurevoorzieningen die in 

mindere mate integraal ontwikkeld zijn . 

Figuur 10 De verschillende generaties leisurevoorzieningen (eigen bewerking de Jong, 2006). 

3.6 FUNCTIES VAN LEISUREVOORZIENINGEN 

Katalysator 

Het imago van een stad wordt in belangrijke mate bepaald door het aanbod aan leisurevoorzieningen. Een 

sterk imago verhoogt de aantrekkingskracht op bewoners en bezoekers. De aanwezigheid van goede 

leisurevoorzieningen draagt sterk bij aan de vestigingsplaatskeuze van bedrijven en consumenten en geeft met 

andere woorden een grote impuls aan de verdere ontwikkeling van stad en regio (Gemeente Helmond, 2010) . 

Een leisurevoorziening kan functioneren als katalysator van stedelijke opgaven . De komst van een 

aansprekende leisurevoorziening kan aanleiding zijn voor nieuwe of verdere ontwikkelingen in het omringende 
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gebied. Een voorbeeld daarvan is voetbalstadion de Arena in Amsterdam Zuidoost, deze functioneerde als 

katalysator voor de ontwikkeling van de Arena Boulevard (zie box 3) . 

Ruimtelijk gezien kunnen aantrekkelijke leisurevoorzieningen tevens een impuls bieden aan de ontwikkeling 

van 'lastige' locaties. Een voorbeeld daarvan is Hotel New Vork in Rotterdam, dat het startsein betekende voor 

de gebiedsontwikkeling van de Wilhelminapier. In relatief korte tijd is het terrein rond de voormalige 

passagiersterminal uitgegroeid tot een toeristische trekker in Rotterdam. 

Citymarketing (gebiedsmarketing) 

Box 3: Arena Boulevard 

De Arena Boulevard is een gebied in Amsterdam Zuidoost waaraan 

diverse leisurevoorzieningen zijn gerealiseerd. Het startschot van de 

ontwikkeling van de Arena Boulevard was in 1993 toen werd 

begonnen met de bouw van de Arena (voetbalstadion). Verder is nog 

te vinden aan de Arena Boulevard: 

Heineken Music Hall. 

Pathe Arena (bioscoop). 

WoonmalI Villa Arena . 

Diverse kantoorgebouwen . 

Reta il. 

Diverse horecavoorzieningen. 

In 2011 zal ook de Ziggo Dome gerealiseerd zijn aan de Arena 

boulevard, dit is een concerthal met een capaciteit van 15.600 

plaatsen. Ook zou het GHZ Entertainmentcenter gerealiseerd 

worden aan de Arena boulevard, echter staat dit project op losse 

schroeven . Het GHZ Entertainmentcenter moet een groots opgezet 

uitgaans- en winkelcentrum worden met de thema's music, dance, 

sport en entertainment. In het programma zijn onder andere een 

casino, hotel en discotheek opgenomen. 

(www.arena-boulevard.nl) 

Citymarketing is het strategisch positioneren en promoten van een stad (of gebied), met als doel om bepaalde 

activiteiten te stimuleren, zoals toerisme. Een landmark kan een belangrijke rol spelen bij citymarketing 

(Monclus en Guàrdia, 2006). Diverse leisurevoorzieningen zijn landmarks geworden, zoals het Rijksmuseum in 

Amsterdam (voltooid in 1885) of het Sydney Opera House (zie box 8) . Een voorbeeld van een recente 

ontwikkeling van een leisurevoorziening en tevens landmark, is de Burj AI Arab in Dubai (zie box 4) . 

Box 4: Burj AI Arab 

De Burj AI Arab is een zeer luxueus hotel in Dubai dat in 1999 is geopend. 

Het gebouw is 321 meter hoog en ontworpen door Tom Wills-WRight. 

Verder is het gebouw 280 meter verwijderd van het strand en verbonden 

met het vaste land door middel van een brug . Het is gebouwd in de vorm 

van een zeil van een dhow (een type Arabisch schip), omdat boten een 

belangrijke rol spelen in Duba i. 

www.dubai-architecture.info 
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Functies binnen een gebied 

Leisurevoorzieningen kunnen functioneren als trekker, subtrekker, ondersteunend of lokaal verzorgend 

(Bureau Stedelijke Planning, 2009). In tabel 3 zijn de leisurevoorzieningen naar functie weergegeven met een 

uitgebreide beschrijving. 

Functie binnen gebied Reikwijdte 

Trekker Bovenregionaal 

Subtrekk€r Lokaal/regionaal 

Ondersteunend Wijk/regionaal 

Lokaal verzorgend Wijk/lokaal 

Tijdelijke leisurefunctie 

Omschrijving 

• Een doelgericht bezoekmotief 

• Een groot aantal bezoekers, oplopend van 
100.000 tot meer dan een miljoen per jaar 

• Kan als zelfstandige voorziening functioneren 
en is niet afhankelijk van andere voorzieningen 

• Levert een grote bijdrage aan 
i magoverbeteri ng/ -vers te rki ng 

• Een doelgericht bezoekmotief 

• Aantal bezoekers is minder omvangrijk dan bij 
een trekker « 100.000 per jaar) 

• Kan als zelfstandige voorziening functioneren 

• Levert een bijdrage aan imagoverbetering/
versterking, maar 
in mindere mate dan een trekker 

• Bezoek is veelal in combinatie met 
andere activiteiten 

• Ondersteunend aan andere 
leisurevoorzieningen en andere functies 

• Levert geen grote bijdrage aan 
i m agoverbeteri ng/ -versterki ng 

• Zowel doelgericht bezoek, als 
combinaitebezoek met 
andere lokale voorzieningen 

• Levert geen bijdrage aan imagoverbetering/
versterking 

• Attractiepark 

• Poppodium 

• Stadion 
• Museum met 

landelijke 
uitstraling 

• Welinessvoorzie-
ningen 

• Discotheek 
• (Top) restaurant 

• Streekmuseum 

• Horecavoorzien
ingen 

• Fitnesscentrum 

Bron: eigen bewerking Bureau Stedelijke Planning, 2009 

Leisure kan ook een tijdelijke functie hebben. Hierdoor kan een locatie of gebied op de kaart worden gezet 

(vergroting van de naamsbekendheid). Het kan dus een rol spelen bij placemarketing, waarbij een beoogde 

plek expliciet benoemd wordt, om die feitelijk vast 'beroemd' te maken (ECORYS, 2008). Dit kan door tijdelijke 

leisurefuncties zoals een festival of ander evenement. 

De nieuwe bestemming van gebouwen wordt vaak gekoppeld aan tijdelijk gebruik zoals evenementen, theater, 

muziek en horeca (Saris et.al, 2008). Het is dus mogelijk om tijdelijke leisurefuncties te huisvesten in bestaande 

gebouwen, die een herbestemming krijgen. Daarnaast kan een tijdelijke leisurefunctie ook in de openbare 

ruimte plaatsvinden. 

Het is niet alleen mogelijk om de naamsbekendheid van een gebied te vergroten, maar ook om een bepaalde 

identiteit te creëren of het imago in dat gebied te verbeteren/versterken. Tevens zijn tijdelijke leisurefuncties 

erg flexibel in te vullen, en kan dit de verscheidenheid aan activiteiten vergroten . Een voorbeeld van een 

tijdelijke leisurefunctie is het STRP Festival, dat jaarlijks in het Klokgebouw op Strijp S (Eindhoven) wordt 

gehouden (zie ook box 7) . 

25 



Succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Rick Janssen 

3.7 RISICO ' S 

De leisurevoorzieningensector heeft over het algemeen een hoog risicoprofiel in vergelijking tot andere 

vastgoedsectoren. De grootste risico's van de ontwikkeling van leisurevoorzieningen volgens van Dam (2008) 

zijn: 

• Leegstand: het leegstandsrisico is altijd aanwezig en dit geldt dus ook voor andere sectoren. 

• Hoog huurniveau: leisurevoorzieningen hebben vaak minder directe opbrengsten per vierkante meter 

dan andere functies zoals woningen, waardoor het huurniveau vaak te hoog is. 

• Houdbaarheid concept: leisurevoorzieningen spelen in op trends, waardoor de houdbaarheid van veel 

concepten maar beperkt is. 

• Toenemende uniformiteit: vaak is er sprake van kopieergedrag en worden dezelfde solitaire 

leisurevoorzieningen ontwikkeld, waardoor de uniciteit afneemt. 

• Alternatieve aanwendbaarheid: leisurevoorzieningen zijn vaak gerelateerd aan specifiek vastgoed 

(denk aan een kartbaan) waardoor de alternatieve aanwendbaarheid gering is. 

• Dynamische sector: de leisurevoorzieningensector is erg dynamisch. Vernieuwing, trends en innovatie 

spelen een belangrijke rol en dat maakt het ook lastiger om leisurevoorzieningen te ontwikkelingen. Er 

is daardoor specifieke kennis van de sector vereist. 

3.8 CONCLUSIE 

Eenduidige definities van leisure in de Nederlandse literatuur bestaan er niet. Het is belangrijk dat leisure 

vanuit een sociologisch perspectief wordt gedefinieerd omdat voor elk individu, vrije tijd een andere betekenis 

kan hebben. Leisure is te verdelen in 'casualleisure' (vrijblijvende leisure), 'serious leisure' (serieuze leisure) en 

'project-based leisure' (leisure op projectbasis). 

Verder is een leisurevoorziening als volgt gedefinieerd: 

Een leisurevoorziening is een permanente en aangelegde voorziening met als primair doel om vrije tijd 

buitenshuis in te vullen. 

Steeds meer zal er sprake zijn van een geïntegreerde ontwikkeling van leisurevoorzieningen (vierde generatie). 

Deze generatie houdt het einde in van de strikte functiescheiding waardoor allerlei functies in elkaar 

overvloeien. Een voorbeeld hiervan is funshoppen, waarbij leisurevoorzieningen en retail in elkaar zijn 

overgevloeid. 

Leisurevoorzieningen kunnen als katalysator van een gebied functioneren en daarnaast een belangrijke rol 

spelen bij de citymarketing. Dit kan ook met behulp van tijdelijke leisurefuncties. Hiermee is het ook mogelijk 

om de naamsbekendheid van een gebied te vergroten, een bepaalde identiteit te creëren of het imago in dat 

gebied te verbeteren/versterken. 

Er zijn veel verschillende soorten leisurevoorzieningen. Daarnaast is de leisurevoorzieningensector ook erg 

dynamisch, waarbij vernieuwing, trends en innovatie een belangrijke rol spelen. Er is daardoor specifieke 

kennis vereist, bij de ontwikkeling van leisurevoorzieningen. 
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HOOFDSTUK 4 : TOEKOMSTIGE VRAAG NAAR LEISUREVOORZIENINGEN 

In dit hoofdstuk is de toekomstige vraag naar leisurevoorzieningen in Nederland tot 2030 bepaald. In paragraaf 

4.1 is de analysemethode toegelicht. In paragraaf 4.2 zijn de ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op 

de vrijetijdsbesteding, vrijetijdsuitgaven en omvang van de sociale milieus in Nederland . Paragraaf 4.3 bevat 

een beschrijving van de sociale milieus uit het Mentality-model van Motivaction. In paragraaf 4.4 is een 

prognose gegeven van de toekomstige vrijetijdsbesteding, vrijetijdsuitgaven en omvang van de sociale milieus 

in Nederland tot 2030. Ten slotte is paragraaf 4.5 de conclusie van dit hoofdstuk. 

4 .1 ANALYSEMETHODE 

De toekomstige vraag naar leisurevoorzieningen (zie paragraaf 4.5) is afhankelijk van drie verschillende 

onderdelen: 

• Toekomstige vrijetijdsbesteding in Nederland (zie paragraaf 4.4) . 

• Toekomstige vrijetijdsuitgaven in Nederland (zie paragraaf 4.4). 

• Toekomstige omvang van sociale milieus in Nederland (zie paragraaf 4.4). 

Deze prognoses zijn weer bepaald aan de hand van ontwikkelingen die hierop van invloed zijn, en in paragraaf 

4.2 beschreven zijn . 

4.2 ONTWIKKELINGEN 

In deze paragraaf zijn zowel nationale als internationale ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de 

toekomstige vrijetijdsbesteding, vrijetijdsuitgaven en omvang van sociale milieus in Nederland. Er is een 

onderscheid gemaakt in de volgende categoriën: 

• Macro-economische ontwikkelingen. 

• Ontwikkeling van de bevolkingsomvang en -samenstelling in Nederland . 

• Ontwikkelingen van het opleidingsniveau in Nederland. 

• Ontwikkelingen met betrekking tot de samenleving. 

• Technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. 

• Ontwikkeling van de vrijetijdsbesteding in Nederland 

• Ontwikkeling van de vrijetijdsuitgaven in Nederland. 

MACRO-ECONOM ISCH E ONTWI KKELI N GEN 

Beleveniseconomie 

Pi ne en Gilmore (2000) stellen dat in de periode 2000-2015, een volgende stap op de economische 

waardeladder wordt gemaakt. Zij noemen dit nieuwe stadium 'the experience economy'. Er is dus een 

overgang gaande naar een 'beleveniseconomie'. Dat is een economie die in hoofdzaak draait om het 

verhandelen van belevenissen. Ook Rifkin (2000) beschrijft de overgang van een diensteneconomie naar een 

beleveniseconomie, en schetst tevens een omslag van bezitscultuur naar gebruikerscultuur. 

Pine en Gilmore (2000) stellen: 'belevenissen zijn gebeurtenissen die mensen op een persoonlijke manier 

aanspreken. Een belevenis kopen is betalen om tijd te besteden aan het genieten van een reeks memorabele 

gebeurtenissen die door de onderneming worden georganiseerd om je er op een persoonlijke manier bij te 

betrekken.' 
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Om een goed onderscheid te kunnen maken tussen producten, diensten en belevenissen is het begrip 

waardetoevoeging van belang. Bij een belevenis zit de waardetoevoeging in de persoon zelf, de gewaarwording 

bij de klant (of bezoeker), is het eigenlijke product . Een belevenis is het gevolg van de interactie tussen het 

georganiseerde evenement en de betrokken persoon . Producten en diensten kunnen onderdeel uit gaan 

maken van een belevenis, wanneer een product of dienst zodanig wordt geleverd dat die een ervaring oplevert 

die de klant raakt, en die hij zich zal herrineren (Engwirda en Ouwerkerk, 2001). 

Economische ontwikkeling 

De eerste fase van economische ontwikkeling is die van de natuudijke hulpbronnen, de 'commodities' (Pine en 

Gilmore, 2000). De goederen van deze fase zijn vrijwel onbewerkte materialen en grondstoffen en agrarische 

producten die als homogene waar op markten worden verhandeld, zoals koffiebonen. Een paar honderd jaar 

geleden was nog 80% van de beroepsbevolking werkzaam rn de agrarische sector. Tijdens de industriële 

revolutie ontstond de overgang naar de tweede fase, die van 'producten'. In fabrieken werden de grondstoffen 

verwerkt tot allerlei producten. Massaproductie zorgde voor een versnelling van de economische groei en 

welvaart. Door verdergaande ontwikkeling waren steeds minder mensen nodig, terwijl er steeds meer werd 

geproduceerd. In de loop van de 20e eeuw ontstond de overgang naar de derde fase, waarin steeds meer 

mensen hun geld verdienden met het verkopen van 'diensten'. Omdat diensten meer toegevoegde waarde 

opleveren dan goederen. De komende jaren ontstaat er een overgang naar de vierde fase, die waarin 

belevenissen de motor van de economie zijn. 

Het proces dat ten grondslag ligt aan de verschuiving naar de volgende fase is 'commodificatie' en ziet er 

volgens Pine en Gilmore (2000) als volgt uit: in de economische vooruitgang worden producten en nu ook 

diensten zo gemakkelijk verkrijgbaar en vergelijkbaar dat de aanbieders gedwongen zijn vooral op prijs te gaan 

concurreren. De prijzen van goederen en diensten dalen tot bijna kostprijs en op den duur, levert alleen het 

aanbieden van een belevenis een hogere toegevoegde waarde (Engwirda en Ouwerkerk, 2001) . Een voorbeeld 

ter illustratie van waardetoevoeging is de prijs van een kopje koffie : 

• Koffiebonen zijn een commodity: € 0,02 per kopje . 

• De gemalen en verpakte bonen in een pak in de supermarkt is een goed : € 0,10 per kopje . 

• Een kop koffie in een gewoon café is een dienst: € 1,5 per kopje. 

• Een cappuccino in Florian op het San Marcoplein in Venetië is een belevenis : € 15 per kopje. 

Er wordt dus veel geld betaald voor een belevenis. Ondernemers moeten op zoek naar nieuwe 

marktinstrumenten om hun marge veilig te stellen (Pine en Gilmore, 2000) . Volgens de leer van de 

'beleveniseconomie' wordt dit gevonden in het creëren van betekenisvolle belevenissen als kernactiviteit. 

Kopen, consumeren en leisure moeten een belevenis worden. 

Authenticiteit 

Pine en Gilmore (2009) stellen bovendien dat mensen tegenwoordig vooral behoefte hebben aan echtheid, aan 

authenticiteit . Terwijl de werkelijkheid wordt beoordeeld, veranderd, en vercommercialiseerd, reageren 

consumenten ondertussen vooral op wat er innemend, persoonlijk, gedenkwaardig, en bovenal, authentiek is. 

Als klanten je aanbod niet als echt ervaren, wordt je handel als niet authentiek, als nep gebrandmerkt en loop 

je daarmee het risico je geloofwaardigheid en je klanten te verliezen en zullen uiteindelijk je verkoopcijfers 

instorten. Het is dus van belang dat er een authentieke belevenis wordt aangeboden. 

Huishoudeninkomen Nederlandse bevolking 

In figuur 11 is de ontwikkeling van het gemiddelde bruto- en besteedbaar inkomen per huishouden in 

Nederland te zien. Het besteedbaar inkomen of totale huishoudenbudget is in de periode 2000-2009 met 32% 

toegenomen. In tabel 4 is te zien hoeveel particuliere huishoudens er de afgelopen tien jaar in Nederland 
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waren, en het aantal personen per huishouden . Wat opvalt, is dat het aantal personen per huishouden steeds 

verder afneemt (mede door de individualisering). 

N 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Particuliere huishoudens 6.791 6.862 6.919 6.948 6.990 7.063 7.109 7.166 7.226 7.308 

~OOO) 

Pe~onenperhu~houden 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 
(aantal) 

Bron : statline.cbs.nl, geraadpleegd op 02-06-2010 

Sinds 2001 zijn de uitgaven per persoon aan leisure in Nederland, met bijna 24% gestegen (Bureau Stedelijke 

Planning, 2009). De grootste groei vond plaats over 2007: +5,6%. Dit is tevens na 2001, het jaar waarin de 

grootste stijging van het besteedbaar inkomen plaatsvond . 

€ 60.000 

€ 50.000 

€ 40.000 

€ 30.000 - Bruto-inkomen --€ 20.000 - Besteedbaar inkomen 

€ 10.000 

€O 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

f iguur 11 Bruto en besteedbaar inkomen per huishouden in Nederland (statline.cbs.nl, geraadpleegd op 02-06-2010). 

ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKINGSOMVANG EN -SAMENSTELLING IN NEDERLAND 

In tabel 5 is de bevolkingsprognose per leeftijdsgroep en etniciteit in Nederland weergegeven, voor de periode 

2010-2050 . De bevolking zal in de periode tot 2040 met één miljoen inwoners toenemen, daarna slaat de 

bevolkingsgroei om in krimp . Wat opvalt, is dat het aantal ouderen de komende decennia sterk zal blijven 

toenemen (vergrijzing). De belangrijkste oorzaak daarvan is het op leeftijd komen van de naoorlogse 

babyboomgeneratie (1946-1964). Hierdoor zal vanaf 2011 het aantal ouderen nog sterker stijgen dan daarvoor. 

Het aandeel jongeren (tot 20 jaar) zal afnemen tot 2030. Dit betekent dat de beroepsbevolking zal afnemen en 

het gemiddelde aantal uren vrije tijd per Nederlander dus zal toenemen . 

2010 2030 2040 2050 

Bevolkingsomvang 16,5 miljoen 17,0 miljoen 17,4 miljoen 17,5 miljoen 17,3 miljoen 

Jonger dan 20 jaar 23,7% 22,1% 21,4% 21,7% 21,6% 

~ot 65jaar 60,9% 58,2% 55,0% 52,6% 53,9% 

65 jaar en ouder 15,3% 19,7% 23,6% 25,6% 24,5% 

Totaal autochtoon 80,0% 77,7% 75,6% 73,5% 71,3% 

Totaal allochtoon 20,1% 22,3% 24,4% 26,5% 28,7% 

Niet-Westerse allochtonen 11,0% 12,7% 14,3% 15,8% 17,2% 

Westerse allochtonen 9,0% 9,6% 10,1% 10,7% 11,5% 

Bron: statline.cbs.nl, geraadpleegd op 02-06-2010 
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Het aandeel allochtonen zal verder toenemen gedurende de periode tot 2050 (zie tabel 5). Op dit moment is 

20,1% van de Nederlandse bevolking allochtoon, maar in 2050 is dat opgelopen tot 28,7%. Ook onder de 

allochtone bevolking treedt een sterke vergrijzing op, het aandeel ouderen binnen deze groep stijgt van bijna 

4% in 2009 naar 18% in 2050. Daarmee zal van alle 65-plussers, 12% van niet-westerse allochtone afkomst zijn. 

ONTWIKKELING VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU IN NEDERLAND 

Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking zal de komende jaren verder stijgen, doordat oudere 

geboortecohorten die gemiddeld minder hoog zijn opgeleid, vervangen worden door jongere cohorten die 

hoger zijn opgeleid (RIVM, 2008). Naast dit effect zal ook de kwalificatieplicht (verlenging van de leerplicht tot 

18 jaar voor jongeren zonder startkwalificatie) per 2007 ervoor zorgen dat het deel van de bevolking dat alleen 

de lagere school heeft afgerond, zal dalen. 

In 2006 was 29% van de totale bevolking van 25-64 jaar hoogopgeleid, en had dus een HBO of WO opleiding 

voltooid (RIVM, 2008). Bijna 10% had de lagere school als hoogst voltooide opleiding. In de loop van de tijd zijn 

meer mensen hoger onderwijs gaan volgen. Hierdoor is het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking 

toegenomen. Ook in de komende tien jaar zullen zowel de onderwijsdeelname als de lengte van 

onderwijsdeelname, en het opleidingsniveau van de bevolking toenemen. Het percentage hoogopgeleiden in 

de potentiële beroepsbevolking zal verder toenemen tot 36% in 2020, en het percentage laagopgeleiden 

neemt verder af tot 6% in dat jaar (SER, 2006). De toename van het aandeel hoogopgeleiden is van invloed op 

de omvang van de sociale milieus binnen de Nederlandse bevolking, en dus ook op de vrijetijdsbesteding. 

ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT DE SAMENLEVING 

Toekomstige ouderen 

Er is sprake van een groot verschil tussen de huidige ouderen en de toekomstige ouderen in Nederland, die 

autonoom en onafhankelijk zijn ingesteld (Lampert, 2000). De toekomstige ouderen staan kritisch in het leven 

en willen beslissingen graag in eigen hand houden. Voor hiërarchische machts- en omgangsvormen bestaat 

weinig respect. Voelen de huidige ouderen zich vaak nog ondergeschoven en niet gehoord, de toekomstige 

ouderen zijn mondig en gewend op hun strepen te staan. Mede door hun aantal, hun vermogen en vitale 

leefstijl (deze generatie voelt zich niet oud) zullen de toekomstige ouderen zich ook op hogere leeftijd doen 

gelden. Hierdoor zullen leisurevoorzieningen een belangrijke rol binnen het leven van de toekomstige ouderen 

gaan spelen, doordat zij hun vrije tijd actiever willen invullen. 

Generatie Z 

Het grootste gedeelte van de huidige jongeren hoort bij generatie Z (Talwark en Hancock, 2010), dit zijn alle 

mensen geboren vanaf 1994 tot heden. De voorgaande generaties zijn X (1964-1980) en Y (1981-1993). De 

mensen uit generatie X zijn egocentrisch als het gaat om hun gezin en werk, bescheiden en niet gul. Daarnaast 

is financiële zekerheid van het allergrootste belang voor mensen uit deze generatie. De mensen uit generatie Y 

hebben een duidelijke en luide mening. Verder willen deze mensen graag weten wanneer iets fout gaat, en zijn 

ze experimenteel. Deze mensen zijn tevens een beetje eigenwijs en niet goed in het sluiten van compromissen. 

Er zal de komende jaren sprake zijn van een sterke opkomst van generatie Z, dit geldt voor de hele wereld. 

Deze mensen zijn altruïstisch, hebben ze een sterk gevoel voor waarden, betrokken bij het milieu, sociaal 

rechtvaardig en humanistisch. Dit betekent dat het vrijetijdsgedrag van de toekomstige jongeren zal verschillen 

ten opzichte van het vrijetijdsgedrag van de huidige jongeren. Één van die verschillen is dat de toekomstige 

jongeren meer interesse zullen hebben voor kunst en cultuur dan de huidige jongeren. 
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Verschillen in vrijetijdsgedrag tussen allochtonen en autochtonen 

Het vrijetijdsgedrag van allochtone en autochtone Nederlandse stedelingen heeft meer overeenkomsten dan 

verschillen (NRIT, 2009). Voor de toekomst wordt verwacht dat de verschillen tussen autochtonen en 

allochtonen in hun vrijetijdsbesteding, nog verder af zullen nemen. Dit betekent dat de toename van het 

aandeel allochtonen niet zal zorgen voor grote verschillen in vrijetijdsbesteding. 

Individualisering 

Maatschappelijke instanties zoals overheid, gezin en kerk hebben steeds minder invloed op de invulling van het 

leven (Lamens, 2009). Steeds meer bepalen Nederlanders hun eigen vrijetijdsinvulling door een toenemende 

keuzevrijheid, grotere mobiliteit en stijgende welvaart. Daarnaast is men minder afhankelijk van de directe 

omgeving. 

Bewustwording van gezondheid 

Steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van de noodzaak van een gezond leven. Zo constateren Breedveld 

en Tiessen-Raaphorst (2006) dat veel Nederlanders, bewust bezig zijn met voldoende beweging, verantwoorde 

voeding en matiging van alcohol en roken. Hoewel dit al een aantal jaren gaande is, zal de bewustwording in de 

toekomst alleen maar toenemen. Dit betekent dat er dus meer vrije tijd zal worden besteed aan gezonde 

activiteiten zoals sport en beweging. 

TECHNOLOGISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 

Technologie en wetenschap vormen een steeds belangrijke rol binnen het dagelijks leven van de jonge 

middenklasse over de hele wereld (Talwar en Hancock, 2010). De generatie baby boomers (1946-1964) maakt 

bijna 20 maal zoveel gebruik van technologie dan eerdere generaties. Er is sprake van een opwaartse spreiding 

van technologie over de verschillende generaties. Daarnaast biedt technologie ook een toenemende reeks aan, 

met opties voor connectiviteit en personalisatie van zowel producten als diensten. Verder vervaagt de grens 

tussen virtuele en 'echte' werelden, bijvoorbeeld door het gebruik van de webcam. De importantie van 

technologie en wetenschap wordt steeds meer erkend door het grote publiek, onder andere op het gebied van 

gezondheid en informatie en communicatie technologie (ICT). Technologie en wetenschap spelen dus een 

steeds grotere rol bij vrijetijdsbesteding. 

Gezondheidszorg 

Talwar en Hancock (2010) stellen dat er nieuwe markten samenkomen, hiermee doelen zij op de markten voor 

voedsel, farmaceutische producten, geneesmiddelen en cosmetica. Het komt steeds vaker voor dat voedsel 

gecombineerd wordt met medicijnen. De internationale markt voor nanotechnologieB zal de komende jaren 

sterk groeien. Het moet dan ook op korte termijn mogelijk zijn om organen te fabriceren door middel van 

nanobiotechnologie. Dit heeft natuurlijk grote invloed op de kwaliteit en duur van het leven van mensen. De 

resultante van alle innovaties op het gebied van gezondheidstechnologie en gezondheidswetenschap is een 

sterke toename van de gemiddelde levensverwachting, waardoor mensen dus meer vrije tijd te besteden 

hebben. 

Informatie en communicatie technologie 

Ook op het gebied van de informatie en communicatie technologie is er sprake van vooruitgang. Er zal een 

enorme toename zijn in persoonlijke en mobiele reclame over de gehele wereld (Talwark en Hancock, 2010). 

8 Het basisidee achter nanotechnologie is dat het mogelijk moet zijn, als de chemische samenstelling en het driedimensionale bouwplan 
van een stof bekend is, deze stof te maken door de juiste bouwstenen op de goede plaats samen te voegen. 
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Vooral voor mobiele reclame wordt verwacht dat het de globale waarde van reclame-inhoud met 100% kan 

laten groeien. Aangezien mensen een steeds groter deel van hun vrije tijd besteden aan mobiele telefoons en 

internet, zullen zij dus ook steeds meer met mobiele reclame geconfronteerd worden. Nederland blijft in 

internationaal verband nog steeds koploper als het gaat om de beschikbaarheid van ICT in huishoudens (NRIT, 

2009). Nederland heeft het hoogste percentage huishoudens met internettoegang in de Europese Unie. Dit 

betekent ook dat er steeds meer vrije tijd wordt besteed aan het gebruik van internet. 

Embedded technology 

In steeds meer producten en diensten binnen de leisurevoorzieningensector in Nederland wordt 

gebruikgemaakt van 'embedded technology' (technologie versmolten met andere producten, verborgen 

technologische snufjes) of technologie in het ontwerp zoals een E-fit con er (NRIT, 2009). 

Vrijetijdswetenschap 

Box 5: Embedded Fitness 

Embedded Fitness heeft di t jaar de 'leisure25 marketing-award' gewonnen. Het bedrijf heeft 

onder de naam Efitzone interactive, hightech bewegingscentra ontwikkeld waar bewegen, 

gamen en entertainment samenkomen in één concept.Embedded Fitness wil over 5 jaar 

meer dan 100 vestigingen en E-fitcorners bij bedrijven, scholen en andere instellingen 

realiseren. Een E-fit corner (zie afbeelding) is een enkele zone met een interactief 

bewegingsitem. Door deze corner te plaatsen bij bedrijven of organisaties op een passende 

locatie in het gebouw, is het mogelijk de medewerkers te stimuleren om tussen het werk 

door even te bewegen. Het is mogelijk een partnership aan te gaan met Embedded Fitness 

en een eigen E-fit zone op locatie te exploiteren. 

( www.embeddedfitness.nl ) 

Er ontstaan steeds meer mogelijkheden voor participatie aan de wetenschap voor amateurs (Talwar en 

Hancock, 2010). De betrokkenheid van leden van publieke- en interessegroepen bij de wetenschap, wordt 

steeds groter. Een voorbeeld hiervan is de amateurastronomie. Vooral op het terrein van veranderlijke sterren 

en waarnemingen van planetoïden, kunnen amateurastronomen een belangrijke bijdrage leveren aan de 

wetenschappelijke kennis. 

ONTWIKKELING VAN DE VRIJETIJDSBESTEDING IN NEDERLAND 

In tabel 6 is de ontwikkeling van de vrijetijdsbesteding van de gemiddelde Nederlander te zien. De gemiddelde 

hoeveelheid vrije tijd die de Nederlander te besteden heeft is afgenomen sinds 1995 (van 47,3 uur per week in 

1995 naar 44,7 uur per week in 2005, zie bijlage 4). Die schaarse vrije tijd wil de Nederlander zo optimaal 

mogelijk invullen. Vrije tijd is daarmee 'kwali-tijd' geworden. De verwachtingen ten aanzien van vrije tijd 

worden steeds hoger (Kenniscentrum recreatie, 2008). 

Periode tot 2005 

In figuur 12 is te zien dat er sinds 1975 steeds minder vrije tijd wordt besteed aan sociale contacten, er zal 

echter een limiet aan deze daling zitten aangezien men niet zonder kan. Ook aan (overige) hobby's besteed 

men minder vrije tijd, deze lijn is al dalende sinds 1985. Evenmin in lijn met het constante vrijetijdsbudget is dat 

in 2005, met moderne media (audio, tv, pc, internet) en met sport en bewegen, meer tijd gemoeid is dan in 

2000. De veranderingen in de verdeling van een constant volume vrije tijd wijzen op veranderde preferenties 

enjof condities. 
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Volgens Breedveld e.a . (2006) ligt het voor de hand te verwachten dat de fluctuaties in sport en bewegen, een 

daling in 2000 en een scherpe stijging in 2005, mede te maken hebben met het weer. Nadat het in de 

observatieperiode in 2000 verhoudingsgewijs koel en nat was, was er in de observatieperiode in 2005 een 

opleving van het weer met relatief veel zon en hoge temperaturen. B ~nnen het uitgaansrepertoire blijft de 

vrijetijdsbesteding nagenoeg hetzelfde. Het stappen (café, disco, snackbar) is met ruim een uur per week de 

meest voorkomende activiteit binnen uitgaan, gevolgd door 'uit eten' met circa drie kwartier. Zowel 

sportwedstrijden als cultuur blijven daar met elk krap een half uur ruim bij achter. 

Periode 2005-2010 

De cijfers van 2010 zijn nog niet bekend maar de verschillen met de vrijetijdsbesteding van de Nederlandse 

bevolking in 2005 zullen erg klein zijn. Echter zal het aantal uren vrije tijd wederom licht zijn afgenomen de 

laatste jaren (De schatting is dat dit gedaald is van 44,7 uur per week in 2005 naar 44,5 uur per week in 2010). 

Er wordt daarnaast steeds meer tijd besteed aan audio, tv, pc en internet ten opzichte van voorgaande jaren. 

Dit gaat gepaard met een afname aan lezen van gedrukte media en sociale contacten (zie figuur 12 en bijlage 

4). 
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Figuur 12 Vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking in uren per week (eigen bewerking Breedveld e.a., 2006). 

ONTWIKKELING VAN DE VRIJETIJDSUITGAVEN IN NEDERLAND 

Periode tot 2005 

In tabel 6 is de ontwikkeling van het percentage vrijetijdsuitgaven van het besteedbaar inkomen per 

huishouden in Nederland te zien. Dit is gedaald in de periode 1999-2005, van 17,4% in 1999 naar 16% in 2010 

(zie tabel 6). Huishoudens in Nederland zijn dus in verhouding tot het besteedbaar inkomen, minder geld gaan 

besteden aan vrije tijd gedurende de jaren 1999-2005. Daarnaast is ook het gemiddelde percentage van de 27 

onderzochte Europese landen gedaald. Er zijn echter ook landen waar het omgekeerde het geval is zoals 

Portugal en Ierland, waar het percentage fors gestegen is. Europees gezien staat Nederland in de top vijf. 
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Periode 2005-2010 

De cijfers van 2010 zijn nog niet bekend maar het percentage vrijetijdsuitgaven van het besteedbaar inkomen 

zal wederom gedaald zijn in de periode 2005-2010 (zie tabel 6). Dit komt met name door de periode 2006-

2008, waarin ongeveer 3,8 miljoen Nederlanders aangeven dat de economische crisis in meer of mindere mate 

van invloed is geweest op hun uitgaven aan vrije tijd (NBTC-NIPO research, 2009). Ook zal het Europees 

gemiddelde zijn gedaald door de economische crisis. Verder valt er weinig te zeggen over de percentages van 

andere landen, al zullen de verhoudingen ten opzichte van Nederland ongeveer hetzelfde zijn gebleven. 

Top 10 in 2005 Vrijetijdsuitgaven 1999 Vrijetijdsuitgaven 2005 Vrijetijdsuitgaven 2010 
(schatting) 

Verenigd Koninkrijk 21,3% 20,3% 
Oostenrijk 17,7% 18,1% 
Malta 17,0% 17,2% 
Nederland 17,4% 16,5% 16,0% 
Portugal 14,3% 16,5% 
Ierland 14,4% 16,1% 
België 16,4% 15,8% 
Spanje 15,4% 15,7% 
Tsjechië 16,1% 15,7% 
Zweden 18,4% 15,7% 
Gemiddeld (EUR 27) 14,2% 13,7% 13,0% 

Bron: eigen bewerking Eurostat, 2008 en Eurostat, 2005 

4 .3 SOCIALE MILIEUS 

Om de Nederlandse bevolking te verdelen naar sociale milieus, wordt gebruik gemaakt van 

segmentatiemodellen. Er zijn in Nederland verschillende bedrijven, die segmentatiemodellen voor de 

Nederlandse bevolking hebben ontwikkeld. De belangrijkste zijn (ONOR, 2004): 

• BSR-model van Smartagent: dit model wordt gebruikt voor het inventariseren van clusters van 

behoeften, waarden en oriëntaties. 

• V-BOX-model van NFO Trendbox: dit is een model dat zich richt op normen en waarden in de 

samenleving. Het brengt ontwikkelingen en verschuivingen in de markt en samenleving in kaart. 

• WIN-model van NIPO: dit model richt zich voornamelijk op het aanbieden van informatie over de 

concurrentiepositie, structuur van de markt en behoeften en waarden van afnemers. 

• Mentality-model van Motivaction: dit is een model waarbij onderscheid wordt gemaakt op basis van 

persoonlijke opvattingen en waarden die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. 

MENTALITY-MODE L 

Motivatie van de keuze voor het model 

Er is gekozen voor het Mentality-model van Motivaction, waarin acht verschillende sociale milieus zijn te 

onderscheiden op basis van persoonlijke opvattingen en waarden die aan de levensstijl van mensen ten 

grondslag liggen. De mensen uit hetzelfde sociale milieu delen waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en 

politiek, en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. Daarnaast wordt heel specifiek per sociaal milieu 

aangegeven wat de vrijetijdsbesteding is, waardoor de keuze voor dit model heel logisch is. 

Er is nog wel een afweging gemaakt tussen het Mentality-model van Motivaction en het BSR-model van 

Smartagent, omdat dit de meest duidelijke en nauwkeurige modellen zijn. Het BSR-model was echter te 

algemeen en niet specifiek genoeg om de omvang van de toekomstige groepen te bepalen. Bovendien is in het 
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Mentality-model nauwkeurig aangegeven wat de omvang van de verschillende sociale milieus is. Dit is 

weergegeven in procenten van de totale Nederlandse bevolking. 

Toelichting model 

In figuur 13 is te zien welke waarden, status en omvang de verschillende sociale milieus hadden in 2009, en 

deze vertegenwoordigen gezamenlijk de gehele Nederlandse bevolking. Elk sociaal milieu heeft een eigen vorm 

en plaats in de figuur. Deze vormen zijn veranderlijk en de manier waarop deze zullen veranderen is dus ook 

van invloed op de vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking. In bijlage 5 zijn de -kenmerken van de 

sociale milieus, en hun vrijetijdsbesteding beschreven . 
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Figuur 13 Sociale milieus afgezet naar waarden, status en grootte (Motivaction.nl, 2010). 

4 .4 PROGNOSES 

postmodern 
ontplooien beleven 

In deze paragraaf zijn de prognoses (tot 2030) beschreven voor de toekomstige vrijetijdsbesteding, 

vrijetijdsuitgaven en omvang van de sociale milieus in Nederland. Dit is bepaald op basis van de ontwikkelingen 

uit paragraaf 4.2. 

TOEKOMSTIGE VRIJETIJDSBESTEDING IN NEDERLAND (2010-2030) 

Op basis van enkele ontwikkelingen uit paragraaf 4.2 is een prognose opgesteld voor de toekomstige 

vrijetijdsbesteding, in uren per week, voor de komende twintig jaar in Nederland (zie tabel 7) . Het gemiddelde 

aantal uren vrije tijd, zal voor het eerst sinds 1985, stijgen door de vergrijzing en de toename van de 

gemiddelde levensverwachting van mensen . 
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Verder zal er een toename zijn in het gebruik van audio, tv, pc en internet. Dit komt vooral doordat steeds 

meer mensen gebruik maken van technologie (en ICT) . Het lezen van gedrukte media zal verder afnemen, 

mede door de ontwikkeling van het internet (online kranten). Daarnaast zorgt de individualisering voor een 

afname van sociale contacten, dit zal steeds vaker virtueel plaatsvinden . De afname van sociale contacten zal 

deels gecompenseerd worden door de opkomst van generatie Z, die ju ist heel sociaal ingesteld zijn . Ook zal 

door de opkomst van generatie Z, de maatschappelijke participatie toenemen Tevens zal een groter deel van 

de vrije tijd, besteed worden aan sport en bewegen doordat steeds meer Nederlanders zich bewust worden 

van de noodzaak van een gezond leven . 

2.010 2.030 

Lezen van gedrukte media 3,6 
Audio, tv, pc, internet 15,3 
Sociale contacten 8,9 

Maatschappelijke participatie 1,8 l' 
Uitgaan 2.,7 
Sport en bewegen 2.,6 l' 
Mobiliteit 3,5 
Overige (hobby's) 6,1 
Totaal 44,5 l' 

Bron: eigen bewerking Breedveld e.a., 2.006 

TOEKOMSTIGE VRIJETIJDSUITGAVEN IN NEDERLAND (2010 -2030) 

Op basis van enkele ontwikkelingen uit paragraaf 4.2 is een prognose opgesteld voor het toekomstige 

percentage vrijetijdsuitgaven van het besteedbaar inkomen per huishouden voor de komende twintig jaar. Er 

wordt steeds meer geld uitgegeven aan leisure (stijging van 24% sinds 2001). Door de vergrijzing en vitale 

leefstijl van de toekomstige ouderen, zal het aantal vrijetijdsactiviteiten toenemen . Leisurevoorzieningen 

spelen een steeds belangrijkere rol binnen het leven van de toekomstige ouderen en dit gaat gepaard met een 

totale stijging van het percentage vrijetijdsuitgaven van het besteedbare inkomen. Daarnaast zal de overgang 

van een diensteneconomie naar een belevingseconomie er toe leiden dat de vrijetijdsuitgaven stijgen. Mensen 

zijn volgens Pine en Gilmore (2000) bereid veel geld te betalen voor een belevenis. 

TOEKOMSTIGE OMVANG SOCIALE MILIEUS 

De omvang van de sociale milieus binnen de Nederlandse bevolking, zal de komende jaren veranderen op basis 

van de volgende ontwikkelingen uit paragraaf 4.2: 

1. De overgang van een diensteneconomie naar een beleveniseconomie. 

2. De overgang van een bezitscultuur naar een gebruikerscultuur. 

3. Vitale leefstijl van de toekomstige ouderen. 

4. Opkomst van generatie Z. 

5. Stijging van het aantal hoogopgeleiden en daling van het aantallaagopgeleiden. 

6. Individualisering. 

In tabel 8 is te zien wat de effecten van de ontwikkelingen zijn, op de omvang van de sociale milieus. Deze 

effecten gelden voor de periode 2010-2030. Deze scores zijn bepaald aan de hand van de kenmerken van de 

verschillende sociale milieus, en in hoeverre de ontwikkelingen invloed hebben op veranderingen qua waarden, 

status en omvang (in samenwerking met ECORYS) . Een negatieve (-) score wil zeggen dat de omvang van het 

desbetreffende sociale milieu zal afnemen door de desbetreffende ontwikkeling. Een dubbele negatieve (--) 

score wil zeggen dat er een sterke afname qua omvang wordt verwacht . Dit geldt uiteraard ook andersom, 

maar dan voor de positieve scores. 
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De omvang van de traditionele burgerij en de moderne burgerij zal sterk afnemen aangezien er voor elke 

ontwikkeling, een negatieve score wordt toegekend . Verder zal het aandeel postmaterialisten, postmoderne 

hedonisten en kosmopolieten fors toenemen. 

v cfë Nêj.rl..,di.~e~tilkl 
Ontwikkelingen 

1 2 3 4 5 6 Score 

Postmaterialisten ++ ++ 0 + + 5x+ 
Postmoderne hedonisten ++ ++ + 0 0 + 6x+ 
Opwaarts mobielen 0 0 0 0 0 ++ 2x+ 
Moderne burgerij 6 x-
Traditionele burgerij 9x-
Kosmopolieten 0 + + ++ + 4x+ 
Nieuwe conservatieven 0 0 + 2 x -
Gemaksgeoriënteerden 0 0 + 0 0 0 

++" sterke toename; +" toename; 0" geen invloed; -" afname; -- " sterke afname Eigen bewerking, 2010 

4 .5 CONCLUSIE 

Door middel van de prognoses uit paragraaf 4.4, is bepaald wat de toekomstige vraag naar 

leisurevoorzieningen in Nederland (2010-2030) zal zijn. Dit vormt de basis voor een succesvolle ontwikkeling 

van leisurevoorzieningen. Er zal een vraag ontstaan naar bepaalde soorten leisurevoorzieningen die inspelen op 

verschillende thema's, zoals sport en gezondheidszorg. Daarnaast zal de totale vraag naar leisurevoorzieningen 

in de periode tot 2030 toenemen doordat het gemiddelde aantal uren vrije tijd per Nederlander stijgt . 

SPORT, HEALTH EN BEAUTY IN COMBINATIE MET GEZONDHEIDSZORG 

Een steeds groter deel van de vrije tijd zal besteed worden aan sport en bewegen, en dit zorgt er voor dat de 

vraag naar sport- en spelvoorzieningen zal toenemen. Daarnaast zal, met name door de snel toenemende 

vergrijzing, de vraag naar, en ontwikkeling van gezondheidszorg, een verdere vlucht nemen. De thema's sport 

en gezondheidszorg zijn met elkaar verbonden en dus is een combinatie mogelijk door centra te ontwikkelen 

met zowel sport- en spelvoorzieningen als gezondheidszorgvoorzieningen, in wisselende en vernieuwende 

combinaties, afhankelijk van de specifieke locatie context. 

Ook zal de vraag naar health- en beautyvoorzieningen toenemen. Deze leisurevoorzieningen kunnen tevens 

goed gecombineerd worden met gezondheidszorgvoorzieningen. Er liggen dus grote kansen in het ontwikkelen 

van centra die inspelen op de thema's sport, health, beauty en gezondheidszorg, omdat deze functies goed op 

elkaar aansluiten en de vraag ernaar sterk zal toenemen . 

ENTERTAINMENT IN COMBINATIE MET TECHNOLOGIE 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Daardoor 

worden de technologische mogelijkheden groter, en speelt het ook een steeds grotere rol bij de 

vrijetijdsbesteding van mensen . De vraag naar leisurevoorzieningen die gebruik maken van de nieuwste 

technologie neemt hierdoor toe. Entertainment- en attractievoorzieningen zijn bij uitstek leisurevoorzieningen 

die hierop in kunnen spelen, en dit geldt in mindere mate ook voor sport- en spelvoorzieningen . 

Het is erg belangrijk om de bezoeker een unieke belevenis aan te bieden. Entertainment- en 

attractievoorzieningen in combinatie met technologie, maakt dit erg goed mogelijk doordat deze voorzieningen 

gericht zijn op het aanbieden van belevenissen. Bovendien is het met behulp van technologie mogelijk om 

virtuele belevenissen te creëren . 
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KUNST EN CULTUUR IN COMBINATIE MET HORECA 

In de periode tot 2030 zal het aandeel postmaterialisten, postmoderne hedonisten en kosmopolieten binnen 

de Nederlandse bevolking fors toenemen. Deze sociale milieus zijn allemaal geïnteresseerd in kunst en cultuur 

waardoor ook de vraag naar kunst- en cultuurvoorzieningen zal toenemen . Zowel postmoderne hedonisten als 

kosmopolieten hebben een rijk uitgaansleven en netwerk van sociale contacten, waardoor zij veel 

horecavoorzieningen bezoeken. 

Door kunst- en cultuurvoorzieningen te combineren met horecavoorzieningen, wordt er ingespeeld op de 

ontstane vraag naar leisurevoorzieningen vanuit de desbetreffende sociale milieus. Het is belangrijk dat er een 

totaalpakket ontstaat van kunst- en cultuurvoorzieningen en horeca, die bovendien op elkaars doelgroepen 

aansluiten . De horeca moet ondersteunend zijn aan de kunst- en cultuurvoorzieningen, en voldoen aan de 

wensen en eisen van de bezoekers daarvan . 
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HOOFDSïUI< 5 : PRAKTIJKONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is het praktijkonderzoek beschreven . Paragraaf 5.1 is de inleiding van dit hoofdstuk. In 

paragraaf 5.2 is het theoretische kader beschreven. Paragraaf 5.3 is de casestudie over Cultuurpark 

Westergasfabriek. Paragraaf 5.4 is de casestudie over Chassé park. Paragraaf 5.5 en paragraaf 5.6 zijn de twee 

buitenlandse casestudies, dat zijn respectievelijk Canal City Hakata (Japan) en Ciudad de las Artes y las Ciencias 

(Spanje) . In paragraaf 5.7 zijn de casestudies samengevat. In paragraaf 5.7 zijn een aantal recente concepten 

voor leisurevoorzieningen beschreven. Ten slotte is paragraaf 5.8 de conclusie van dit hoofdstuk. 

5 .1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zijn casestudies uitgevoerd, waarbij de (meer)waarde van leisurevoorzieningen voor een 

binnenstedelijk gebied, en de katalyserende effecten ervan zijn aangetoond. Daarnaast zijn ook de factoren 

bepaald, die ten grondslag liggen aan de succesvolle ontwikkeling. 

Leisurevoorzieningen kunnen als katalysator van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling functioneren (zie ook 

paragraaf 3.6). Het is dan uiteraard wel van belang dat deze een belangrijke functie binnen de ontwikkeling 

vertegenwoordigen. Het Guggenheim Museum (zie box 6) is wellicht het beste voorbeeld van een 

leisurevoorziening die als katalysator heeft gefunctioneerd. 

Ook zijn enkele recente concepten voor leisurevoorzieningen beschreven, om te laten zien wat er op dit 

moment gaande is in de sector . Dit hoofdstuk geldt als opstap naar het model, waarmee advies kan worden 

uitgebracht over succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling . 

Box 6: Guggenheim Museum 

Het Guggenheim Museum in Bilbao is ontworpen door Frank 

Gehry en is een van de vier Guggenheim-musea over de hele 

wereld . Het museum werd in 1997 opgeleverd. Het totale 

ruimtebeslag bedraagt 32.700 vierkante meter en er is 10.560 

vierkante meter beschikbaar als tentoonstellingsruimte. 

Dit museum was onderdeel van de herstructurering van het 

oude haven- en industriegebied in Bilbao. Voorheen had 

Bilbao het imago van een oude industriestad, met weinig 

aantrekkingskracht. Door de komst van het Guggenheim 

museum is Bilbao uitgegroeid tot één van de meest 

toeristische steden van Spanje. Dit heeft er voor gezorgd dat 

de werkgelegenheid en de bestedingen in het omringende 

stedelijk gebied enorm zijn gestegen . De indirecte bestedingen 

met betrekking tot het bezoek aan het museum zijn zeven 

maal zo groot als de directe bestedingen (Bureau Stedelijke 

Planning, 2009) . Deze leisurevoorziening heeft niet alleen 

katalyserend gewerkt voor het omringende gebied, maar ook 

voor de stad en zelfs de gehele regio. 

www.guggenheim.org 
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5.2 THEORETISCH KADER 

In deze paragraaf is de theorie omtrent de (meer)waarde van leisurevoorzieningen voor een 

gebiedsontwikkeling beschreven, en de katalyserende effecten die kunnen ontstaan. Het is belangrijk dat het 

theoretische kader, als leidraad dient voor het uitvoeren van praktijkonderzoek. Vandaar dat er gebruik is 

gemaakt van verschillende bronnen voor zowel de (meer)waarde als de katalyserende effecten. 

DE (MEER)WAARDE VAN LEISURE'VOORZIENINGEN VOOR EEN GEBIEDSONTWIKKELING 

Volgens Barendse (2005) kunnen leisurevoorzieningen van (meer)waarde zijn voor een gebiedsontwikkeling (of 

stad/regio) als sociaal bindmiddel, identiteitsverschaffer en/of als economische pijler. Verder kunnen er 

volgens van der Linden (2004), Barendse (2005) en Bureau Stedelijke Planning (2009) functionele 

synergievoordelen optreden door de onderlinge combinatie van leisurevoorzieningen, en/of in combinatie met 

andere functies (zoals woningen, kantoren en retail). Dat betekent dat ook functiesynergie een (meer)waarde 

kan zijn voor een gebiedsontwikkeling. 

Per casestudie is de (meer)waarde van de leisurevoorzieningen op de volgende manier beschreven: 

Sociaal bindmiddel 

Leisurevoorzieningen kunnen voorzien in sociale behoeften van mensen om elkaar te ontmoeten of vermaakt 

te worden, vaak wordt de levendigheid van een gebied of zelfs de gehele stad hiermee vergroot. 

Identiteitsverschaffer 

Leisurevoorzieningen kunnen een gebied een onderscheidend vermogen en sterk(er) imago geven en op die 

manier bezoekers, bewoners, bedrijven en andere voorzieningen aantrekken (bezoekersgenerator). 

Economische pijler 

Leisurevoorzieningen kunnen als economische pijler fungeren. De meeste leisurevoorzieningen leveren 

bestedingen en werkgelegenheid op. Daarnaast kunnen indirecte bestedingen een meerwaarde zijn van 

leisurevoorzieningen. 

Functiesynergie 

Van functiesynergie is sprake als de combinatie van beide meer is dan alleen de som der delen. Functiesynergie 

betreft de directe voordelen van concentratie van voorzieningen, waardoor het combinatiegedrag van 

bezoekers wordt gestimuleerd. Bij functiesynergie zorgt een trekker voor het aantrekken van bezoekers, en de 

grote verscheidenheid aan functies in de directe omgeving, verlengt de verblijfsduur van de bezoekers. 

Functiesynergie ontstaat als individuele gebruikers van de omgeving een hoger nut uit hun aanwezigheid ter 

plekke kunnen halen, doordat zij meer of beter activiteiten kunnen verrichten. De functionele 

synergievoordelen die kunnen optreden zijn: 

• Het verhogen van de bezoekfrequentie (de bezoeker komt vaker met soms verschillende doelen). 

• Het verlengen van de gemiddelde verblijfsduur, en daarmee het verhogen van de bestedingen per 

bezoek. 

• Het verlengen van de bezoekuren en daarmee het genereren van bezoek over een langere periode. 

• Het vergroten van het bereik naar doelgroepen (interessant voor breder publiek), niet alleen lokaal, 

maar ook (boven-)regionaal (vergroten verzorgingsgebied). 

• Een betere afstemming van de invulling van het gebied op de gewenste doelgroep. 
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Voor het bevorderen en stimuleren van de functiesynergie en combinatiegedrag is het volgende van belang: 

• Doelgroepcomplementatie: de doelgroepen van de leisurevoorzieningen en andere functies, ieder met 

hun eigen voorkeuren en gedrag, moeten op elkaar aansluiten . 

• Tijdstipcomplementatie : de openingstijden van de leisurevoorzieningen en andere functies, moeten op 

elkaar aansluiten en daarom op elkaar zijn afgestemd. 

• Motiefcomplementatie : de motieven voor het bezoek van leisurevoorzieningen dienen aan te sluiten 

op de motieven voor het bezoek van de andere functies. 

• Routing en afstand: er moet een goede route aanwezig zijn en de loopafstand tussen de verschillende 

voorzieningen mag niet te groot zijn, waardoor er 'traffic' wordt gegenereerd. 

Rol van de openbare ruimte 

In het streven naar synergie tussen functies, is de rol van de openbare ruimte cruciaal (Kloosterman, 2002). De 

manier waarop de openbare ruimte ontworpen is, speelt een belangrijke rol bij de functionele 

synergievoordelen die op kunnen treden tussen verschillende functies . 

KATALYSERENDE EFFECTEN 

Katalyserende effecten ontstaan wanneer leisurevoorzieningen als aanjager (katalysator) functioneren. 

Hierdoor wordt er namelijk iets 'in gang gezet', dat effecten met zich meebrengt. Een leisurevoorziening zou 

bijvoorbeeld als katalysator kunnen functioneren van de herstructurering van een oud haven- en 

industriegebied, zoals het Guggenheim Museum in Bilbao (zie box 6) . Een katalyserend effect zou dan kunnen 

zijn dat er een aantrekkelijk vestig ingsklimaat ontstaat in het omringende gebied . 

Pleijte (2008) heeft bepaald wat de spin-off effecten zijn van gebiedsontwikkeling . Spin-off effecten worden 

gedefinieerd als: de allesomvattende term voor de structurele effecten die een gebiedsontwikkeling creëert . 

De spin-off effecten kunnen zowel positief als negatief zijn . De lijst met spin-off effecten in tabel 9, is zeer 

bruikbaar bij de casestudies, voor het bepalen van de katalyserende effecten van de leisurevoorzieningen. 

Werkgelegenheid Cultuur en historie 
(Leef-)omgeving Demografische verandering 
Opbrengsten te realiseren vastgoed Veiligheid 
Waardefluctuatie bestaand vastgoed in gebied Voorzieningenniveau 
Waardefluctuatie bestaand vastgoed omliggend gebied Gezondheid 
Imago/prestige Synergievoordelen 
Toegankelijkheid Draagvlak bestaande voorzieningen 
Vestigingsklimaat Consumentensurplus 
Milieu, flora & fauna en luchtkwaliteit Recreatie en toerisme 
Bereikbaarheid Exploitatie/beheerbaarheid 

.. 
Bron: Pleljte (2008) 

CASESTUDIES 

Er zijn vier casestudies uitgevoerd (zie tabel 10) en het zijn allemaal succesvolle voorbeelden van 

leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Er is gekozen voor twee casestudies in Nederland en 

twee in het buitenland . Elke casestudie is op dezelfde manier opgebouwd. De opbouw ziet er als volgt uit: 

• Inleiding. 

• Ligging en bereikbaarheid . 

• Geschiedenis. 
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• Programma van eisen (alleen bij Cultuurpark Westergasfabriek en Chassé park) . 

• Het concept. 

• De (meer)waarde van de leisurevoorzieningen . 

• Katalyserende effecten. 

• Succesfactoren. 

Casestli.lcilies 
Paragraaf Naam Stad 
--~~--~------------~ 5.3 Cultuurpark Amsterdam 

5.4 

5.5 
5.6 

Westergasfabriek 
Chassé park 

Canal City Hakata 
Ciudad de las Artes y las 
Ciencias 

Breda 
Fukuoka (Japan) 
Valencia (Spanje) 

5.3 CULTUURPARK WESTERGASFABRIEK 

Figuur 14 Cultuurpark Westergasfabriek. 

Functies 

Leisurevoorzieningen en kantoren 

Leisurevoorzieningen, woningen en kantoren 
Leisurevoorzieningen, retail en kantoren 

Leisurevoorzieningen en een klein aantal vierkante meters 
kantoren 

Cultuurpark Westergasfabriek is een geherstructureerd fabrieksterrein in Amsterdam waar zowel 

leisurevoorzieningen als kleinschalige kantoren zijn gerealiseerd. De monumentale fabrieksgebouwen zijn 

gerestaureerd en bestaan uit verhuurbare ruimtes voor tijdelijke leisurefuncties (zoals evenementen). Het 

gebied heeh een oppervlakte van 14,5 hectare. Er is tevens een landschapspark aanwezig, dat is ontworpen 

door Kathryn Gustafson . In 2003 is Cultuurpark Westergasfabriek officieel geopend, hoewel het toen nog niet 

helemaal klaar was (er moesten nog een aantal gebouwen gerestaureerd worden). 

LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

Amsterdam 

Amsterdam is naar inwoneraantal de grootste stad van Nederland en is tevens de hoofdstad . Amsterdam 

herbergt een groot aantal monumentale gebouwen waaronder de grachtengordel. De gemeente Amsterdam 
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heeft 767.849 inwoners (statline .cbs.nl, geraadpleegd op 24-08-2010), en de gehele agglomeratie telt ongeveer 

één miljoen inwoners. Amsterdam beschikt over een internationale luchthaven (Schiphol), haven en metro . De 

haven van Amsterdam is de vijfde haven binnen Europa. De stad is erg goed bereikbaar per auto en heeft een 

volledige ringweg, die tevens autosnelweg is (AlO) . Ook de Al, A2, A4, A7, A8 en A9 sluiten aan op het 

wegennet van de stad . Daarnaast is Amsterdam ook goed bereikbaar per bus en trein . Er zijn een aantal grote 

treinstations aanwezig in de stad (zoals Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid), die beschikken over 

internationale treindiensten . Amsterdam Centraal is tevens het stoppunt voor internationale 

hogesnelheidstreinen . 

Cultuurpark Westergasfabriek 

Cultuurpark Westergasfabriek ligt ten westen van station Amsterdam Centraal, dat ten noorden van de 

binnenstad ligt (zie figuur 15). Het is goed bereikbaar voor bezoekers per auto, bus (waaronder een nachtbus) 

en tram. Er zijn twee buslijnen en één tramlijn die richting Cultuurpark Westergasfabriek gaan. Tevens is er een 

parkeergarage aanwezig (parkeergarage Westerpark) met een capac iteit van 480 parkeerplaatsen. 

Figuur 15 locatie Cultuurpark Westergasfabriek (eigen bewerking Google Maps, 2010). 

GESCHIEDENIS 

In 1883 werd de concessie (een vergunning en het alleenrecht voor het produceren van gas) door de gemeente 

Amsterdam verleend aan het in Londen gevestigde Imperial Continental Gas Associaton (Somer en Lankamp, 

1998). Er werden twee fabrieken gebouwd, één in Amsterdam West (aan de Haarlemmertrekvaart) en één in 

Amsterdam Oost (aan de Linnaeusstraat) . De fabriek aan de Haarlemmertrekvaart kwam in 1885 gereed en was 

strategisch gelegen tussen water, spoor en toegangswegen. Het gas werd aanvankelijk gebruikt voor 

stadsverlichting. 

In 1898 werd de concessie van Imperia I Continental Gas Association ingetrokken en nam de gemeente de 

exploitatie over . In de begintijd van de gemeentelijke exploitatie, steeg de productie en vonden er 

uitbreidingen plaats. In 1904 werd een watergasfabriek gebouwd, want watergas is sneller te produceren dan 

steenkoolgas. Uiteindelijk nam de gasproductie af omdat de gemeente geleidelijk overging op gas van de 
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Hoogovens in Ijmuiden, en vanaf 1963 op aardgas uit Slochteren . In 1967 werd de gasproductie van de 

Westergasfabriek definitief gestaakt. Tot 1992 werd het Westergasfabriekterrein voornamelijk gebruikt door 

het GEB (Gemeentelijk Energiebedrijf) voor onderhoud en opslag. 

In 1992 werd het terrein door het GEB overgedragen aan stadsdeel Westerpark om er een nieuwe bestemming 

aan te geven (www.project-westergasfabriek.nl) . De fabrieksgebouwen van de Westergasfabriek hadden 

inmiddels een monumentale status gekregen . Het stadsdeel Westerpark wilde een centrum voor moderne 

muziek vestigen op het terrein van de Westergasfabriek. Voordat dit plan gerealiseerd was, zou het terrein 

echter jaren lang leeg staan . Vandaar dat er in 1992 gekozen werd voor een tijdelijke invulling van het terrein, 

om leegstand van de gebouwen te voorkomen en om het terrein al vroeg op de culturele kaart te zetten. 

Daarnaast moest er een plan voor de definitieve invulling van het terrein ontwikkeld worden. De tijdelijke 

invulling betekende dat de creatieve industrie zich op het terrein kon vestigen, in combinatie met 

leisurevoorzieningen. 

Toen de beoogde vaste huurder in 1995 afzegde, kwam het proces echt op gang. Het plan om een centrum 

voor moderne muziek te vestigen op het terrein ging niet meer door en later zou blijken dat dit katalyserend 

heeft gewerkt voor de planontwikkeling. De creatieve industrie had een grote aantrekkingskracht waardoor de 

tijdelijke invulling ook de definitieve invulling werd . In 2001 begon vervolgens de sanering, restauratie en de 

aanleg van het landschapspark. Na opening van Cultuurpark Westergasfabriek in 2003, werd de verhuur van de 

gebouwen weer hervat door Westergasfabriek bv. 

Ontwerp 

Het merendeel van de gebouwen op het complex is in de periode van 1885 tot 1903 gebouwd (Grootscholte, 

2006). Na het verlies van haar oorspronkelijke functie in 1967 werd een aantal van de gebouwen gesloopt, 

waaronder de gasfabriek zelf en de monumentale watertoren . Toen de fabriek nog in werking was, was het de 

grootste gasfabriek van Amsterdam. De opzet van het oorspronkelijke terrein was zorgvuldig uitgedacht, de 

gebouwen waren functioneel geplaatst, maar ook symmetrisch . Die esthetiek is ook in de architectuur van de 

gebouwen te zien. 

In 1997 nodigde stadsdeel Westerpark twaalf landschapsarchitecten uit om zich te presenteren (Koekebakker, 

2003). Van deze twaalf werd er aan vijf gevraagd, om een visie voor het landschapspark te maken . Na overleg 

met buurtorganisaties, adviseerde een beoordelingscommissie van deskundigen het stadsdeel over de keuze 

voor de landschapsarchitect. Het winnende ontwerp was dat van Kathryn Gustafson . De bewoners van 

omliggende buurten hebben een rol gespeeld bij het opstellen van het programma van eisen voor het 

parkontwerp. 

Ontwikkeling 

Eind 1999 tekende stadsdeel Westerpark (onderdeel van de gemeente Amsterdam) en MAB Development de 

samenwerkingsovereenkomst om het terrein van de Westergasfabriek te ontwikkelen . De totale investering 

bedroeg ongeveer (90 miljoen : 

• Sanering van de Westergasfabriek: (20 miljoen, gefinancierd door stadsdeel Westerpark (deels 

subsidies) . 

• Gedeelte van de aanleg van het landschapspark : (20 miljoen, gefinancierd door stadsdeel Westerpark 

(deels subsidies) . 

• Aankoop van de fabrieksgebouwen en gedeelte van de aanleg van het landschapspark: €lO miljoen, 

gefinancierd door MAB. 

• Restauratie van de fabrieksgebouwen en nieuwbouw: ongeveer (40 miljoen, gefinancierd door IVIAB 

(deels door een lening van (26,5 miljoen, verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds). 
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PROGRAMMA VAN EISEN 

Het programma van eisen voor Cultuurpark Westergasfabriek is geformuleerd in het Ontwikkelingsplan voor de 

Westergasfabriek. In het Ontwikkelingsplan zijn randvoorwaarden opgesteld voor het landschapspark, voor 

cultuur, bedrijvigheid en voor de infrastructuur (Stadsdeel Westerpark, 1996). 

Randvoorwaarden landschapspark: 

• In samenhang met de andere parkonderdelen, een ecologische en recreatieve functie. 

• Hoogwaardige openbare ruimte rond de gebouwen en daarmee een bijzondere vestigingsplaats voor 

bedrijven. 

• Ruimte voor het organiseren van festivals . 

• Voldoen aan de groennorm (6 m2 geconcentreerd groen en 6 m2 verspreid groen per inwoner). 

Randvoorwaarden cultuur en bedrijvigheid 

• De gebouwen dienen een culturele invulling te krijgen . 

• Verschillende soorten bedrijvigheid in de gebouwen. 

• Er wordt een verdeling gehanteerd naar publiekstrekkende functies, culturele bedrijvigheid en 

ondersteunende functies. Deze functies mogen ieder minimaal 20% en maximaal 45% van het totale 

aantal bedragen . 

• Bevordering van de bedrijvigheid door nieuwbouw (3.500 m2
) . 

• Creëren van minimaal 250 banen. 

Randvoorwaarden infrastructuur 

• Verbetering van de infrastructuur op het terrein. 

• Aanleg van riolering. 

• Toestaan van noodzakelijke parkeerruimte bij de gebouwen, voor de bedrijven. 

HET CONCEPT 

Cultuurpark Westergasfabriek is te onderscheiden in drie deelgebieden (Grootscholte, 2006). Deze 

deelgebieden lopen weliswaar in fysieke zin door elkaar heen, maar hebben toch allen een onderscheidend 

karakter. 

Verzameling van historische gebouwen 

Bij de restauratie van de zestien monumentale fabrieksgebouwen van de Westergasfabriek, was de historische 

waarde van de gebouwen leidend. Er werd gekozen voor een zorgvuldige, maar terughoudende restauratie, 

waarbij de oorspronkelijke samenhang van de gebouwen gerespecteerd werd. De gebouwen konden zo hun 

unieke uitstraling behouden. 

Landschapspark 

De historische gebouwen worden omringd, en zijn geïntegreerd in het landschapspark, dat het gehele terrein 

beslaat. Het door Kathryn Gustafson ontworpen landschapspark, heeft een groene, recreatieve functie en dient 

als tegenhanger van het industriële eerste deelgebied (Koekebakker, 2003) . Het concept van het park is 

'verandering'. Het parkontwerp laat zien hoe de mens in de loop der jaren een andere houding tegenover de 

natuur is gaan aannemen. Daarnaast volgt het een verloop (van oost naar west). van stad naar tuin naar 

landschap en ten slotte naar de natuur. Hoe dieper je in het park komt, hoe vrijer het karakter wordt. De 

centrale as is de verbindingsroute van het landschapspark en een beeldbepalend kenmerk. Deze loopt dwars 
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Figuur 16 De gebouwen geïntegreerd in het landschapspark. 

Rick Janssen 

door het park heen van oost naar 

west en verbindt alle gebouwen en 

belangrijke plekken in het park met 

elkaar. 

Nieuwbouw 

In het zuid-westelijke deel van 

Cultuurpark Westergasfabriek is 

ruimte gereserveerd voor 3.000 

vierkante meter nieuwbouw, dat 

bestemd is voor culturele 

bedrijvigheid (zoals creatieve 

organisaties). Momenteel is echter 

pas een gedeelte van deze nieuwbouw 

gerealiseerd (twee units). Het 

zogeheten Cité des Arts zal uiteindelijk bestaan uit zes units van 300 vierkante meter, één unit van 900 

vierkante meter en één unit van 110 vierkante meter. Het is nog niet bekend wanneer dit opgeleverd zal 

worden. 

Gerealiseerd programma 

De totale beschikbare vloeroppervlakte van de gebouwen in Cultuurpark Westergasfabriek bedraagt circa 

17.500 vierkante meter. De meeste gebouwen bestaan uit verhuurbare ruimtes, en deze worden over het 

algemeen gebruikt voor tijdelijke leisurefuncties (evenementen, tentoonstellingen etc.). 

Gashouder 

Figuur 17 De Gashouder. 

Zuiveringsgebouw 

Dit gebouw was ooit de grootste gashouder 

van Europa (zie figuur 17). Het heeft een 

kolomvrij vloeroppervlak van 2.500 

vierkante meter en is 15 meter hoog. Het 

wordt gebruikt voor onder andere beurzen, 

tentoonstellingen, voorstellingen en 

bedrijfsevenementen. 

Het Zuiveringsgebouw bestaat uit de Openbare Verlichting, Zuiveringshal Oost en Zuiveringshal West (zie figuur 

18). Verder bevindt zich in het gebouw nog een raadszaal van stadsdeel Westerpark en een aantal 

leisurevoorzieningen: 

• Een theaterproductiehuis en -zaal. 

• Drie galeries. 

• Een restaurant. 
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• Een bar. 

• Een kindermuseum. 

Figuur 18 Het Zuiveringsgebouw. 

Transformatorgebouw 

De Openbare Verlichting bevindt zich in het 

middengedeelte van het Zuiveringsgebouw. Het 

bestaat uit verhuurbare ruimtes voor onder andere 

informele feesten en presentaties. Het heeft een 

vrije ruimte van 400 vierkante meter en aan twee 

zijden, een originele balustrade met nog eens 200 

vierkante meter bruikbare ruimte . 

Zuiveringshal Oost is een hoge zaal van 459 

vierkante meter. Deze verhuurbare ruimte wordt 

gebruikt voor tentoonstellingen, repetities en 

presentaties. 

Zuiveringshal West is een multifunctionele hal en 

bestaat uit een langwerpige, hoge zaal van 1.200 

vierkante meter. De hal wordt veelal gebruikt voor 

tentoonstellingen, shows, grotere 

bedrijfspresentaties en feesten. 

Het Transformatorgebouw bestaat uit het Transformatorhuis en het Westergasterras. Verder bevindt zich een 

restaurant in het gebouw. 

Het Transformatorhuis heeft een oppervlakte van 700 vierkante meter en wordt gebruikt voor 

theatervoorstellingen en feesten. Naast het gebouw ligt het Westergasterras waar een feestzaal (500 m2
) en 

trouwzaal (230 m2
) aanwezig zijn. Het Transformatorhuis en het Westergasterras liggen samen met de 

Gashouder aan het Theaterplein . Het is dan ook goed mogelijk om de ruimtes in deze gebouwen, tegelijkertijd 

te gebruiken voor een groter evenement. 

Figuur 19 Bioscoop in het Ketelhuis. 

De meterhuizen, het Machinegebouw en het 

Ketelhuis 

De meterhuizen bestaan uit het Oostelijk 

Meterhuis en het Westelijk Meterhuis (café) . Het 

Oostelijk Meterhuis is standaard ingericht als 

vergaderruimte voor ongeveer twintig personen. 

Er is tevens een bar, loungehoek en 

projectiescherm aanwezig. 

Het Machinegebouw ligt tussen de meterhuizen in 

en bestaat uit een grote ruimte 275 vierkante 

meter (de grote zaal). en een kleine ruimte van 60 

vierkante meter (de kapel). Het wordt gebruikt 

voor onder andere kleine evenementen en diners. 

In het Ketelhuis is een bioscoop gevestigd (zie figuur 19). Deze bioscoop bestaat uit drie filmzalen . De grote zaal 

heeft 143 zitplaatsen en de twee kleinere elk 50. Tevens is er een bar aanwezig in het gebouw. 
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KunstEnhuis (nieuwbouw) 

KunstEnhuis bestaat uit een studio en paviljoen, en maakt deel uit van Cité des Arts. De studio bestaat uit een 

atelier op de benedenverdieping, en een verhuurbaar appartement op de bovenverdieping. Het atelier wordt 

gebruikt voor vergaderingen tot 25 personen en workshops. Het paviljoen is 100 vierkante meter groot en 

wordt gebruikt voor repetities van verschillende kunstdisciplines, workshops, symposia en vergaderingen. 

Figuur 20 Regulateurshuis 2. 

Overig 

Overige functies in Cultuurpark Westergasfabriek zijn: 

• Loket stadsdeel Westerpark. 

• Twee speeltuinen. 

• Twee tennisbanen. 

• Korfbalveld. 

• Kinderboerderij. 

• Beeldentuin. 

• Manifestatieterrein (voor maximaal 18.000 bezoekers). 

• Kleinschalige kantoorruimtes. 

Toekomstpionnen 

Reguloteurshuizen 

In het Regulateurshuis 1 is een de 

Bakkerswinkel gevestigd. Het bestaat uit een 

winkel, lees- en recreatiezaal, terras en 

verhuurbare ruimte (de zolder) voor onder 

andere feesten, trouwerijen, vergaderingen 

etc. De Bakkerswinkel is een combinatie van 

een winkel, met leisurevoorzieningen. Er zijn 

momenteel zes vestigingen in Nederland. 

In Regulateurshuis 2 is een restaurant 

gevestigd (zie figuur 20). 

Het programma bestaat uit 3.000 vierkante meter nieuwbouw (Cité des Arts). Naast de al gerealiseerde units 

(KunstEnhuis), zijn de overige vierkante meters nog in ontwikkeling. 

Afwijking ten opzichte van geplande leisurevoorzieningen 

Voordat het Ontwikkelingsplan van de Westergasfabriek was opgesteld in 1996, was het de bedoeling dat er 

een centrum voor moderne muziek ontwikkeld zou worden op het terrein. Echter is dit plan niet doorgegaan, 

en is de tijdelijke invulling ook de definitieve geworden. 

DE (MEER)WAARDE VAN DE LEISUREVOORZIENINGEN 

Sociaal bindmiddel 

De leisurevoorzieningen in Cultuurpark Westergasfabriek zijn sterk gericht op ontmoeting en vermaak. Zowel 

het landschapspark als de horecavoorzieningen hebben een ontmoetingsfunctie binnen het gebied. Daarnaast 
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zijn vooral de tijdelijke leisurefuncties en de bioscoop in het Ketelhuis, gericht op vermaak. Verder is er 

gedurende de hele dag activiteit in het gebied. Dit komt vooral door de combinatie van leisurevoorzieningen 

met culturele bedrijvigheid. De levendigheid in het gebied is groot. 

Identiteitsverschaffer 

De leisurevoorzieningen in Cultuurpark Westergasfabriek geven het gebied een onderscheidend vermogen en 

sterk(er) imago. Het gebied profileert zich als cultuurpark en dit beeld wordt versterkt doordat de 

leisurevoorzieningen gevestigd zijn in monumentale gebouwen. 

Het gebied is een bezoekersgenerator. Cultuurpark Westergasfabriek trekt jaarlijks bijna één miljoen 

bezoekers. Dit komt vooral door de tijdelijke leisurefuncties, in de verschillende gebouwen en op het terrein . 

Ook de bioscoop in het Ketelhuis levert een grote bijdrage en trekt jaarlijks ongeveer 35.000 bezoekers. 

Door de aanwezigheid van diverse culturele leisurevoorzieningen is tevens het vestigingsklimaat voor culturele 

bedrijvigheid versterkt. Als gevolg hiervan heeft een aantal creatieve organisaties zich gevestigd in Cultuurpark 

Westergasfabriek. 

Prijzen 

Cultuurpark Westergasfabriek heeft diverse internationale prijzen in de wacht gesleept, zo heeft het 

landschapspark in 2007 een prijs gekregen van het Britse Landscape Institute (de Engelse organisatie voor 

landschapsarchitecten). Het park won de award voor het beste park groter dan 5 hectare. 

Daarnaast heeft het gebied de European Heritage Award 2010 gekregen (www.westergasfabriek.nl). De jury 

prijst: 'de duurzame restauratie en de avontuurlijke invulling van de Westergasfabriek, waardoor het 

voormalige industrieterrein een nieuw leven heeft gekregen'. 

Economische pijler 

De leisurevoorzieningen in Cultuurpark Westergasfabriek leveren bestedingen en werkgelegenheid op. Echter 

is de (meer)waarde van de leisurevoorzieningen als economische pijler voor het gebied maar gering. Dit komt 

vooral omdat het culturele leisurevoorzieningen zijn die vaak een laag opbrengstpotentieel hebben (met 

uitzondering van de horecavoorzieningen) en door de tijdelijke leisurefuncties. Toch zijn er ongeveer 300 

banen gecreëerd sinds het gebied is opgeleverd (Grootscholte, 2006). 

Indirecte bestedingen 

De indirecte bestedingen met betrekking tot het bezoek aan de leisurevoorzieningen zijn gering. De aanwezige 

horecavoorzieningen profiteren van de tijdelijke leisurefuncties, en de aanwezige kleinschalige kantoren. 

Echter wordt het gebied omringd door woonwijken waardoor bezoekers geen indirecte bestedingen hebben in 

de omringende omgeving. Bovendien genereert Cultuurpark Westergasfabriek weinig toerisme (en dus ook 

weinig indirecte bestedingen). het merendeel van de bezoekers komt uit de regio Amsterdam . 

Leegstand 

Er is sprake van leegstand in Cultuurpark Westergasfabriek doordat binnen de exploitatie van het terrein, een 

belangrijke rol weggelegd is voor tijdelijke leisurefuncties. Hierdoor staan de verhuurbare ruimtes dan ook 60 

tot 70% van de tijd leeg (Grootscholte, 2006). Dit heeft een negatief effect op de (meer)waarde van de 

leisurevoorzieningen voor het gebied. 
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Functiesynergie 

Er is sprake van functiesynergie in Cultuurpark Westergasfabriek. Er treden een aantal functionele 

synergievoordelen op, door de clustering van leisurevoorzieningen, en doordat er bedrijvigheid in het gebied 

aanwezig is. De synergievoordelen zijn: 

• Verhoging van de bezoekfrequentie. Dit komt vooral door de tijdelijke leisurefuncties in Cultuurpark 

Westergasfabriek. 

• Verlenging van de gemiddelde verblijfsduur: het landschapspark zorgt ervoor dat bezoekers, langer in 

het gebied blijven. Verder is er horeca aanwezig, waardoor de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers 

wordt verlengd. Ook is er sprake van combinatiebezoek tussen leisurevoorzieningen en kleinschalige 

kantoren (werknemers die na werktijd, leisurevoorzieningen bezoeken). 

• Verlenging van de bezoekuren. De bezoekuren van enkele leisurevoorzieningen in Cultuurpark 

Westergasfabriek sluiten goed op elkaar aan (zoals het restaurant in het Transformatorgebouw en de 

bioscoop in het Ketelhuis). 

• Betere afstemming van de invulling van het gebied op de gewenste doelgroep. De leisurevoorzieningen 

en bedrijvigheid hebben een culturele invulling gekregen. 

Functiesynergie met het omringende gebied 

De functiesynergie tussen Cultuurpark Westergasfabriek en het omringende stedelijke gebied is gering. Er is 

wel sprake van verhoging van de bezoekfrequentie doordat bewoners van omliggende buurten gebruikmaken 

van enkele leisurevoorzieningen (zoals de tennisbanen). 

KATALYSERENDE EFFECTEN 

De leisurevoorzieningen in Cultuurpark Westergasfabriek hebben mede als katalysator gefunctioneerd van de 

herstructurering van stadsdeel Westerpark. 

Herstructurering stadsdeel Westerpark 

Stadsdeel Westerpark was ooit één van de minder populaire delen van de stad, maar dit is mede door de 

ontwikkeling van Cultuurpark Westergasfabriek positief veranderd (imagoverbetering). In de periode tussen 

1998 en 2003 zijn er tevens veel woningen gerenoveerd in het stadsdeel, een proces wat nog steeds gaande is. 

Dit heeft in combinatie met de ontwikkeling van Cultuurpark Westergasfabriek een aantal katalyserende 

effecten teweeg gebracht en komt tot uitdrukking in een stijging van de buurtwaardering, en een stijging van 

de woningwaarden in de omliggende buurten van het gebied. Het woonklimaat is dus versterkt. 

Buurtwaardering 

De waardering voor de buurt is gestegen in stadsdeel Westerpark. In de periode 2001-2007 is het totaaloordeel 

over de buurt met 0,8 gestegen naar 7,4 (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, 2009). Dit is 

bovengemiddeld in Amsterdam en op stadsdeel Bos en Lommer na, zelfs de grootste stijging in totaaloordeel. 

Alle buurten in Westerpark kennen een aanzienlijke waarderingsstijging, vooral de buurten die grenzen aan 

Cultuurpark Westergasfabriek. 

Waardeontwikkeling 

De waardeontwikkeling van bestaande woningen in de periode 1999-2009 in Amsterdam bedroeg gemiddeld 

ongeveer 90%, en in enkele gevallen meer dan 110% (Gemeente Amsterdam, 2009). Cultuurpark 

Westergasfabriek ligt in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, de waardeontwikkeling bedroeg hier 110%. Dit 

percentage ligt zelfs nog hoger voor de omliggende buurten: Houthavens, Staatsliedenbuurt en Sloterdijk. 
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SUCCESFACTOREN 

Op basis van de voorgaande analyse van Cultuurpark Westergasfabriek, is bepaald welke factoren ten 

grondslag liggen aan het succes: 

• Authenticiteit. 

• Clustering van leisurevoorzieningen en culturele bedrijvigheid . 

• Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. 

• De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen. 

Authenticiteit 

Cultuurpark Westergasfabriek is authentiek en dit komt vooral door het historische decor van het terrein, dat 

tevens goed past bij de culturele invulling. De historische architectuur en de culturele invulling versterken 

Figuur 21 De gebouwen in Cultuurpark Westergasfabriek zijn omgeven door groen. 

elkaar. Nieuwbouw had er 

waarschijnlijk niet voor gezorgd dat 

Cultuurpark Westergasfabriek zo 

succesvol zou zijn. De bezoekers 

ervaren een bepaalde echtheid 

wanneer zij het terrein bewandelen of 

de gebouwen bezichtigen, en de 

functionele invulling versterkt dit. Dit 

heeft een positief effect op het aantal 

bezoekers dat gegenereerd wordt 

(Pine en Gilmore, 2009) . 

Clustering van leisurevoorzieningen 

en culturele bedrijvigheid 

De culturele invulling maakt deel uit 

van de identiteit van het gebied . Door 

de clustering van bedrijvigheid en 

leisurevoorzieningen, gericht op 

cultuur, is het gebied erg herkenbaar. 

Verder wordt de clustering van culturele bedrijvigheid, door de vaste huurders ook veelvuldig genoemd als één 

van de voornaamste vestigingsredenen (Grootscholte, 2006). 

Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties 

Cultuurpark Westergasfabriek is sterk gericht op tijdelijke leisurefuncties. Dit trekt het grootste gedeelte van de 

bezoekers aan. Daarnaast leveren ze een flinke impuls aan de levendigheid, zorgen voor meer activiteit en een 

sterkere participatie. Enkele grootschalige evenementen die jaarlijks plaatsvinden in Cultuurpark 

Westergasfabriek zijn 'Awakenings' (in de Gashouder) en 'Live at Westerpark' op het manifestatieterrein . 

Overlast 

Er is wel sprake van overlast voor de omwonenden, door de evenementen die georganiseerd worden in 

Cultuurpark Westergasfabriek (Grootscholte, 2006). Een van de maatregelen vanuit stadsdeel Westerpark is 

dat er jaarlijks maximaal zes grote evenementen (met meer dan 10.000 bezoekers) gehouden mogen worden 

op het manifestatieterrein (openlucht) . 
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Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte 

De openbare ruimte in Cultuurpark Westergasfabriek is van een hoogwaardige kwaliteit. Dit komt omdat in het 

ontwerp, het landschapspark een belangrijke rol speellde. De verbinding met de natuur in de openbare ruimte 

van het gebied is zeer nadrukkelijk aanwezig. Het park heeft een ontmoetingsfunctie en veel mensen maken er 

dan ook gebruik van. Het park verbindt de monumentale fabrieksgebouwen en zorgt er dus voor dat het één 

geheel is. Tevens is er ruimte voor tijdelijke leisurefuncties in de openbare ruimte (zoals het 

ma n ifestat ieterrei n). 

De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen 

Stadsdeel Westerpark heeft de intentie gehad om een onderscheidend gebied te ontwikkelen. Cultuurpark 

Westergasfabriek moest bijdragen aan de herstructurering, en het imago van het stadsdeel. Het stadsdeel was 

dan ook bereid om een deel van de investering te financieren. 

5.4 CHASSÉ PARK 

Figuur 22 Oud versus nieuw, het Chassé theater in Chassé park. 

Chassé park is een geherstructureerd militair terrein in Breda waar zowelleisurevoorzieningen als woningen en 

kantoren zijn gerealiseerd. Enkele gerealiseerde leisurevoorzieningen zijn: een casino (Holland Casino), een 

theater (Chassé theater) en een poppodium (Mezz). Chassé park is 13 hectare groot en de visie is geformuleerd 

door Rem Koolhaas en Xaveer de Geyter. Het masterplan voor het hele Chassé terrein is ontworpen door 

architechtenbureau OMA. In 2007 is het officieel geopend, 13 jaar na het begin van de bouw met het Chassé 

theater. 
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LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

Breda 

Breda is naar inwoneraantal de derde stad van Noord-Brabant en behoort tot de 10 grootste gemeenten van 

Nederland. Breda is een garnizoens 9 - en vestingstad. De gemeente Breda heeft 173.467 inwoners 

(statline.cbs.nl, geraadpleegd op 10-08-2010) en de gehele agglomeratie Breda telt ongeveer 315 .000 

inwoners. 

Breda beschikt over een haven en is goed bereikbaar per auto. De zogenaamde 'ruit van Breda' bestaat uit de 

autosnelwegen A16, A27, A58 en A59. Daarnaast is Breda ook goed bereikbaar per bus en trein. In de toekomst 

zal Breda nog meer een internationaal knooppunt worden als de Hogesnelheidslijn Schiphol-Antwerpen (HSL

Zuid) gaat rijden. Breda zal via een snelle shuttleverbinding verbonden zijn met de HSL-Zuid. Als gevolg hiervan 

is een groot nieuw plan voor station Breda en de omliggende stadsdelen opgesteld (Via Breda). Dit zal de 

komende jaren tot ontwikkeling komen. 

Chassé park 

Chassé park ligt ten zuiden van station Breda, dat ten noorden van de binnenstad ligt (zie figuur 23). Bezoekers 

kunnen Chassé park goed bereiken per auto en bus, er zijn vier buslijnen die stoppen bij het complex. Tevens is 

er een parkeergarage aanwezig (Chassé parking) met een capaciteit van 910 parkeerplaatsen. De gehele 

westkant van Chassé park wordt begrensd door water (de Singel) . 

Figuur 23 ligging Chassé park in Breda (eigen bewerking Google Maps, 2010) 

GESCHIEDENIS 

Chassé terrein 

Na de afbraak van de vestingwallen tussen 1870-1880, reserveerde het Rijk een groot deel van de vrijgekomen 

gronden voor kazernes en militaire oefenterreinen. Het gebied rond de Chassé kazerne werd bekend als het 

9 Een garnizoensstad is een stad van militair belang, waar één of meerdere legerafdelingen gevestigd zijn. 
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Chassé terrein en heeft tot het eind van de twintigste eeuw dienst gedaan als exercitieterrein. Het oudste 

gebouw op dit terrein is het voormalige nonnenklooster Sint Catharinadal uit 1308. 

In 1898 werd begonnen met de bouw van de Chassé kazerne, die opgeleverd werd op 1 juli 1899. Het gebouw 

van 108 meter breed en twee woonlagen hoog heeft in het midden een monumentale façade. In het portiek 

voor de hoofdingang, is het wapenschild van generaal baron David Hendrik Chassé (vandaar de naamgeving 

van het terrein) en een schild met de plattegrond van de citadel van Antwerpen opgenomen. Door 

verbouwingen is er weinig van het oorspronkelijke interieur overgebleven. In 1994 is het bibliotheekinterieur 

en het verenigingslokaal voor de officieren gesloopt. Het exercitieterrein diende ook als paardenrenbaan voor 

de Harddraverij- en Renvereniging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er in de kazerne 

opleidingseenheden van de Kriegsmarine. In 1948 werd hier de Artillerieschool gevestigd, later het Artillerie 

Opleidingscentrum dat in 1993 verhuisde naar Oldebroek. 

Herontwikkeling Chassé terrein 

In 1992 is voor de binnenstad van Breda een apart Structuurplan Binnenstad vastgesteld, dat diende als 

toetsingskader voor ontwikkelingen binnen de singels (Harmelink, 2009). In dat plan werd het Chassé terrein 

aangewezen als één van de drie belangrijke ontwikkelingslocaties in het centrum van Breda, waarin een aantal 

regionale leisurevoorzieningen een plek zouden kunnen krijgen. Deze focus op leisurevoorzieningen paste in 

het veranderende denkkader dat vanaf begin jaren negentig in Breda zijn intrede deed: het bewustworden van 

de belevings- en culturele waarde van de binnenstad, om de economie te stimuleren en ontvolking tegen te 

gaan. 

De gemeente schreef in 1994 een ontwerpcompetitie uit voor professionele ontwerpers om te komen tot een 

door bewoners gedragen ontwerp voor het terrein (Remmerswaal, 2010). Van de vijf ontwerpen bleken er 

twee ontwerpen favoriet te zijn. De gemeenteraad keurde deze echter allebei af. Toch moest de voortgaande 

verloedering van de binnenstad tegengegaan worden . Na veel wikken en wegen is besloten om een compromis 

te sluiten tussen beide ontwerpen en gezamenlijk een nieuw ontwerp te maken. Hiervoor is de campusvisie 

van Rem Koolhaas leidend geworden. Door een groen (woon)gebied met aan de randen commerciële en 

culturele ruimten te ontwerpen, zou het groene karakter voor een belangrijk gedeelte behouden blijven. 

In 1994 werd begonnen met de bouw van het Chassé theater . In juni 1998 begint rondom de Chassé kazerne, 

de bouw van Chassé park. Op 18 december 1998 worden het Stadsarchief en het Breda's Museum in de Chassé 

kazerne ondergebracht. In het jaar 2000 heeft het project de status landelijk voorbeeldproject gekregen, als 

voorbeeld voor het thema 'levende parken en pleinen'. 

Ontwikkeling 

Chassé park is ontwikkeld door zowel een publieke als enkele private partijen . De totale investering bedroeg 

€365 miljoen, dit is zowel publiek (€l10 miljoen) als privaat ((255 miljoen) gefinancierd . De partijen die 

betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling zijn (Gemeente Breda en Chassé CV, 2004): 

• Gemeente Breda (betrokken bij de uitbreiding van de stadskantoren, Chassé theater, Chassé Parking, 

Breda's Museum/Stadsarchief, Poppodium Mezzen reconstructie van de Claudius Prinsenlaan). 

• Chassé CV: een samenwerkingsverband van Proper-Stok Woningen en AM Wonen (ontwikkelaar van 

alle wooncomplexen behalve Carré, het ontwerp en de aanleg van het stadspark en het voorlopig 

ontwerp van de Chassé parking) . 

• Holland Casino (ontwikkelaar van het casino) . 

• Woningstichting Singelveste (ontwikkelaar van woningcomplex Carré) . 

• Golden Tulip (ontwikkelaar van het hotel) . 

• Van Opstal Breda (ontwikkelaar van locatie de Beeldenaar) . 
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PROGRAMMA VAN EISEN 

Het programma van eisen voor het ontwerp van Chassé park bevatte een aantal randvoorwaarden (Harmelink, 

2009): 

• Realisatie van minimaal 600 woningen . 

• Minimaal 1/6 deel van de woningbouw moet bestemd zijn voor de sociale huursector. 

• Realisatie van minimaal 600 parkeerpl'aatsen in het gebied, zoveel moge'lijk ondergronds. 

• Behoud van de monumentale delen van de kazerne. 

• Aansluiting op de ecologische zone. 

• Behoud van waardevolle boomgroepen . 

• Aansluiting op de gewenste gemeentelijke ontwikkelingen (stadskantoor, theater, etc.) 

• Maximaal 25% van het totale gebied mag bebouwd worden . 

Ten tijde van opstelling van het programma van eisen, was het Chassé theater al gerealiseerd. Verder is de 

Kloosterkazerne buiten het plan gehouden omdat men bang was dat dit een te zware belasting zou zijn voor 

het ontwerp. Vandaar dat toen besloten is, dat de Kloosterkazerne een aparte ontwikkeling zou worden 

(Thooien, 2010). Uiteindelijk was Holland Casino bereid om te investeren in het rijksmonument. 

HET CONCEPT 

Het concept is bedacht door Rem Koolhaas, die de invulling van het Chassé park heeft ontworpen. Hij bedacht 

een multifunctioneel campusmodel voor het terrein (Gemeente Breda en Chassé CV, 2004). Chassé park is 

opgezet als een parkachtige wijk met veel groen, waarin de gebouwen als losse elementen verspreid staan . De 

groene openbare ruimte moet voor een natuurlijke eenheid binnen de wijk zorgen. Daarnaast was het de 

bedoeling om Chassé park te verbinden met zijn historische omgeving en dus niet te isoleren van de rest van de 

binnenstad. Er is in Chassé park geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk, waardoor het een rustige 

wijk is. De ontmoetingsfunctie speelt een belangrijke rol en daarvoor zijn bewuste verblijfplaatsen gecreëerd . 

Voorbeelden hiervan zijn de (semi)-private ontmoetingsplaatsen die zich in de binnentuinen van enkele 

appartementencomplexen bevinden, het Chassé plein en de verdiepte zitkuil bij het Breda's 

Museu m/Stadsarchief. 

Gerealiseerd programma 

Chassé theater 

Figuur 24 De achterzijde van het Chassé theater. 

Het Chassé theater (zie figuur 

24) is ontworpen door 

Herman Herzberger en een 

van de grotere theaters in 

Nederland (13.500 m2
) . Het is 

in 1995 opgeleverd en 

vormde het startschot voor 

de ontwikkeling van Chassé 

park . Het is gefinancierd door 

de gemeente, en wordt 

verhuurd aan Chassé Theater 

N.V. 
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Chassé theater bestaat uit : 

• Holland Casino zaal met 1.430 zitplaatsen. 

• Finntax Telecom zaal met 650 zitplaatsen. 

• Pierre de Jonge zaal met 200 zitplaatsen. 

• Chassé Cinema met drie filmzalen. 

• Twee horecagelegenheden (waaronder het theatercafé). 

• Diverse foyers. 

Holland Casino Breda 

Holland Casino Breda is gevestigd in de oude Kloosterkazerne (zie figuur 25) . Het is één van de grootste casino's 

van Nederland met een oppervlakte van 12.390 vierkante meter, waarvan 4.700 vierkante meter nieuwbouw 

(Van anna, 2007) . Het binnenterrein van de oude Kloosterkazerne is volledig overdekt waardoor een groot 

vloeroppervlak is ontstaan en men binnen tegen de gevels aankijkt. Holland Casino Breda bestaat uit : 

• Zeven speelzalen . 

• Zeven bars. 

• Een museum. 

• Een restaurant. 

Figuur 25 Holland Casino Breda. 

Figuur 26 Poppodium Mezz. 

Poppodium Mezz 

Poppodium Mezz is voor een gedeelte 

gevestigd in de oude Officiersmess uit 

1899 en heeft een vloeroppervlakte van 

1.600 vierkante meter. Er is namelijk een 

koperen, schelpvormige uitbreiding 

gerealiseerd, waar zich een zaal (capaciteit 

voor 650 bezoekers), de foyer en 

kleedkamers bevinden (zie figuur 26) . In 

het oude gedeelte bevinden zich een café, 

oefenruimtes, toiletten, een garderobe en 

kantoorruimte. 

Breda's Museum/Stadsarchief 

Breda's Museum/Stadsarchief is gevestigd 

in de oude Chassé kazerne. De 

hoofdingang ligt aan de zijde van het 

Chassé park. Naast een museum over de 

geschiedenis van Breda, is er ook een 

stadsarchief gevestigd . 

Woningen 

Er zijn 676 woningen gerealiseerd in 

Chassé park (Van anna, 2007). Het 

merendeel daarvan zijn koopwoningen 

(446). 
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De woningvoorraad in Chassé park bestaat uit negen verschillende woningtypen: 

• De Beeldenaar (30 woningen). 

• Singelappartementen (44 woningen). 

• Parkappartementen (137 woningen). 

• Carré (144 woningen) . 

• Stadswoningen (14 woningen) . 

• Museumwoningen (34 woningen). 

• Wintertuin (75 woningen). 

• Theaterwoningen (46 woningen). 

• Het Paleis (86 woningen). 

• Parkvilla's (66 woningen). 

Overig 

Overige functies in Chassé park zijn : 

• Een 3-sterren hotel (Golden Tulip Keyser met 87 kamers). 

• Een stadspark (circa acht hectare). 

• Kantoren (30.929 m2
) . 

• Kleinschalige detailhandel op de begane grond van woningcomplex de Beeldenaar (2.000 m2
) . 

• Een parkeergarage (Chassé parking met een capaciteit van 910 parkeerplaatsen) . 

Toekomstplannen 

Vanaf de ontwerpfase, zijn er al plannen om een tophotel (5 sterren) te ontwikkelen in het gebied. Dit zou dan 

naast het Holland Casino Breda moeten verrijzen. 

Fasering 

Onderdeel 

Chassé theater 

Breda's 
Museum/Stadsarchief 

De Beeldenaar 

Chassé parking 

Singelapparteme nten 

Hotel Golden Tulip Keyser 

Parkappartementen 

Carré 

Poppodium Mezz 

Stadswoningen 

Holland Casino Breda 

Museumwoningen 

Wintertuin 

Stadskantoor 

Theaterwoningen 

Het Paleis 

Parkvilla 's 

Opgeleverd 

1995 

1999 

1999 

2000 

2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2002 

2003 

2003 

2003 

2005 

2005 

2006 

2007 

Aantal woningen 

30 

44 

137 
144 

14 

34 

75 

46 
86 

66 

Bron: Van Onna, 2007 

De realisatie heeft sterk gefaseerd 

plaatsgevonden . Het Chassé theater vormde 

het begin van de ontwikkeling van Chassé park. 

Deze werd in 1995 als eerste opgeleverd. In 

tabel 11 is het programma te zien, en in welke 

jaren de verschillende onderdelen zijn 

opgeleverd. Wat betreft de woningen was de 

fasering contractueel vastgelegd in drie delen. 

In deze delen waren de grondafdracht, de 

infrastructurele werken en de opstallen 

verdeeld, maar dit is in de praktijk enigszins 

door elkaar gehaald. Dankzij het campusmodel 

kon er vrij flexibel met de onderdelen worden 

geschoven (Thooien, 2010). De verschillende 

leisurevoorzieningen zijn al in een vroeg 

stadium van het ontwikkelproces opgeleverd. 

Dit was een stimulans voor de verkoop en de 

verhuur van veel woningen, die in een later 

stadium werden gebouwd . Er was dan ook 

sprake van een hoge afzetsnelheid. 
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DE (MEER)WAARDE VAN DE LEISUREVOORZIENINGEN 

Sociaal bindmiddel 

De leisurevoorzieningen in Chassé park zijn sterk gericht op ontmoeting en vermaak. Zowel de opzet van het 

park als de horecavoorzieningen hebben een ontmoetingsfunctie binnen het gebied. Verder nog zijn het Chassé 

theater, Holland Casino Breda en poppodium Mezz gericht op vermaak. Echter door de combinatie met 

woningen is er gedurende de dag, vooral in de avond veel activiteit (vooral aan de rand van het gebied). De 

levendigheid in het gebied is redelijk groot door de verschillende leisurevoorzieningen. 

Identiteitsverschaffer 

De leisurevoorzieningen in Chassé park geven het gebied een onderscheidend vermogen en sterk(er) imago. 

Enkele leisurevoorzieningen (vooral Chassé theater en Poppodium Mezz) zijn opvallende architectonische 

gebouwen waardoor deze erg herkenbaar zijn . Verder zijn enkele leisurevoorzieningen gevestigd in 

gerestaureerde monumentale gebouwen, waardoor de culturele invulling versterkt wordt. 

Het gebied is een bezoekersgenerator, jaarlijks bezoeken naar schatting ongeveer 1,5 miljoen mensen de 

verschillende leisurevoorzieningen in Chassé park. 

Chassé theater 

8ëloèléènaantBIlen van m 
2005 

373.000 

Holland Casino Breda 603.00 

2006 

404.000 

615.00 

34.905 

IIi'CHIüSi. k 
2007 2008 2009 

406 .000 416.000 408 .000 

650.000 613.000 550.000 
85.000 29 .000 38.000 Breda's Museum 34.923 

------------~~~--------------------------------~~--------------Poppodium Mezz 63 .650 68.300 68.000 74.000 75.000 

Bron: Bredata, geraadpl@egd op 23-08-2010 en Holland Casino, 2010 

In tabel 12 is te zien hoeveel bezoekers de grootste leisurevoorzieningen in Chassé park trokken, in de 

afgelopen vijf jaar. Chassé cinema is onderdeel van Chassé theater en had 82.000 bezoekers in 2009 

(Mouthaan, 2010). Holland Casino Breda is het op drie na best bezochte Holland Casino van Nederland. De 

afgelopen vijf jaar had Holland Casino Breda gemiddeld 607.000 bezoekers per jaar. Een gemiddelde vestiging 

van Holland Casino trekt 492 .000 bezoekers op jaarbasis. 

Prijzen 

Chassé park heeft een aantal prijzen en nominaties in de wacht gesleept. Naast een nominatie voor de 

Neprom-prijslD voor locatieontwikkeling 2007, werd de eenmalige Volhardingsprijs gewonnen. Volgens de jury 

is er een plan ontwikkeld: 'waaruit in alles een samenspel van eigenwijsheid, chemie, vasthoudendheid en trots 

op de stad blijkt. ' 

Economische pijler 

De leisurevoorzieningen in Chassé park leveren veel bestedingen en werkgelegenheid op. Dit komt vooral 

doordat enkele leisurevoorzieningen, een hoog opbrengstpotentieel hebben (vooral Holland Casino Breda en 

Chassé theater). In Holland Casino Breda zijn alleen al 386 banen gecreëerd (De Ondernemer, 2008) . Het 

behoort bovendien tot de top 50 van grootste werkgevers in West-Brabant . 

10 De NEPROM-prijs is ingesteld om de samenwerking tussen overheid en markt op het gebied van projectontwikkeling te bevorderen. 
Andere belangrijke criteria naast de samenwerking zijn goede stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit en het commercieel 
succesvol zijn van het project (www.neprom.nl). 

58 



Succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Rick Janssen 

Indirecte bestedingen 

De indirecte bestedingen met betrekking tot het bezoek aan de leisurevoorzieningen zijn redelijk groot. Dit 

komt omdat Chassé park aansluit op de historische binnenstad. Er is vaak sprake van combinatiebezoek tussen 

de leisurevoorzieningen in Chassé park en de leisurevoorzieningen en retail in de binnenstad . Verder genereert 

het gebied weinig toerisme, het merendeel van de bezoekers komt uit de regio Breda. 

Functiesynergie 

Er is sprake van functiesynergie in Chassé park. Er treden een aantal functionele synergievoordelen op, door de 

clustering van leisurevoorzieningen. De synergievoordelen zijn: 

• Verhoging van de bezoekfrequentie. Dit komt doordat er verschillende soorten leisurevoorzieningen 

aanwezig zijn . 

• Verlenging van de gemiddelde verblijfsduur. Er is horeca aanwezig in het gebied, waardoor de 

gemiddelde verblijfsduur van bezoekers wordt verlengd . Daarnaast zijn er verschillende (voordelige) 

arrangementen waarbij bezoek aan meerdere leisurevoorzieningen wordt gestimuleerd. 

• Verlenging van de bezoekuren. De bezoekuren van enkele leisurevoorzieningen in Chassé park sluiten 

goed op elkaar aan (zoals Breda's Museum en Chassé theater) . Echter is het bezoek wel voor het 

grootste gedeelte op de avond gericht. 

• Vergroting van het bereik naar doelgroepen. Door de combinatie en clustering van enkele grootschalige 

leisurevoorzieningen is het verzorgingsgebied enorm vergroot. 

Functiesynergie met het omringende gebied 

De functiesynergie tussen Chassé park en het omringende stedelijke gebied is groot. Dit komt vooral omdat de 

leisurevoorzieningen in Chassé park, aansluiten op de historische binnenstad, en er sprake is van 

combinatiebezoek. 

KATALYSERENDE EFFECTEN 

De leisurevoorzieningen in Chassé park hebben als katalysator gefunctioneerd van de herpositionering van de 

binnenstad van Breda . 

Herpositionering binnenstad 

Breda heeft een historische binnenstad maar was begin jaren negentig geen echte bezoekersgenerator. De 

ontwikkeling van Chassé park, met al haar leisurevoorzieningen, heeft in combinatie met de ontwikkeling van 

de Nieuwe Markll een aantal katalyserende effecten teweeg gebracht. 

Investeringen binnenstad 

Sinds 1992 is er voor meer dan €800 miljoen geïnvesteerd in de binnenstad (zowel door publieke als private 

partijen). Zonder de ontwikkeling van Chassé park en de Nieuwe Mark was deze investering nooit zo groot 

geweest (Thooien, 2010). Een voorbeeld hiervan is dat er in 2008 een bioscoop (MustSee) is geopend in de 

omgeving van Chassé park. Het is een van de grotere bioscopen in de regio en dit is tot ontwikkeling gekomen, 

door de enorme toename van bezoekers in de binnenstad . De binnenstad is weer opgebloeid en dit heeft 

geleid tot de verkiezing van beste binnenstad van Nederland in 2010 en 2011. 

11 In de periode 2004-2008 is het water van de rivi er de Mark, onder de projectnaam de Nieuwe Mark, teruggebracht in het centrum (nabij 
de vroegere haven van Breda). Het project maakt onderdeel uit van de herinrichting van de westflank van de historische binnenstad 
(www.colijn .nl) . 
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Buitenlandse ondernemingen 

De afgelopen jaren hebben 54 Amerikaanse ondernemingen zich gevestigd in de regio Breda (Thooien, 2010) . 

Deze ondernemingen stallen hun werknemers in de omgeving en dat betekent dat de locatiekeuze mede 

afhankelijk is van het voorzieningenaanbod in de stad . Breda beschikt over een totaalpakket aan 

grootstedelijke voorzieningen, waar de leisurevoorzieningen in Chassé park aan bijdragen . Het 

vestigingsklimaat voor (buitenlandse) ondernemingen is versterkt als gevolg van de ontwikkeling van Chassé 

park. 

Chassé theater 

Het Chassé theater werd in 1995 opgeleverd en het ambitieniveau voor de ontwikkeling ervan was erg hoog. 

Dit heeft het ambitieniveau voor de ontwikkeling van de rest van Chassé park sterk beïnvloed (Thooien, 2010). 

Er is dus sprake geweest van een katalyserend effect. 

SUCCESFACTOREN 

Op basis van de voorgaande analyse van Chassé park, is bepaald welke factoren ten grondslag liggen aan het 

succes: 

• Authenticiteit. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp. 

• Clustering van leisurevoorzieningen. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. 

• De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen. 

Authenticiteit 

Chassé park is authentiek en dit komt vooral door enkele historische gebouwen die behouden zijn gebleven. 

Het behoud van enkele monumentale gebouwen speelde een belangrijke rol bij het ontwerp van Chassé park. 

Figuur 27 Hoogwaardige kwaliteit van zowel de 

architectuur en het ontwerp als de openbare ruimte. 

Chassé park is volgens Thoolen (2010) als residentieel gebied 

een succes, mede door de waarde van de monumentale 

gebouwen. De vestiging van Holland Casino Breda in de oude 

Kloosterkazerne is uniek in Nederland, waardoor extra 

bezoekers worden aangetrokken. 

Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp 

De architectuur en het ontwerp van de gebouwen in Chassé 

park zijn van een hoogwaardige kwaliteit. Het Chassé theater 

is een zeer herkenbaar gebouw in de stad, en is het boegbeeld 

van Chassé park. Er is tevens veel publiciteit gegenereerd, 

doordat Rem Koolhaas zeer uiteenlopende gebouwen heeft 

ontworpen, binnen zijn campusmodel. Ook de 

stedenbouwkundige inpassing en integratie in de bestaande 

stedelijke structuur is goed gelukt, het gebied sluit goed aan 

op de historische binnenstad en vormt geen barrière. 

Clustering van leisurevoorzieningen 

In Chassé park zijn de leisurevoorzieningen geclusterd langs de 

randen van het gebied. Het aanbod is zeer gevarieerd. De 
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clustering zorgt ervoor dat er samenwerkingsverbanden zijn ontstaan tussen de leisurevoorzieningen. Een 

voorbeeld hiervan is een hotelarrangement dat Holland Casino Breda aanbiedt in samenwerking met Golden 

Tulip Keyser (Van Onna, 2007). Deze samenwerkingsverbanden zijn gericht op het stimuleren van 

combinatiebezoek en om de aanwezige bezoekers er langer te laten verblijven. 

Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte 

De openbare ruimte in Chassé park is van een hoogwaardige kwaliteit. In het ontwerp is veel aandacht besteed 

aan de openbare ruimte, en deze wordt momenteel dan ook als prettig ervaren door de bewoners (Thooien, 

2010) . Daarnaast wordt de openbare ruimte goed beheerd en onderhouden, waardoor er geen sprake is van 

kwaliteitsvermindering. Er is tevens een verbinding met de natuurlijke omgeving gemaakt, in het stadspark, 

waar veel ruimte is voor groen. Verder zijn er enkele monumentale bomengroepen aanwezig (onder andere 

langs de Singel), die zijn opgenomen in het ontwerp en een belangrijk element vormen binnen de 

groenstructuur. 

De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen 

Er was een intentie vanuit de gemeente om een onderscheidend gebied te ontwikkelen . Het was de bedoeling 

dat de binnenstad, nieuwe impulsen kreeg, en daarom wilde de gemeente graag dat er grootstedelijke 

leisurevoorzieningen ontwikkeld werden op het Chassé terrein . De gemeente was daarvoor bereid om een 

gedeelte van de investering te financieren. Bij de realisatie van het Chassé theater, dat eerder is gerealiseerd 

dan de rest van Chassé park, werd deze intentie al 'uitgesproken' doordat Herman Hertzberger werd gevraagd 

om het te ontwerpen. 

5 .5 CANAL CITY HAKATA 

Figuur 28 Luchtfoto van Canal City Hakata (DTZ, 2009). 

Canal City Hakata is een nieuwbouwcomplex in Fukuoka (Japan) waar zowel leisurevoorzieningen (zoals een 

theater, bioscoop en hotels) als retail en kantoren zijn gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte voor tijdelijke 

leisurefuncties, dit zijn vooral evenementen, shows en optredens (1.800 op jaarbasis). Het complex heeft een 
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totale vloeroppervlakte van 240.000 vierkante meter (op een gebied van negen hectare). Het is ontworpen 

door de Amerikaanse architect Jon Jerde van The Jerde Partnership (DTZ, 2009) en in 1996 geopend. 

LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

Fukuoka 

Fukuoka is de grootste stad van het eiland Kyushu in Japan. Japan bestaat uit vier hoofdeilanden waarvan 

Kyushu het meest zuidelijk ligt. Het is bovendien één van de oudste steden van Japan (DTZ, 2009). Fukuoka 

heeft ongeveer 1,6 miljoen inwoners en de agglomeratie heeft circa 2,34 miljoen inwoners. (Fukuoka Jisho Co., 

Ltd, 2010). Het huidige Fukuoka is een samenvoeging van de steden Fukuoka en Hakata. Fukuoka beschikt 

verder over een internationale luchthaven (Fukuoka International Airport), zeehaven (Hakata Port) en metro. 

Daarnaast is er een snelle ferry verbinding met de stad Busan (Zuid-Korea). Fukuoka is goed bereikbaar per 

auto, bus en trein, en beschikt over hogesnelheidstreinverbindingen met andere grote steden in Japan. Door de 

goede transportverbindingen en de gunstige ligging ten opzichte van andere landen, hebben de laatste jaren 

steeds meer multinationals als Toyota, Sony en Toshiba geïnvesteerd in vestigingen in Fukuoka (Overdorf et al, 

2006). Fukuoka wordt gezien als één van de belangrijkste toegangspoorten tot Azië, iets waar de stad zelf al 

jaren een marketingbeleid op voert. 

Canal City Hakata 

Canal City Hakata ligt tussen station Tenjin, dat in de binnenstad ligt, en station Hakata, waar de 

hogesnelheidstreinen stoppen (zie figuur 29). Momenteel wordt station Hakata gereconstrueerd, dit zal naar 

verwachting in 2011 klaar zijn. Bezoekers kunnen Canal City Hakata goed bereiken per auto en openbaar 

vervoer, vanaf de beide stations is het mogelijk om per bus of metro bij het complex te komen. Tevens is er een 

parkeergarage aanwezig met een capaciteit van 1.550 parkeerplaatsen. 

Figuur 29 Ligging Canal City (eigen bewerking Google Maps, 2010) 

GESCHIEDENIS 

Op de locatie van Canal City Hakata stond voorheen een oude weverij. Hoewel de weverij in de binnenstad lag, 

bleef na sluiting ervan, het gebied braak liggen en raakte het in verval. Aan het einde van de jaren tachtig kreeg 

de stad Fukuoka te maken met een sterke toename van de bevolking. Verder had de stad te maken met een 

uitstervende binnenstad en wezen onderzoeken uit dat er een gebrek aan sociale cohesie was in Fukuoka 

(Fukuoka Jisho Co., Ltd, 2010). Als reactie hierop werd in de binnenstad van Fukuoka een grootschalig leisure-, 
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retail- en kantorencomplex ontwikkeld. Het complex moest het bestaande retailaanbod vergroten, het 

omringende gebied opwaarderen en de ontmoetingsfunctie versterken. 

Ontwikkeling 

Canal City Hakata is ontwikkeld door drie private partijen: 

• Fukuoka Jisho Co., Ltd. 

• Fukuoka Japan Urban Design & Development Co., Ltd. 

• Sumitomo Life Insurance. 

De totale investering bedroeg 0,14 miljard en is met privaat geld gefinancierd. Dat was in die tijd, de grootste 

private ontwikkeling ooit in Japan. 

HET CONCEPT 

Het concept van Canal City Hakata is 'de stad als theater' ra city theatre ' ). Het gaat niet zozeer om de 

gebouwen of de functies maar om de mensen (Fukuoka Jisho Co ., Ltd, 2010) . De bezoekers kunnen een show 

bezichtigen als publiek, of meedoen als acteur. Daarnaast spelen water en de natuur een grote rol in het 

concept van Canal City Hakata . Er loopt een kanaal dwars door het complex, mndgevormde en kleurrijke 

gebouwen, die samen een kleine stad vormen. Het kanaal staat symbool voor het complex en is 180 meter 

lang. Verder komen astrologische elementen als de zon, maan en sterren overal in het complex terug op onder 

andere bestrating en borden. 

Figuur 30 De vijf zones rondom het kanaal. 

Figuur 31 Sun Plaza. 

1. Sun Plaza . 

2. Sea Court . 

3. Star Court. 

4. Earth Walk. 

S. Moon Walk. 

Het gebied rondom het kanaal is in vijf zones 

te verdelen, met elk een eigen thema (zie 

figuur 30). De ontwerpen van de zones 

veranderen van natuurlijk in modern . Twee 

van de vijf zones dienen als 

wandelpromenade (Earth Walk en Moon 

Walk) tussen de overige drie zones. De 

evenementen, shows en optredens vinden 

voornamelijk plaats in Sun Plaza . De pleinen 

zijn gericht op tijdelijke leisurefuncties. 

Gerealiseerd programma 

Leisurevoorzieningen en retail zijn de kern 

van het project en beslaan 80% van de totale 

vloeroppervlakte (DTZ, 2009). De overige 

20% bestaat uit kantoorruimte. Er zijn geen 

woningen aanwezig in Canal City Hakata. 
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Het gerealiseerde programma aan leisurevoorzieningen is hetzelfde als het geplande programma. Het complex 

bestaat uit: 

• Retail (44.000 m2
) bestaande uit: 

o Drie megastores. 

o Ongeveer 120 winkels. 

• Een luxe hotel (47.000 m2
). 

• Een zaken hotel met 420 kamers (12.000 m2
) . 

• Een theater (8.500 m2
) met ongeveer 1.100 zitplaatsen. 

• Entertainment (9.500 m2
) bestaande uit: 

o Een arcadehal. 

o Tijdelijke leisurefuncties, zoals evenementen, shows en optredens, die vooral plaatsvinden op 

Sun Plaza (zie figuur 31), Sea Court en Star Court. 

• Een bioscoop (10.500 m2
) met ongeveer 2.500 zitplaatsen . 

• Restaurants (7.500 m2
). 

• Showrooms (7.000 m2
). 

• Kantoren (41.000 m2
). 

• Parkeergarage (1.550 parkeerplaatsen). 

DE (MEER)WAARDE VAN DE LEISUREVOORZIENINGEN 

Sociaal bindmiddel 

De leisurevoorzieningen in Canal City Hakata zijn sterk gericht op ontmoeting en vermaak. Dit komt doordat 

het concept daar ook op gericht is en er veel ruimte is voor tijdelijke leisurefuncties. De wandelpromenades, 

pleinen en horecavoorzieningen hebben een ontmoetingsfunctie binnen het complex, en de bioscoop en het 

theater zijn gericht op vermaak . Verder is er gedurende de hele dag activiteit in het complex. De levendigheid is 

erg groot door de verschillende leisurevoorzieningen. 

Identiteitsverschaffer 

De leisurevoorzieningen in Canal City Hakata geven het complex een groot onderscheidend vermogen en 

sterk(er) imago. Het complex profileert zich als stadstheater, waar het niet alleen gaat om winkelen of 

vrijetijdsbesteding. Dit beeld wordt versterkt door de vele evenementen die er plaatsvinden om de bezoekers 

te vermaken, maar ook door de verbinding met de natuurlijke omgeving. Daarnaast maakt de opvallende 

architectuur, in combinatie met het kleurgebruik, het complex erg herkenbaar. 

Het complex heeft een zeer grote aantrekkingskracht en is een bezoekersgenerator. Canal City Hakata 

genereerde in het eerste jaar meer dan 16 miljoen bezoekers (DTZ, 2009). Tot op heden heeft het complex 

gemiddeld 13 miljoen bezoekers per jaar getrokken (Fukuoka Jisho Co., Ltd, 2010). De bezoekers komen niet 

alleen uit Japan, maar ook uit andere Aziatische landen zoals China en Zuid-Korea. 

Prijzen 

Canal City Hakata heeft een zestal prijzen ontvangen tussen 1996 en 1998, onder andere een prijs voor 'beste 

stedelijke verfraaiing' in 1997 (Fukuoka Urban Beautification Award). 

Economische pijler 

De leisurevoorzieningen in Canal City Hakata leveren veel bestedingen en werkgelegenheid op. Dit komt vooral 

doordat enkele leisurevoorzieningen een hoog opbrengstpotentieel hebben (zoals de bioscoop en het theater). 

Een voorbeeld daarvan is dat alle filmvoorstellingen gedurende het eerste jaar na oplevering van de bioscoop, 
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volledig waren uitverkocht (Fukuoka Jisho Co., Ltd, 2010). Het aantal bioscoopbezoekers in de gehele stad 

steeg zelfs met 50% door de realisatie van de bioscoop in Canal City Hakata. De totale bestedingen zijn circa 

€400 miljoen per jaar (DTZ, 2009). Er zijn daarnaast ongeveer 5.000 banen gecreëerd door de komst van Canal 

City Hakta. 

Indirecte bestedingen 

De indirecte bestedingen met betrekking tot het bezoek aan de leisurevoorzieningen zijn zeer groot. Dit komt 

omdat er naast de leisurevoorzieningen, veel retail aanwezig is. Daarnaast ligt het complex midden in de 

binnenstad van Fukuoka en is er combinatiebezoek mogelijk tussen de leisurevoorzieningen in Canal City 

Hakata en de leisurevoorzieningen en retail in de binnenstad. Bovendien komt een groot gedeelte van de 

bezoekers (46%) van buiten de regio Fukuoka en is het dus een toeristische trekpleister. De indirecte 

toeristische bestedingen zijn dan ook erg groot. 

Retailbestedingen 

Opvallend is dat in de periode 1995-2001, de retailbestedingen in Japan jaarlijks met 15% zijn gedaald maar dat 

in diezelfde periode bleek dat de retailbestedingen in Canal City Hakata maar met maximaal 10% daalde 

(Thorne, 2001). Daarnaast wordt er door 95% van de bezoekers iets gekocht, terwijl dat percentage in de 

overige Japanse winkelcentra veel lager ligt (45%). De aanwezigheid van verschillende leisurevoorzieningen en 

de evenementen, shows en optredens die plaatsvinden in Canal City Hakata, zijn hier voor een groot gedeelte 

verantwoordelijk voor. 

Functiesynergie 

Er is sprake van functiesynergie in Canal City Hakata. Er treden een aantal functionele synergievoordelen op, 

door de clustering van leisurevoorzieningen, en doordat er retail en kantoren in het gebied aanwezig zijn . De 

synergievoordelen zijn: 

• Verhoging van de bezoekfrequentie. Dit komt doordat er verschillende soorten leisurevoorzieningen 

aanwezig zijn in combinatie met een grote diversiteit aan retail en tijdelijke leisurefuncties. 

• Verlenging van de gemiddelde verblijfsduur. Door de tijdelijke leisurefuncties, wordt de gemiddelde 

verblijfsduur van de bezoekers verlengd. Ook de horeca zorgt hiervoor. Daarnaast is er sprake van 

combinatiebezoek door de aanwezigheid van leisurevoorzieningen, retail en kantoren. 

• Verlenging van de bezoekuren . De bezoekuren van enkele leisurevoorzieningen in Canal City Hakata 

sluiten goed op elkaar aan (zoals de restaurants en de bioscoop) en dit geldt ook voor de bezoekuren 

van de retail en de leisurevoorzieningen. 

• Vergroting van het bereik naar doelgroepen. Door de combinatie en clustering van enkele grootschalige 

leisurevoorzieningen met retail, is het verzorgingsgebied enorm vergroot. 

• Betere afstemming van de invulling van het gebied op de gewenste doelgroep. Het hele complex is 

afgestemd op vermaak. 

Functiesynergie met het omringende gebied 

De functiesynergie tussen Canal City Hakata en het omringende stedelijke gebied is groot. Dit komt vooral 

omdat het complex in de binnenstad ligt, waardoor er combinatiebezoek mogelijk is. 

KATALYSERENDE EFFECTEN 

De clustering van leisurevoorzieningen en retail in Canal City Hakata hebben als katalysator gefunctioneerd van 

de revitalisering van de binnenstad van Fukuoka. 
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Revitalisering van de binnenstad 

De binnenstad verkeerde, vóór de ontwikkeling van het complex, in slechte staat. Het in verval geraakte 

stadscentrum bloeide echter weer op nadat Canal City Hakata in 1996 was opgeleverd. Dit kwam vooral door 

een enorme toename van het voetverkeer binnen het stadscentrum, dat gegenereerd werd door het complex. 

Ook het vestigingsklimaat in de binnenstad is versterkt. Canal City Hakata kan dan ook worden gezien als een 

van de beste voorbeelden ter wereld, van vernieuwing van een bestaand gebied door middel van een 

innovatieve combinatie van leisurevoorzieningen en retail (DTZ, 2009). De gehele binnenstad is hierdoor 

gerevitaliseerd. Er is zelfs een nieuwe circulatie van mensen ontstaan in de binnenstad van Fukuoka. Canal City 

Hakata vertegenwoordigt nu een spilfunctie binnen de stedelijke structuur van de stad. 

In 1997, één jaar na de opening van Canal City Hakata, werd de stad Fukuoka verkozen tot 'beste stad van Azië' 

door AsiaWeek12
. Hierbij heeft de ontwikkeling van het complex, en de daarmee ontstane bezoekersstroom, 

een belangrijke rol gespeeld. 

SUCCESFACTOREN 

Op basis van de voorgaande analyse van Canal City Hakata, is bepaald welke factoren ten grondslag liggen aan 

het succes: 

• Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp. 

• Clustering van leisurevoorzieningen en retail 

• Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. 

• Creëren van een bestemming. 

• Inspelen op de belevenis. 

Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp 

De architectuur en het ontwerp van Canal City Hakata zijn van een hoogwaardige kwaliteit (zoals te zien is in 

figuur 32). Hierdoor is het complex een land mark geworden binnen de stad, en is het enorm herkenbaar. Bij 

Figuur 32 Architectuur speelt een belangrijke rol binnen Canal City Hakata. 

het ontwerp is veel aandacht 

besteedt aan het kleurgebruik, 

wat de bezoekers een 

ontspannen gevoel geeft en 

waardoor ze langer willen 

blijven (Fukuoka Jisho Co., Ltd, 

2010). Het is ontworpen door 

een bekende Amerikaanse 

architect, Jon Jerde. Er is tevens 

goed nagedacht over de 

circulatie van bezoekers tijdens 

het ontwerp. De pleinen (Sun 

plaza, Sea Court en Star Court), 

wandelpromenades (Earth Walk 

en Moon Walk) en de straten 

met retail, verbinden de 

megastores in het zuidelijk deel 

12 AsiaWeek was een gerenommeerd nieuwsblad gericht op Azië. In 2001 werd de publicatie ervan stop gezet wegens daling van de afzet. 
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van Canal City Hakata met het theater in het noordelijk deel. Hierdoor zijn voetgangersroutes ontstaan 

waarlangs zoveel mogelijk retailligt, dit heeft een positief effect op de bestedingen. 

Clustering van leisurevoorzieningen en retail 

Na West Edmonton Ma 11 13 was Canal City Hakata, het eerste grootschalige en succesvolle complex ter wereld, 

waarin vooral leisurevoorzieningen en retail zijn gerealiseerd. Tevens was het uniek voor Japan, waar nog niet 

eerder een zodanig grootschalig complex ontwikkeld was (Fukuoka Jisho Co., Ltd, 2010). Toen Canal City Hakata 

geopend werd in 1996, was er bovendien een groot aantal unieke winkels aanwezig, die nergens anders in 

Japan voorkwamen, zoals 'The Sports Authority,14. 

Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties 

Er vinden ongeveer 1.800 evenementen, shows en optredens (zoals muziekconcerten, promotie evenementen, 

water shows, etc.) per jaar plaats in Canal City Hakata (Fukuoka Jisho Co., Ltd, 2010). Het epicentrum van de 

evenementen, shows en optredens is Sun Plaza en ligt aan het kanaal. Maarliefst 58% van de bezoekers is van 

mening dat de tijdelijke leisurefuncties, de grootste attractiewaarde van Canal City Hakata zijn. 

Figuur 33 Verbinding met de natuurlijke omgeving in Earth Walk. 

Creëren van een bestemming 

Hoogwaardige kwaliteit van 

de openbare ruimte 

De openbare ruimte in het 

complex is van een 

hoogwaardige kwaliteit. De 

bezoekers voelen zich er 

prettig. Er is een verbinding 

met de natuurlijke omgeving 

gemaakt (zie figuur 33) en 

het kanaa'l is hier het beste 

voorbeeld van. Daarnaast 

wordt de belevingswaarde 

van de openbare ruimte 

vergroot doordat de vijf 

zones rondom het kanaal, 

gezamenlijk zijn ontworpen 

om de overgang van 

natuurlijk in modern te 

weerspiegelen . 

Canal City Hakata is een van de eerste voorbeelden waarbij stedelijke ontwikkeling uitgaat van het creëren van 

een bestemming, en de gebruikers boven de gebouwen stelt. Nog steeds gebeurt in veel gevallen het 

omgekeerde, er worden vaak eerst gebouwen gerealiseerd en daarna wordt pas nagedacht over de gebruikers. 

De ontwerpers van Canal City Hakata creëerden een complex waar bezoekers niet alleen komen om te 

winkelen, maar ook voor ontspanning en vermaak (Fukuoka Jisho Co., Ltd, 2010). Het is daarom ook geen 

winkelcentrum, maar een stadscentrum waar naast retail ook ruimte is voor leisurevoorzieningen en kantoren. 

13 West Edmonton Mali in Canada is een grootschalig leisure- en retailcomplex, en bevat anno 2010 het grootste winkelcentrum van Noord
Amerika. Tevens is er het grootste indoor waterpark ter wereld te vinden (www.wem.ca). 
14 The Sports Authority is een sportwinkel, gebaseerd op sporten uit Florida, met meer dan 50.000 verschillende producten (Fukuoka Jisho 
Co., LId, 2010). 

67 



Succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Rick Janssen 

Inspelen op de belevenis 

In Canal City Hakata wordt ingespeeld op de belevenis . Het concept is er ook op gericht. De bezoeker wordt 

een belevenis aangeboden doordat er gedurende de dag, vele evenementen, shows en optredens 

plaatsvinden . Het is belangrijk om een belevenis aan te bieden waardoor er meer bezoekers worden 

gegenereerd (Pine en Gilmore, 2000). Bovendien is de belevingswaarde van de inrichting, de architectuur en 

het ontwerp erg hoog. 

5 .6 CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

Figuur 34 Ciudad de las Artes y las Ciencias in Valencia. 

Ciudad de las Artes y Ciencias is een nieuwbouwcomplex, op een droge rivierbedding in Valencia, waar 

grootschalige leisurevoorzieningen zijn gerealiseerd. Er zijn onder andere een oceanografisch park 

(L'Oceanogràfic), een operagebouw (EI Palau de les Arts Reina Sofia) en een museum (EI Museu de les Ciències 

Principe Felipe) te vinden . Daarnaast is er ruimte voor tijdelijke leisurefuncties (vooral evenementen). Het 

gebied is 38 hectare groot en de naamgeving betekent letterlijk 'de stad van kunst en wetenschap' . Naast 

leisurevoorzieningen is er een klein aantal vierkante meters kantoorruimte aanwezig (voor onderzoek) . Het 

gebied is ontworpen door de Valenciaanse architecten Santiago Calatrava en Félix Candela en in 1998 geopend 

voor publiek (toen was het echter nog lang niet af). Tevens heeft de architect Fernández Ordónez een brug 

ontworpen binnen het gebied. 

LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

Valencia 

Valencia is de grootste stad van de gelijknamige provincie in Spanje. Het is een kustplaats en historische stad 

met vele monumentale gebouwen . Valencia heeft ongeveer 0,8 miljoen inwoners en de agglomeratie heeft 
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circa 1,8 miljoen inwoners. Daarmee is het stedelijke gebied rondom Valencia, het op twee na grootste van 

Spanje (IVIE, 2007). 

Valencia beschikt over een internationale luchthaven (Valencia Airport), zeehaven en metro. Daarnaast is er 

een modern tramnetwerk aanwezig, met goede verbindingen tussen de stad en de stranden. Tevens is Valencia 

goed bereikbaar per auto, bus en trein, en beschikt het over hogesnelheidstreinverbindingen met andere grote 

steden in Spanje. Het laatste decennium kende Valencia een sterke economische groei, vooral door het 

toerisme en de bouwindustrie (IVIE, 2007). 

Ciudad de las Artes y las Ciencias 

Ciudad de las Artes y las Ciencias ligt tussen Estación del Norte, dat in de binnenstad ligt, en het havengebied 

(zie figuur 35) . Bezoekers kunnen Ciudad de las Artes y las Ciencias goed bereiken per auto en bus, er zijn vier 

buslijnen die stoppen langs het gebied. Ook per metro is het te bereiken, echter het dichtstbijzijnde 

metrostation ligt op 15 minuten loopafstand . Tevens is er een parkeergarage aanwezig met een capaciteit van 

920 parkeerplaatsen, waarvan 20 voor bussen (Hazevoet, 2010). 

Figuur 35 Ligging Ciudad de las Artes y las Ciencias (eigen bewerking Google Maps, 2010). 

GESCHIEDENIS 

Ciudad de las Artes y las Ciencias is gebouwd op een droge rivierbedding van de omgelegde rivier de Turia. In 

1957 overstroomde deze rivier met als gevolg dat Valencia gedeeltelijk verwoest werd. De Turia werd hierdoor 

in tweeën gedeeld bij de westelijke stadsgrenzen. Er werd besloten om de rivier te kanaliseren naar het zuiden 

van de stad, waardoor een zeven kilometer lange, droge rivierbedding in het centrum van de stad ontstond 

(Arcspace, 2010). In 1980 werd er een park gerealiseerd op deze droge rivierbedding. 

Naar aanleiding van een idee van José Maria López, professor wetenschapsgeschiedenis aan de universiteit van 

Valencia, besloot de toenmalige burgemeester van Valencia om een wetenschapscomplex te bouwen in het 

park dat op de droge rivierbedding van de Turia lag (Arcspace, 2010). In eerste instantie waren alleen een 

wetenschapsmuseum, communicatietoren (370 meter hoog) en een planetarium verwerkt in het plan. De 

totale investering werd volgens Universitat de Valencia (2007) geschat op 25 miljard pesetas (omgerekend 

€lSO miljoen) . Echter vond de Volkspartij dat het project enkel zou dienen om het ego van de socialisten, die 

de drijvende krachten achter het initiatief waren, te vergroten. De communicatietoren was het hoofddoel van 
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kritiek, en deze werd uiteindelijk geschrapt. In 1991 werd Calatrava aangesteld om een aantal gebouwen te 

ontwerpen waaronder het wetenschapsmuseum . Een soortgelijk museum, staat in Parijs, en dat heet Cité des 

sciences et de I'industrie, in het Parc de la Villette (Universitat de Valencia, 2007). Later werd het gebied 

aangevuld met een oceanografisch park, ontworpen door de architect Félix Candela (geboren in 1910 te 

Valencia). Eind 1994 werd begonnen met de bouw van het complex en in 2009 werd tot nu toe het laatste 

gebouw opgeleverd. Echter in 1998 was het al toegankelijk voor publiek, na oplevering van L'Hemisfèric. 

Ontwikkeling 

Ciudad de las Artes y las Ciencias is ontwikkeld door Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A., dit is het 

ontwikkelingsbedrijf van het stadsbestuur van Valencia. De totale investering in het complex is €845 miljoen, 

en dat is volledig publiek gefinancierd (Lord en Sabau, 2007). 

HET CONCEPT 

Santiago Calatrava is de belangrijkste ontwerper van Ciudad de las Artes y las Ciencias. Hij zegt over het 

concept : 

'Omdat het gebied dichtbij zee ligt en Valencia erg droog is, besloot ik om water als belangrijkste element te 

laten terugkeren in het hele gebied en om het te gebruiken als spiegel voor de architectuur.' (Arcspace, 2010) 

Ciudad de las Artes y las Ciencias moest het begin vormen van een nieuwe generatie themaparken (Köster, 

2006). Naast entertainment, moesten de leisurevoorzieningen gericht zijn op kennisoverdracht naar de 

bezoekers toe, op het gebied van wetenschap, technologie, natuur en kunst . Het concept bestaat uit vijf 

hoofdelementen, elk met een eigen thema: 

• L'Hemisfèric. 

• EI Museu de les Ciències Principe Felipe. 

• L'Umbracie. 

• L'Oceanogràfic. 

• EI Palau de les Arts Reina Sofia. 

Gerealiseerd programma 

Naast deze vijf elementen, is er nog een multifunctioneel gebouw voor evenementen (L' Àgora), en een tweetal 

bruggen in het gebied aanwezig. Verder zijn er enkele winkels aanwezig voor merchandizing en 

ondersteunende horecavoorzieningen. De gebouwen zijn omgeven door grote openbare parken en vijvers. 

Figuur 36 L'Hemisfèric. 

L'Hemisfèric 

L'Hemisfèric bestaat uit verschillende 

functies en werd in april 1998 

geopend (zie figuur 36) . Het gebouw 

heeft een oppervlakte heeft van 

ongeveer 13.000 vierkante meter. Het 

is circa honderd meter lang en moet 

een menselijk oog voorstellen, en 

symboliseert daarmee het kijken en 

observeren (Hazevoet, 2010). 
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Het gebouw bestaat uit: 

• Een IMAX
IS 

bioscoop met een scherm van 900 vierkante meter. 

• Een laserium waar lasershows plaatsvinden. 

• Een planetarium waar educatieve en vermaakgerichte shows over astronomie en de sterrenhemel 

worden gegeven. 

Figuur 37 EI Museu de les Ciències Principe Felipe. 

Figuur 38 l'Umbracie. 

Figuur 39 l'Oceanogràfic. 

EI Museu de les Ciències Principe Felipe 

EI Museu de les Ciències Prfnoipe Felipe is een 

interactief wetenschapsmuseum dat in november 

2000 werd geopend en een oppervlakte heeft van 

40.000 vierkante meter (zie figuur 37). Het 

gebouw staat volgens Universitat de Valencia 

(2007) symbool voor het skelet van een walvis . 

L'Umbracie 

l'Umbracle is een 320 meter lange en 60 meter 

brede wandelpromenade en overkoepelt een 

enorme palmentuin (zie figuur 38). In 2001 werd 

het geopend voor publiek en het heeft een 

oppervlakte van 51.000 vierkante meter 

(Arcspace, 2010) . l'Umbracle betekent 'de 

paraplu'. De wandelpromenade dient tevens als 

outdoor kunstgalerie en daaronder is een 

parkeergarage aanwezig (Universitat de Valencia, 

2007). 

L'Oceanogràfic 

l'Oceanogràfic is een oceanografisch park (zie 

figuur 39). Het bestaat onder andere uit het 

grootste zeeaquarium in Europa, met een 

oppervlakte van 110.000 vierkante meter en een 

inhoud van 42 miljoen liter water. Het park is 

ontworpen voor entertainment, training en 

onderzoek en daarom is er kleinschalige 

kantoorruimte aanwezig. Het park werd in 

december 2002 geopend en bestaat uit 

verschillende gebouwen, een aantal daarvan zijn 

gebouwd in de vorm van een waterlelie 

(Universitat de Valencia, 2007). 

15 IMAX is een filmformaat en heeft een grotere schermcapaciteit . waardoor het films van een grotere omvang en resolutie kan weergeven 
dan normale filmschermen (www.imax.com). 
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L'Oceanogràfic bestaat uit tien deelgebieden: 

• De Middelandse Zee. 

• De pooloceanen . 

• De eilanden . 

• De tropische zee. 

• De gematigde zee. 

• De Rode Zee. 

• Een dolfinarium. 

• Een auditorium met een Rode Zee aquarium. 

• De mangrovebossen. 

• Moerasland . 

• Een tuin met meer dan 80 verschillende soorten planten. 

Figuur 40 EI Palau de les Arts Reina Sofia 

EI Palau de les Arts Reina Sofia 

EI Palau de les Arts Reina Sofia is een operagebouw 

dat in oktober 2005 geopend werd (zie figuur 40) . Het 

gebouw telt 14 verdiepingen (waarvan drie onder de 

grond) en is 75 meter hoog. Het heeft een 

oppervlakte van 40.000 vierkante meter. 

Het gebouw bestaat uit vier zalen (Universitat de Valencia, 2007) : 

• Sala Principal is de operazaal en tevens de grootste zaal met 1.700 zitplaatsen. 

• Auditorio is de concertzaal en heeft 1.500 zitplaatsen. Auditorio bevindt zich boven Sala Principal. 

• Aula Magistral is zowel een conferentieruimte, als zaal voor kamermuziek en heeft 400 zitplaatsen. 

• Martin y Soler Theater wordt gebruikt voor theaterproducties en als trainingscentrum. Het theater 

heeft 400 zitplaatsen en bevindt zich onder de grond . 

Figuur 41l'Àgora is links te zien, naast de brug 'EI 

Puente de )'Assut de l'Or'. 

L'Àgora 

L' Àgora is een multifunctioneel gebouw waar een grote 

verscheidenheid aan evenementen georganiseerd kan worden 

(zie figuur 41) . Het gebouw is in november 2009 geopend en 

heeft een oppervlakte van 5.000 vierkante meter (Arcspace, 

2010). In L' Àgora wordt elk jaar het Valencia Open 500 ATP 

tennistoernooi georganiseerd . 
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'EI Puente de I'Assut de 1'0,' en 'EI Puente de Monteolivete' 

EI Puente de I' Assut de l'Or (zie figuur 42) is een brug met een hoogte van 125 meter, en daarmee het hoogste 

punt van de stad . In december 2008 werd de brug geopend en de verwachting is dat de brug uiteindelijk 70.000 

voertuigen per dag gaat verwerken (Arcspace, 2010). EI Puente de Monteolivete is een andere, kleinere brug, 

die aanwezig is in het gebied . Deze brug is ontworpen door Fernández Ordófiez en is 41 meter breed. 

Figuur 42 Uiterst rechts is 'EI Puente de l'Assut de l'Or' te zien (125 meter hoog) en links, de tweede brug 'EI Puente de Monteolivete' . 

Toekomstplannen 

De planning was om nog drie torens in het gebied te realiseren . Las Torres Valencia zouden 308, 266 en 220 

meter hoog worden, en de skyline van Valencia moeten domineren. De bouw van de torens is uitgesteld en het 

is zeer twijfelachtig of de torens ooit nog gerealiseerd zullen worden (Universitat de Valencia, 2007). 

Afwijking ten opzichte van geplande leisurevoorzieningen 

Het gerealiseerde programma aan leisurevoorzieningen wijkt af van het geplande programma. Tijdens de 

planvorming begin jaren negentig, was het de bedoeling dat Ciudad de las Artes y las Ciencias uit een tweetal 

leisurevoorzieningen zou bestaan. Dit waren een wetenschapsmuseum en een planetarium. Echter is daarna 

besloten om nog een aantal grootschalige leisurevoorzieningen toe te voegen, zoals 'L'Oceanogràfic' en 'EI 

Palau de les Arts Reina Sofia'. 

DE (MEER)WAARDE VAN DE LEISUREVOORZIENINGEN 

Sociaal bindmiddel 

De leisurevoorzieningen in Ciudad de las Artes y las Ciencias zijn sterk gericht op ontmoeting en vermaak, het is 

een soort themapark en veel leisurevoorzieningen zijn op entertainment gebaseerd. Rondom de verschillende 

leisurevoorzieningen bevinden zich openbare parken en vijvers, het openbare gebied heeft dan ook een 

ontmoetingsfunctie. Verder is er gedurende de hele dag activiteit in het gebied . De levendigheid in het gebied 

en de stad is hierdoor sterk vergroot. 

Identiteitsverschaffer 

De leisurevoorzieningen in Ciudad de las Artes y las Ciencias geven het gebied een groot onderscheidend 

vermogen en sterk(er) imago. Het gebied profileert zich als themapark voor wetenschap en cultuur waar het 

niet alleen gaat om vermaak maar ook om kennisoverdracht . Daarnaast maakt de opvallende architectuur, in 

73 



Succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Rick Janssen 

combinatie met de openbare ruimte, het gebied erg herkenbaar en onderscheidend. Het is dan ook een 

landmark in de stad geworden. 

Het gebied heeft een zeer grote aantrekkingskracht en is een bezoekersgenerator. Ciudad de las Artes y las 

Ciencias genereerde in 20074,2 miljoen bezoekers, en dat komt neer op 11.718 bezoekers per dag (IVIE, 2007). 

Dit is een stijging ten opzichte van 2006, toen 4,03 miljoen mensen het gebied bezochten. De bezoekers komen 

niet alleen Spanje, maar ook uit andere Europese landen zoals Frankrijk en Portugal. In tabel 13 zijn de 

bezoekersaantallen van de drie grootste leisurevoorzieningen in 2006 en 2007 te zien. 

2006 

L' Hemisfèric 522.755 
EI Museu de les Ciències Principe Felipe 2.184.348 
L' Oceanogràfic 1.323.745 

Economische pijler 

2007 

484 .443 
2.409.778 
1.382.883 

Bron: IVIE, 2007 

De leisurevoorzieningen in Ciudad de las Artes y la s Ciencias leveren veel bestedingen en werkgelegenheid op. 

Dit komt vooral doordat de leisurevoorzieningen een hoog opbrengstpotentieel hebben (entreegelden) en door 

de merchandising binnen het gebied . Ciudad de las Artes y las Ciencias had in 2007 een inkomen van €40,5 

miljoen (IVIE, 2007) . Dat was 0,9 miljoen meer dan in 2006. Het totale inkomen bestaat uit de verkoop van 

entreekaarten, gebruik van de parkeergarage, verhuur van faciliteiten, verlenen van beeldrechten, inkomen 

van de winkels (merchandising), heffing van restaurantservice en overig inkomen. 

In 2007 waren er 41.419 banen gecreëerd en/of behouden in het gebied (IVIE, 2007). Dit komt overeen met 

1,87% van de totale werkgelegenheid in de regio Valencia. Gemiddeld zijn er per jaar meer dan 7.000 banen 

gecreëerd sinds de opening van Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

Indirecte bestedingen 

De indirecte bestedingen met betrekking tot het bezoek aan de leisurevoorzieningen zijn zeer groot. Dit komt 

omdat Ciudad de las Artes y las Ciencias voornamelijk wordt bezocht door toeristen . Maarliefst 78,3% van de 

bezoekers komt van buiten de regio Valencia . Van de bezoekers van buiten de regio, komt 45,9 % uit Spanje en 

de overige 32,4% komt uit het buitenland . De voorzieningen in de binnenstad van Valencia hebben hier veel 

profijt van, omdat er combinatiebezoek mogelijk is tussen de leisurevoorzieningen in Ciudad de las Artes y las 

Ciencias en de aangrenzende binnenstad van Valencia (via het openbaar vervoer) . 

Ciudad de las Artes y las Ciencias genereerde €204,4 miljoen aan indirecte toer istische bestedingen (IVIE, 

2007). Het grootste gedeelte (056,9 miljoen) van deze indirecte toeristische bestedingen, komt van bezoekers 

van de leisurevoorzieningen. De overige €47,5 miljoen komt van bezoekers van de evenementen (tijdelijke 

leisurefuncties) die gehouden zijn in Ciudad de las Artes y las Ciencias (380.000 bezoekers in 2007) . 

Functiesynergie 

Er is sprake van functiesynergie in Ciudad de las Artes y Ciencias. Er treden een aantal functionele 

synergievoordelen op, door de clustering van leisurevoorzieningen . De synergievoordelen zijn : 

• Verhoging van de bezoekfrequentie. Dit komt doordat er verschillende soorten leisurevoorzieningen en 

tijdelijke leisurefuncties aanwezig zijn . 

• Verlenging van de gemiddelde verblijfsduur. Door het aanbod aan verschillende soorten 

leisurevoorzieningen, wordt de gemiddelde verblijfsduur van de bezoekers verlengd . 
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• Verlenging van de bezoekuren . De openingstijden van enkele leisurevoorzieningen sluiten goed op 

elkaar aan (zoals het oceanografische park en de IMAX-bioscoop) . Verder zijn de leisurevoorzieningen 

in het hoogseizoen alleen 's nachts gesloten. 

• Vergroting van het bereik naar doelgroepen. Door de combinatie en clustering van grootschalige 

leisurevoorzieningen is het verzorgingsgebied enorm vergroot. 

• Betere afstemming van de invulling van het gebied op de gewenste doelgroep. Het hele gebied is 

afgestemd op vermaak. 

Functiesynergie met het omringende gebied 

De functiesynergie tussen Ciudad de las Artes y Ciencias en het omringende stedelijke gebied is groot. Dit komt 

vooral omdat de leisurevoorzieningen in Ciudad de las Artes y Ciencias, aansluiten op de binnenstad waardoor 

combinatie bezoek mogelijk is. Daarnaast wordt de bezoekfrequentie verhoogd doordat bewoners van 

omliggende buurten, gebruik maken van de openbare parken in het gebied. 

KATALYSERENDE EFFECTEN 

De clustering van leisurevoorzieningen in Ciudad de las Artes y las Ciencias hebben als katalysator 

gefunctioneerd van de ontwikkeling van het omringende stedelijke gebied en van de ontwikkeling van het 

toerisme in Valencia . 

Ontwikkeling van het omringende stedelijke gebied 

Ciudad de las Artes y las Ciencias is volgens Villanueva, algemeen-directeur van de projectcoordinatie, een 

stedelijke motor in een gebied dat voorheen steeds verder in verval raakte (IVIE, 2007). Een katalyseren effect 

daarvan is dat de waarde van het vastgoed in het omringende stedelijke gebied aanzienlijk is gestegen. De 

totale waardestijging van het omringende stedelijke gebied was €460,6 miljoen in 2007 . 

Ontwikkeling van toerisme 

Valencia genereerde voor de bouw van Ciudad de las Artes y las Ciencias, alleen veel toerisme, gedurende de 

periode van het Las Fallas-festivaI 16
. Door de ontwikkeling van het gebied is het toerisme in Valencia niet langer 

seizoensgebonden (IVIE, 2007) . Dit was tevens een van de meest belangrijke doelstellingen van het 

stadsbestuur. Het gebied is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste toeristische trekpleisters in Spanje. 

Daarnaast heeft Ciudad de las Artes y las Ciencias een grote rol gespeeld bij de imagoversterking van Valencia. 

Aantrekkelijk vestigingsklimaat 

Het stadsbestuur is bereid om veel geld te investeren in projecten waardoor er veel toeristen naar de stad 

worden getrokken. Ciudad de las Artes y las Ciencias is daar het grootste voorbeeld van. Dit heeft geresulteerd 

in een zeer aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en dat wordt bevestigd in het jaarlijkse 

rapport 'European cities monitor' (Cushman & Wakefield, 2009). 

SUCCESFACTOREN 

Op basis van de voorgaande analyse van Ciudad de las Artes y Ciencias, is bepaald welke factoren ten grondslag 

liggen aan het succes: 

• Authenticiteit . 

16 Las Fallas is een festival dat twee weken duurt en traditioneel begint op 19 maart. 
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• Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp. 

• Clustering van leisurevoorzieningen . 

• Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. 

• De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen. 

• Inspelen op de belevenis. 

Authenticiteit 

Hoewel er in Ciudad de las Artes y Ciencias geen historische gebouwen aanwezig zijn is er toch sprake van 

authenticiteit. Dit komt door de functionele invulling van het gebied. Kennisoverdracht (educatie) speelt een 

belangrijke rol en daardoor wordt dit als authentiek ervaren door de bezoekers. Dit heeft een positief effect op 

het aantal bezoekers dat gegenereerd wordt (Pine en Gilmore, 2009). 

Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp 

De architectuur en het ontwerp van de gebouwen in Ciudad de las Artes y Ciencias is van een hoogwaardige 

kwaliteit . Hierdoor is het gebied een land mark geworden binnen de stad en ver daarbuiten, en is bovendien 

enorm herkenbaar. De gebouwen zijn ontworpen door bekende architecten (waaronder Calatrava). waardoor 

er ook veel publiciteit gegenereerd is . De architectuur staat symbool voor het nieuwe Valencia als een moderne 

stad (Arcspace, 2010). Daarnaast is er goed nagedacht over de stedelijke inpassing van het gebied. Het vormt 

namelijk geen barrière in de stad, voornamelijk door de aanwezige bruggen en parken . 

Clustering van leisurevoorzieningen 

In Ciudad de las Artes y las Ciencias zijn grootschalige leisurevoorzieningen geclusterd. Waardoor het aanbod 

zeer gevarieerd is. De verschillende leisurevoorzieningen sluiten qua doelgroep goed op elkaar aan en 

versterken elkaar. Dit zorgt ervoor dat het bereik naar doelgroepen aanzienlijk vergroot wordt. Tevens 

versterkt de clustering ook de herkenbaarheid van het gebied. 

Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties 

Er vinden jaarlijks, vele grote nationale en internationale evenementen plaats in Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, een voorbeeld hiervan is het MTV Winter Festival 17
. In 2007 bezochten maarliefst 380.000 mensen 

deze evenementen. Daarnaast is het in verschillende gebouwen mogelijk om ruimtes te huren voor congressen 

en/of tentoonstellingen. Naast het MTV Winter Festival wordt onder andere ook de Valencia Open 500 

gehouden in L'Àgora . 

Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte 

De openbare ruimte in Ciudad de las Artes y Ciencias is van een hoogwaardige kwaliteit en bestaat vooral uit 

parken en vijvers. De verbinding met de natuurlijke omgeving speelt tevens een belangrijke rol binnen het 

concept omdat de architect hiermee de architectonische waarde van de gebouwen heeft weten te verhogen . 

Calatrava heeft de vijvers rondom de gebouwen ontworpen om een weerspiegelingeffect te creëren. De 

verbinding met de natuurlijke omgeving komt ook terug in enkele gebouwen zoals de enorme palmentuin in 

L'Umbracle . 

17 Het MTV Winter Festival trekt jaarlijks meer dan 35.000 bezoekers. De tv opnamen van dit festival worden door MTV uitgezonden en zijn 
in meer dan 500 miljoen huishoudens te zien (www.verrassendvalencia.nl). 

76 



Succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Rick Janssen 

De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen 

Het stadsbestuur had de intentie om een onderscheidend gebied te ontwikkelen. De socialisten waren de 

drijvende kracht achter het initiatief en wilden dat er een uniek complex gebouwd zou worden. Tevens was de 

doelsteliling om bezoekers gedurende het hele jaar aan te trekken, waardoor het toerisme niet langer 

seizoensgebonden zou zijn. Het stadsbestuur was bereid om veel te investeren, en Ciudad de las Artes y las 

Ciencias is dan ook volledig met publiek geld gefinancierd. Dit is terugverdiend door de bestedingen in het 

gebied zelf, maar vooral door de indirecte bestedingen en de werkgelegenheid die hiermee is gecreëerd. 

Inspelen op de belevenis 

De leisurevoorzieningen in Ciudad de las Artes y las Ciencias spelen in op de educatieve belevenis. De 

leisurevoorzieningen zijn niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar ook op entertainment. Het is belangrijk 

om een belevenis aan te bieden waardoor er meer bezoekers worden gegenereerd (Pine en Gilmore, 2000) . 

Verder zijn mensen bereid om veel geld te betalen voor een belevenis en tevens om te investeren in kennis . 

Hierdoor hebben de leisurevoorzieningen in het gebied een groot onderscheidend vermogen. 

5 .7 CASESTUDIES SAMENGEVAT 

In tabel 14 is een factsheet te zien van de verschillende casestudies. Aan een aantal paramaters is een score 

toegekend, op basis van de analyse van de verschillende cases. De buitenlandse cases scoren aanzienlijk beter 

dan de Nederlandse, waardoor ook de katalyserende effecten veel groter zijn. 

~Ies 
Cultuurpark Chassé park Canal City Hakata Ciudad de las 

Westergasfabriek Artes y las 
Ciencias 

Oppervlakte gebied 14,5 hectare 13 hectare 9 hectare 38 hectare 

Ligging en bereikbaarheid ++ ++ ++ ++ 

Bezoekers per jaar Circa 1 miljoen Circa 1,5 miljoen Circa 13 miljoen Circa 4 miljoen 
Verzorgingsgebied Lokaal Regionaal Nationaal Nationaal 
Vloeroppervlak aan Circa 13.000 m' Circa 30.000 m' Circa 95.000 m' Circa 260.000 m' 
Ie isu revoo rzi en i ngen (beschikbare (exclusief park) (exclusief park) 

vloeroppervlakte 
van de gebouwen) 

(meer)waarde van de 
leisurevoorl~ngen: 

Levendigheid (sociaal bindmiddel) + + ++ ++ 

Onderscheidend vermogen +/- + ++ ++ 

(identiteitsverschaffer) 

Im agoversterki ng/ -ve rbete ring + + + ++ 

(i den titeitsverscha ffe r) 

Bestedingen en werkgelegenheid +/- + ++ ++ 

(economische pijler) 

Indirecte bestedingen +/- + ++ ++ 

(economische pijler) 

Functionele synergievoordelen + + ++ + 

(functiesynergie) 

Katalyserende effecten +/- + ++ ++ 

SUCCESFACTOREN 

De factoren die ten grondslag liggen aan de succesvolle ontwikkeling van de cases zijn in tabel 15 nogmaals 

weergegeven. Deze factoren gelden dus klaarblijkelijk als voorwaarden en een aantal daarvan, komt in meer 

dan één casestudie naar voren als succesfactor: authenticiteit, hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en 
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het ontwerp, clustering, attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties, hoogwaardige kwaliteit van de 

openbare ruimte en de intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen. 

Cultuurpark Chassé park Canal City Hakata Ciudad de las Artes y las 
Westergasfabriek Ciencias 

----------------------------~---------------------------- -----Authenticiteit Authenticiteit Authenticiteit 

Hoogwaardigekwaliteit van Hoogwaardigekwaliteit van Hoogwaardigekwaliteit van 
de architectuur en het de architectuur en het de architectuur en het 
ontwerp ontwerp _________ o_n~tw __ e~rp ______________ __ 

Clustering van 
leisurevoorzieningen en 
çUlturele bedrijvigheid 

Attractiewaarde van de 
tijdelijke leisurefuncties 

Hoogwaardige kwaliteit 
van de openbare ruimte 

De intentie vanuit het 
publieke orgaan om een 
onderscheidend gebied te 
ontwikkelen 

Authenticiteit 

Clustering van 
leisu revoo rzien i ngen 

Hoogwaardige kwaliteit 
van de openbare ruimte 

De intentie vanuit het 
publieke orgaan om een 
onderscheidend gebied te 
ontwikkelen 

Clustering van 
leisurevoorzieningen en 

retail 

Clustering van 
Ie isu revoo rzi en i n gen 

Attractiewaarde van de Attractiewaarde van de 
tijdelijke leisurefuncties tijdelijke leisurefuncties 

Hoogwaardige kwaliteit Hoogwaardige kwaliteit van 
van de openbare ruimte de openbare ruimte 

~~--~~~~~~~----
De intentie vanuit het 

Creëren van een 
bestemming 

publieke orgaan om een 
onderscheidend gebied te 
ontwikkelen 

Inspelen op de belevenis Inspelen op de belevenis -------

Authenticiteit is een succesfactor. Mensen hebben vooral behoefte hebben aan echtheid, aan authenticiteit en 

dit kan onder andere gecreëerd worden door herbestemming van bestaande (historische) gebouwen, die van 

waarde zijn (zoals monumenten). Wanneer deze niet aanwezig zijn is het daarnaast ook mogelijk om 

authenticiteit te creëren met behulp van de functionele invulling, zoals in Ciudad de las Artes y Ciencias. 

Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp 

Een hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp is een succesfactor. Het is daarbij erg 

belangrijk dat de architectuur en het ontwerp herkenbaar, toonaangevend en gedurfd zijn. Er wordt op deze 

manier onderscheidend vermogen gecreëerd. Een mogelijke optie is om een goede architect aan te stellen, 

waardoor meer publiciteit, en dus naamsbekendheid wordt gegenereerd. Volgens de bouwsector, zit de 

meerwaarde van goede architectuur voornamelijk in economische voordelen. Zo worden toeristen 

aangetrokken, stijgt de waarde van gebouwen en willen bedrijven zich sneller vestigen in bedrijfspanden met 

toonaangevende architectuur (SPU Marketing Consultancy, 2010). 

Clustering 

Clustering is een succesfactor. Het is belangrijk dat er een bepaalde kritische massa gecreëerd wordt. 

Daarnaast blijkt dat het belangrijk is om meerdere activiteiten aan te bieden. Er kunnen bovendien functionele 

synergievoordelen optreden door de clustering van leisurevoorzieningen, maar ook door de combinatie met 

andere functies. Om te zorgen dat er functionele synergievoordelen optreden is het van belang dat er een 

complementair aanbod wordt gecreëerd. Dat betekent dat doelgroepen, tijdstippen en motieven op elkaar 

moeten aansluiten. 

Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties 

Tijdelijke leisurefuncties kunnen een succesfactor zijn. Hierdoor kan het gebied bijvoorbeeld alvast 'beroemd' 

gemaakt worden. Ook kunnen gebouwen gebruikt worden voor tijdelijke leisurefuncties en daarmee is de 

flexibiliteit en het aantal activiteiten in het gebied groter. Door tijdelijke leisurefuncties is het ook mogelijk om 
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de naamsbekendheid van een gebied te vergroten, een bepaalde identiteit te creëren, of het imago in dat 

gebied te verbeteren/versterken . Als er voldoende openbare ruimte aanwezig is, kan deze ook geschikt 

gemaakt worden voor tijdelijke leisurefuncties. 

Overlast 

Aan de andere kant is het belangrijk dat een tijdelijke leisurefunctie geen overlast veroorzaakt voor 

omwonenden . Wanneer er dus woningen aanwezig zijn in de omringende omgeving, is het belangrijk om na te 

denken over het type tijdelijke leisurefunctie (vooral als het plaatsvindt in de openbare ruimte). Een 

grootschalig muziekevenement in de openbare ruimte geeft namelijk veel overlast. 

Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte 

Een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte is een succesfactor. De openbare ruimte heeft een 

verblijfs- en ontmoetingsfunctie en het is dan ook van groot belang dat de kwaliteit ervan hoogwaardig is . Er 

dient dus veel aandacht besteed te worden aan de invulling ervan. In de casestudies blij kt dat er in de 

openbare ruimte, een verbinding met de natuurlijke omgeving is gemaakt. Bovendien speelt het een 

belangrijke rol binnen de concepten. Om de hoogwaardige kwaliteit in stand te houden zal de openba re ruimte 

goed moeten worden beheerd en onderhouden . 

Functiesynergie 

In het streven naar synergie tussen functies, is de rol van de openbare ruimte cruciaal. De manier waarop de 

openba re ruimte ontworpen is, speelt een belangrijke rol bij de functionele synergievoordelen die op kunnen 

treden tussen verschillende functies. 

De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen 

Het is erg belangrijk dat er vanuit het publieke orgaan de intentie of een drang bestaat naar een 

onderscheidende gebiedsontwikkeling. Dit geldt ook wanneer er sprake is van een privaat initiatief. Canal City 

Hakata is de enige case waar de ontwikkeling tot stand is gekomen door een privaat initiatief, echter blijkt ook 

dat daar het publieke orgaan de ontwikkeling heeft ondersteund. Het publieke orgaan moet een 

onderscheidend vermogen beamen en dit kan succesvol gerealiseerd worden door middel van 

leisurevoorzieningen. Wanneer de intentie er niet is, wordt het moeilijker om op een succesvolle manier, een 

leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren . 

Inspelen op de belevenis 

Inspelen op de belevenis is een succesfactor . Door in te spelen op de belevenis worden steeds nieuwe 

bezoekers aangetrokken en zijn de bestedingen per bezoek hoger. Bezoekers zijn immers bereid veel geld te 

betalen voor een belevenis. Dit is onder andere mogelijk door de identiteit van de locatie of het gebied een rol 

te laten spelen, waardoor de belevingswaarde voor bezoekers groter wordt . Het is daarnaast wel belangrijk dat 

er een authentieke belevenis wordt aangeboden, zoals in Ciudad de las Artes y Ciencias. Er blijkt dat tijdelijke 

leisurefuncties ook kunnen bijdragen aan de belevenis. Door evenementen, tentoonstellingen of zelfs fest ivals 

te organiseren, vergroot dit de belevingswaarde van het gebied en zorgt het er tevens voor dat er steeds 

nieuwe activiteiten plaatsvinden. 

VERSCHILLEN TUSSEN DE CASES 

Combinatie met andere functies 

Canal City Hakata bestaat uit een mix van leisurevoorzieningen, retail en kantoren. Het opbrengstpotentieel 

van het complex is erg hoog en daar is bewust voor gekozen omdat het privaat is ontwikkeld. De aanwezigheid 
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van andere functies, met een hoog opbrengstpotentieel, is essentieel voor de winstgevendheid. Omdat 

leisurevoorzieningen vaak een laag opbrengstpotentieel hebben (in vergelijking tot retail, kantoren en 

woningen), wordt dit gecompenseerd door andere functies toe te voegen. In Ciudad de las Artes y las Ciencias 

zijn er geen andere functies toegevoegd, dit is echter volledig gefinancierd met publiek geld. 

Onderscheidend vermogen 

Het onderscheidend vermogen van de buitenlandse cases is groter dan de Nederlandse. Dit komt enerzijds 

door het verschil in schaalgrootte en anderzijds door de hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het 

ontwerp. De architectuur en het ontwerp van zowel Canal City Hakata als Ciudad de las Artes y las Ciencias zijn 

enorm herkenbaar en bovendien toonaangevend, niet alleen nationaal maar ook internationaal. Het zijn 

landmarks geworden. Dit komt mede doordat de architectuur in de buitenlandse cases veel gedurfder is dan in 

de Nederlandse. 

Indirecte bestedingen 

De indirecte bestedingen van de buitenlandse cases zijn veel groter dan de Nederlandse. Dat komt doordat de 

aantrekkingskracht op toeristen veel groter is. In Canal City Hakata komt 46% van de bezoekers van buiten de 

regio, in Ciudad de las Artes y las Ciencias ligt dat percentage zelfs nog hoger (78,3%). Het zijn dus toeristische 

trekpleisters waardoor de bezoekers ook vaak in de desbetreffende stad/regio verblijven. 

Belevenis 

In de buitenlandse casestudies blijkt dat er veel meer wordt ingespeeld op de belevenis. In Canal City Hakata 

komt dit door de veelheid aan evenementen, shows en optredens die elke dag worden georganiseerd in het 

complex. Er zijn dus erg veel activiteiten die vaak van korte duur zijn, waardoor bezoekers deze ongepland 

kunnen bezichtigen/bezoeken. De tijdelijke leisurefuncties spelen dus een belangrijke rol. Verder zijn de 

grootschalige leisurevoorzieningen in Ciudad de las Artes y las Ciencias gericht op kennisoverdracht en 

vermaak, waardoor een educatieve belevenis aan de bezoeker wordt aangeboden. Daarnaast is de 

belevingswaarde van de fysieke omgeving in de buitenlandse case ook veel groter dan in de Nederlandse. 

DE BASIS VOOR H ET MODEL 

Op basis van de bevindingen uit de casestudies, kunnen er voorwaarden opgesteld worden waaraan de fysieke 

en de functionele invulling van de omgeving moeten voldoen, om leisurevoorzieningen op een succesvolle 

manier te ontwikkelen. Tabel 16, met de fysieke invulling van de omgeving, en tabel 17, met de functionele 

invulling van de omgeving, vormen de basis voor het model in hoofdstuk 6. 

Algemeen Voorwaarde Door middel van 

Hoge belevingswaarde Authenticiteit Herbestemming van de bestaande bebouwing. De 
en onderscheidend 
vermogen 

bestaande bebouwing herstellen, conserveren en weerbaar 
maken voor de toekomst (kwaliteitsniveau verhog~ __ 

Hoogwaardige kwaliteit van de Een herkenbare, toonaangevende en gedurfde architectuur 
architectuur en het ontwerp en ontwerp. 

Hoogwaardige kwaliteit van de Een verbinding met de natuurlijke omgeving te realiseren 
openbare ruimte 

De openbare ruimte conceptueel een rol te laten spelen 

Het zorgvuldig beheren en onderhouden van de openbare 
ruimte 

Ruimte te reserveren voor tijdelijke leisurefuncties 
(evenementen, tentoonstellingen, etc.) 
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Algemeen 

Meerdere activiteiten 
aanbieden 

Hoge belevingswaarde 
en onderscheidend 
vermogen 

Clustering 

Inspelen op de belevenis (deze 
moet authentiek zijn) 

Door middel van 

Verschillende leisurevoorzieningen in één cluster te 
realiseren 

Toevoeging van ondersteunende horecavoorzieningen 
Toevoeging van andere functies waarbij sprake moet zijn 
van functiesynergie: 

• Doelgroepen moeten op elkaar aansluiten 
(doelgroepcomplementatie). 

• Tijdstippen moeten op elkaar aansluiten 
(tijdstipcomplementatie). 

• Motieven moeten op elkaar aansluiten 
(motiefcomplementatie). 

• Er moet een logische routing en juiste afstand (niet te 
groot) tussen de functies zijn 

Door de bestaande identiteit van de locatie of het gebied 
een rol te laten spelen (of een nieuwe identiteit te creëren). 

Tijdelijke leisurefuncties in verhuurbare ruimtes of de 
openbare ruimte, daarbij is het van belang dat de tijdelijke 
functie wordt afgestemd op de omringende omgeving 
(geen overlast) 

5.8 RECENTE CONCEPTEN VOOR LEISUREVOORZIENINGEN 

Het vinden en beschrijven van recente concepten voor leisurevoorzieningen, die in Nederland nog niet of maar 

weinig zijn toegepast, maakt ook deel uit van het praktijkonderzoek. Wat opvalt, is dat de grenzen tussen 

verschillende functies steeds verder vervagen . 

LEISUREVOORZIENINGEN VERWEVEN MET RETAIL 

Leisurevoorzieningen en retail raken steeds nauwer verweven (denk aan funshoppen als activiteit). Er wordt 

een bepaalde belevenis aangeboden rondom een product of productgroep, om de verkoop ervan te stimuleren 

en meer consumenten aan te trekken . 

Eataly 

Eataly bestaat uit een voedsel markt en Italiaanse 

restaurants, en de eerste vestiging werd in 2004 

gerealiseerd (zie figuur 43) . Op de markt worden 

Italiaanse eet- en drinkproducten verkocht . Het gaat 

dus om specialiteitproducten die bovendien niet 

zomaar verkrijgbaar zijn. Het is mogelijk om de 

gekochte producten te proeven in de restaurants . Er 

zijn momenteel vijf vestigingen in Italië, drie in Japan 

en één in de Verenigde Staten . 

Het Roozenhuys 

Figuur 43 Eataly in Turijn. 
Het Roozenhuys in Haps (Noord-Brabant) bestaat uit 

een natuurmuseum, een winkel waar diverse 

tuinrozen en meer dan 100 rozen gerelateerde producten worden verkocht, een restaurant en een 

vergaderruimte. Het is in 2009 geopend. In het museum wordt tevens een rondleiding gegeven over de kweek 

van rozen en is het mogelijk workshops te bezoeken . 
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EDUTAINMENT 

Figuur 44 Nemo in Amsterdam. 

Figuur 45 CORPUS in Oegstgeest. 

Een ander recent concept voor leisurevoorzieningen is 

edutainment, dit staat voor 'education' in combinatie met 

'entertainment' en betekent dat de leisurevoorziening niet 

alleen gericht is op vermaak, maar ook op educatie. In 

Ciudad de las Artes y las Ciencias is dit concept toegepast in 

het interactieve wetenschapsmuseum 'EI Museu de les 

Ciències Principe Felipe' (zie paragraaf 5.6). Enkele andere 

voorbeelden waar het edutainmentconcept is toegepast 

zijn : 

NEMO 

NEMO is een technologiemuseum in Amsterdam (zie figuur 

44), opgeleverd in 1997. Het trekt jaarlijks een zeer groot 

aantal bezoekers. In 2008 kwam het totale aantal bezoekers 

uit op 404.910, waarvan 87.000 afkomstig uit het onderwijs 

(www.e-nemo.nl) . 

CORPUS 

CORPUS is een interactief museum en congrescentrum in 

Oegstgeest, dat in 2008 geopend werd (zie figuur 45). In het 

museum wordt de bezoeker door 'het menselijk lichaam' 

geleid. Tijdens de reis wordt er gebruik gemaakt van 3D

brillen om naar een scherm te kijken. Onderweg is van alles 

te zien, te horen en te beleven, op het gebied van educatie 

(www.corpus-experience .nl) . 

EDUTAINMENT ALS VORM VAN MARKETING 

Edutainment wordt ook steeds vaker toegepast door grote bedrijven, als een vorm van marketing. Er wordt op 

een luchtige manier, waardevolle informatie rond productgroepen, merken of lifestyles overgebracht op de 

bezoekers, en dit moet de verkoop stimuleren. Er wordt dan ook vaak retail gecombineerd met het concept . 

Enkele voorbeelden zijn : 

figuur 46 Metreon in San francisco. 

Metreon 

Metreon is een edutainmentcenter van Sony, 

gebouwd rond de leefwereld van het merk (zie 

figuur 46). Het is in 1999 opgeleverd en het 

gebouw staat in San Francisco. Het bestaat uit 

vier verdiepingen en heeft een oppervlakte 

heeft van ongeveer 107.000 vierkante meter. 

Metreon bestaat uit retail (met de nieuwste 

producten van Sony), een theater, 

entertainment en horeca (Fokkink, 2004). 

Dagelijks trekt Metreon tussen de 10.000 en 

35 .000 bezoekers. Op het gebied van 

entertainment bestaat het aanbod uit een 
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interactief fantasiespel, een gaming zone en animaties en films (er zijn 15 bioscopen aanwezig). Voor het 

spelen van de nieuwste games kunnen bezoekers terecht in de Playstationwinkel 18
, waar ze uiteraard ook de 

nieuwste games kunnen kopen. Daarnaast zijn er 9 restaurants aanwezig in Metreon, en is er een video game 

bar waar game experts de bezoekers op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen . 

Figuur 47 De Apple Sotre in New Vork. 

Apple Store 

Apple Store is een winkelketen (310 vestigingen over de 

hele wereld) waar de producten van Apple verkocht 

worden, en waar de mogelijkheid bestaat deze uit te 

proberen (zie figuur 47). De eerste Apple Store werd in 

2001 geopend in de Verenigde Staten . Elke Apple Store 

biedt gratis workshops over de producten aan en in vele 

vestigingen is een presentatieruimte aanwezig voor de 

bezoekers. 

LAC 

Philips Lighting Application Centre (LAC) is een centrum 

met showrooms en demonstratieruimtes van Philips Lighting in Eindhoven. Hier worden de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van verlichtingstechniek getoond. Elk jaar bezoeken meer dan 10.000 

professionals het centrum (Philips, 2009) . 

ENTERTAINMENT 

Door technologische ontwikkelingen is er steeds meer mogelijk op het gebied van entertainment. Daarnaast 

zijn de recente entertainmentconcepten gericht op een zeer brede doelgroep (voor het hele gezin). 

Entertainmentcenter 

Een entertainmentcenter bestaat uit verschillende soorten leisurevoorzieningen, die vooral gericht zijn op 

entertainment enlof sport en spel. Verder zijn er vaak horecavoorzieningen aanwezig, en ook retail. In de 

Verenigde Staten zijn al vele entertainmentcenters gebouwd. 

America's Incredible Pizza Company 

America' s Incredible Pizza Company is een keten van family entertainmentcenters. De eerste vestiging werd in 

2002 geopend in Springfield (Missouri, Verenigde Staten ). Het is gebaseerd op ' food' (eten) en 'games' (spellen) 

en per vestiging, zijn naast een groot restaurant, onder andere een arcadehal, indoor kartbaan, 

bowlingcentrum en midgetgolfbaan aanwezig. Het gemiddelde totale vloeroppervlak van een vestiging is 6.500 

vierkante meter. In 2007 kreeg de keten de prijs voor ' top family entertainmentcenter of the world ' van de 

International Association of Amusement Parks and Attractions (Hixon, 2008). 

Sony Center 

Het Sony Center in Berlijn bestaat uit kantoren (waaronder het Europese hoofdkwartier van Sony), woningen 

(circa 200 appartementen), retail (waaronder een Sony Style winkel), parkeergarage en een 

entertainmentcenter (INTEC, 2009) . De totale vloeroppervlakte is 132.500 vierkante meter. In 2000 werd het 

complex geopend en het trekt jaarlijks circa 8 miljoen bezoekers. 

" Playstat ion is een gameconsole ontwikkeld door Sony. Inmiddels zijn er al een aantal versies van deze console uitgebracht (waaronder de 
Playstation 3) . 
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Figuur 49 Sony Center in Berlijn. 

Figuur 4B Alhóndiga in Bilbao. 

Figuur 50 Viage in Brussel. 

Het entertainmentcenter bestaat uit drie bioscopen 

(waaronder een liMAX 3D bioscoop en een multiplex 

bioscoop), een filmmuseum, een filmacademie en diverse 

horecavoorzieningen. Dit complex is enerzijds te 

vergelijken met Metreon, echter speelt kennisoverdracht 

hier geen grote rol van betekenis en is het Sony Center 

niet alleen gericht op de producten van Sony. Het 

complex draagt de naam van Sony omdat het Europese 

hoofdkwartier er gevestigd is. 

Alhóndiga 

Alhóndiga is een binnenstedelijk entertainmentcenter in 

Bilbao (Spanje). Het is in 2010 opgeleverd en bestaat uit 

een multiplex bioscoop, zwembad, 

bibliotheek/mediatheek, fitnesscentrum, auditorium, 

verhuurbare ruimtes voor evenementen (zoals 

tentoonstellingen), restaurants, cafés en enkele winkels 

(Civantos, 2010). Alhóndiga is 43.000 vierkante meter 

groot en ontworpen door Phillipe Starek. Het voormalige 

gebouw op deze locatie was een warenhuis voor wijn en 

olijfolie. Echter is er een entertainmentcenter gebouwd 

en zijn alleen de gevels van het voormalige gebouw 

behouden gebleven (zie figuur 49). Deze zijn in negen jaar 

tijd volledig gerestaureerd. In de eerste negentig dagen 

sinds de opening (mei 2010), heeft Alhóndiga meer dan 

700.000 bezoekers getrokken. 

Viage 

Viage is een entertainmentcenter in de binnenstad van 

Brussel, dat in 2010 gerealiseerd is (zie figuur 50). Het is 

circa 14.000 vierkante meter groot en bestaat uit een 

casino, theaterzaal, restaurants en cafés (Binst, 2010). De 

theaterzaal biedt plaats aan 1.000 bezoekers, en er 

vinden optredens plaats van zowel nationale als 

internationale artiesten. 

Kidzania 

Kidzania is een keten van family entertainmentcenters en 

heeft in totaal tien vestigingen, verspreid over de hele 

wereld. De eerste vestiging werd in 1999 geopend in Mexico-stad. Kidzania bestaat uit een op kindergrootte 

gebaseerde, replica van een stad, met straten, gebouwen, winkeltjes, theaters en voertuigen die door de stad 

rijden (www.kidzania.com). Bovendien speelt educatie hier ook een rol want kinderen van 2 tot 14 jaar oud 

leren leven in een volwassen wereld, door het uitvoeren van beroepen (circa 90 beschikbare 

rollenspel beroepen zoals brandweerman en politieagent) en door om te gaan met de waarde van geld. 

IMAX 30 

Er zijn wereldwijd meer dan 400 IMAX bioscopen en een deel hiervan zijn IMAX 3D bioscopen (zie figuur 51). 

Hierin is het mogelijk om films in 3D te bekijken. De bezoekers moeten dan gebruikmaken van een speciale 3D 
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Figuur SllMAX 30 bioscoop in Londen. 

SPORT 

bril. In sommige IMAX 3D bioscopen wordt de 

belevingswaarde nog groter door vibratie en bewegende 

stoelen . Momenteel zijn er drie IMAX 3D bioscopen in 

Nederland, in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven 

(www.imax.com) . 

Ook op het gebied van sportvoorzieningen worden er steeds weer nieuwe concepten ontwikkeld. Het is 

belangrijk om bezoekers te laten sporten en bewegen terwijl ze er plezier in hebben, het gaat dan immers 

makkelijker. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van technologie om mensen te vermaken. 

E-fit corner 

Sport is een steeds belangrijker thema binnen het leven van Nederlanders. Als reactie hierop heeft het bedrijf 

Embedded fitness een concept ontwikkeld waar sport (bewegen), ga men en entertainment samenkomen in de 

E-fit corner (dit is eerder behandeld in box 5 in paragraaf 4.2). 

Easy moves 

Easy Moves is een bewegingsprogramma voor alle leeftijdsgroepen die op een leuke, en verantwoorde manier 

willen werken aan hun gezondheid, rugklachten of controle van het lichaamsgewicht (www.easymoves.nl). 

Door de kleinschalige opzet, zijn de Easy Moves studio's een prettige omgeving voor iedereen die zich niet thuis 

voelt in een sportschool. De oorzaak hiervoor is dat sporten in een sportschool vaak gepaard gaat met harde 

muziek, zien en gezien worden en andere facetten die een drempel voor mensen creëren. In 2007 is het 

verkozen tot beste sportconcept van Nederland. Het concept is ontwikkeld in de Verenigde Staten, en er zijn 

momenteel drie vestigingen (studio's) in Nederland (Weert, Swalmen en Helden). 

5 .9 CONCLUSIE 

DE (MEER)WAARDE VAN LEISUREVOORZIENINGEN 

Leisurevoorzieningen kunnen van grote (meer)waarde zijn voor een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Er is 

aangetoond dat leisurevoorzieningen van (meer)waarde kunnen zijn als sociaal bindmiddel, 

identiteitsverschaffer en economische pijler. Tevens kunnen er functionele synergievoordelen optreden, door 

de clustering van leisurevoorzieningen, en door combinaties met andere functies in het omringende gebied. 

Uit de casestudies blijkt dat de (meer)waarde van leisurevoorzieningen zich vooral uit in: 

• Vergroting van het onderscheidend vermogen en sterk(er) imago. Hierdoor worden bezoekers 

aangetrokken en ontstaat een bezoekersgenerator. 

• Meer bestedingen. Verder uit dit zich vooral in indirecte bestedingen met betrekking tot het bezoek 

aan de leisurevoorzieningen. 

• Meer werkgelegenheid . 
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• Vergroting van de levendigheid. 

KATALYSERENDE EFFECTEN 

Er blijkt dat hoe groter de (meer)waarde van de leisurevoorzieningen voor het gebied, hoe ,groter ook de 

katalyserende effecten zijn . Leisurevoorzieningen kunnen namelijk als ka.talysator van een binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling functioneren. Er is in de casestudies aangetoond dat er katalyserende effecten ontstaan, 

de belangrijkste zijn : 

• Versterking van het vestigingsklimaat, voor zowel kantoren als retail, waardoor deze functies worden 

aangetrokken. 

• Versterking van het woonklimaat. 

• Waardestijging van het vastgoed in het omringende gebied. 

• Aanjager van de ontwikkeling van toerisme. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

In elke case, zijn de factoren geanalyseerd die geleid hebben tot het succes. Er is aangetoond dat er een aantal 

succesfactoren zijn, die gelden voor meerdere voorbeelden. Deze kunnen dus als voorwaarden voor een 

succesvolle ontwikkeling van leisurevoorzieningen worden beschouwd. De faalfactoren kunnen worden gezien 

als inverse van de succesfactoren . Het gaat om de volgende factoren : 

• De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen: wanneer de 

intentie er niet is, wordt het moeilijker om op een succesvolle manier, een leisuregedreven 

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren . 

• Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp: de architectuur en het ontwerp moeten 

herkenbaar, toonaangevend en gedurfd zijn waardoor onderscheidend vermogen/uniciteit wordt 

gecreëerd. 

• Inspelen op de belevenis: het aanbieden van een unieke belevenis is een belangrijke vereiste om 

bezoekers te genereren . Er moet dan wel sprake zijn van een authentieke belevenis. 

• Clustering: door verschillende functies en/of leisurevoorzieningen te combineren, worden er meerdere 

activiteiten aangeboden en kunnen er functionele synergievoordelen optreden. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte : het is noodzaak om veel aandacht te besteden aan de 

openbare ruimte, omdat deze een verblijfs- en ontmoetingsfunctie heeft. In Nederland is de kwaliteit 

van de openbare ruimte nog vaak te laag. 

• Authenticiteit: wanneer er bestaande (historische) gebouwen aanwezig zijn in het gebied, die van 

waarde zijn (zoals monumenten) is het mogelijk om deze te gebruiken voor het creëren van 

authenticiteit. 

• Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties: door middel van tijdelijke leisurefuncties kan een 

gebied alvast 'beroemd' gemaakt worden, maar kan ook het aantal activiteiten en de diversiteit 

vergroot worden. 

CONCEPTEN VOOR LEISUREVOORZIENINGEN 

Om onderscheidende en vernieuwende leisurevoorzieningen te ontwikkelen, is het van belang om te kijken 

naar wat er nieuw (state of the art) is in de sector. Dit kan bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling. Wat 

opvalt, is dat de grenzen tussen verschillende functies (vooral tussen leisurevoorzieningen en retail) steeds 

verder vervagen. Een recent concept voor leisurevoorzieningen is bijvoorbeeld edutainment, wat staat voor 

'education' in combinatie met 'entertainment' . 
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HOOFDSTUK 6 : HET MODEL 

In dit hoofdstuk is het model beschreven en toegelicht . Paragraaf 6.1 is de inleiding van dit hoofdstuk. In 

paragraaf 6.2 wordt de eerste fase (het idee) in het model beschreven en toegelicht . Paragraaf 6.3 gaat over de 

tweede fase (potentiële mogelijkheden). Paragraaf 6.4 gaat over de derde fase (locatiegeschiktheid). In 

paragraaf 6.5 is de laatste en vierde fase (invuI1Iing) beschreven en toegelicht. Paragraaf 6.6 bestaat uit een 

testcase waarop het model is uitgevoerd. Ten slotte is paragraaf 6.7 de conclusie van d ~t hoofdstuk. 

6 .1 INLEIDING 

Om advies uit te brengen omtrent succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkelin.g, is een 

model ontwikkeld. Het model is voor een groot gedeelte tot stand gekomen door gesprekken met 

deskundigen. De opzet van het model is afgeleid van een gesprek met dhr. J. Keizer van de Technische 

Universiteit Eindhoven (faculteit industrial engineering & innovation sciences) . De conclusies van de 

hoofdstukken twee tot en met vijf, hebben de input verstrekt, evenals gesprekken met deskundigen op het 

gebied van gebiedsontwikkeling en leisure zoals dhr. D. Holt van ECORYS en dhr. T. Scharpach van Lotusleisure. 

De invoer van het model is een locatie (binnenstedelijk gebied) en vervolgens worden er vier fasen doorlopen. 

Na fase 1, 2 en 3 kan blijken dat een leisuregedreven gebiedsontwikkeling niet mogelijk is. Maar wanneer dit 

niet het geval is, zal de uitkomst beschrijvingen met voorwaarden bevatten, van de fysieke en de functionele 

invulling van de omgeving van leisurevoorzieningen (of leisurevoorziening), die daardoor succesvol ontwikkeld 

kunnen worden op de desbetreffende locatie. De leisurevoorzieningen gaan als katalysator van de 

gebiedsontwikkeling functioneren. Het is dan ook de bedoeling dat dit model uitgevoerd wordt, voordat er is 

bepaald welke andere functies er in het gebied ontwikkeld worden. 

6.2 FASE 1: HET IDEE 

STAP 1: HET INITIATIEF VOOR EEN BINNENSTEDELIJKE GEBIEDSaNTWIKKELING 

Fase 1 

Het idee 

Stap 1 

Het initiatief voor 

een binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling 

Figuur 52 Fase 1 en 

bijbehorende stap 1. 

Stap 1 betreft het initiatief vanuit een publieke of private partij, om een 

binnenstedelijk gebied te ontwikkelen . Dit is het begin van een 

gebiedsontwikkelingsproject, en zonder initiatief zal het gebied niet tot ontwikkeling 

komen. Er is op dat moment nog geen masterplan (vaak wel een structuur- of 

bestemmingsplan). 

De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen 

(succesfactor) 

Het is noodzakelijk dat er vanuit het publieke orgaan, de intentie bestaat om een 

onderscheidend binnenstedelijk gebied te ontwikkelen. Dit geldt ook wanneer er sprake 

is van een privaat initiatief. Daarbij is ondersteuning en stimulering heel belangrijk . 

Zonder de drang of intentie naar het ontwikkelen van een onderscheidend gebied, 

wordt het moeilijker om succesvol te zijn. 

Citymarketing (zie paragraaf 3.6) 

Het is belangrijk om al in een vroeg stadium te realiseren dat het gebied een rol kan 

gaan spelen bij de citymarketing voor de desbetreffende stad. Het zou als 'uithangbord' 

van de stad kunnen fungeren. 
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6.3 FASE 2: POTENTIËLE MOGELIJKHEDEN 

In fase 2 wordt het idee vertaald naar potentiële mogelijkheden. In dit model zijn dat leisurevoorzieningen die 

potentie hebben om ontwikkeld te worden in de desbetreffende stad/regio. Deze stap bestaat uit twee 

stappen (stap 2 en stap 3). Met behulp van de gesprekken met deskundigen, is bepaald welke elementen 

onderdeel uitmaken van deze fase. 

STAP 2: ANALYSE VAN DE VRAAG EN HET AANBOD IN DE STAD/REGIO 

Fase 2 Stap 2 betreft een analyse van de vraag Fase 1 

Het idee Potentiële mogelijkheden 
en het aanbod aan leisurevoorzieningen, 

in de stad/regio waar de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling 

Stap 1 

Het initiatief voor 

een binnenstedelijke 

gebiedsantwikkeling 

Stap 2 

Analyse van de 

vraag en het 

aanbod in de 

stad/regio 

Figuur 53 Fase 1 en 2 met de bijbehorende stappen 

1 en 2. 

zich bevindt. Het is belangrijk dat de potentiële mogelijkheden 

voldoen aan de vraag, echter is het in de 

leisurevoorzieningensector vaak zo dat het aanbod, de vraag 

bepaalt . Daarnaast is schaarste vaak de basis voor succes en mede 

daarom is deze analyse erg belangrijk. In figuur 54 is schematisch 

weergegeven waar de analyse uit bestaat. 

Toekomstige vraag 

Bij het bepalen van de vraag naar leisurevoorzieningen in een 

stad/regio, is het belangrijk om te weten wat de toekomstige 

vraag zal zijn . Hiervoor moet dezelfde analyse worden uitgevoerd 

als in hoofdstuk 4, echter zullen enkele ontwikkelingen aangepast 

moeten worden op de desbetreffende stad/regio (zoals 

bevolkingsomvang en -samenstelling) . De toekomstige vraag is 

een belangrijk element voor een succesvolle ontwikkeling van 

leisurevoorzieningen. 

Nieuwe concepten voor leisurevoorzieningen (state of the art) 

De leisurevoorzieningensector wordt gekenmerkt door 

vernieuwing, trends en innovatie. Er worden er steeds weer 

nieuwe concepten voor leisurevoorzieningen ontwikkeld en toegepast, die tevens succesvol kunnen zijn. 

Daarom is het belangrijk om dit in de gaten te houden. Een aantal recente concepten zijn al beschreven in 

paragraaf 5.8. 

VI I 11111 '1 0, I 'I 

lil , II1I ' 

Aailbod (wa 1.1Irl) 

Figuur 54 Analyse van de vraag en het aanbod. 

Toekomstig en verouderd aanbod 

Bij het vaststellen van het aanbod aan 

leisurevoorzieningen in een stad/regio, is 

het belangrijk om ook het toekomstige 

aanbod in kaart te brengen. Het 

toekomstige aanbod bestaat uit 

leisurevoorzieningen die in ontwikkeling 

zijn, of waar plannen voor bestaan. Verder 

is het belangrijk om het verouderde deel 

van het aanbod in kaart te brengen, dit 

zijn leisurevoorzieningen die op dat 

moment niet meer aan de eisen voldoen. 
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Op deze manier wordt duidelijk welke zullen moeten worden vervangen, en dat is van invloed op de 

toekomstige vraag. 

Verzorgingsgebied 

Bij de analyse van de vraag en het aanbod moet rekening worden gehouden met het verzorgingsgebied van 

leisurevoorzieningen . Een voorbeeld daarvan is het verschil in verzorgingsgebied tussen een galerie en een 

operagebouw. 

8enchmark 

Met behulp van een benchmark ontstaat een beeld van het onder- of overaanbod aan leisurevoorzieningen in 

een stad/regio, ten opzichte van vergelijkbare steden/regio's. De benchmark is dus een gemiddelde van het 

aanbod van vergelijkbare steden/regio's. Om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen is het van belang dat 

de steden/regio's in de benchmark, overeenkomen qua inwoneraantal (en soms ook qua ligging) met de 

stad/regio waarvoor het uitgevoerd wordt. Voorbeeldsteden voor het maken van een benchmark voor de stad 

Arnhem zouden kunnen zijn: Nijmegen, Haarlem, Breda en Apeldoorn . Echter is het ook mogelijk (en aan te 

bevelen) om een benchmark te maken met steden/regio's uit het buitenland . De benchmark kan uitgevoerd 

worden met behulp van gegevens van Locatus19 

STAP 3 : OVERLEG MET STAKEHOLDERS 

Fase 1 

Het idee 

Stap 1 

Het initiatief voor 

een binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling 

Fase 2 

Potentiële mogelijkheden 

Stap 2 

Analyse van de 

vraag en het 

aanbod in de 

stad/regio 

Stap 3 

Overleg met 

stakeholders 

Figuur 55 Fase 1 en 2 met de bijbehorende stappen 1, 2 en 3. 

Stap 3 betreft het overleg met 

stakeholders over de potentiële 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

leisurevoorzieningen in de desbetreffende 

stad/regio. Overigens zal na deze stap, ook 

gedurende de rest van het stappenplan, 

overleg plaatsvinden met de stakeholders. 

Stakeholders 

Stakeholders zijn belanghebbenden en 

kunnen zowel publieke (zoals de gemeente 

of het stadsdeel) als private partijen 

(ontwikkelaars, aannemers etc.) zijn. 

Andere voorbeelden van stakeholders zijn 

bewoners, eigenaars/aandeelhouders, 

milieuorganisaties en maatschappelijke 

instellingen. Om te komen tot een 

succesvolle ontwikkeling van 

leisurevoorzieningen, is het belangrijk dat 

de stakeholders in een vroeg stadium, 

worden betrokken bij de ontwikkeling van 

het gebied. Daarbij kunnen zij meedenken 

over de potentiële mogelijkheden op die 

locatie . Stakeholders kunnen namelijk een 

19 Locatus is als onafhankelijke bron marktleider op het gebied van winkelinformatie in de Benelux en verzamelt zelf informatie over alle 
winkels en consument-gerichte, dienstverlenende bedrijven. Er is ook veel informatie over leisurevoorzieningen aanwezig in de database 
van Locatus (www.locatus.com). 
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zeer belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van leisurevoorzieningen, en hebben soms specifieke kennis 

(zoals ontwikkelaars van leisurevoorzieningen). Een voorbeeld hiervan is de rol die stakeholders hebben bij de 

tijdelijke leisurefuncties op Strijp S (zie box 7) . 

Gezamenlijke ambitie 

Het is belangrijk dat de verschillende stakeholders realiseren dat leisurevoorzieningen als katalysator van 

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling kunnen functioneren en dus ook deze ambitie nastreven. 

UITKOMST FASE 2 

Box 7: Strijp S 

Strijp S is een voormalig bedrijventerrein dat heeft toebehoord aan de N.V. 

Philips in stadsdeel Strijp in Eindhoven. Het terrein is circa 27 hectare groot 

en bestaat uit nog twee andere deelgebieden genaamd Strijp R (woonwijk) 

en Strijp T. In 2006 is gestart met de herontwikkeling van Strijp S tot een 

woon-, design- en uitgaanscentrum. Vele monumentale panden zullen 

gebruikt worden, maar er zal ook nieuwbouw gerealiseerd worden. De 

bedrijvigheid richt zich vooral op design-gerelateerde activiteiten. Het 

voorlopige programma voor Strijp S bestaat uit woningen (2.500 tot 3.000), 

kantoren (circa 90.000 m'l, commerciële voorzieningen en cultuur (circa 

30.000 m') en er is een gedeelte facultatief (30.000 m'). Op dit moment zijn 

er al een aantalleisurevoorzieningen gerealiseerd, zoals: 

Een aantal fitnesscentra (sportscholen). 

Een skateboardhal (Area 51). 

Horecavoorzieningen . 

Een klimhal . 

De ontdekfabriek: met tijdelijke leisurefuncties. Het is een 

verlaten fabrieksgebouw dat gebruikt wordt door studenten voor 

het tentoonstellen van ontwerpen, maar ook voor 

(bedrijfs)evenementen. 

Rol van de stakeholders 

De stakeholders hebben een belangrijke rol bij de totstandkoming van 

tijdelijke leisurefuncties op Strijp S. Een groot aantal oude 

fabrieksgebouwen, worden hiervoor gebruikt. Daarin vinden jaarlijks vele 

evenementen (tentoonstellingen, festivals etc.) plaats. De Dutch Design 

Week is een evenement dat jaarlijks wordt gehouden op circa 60 

verschillende locaties in Strijp S. Het is bovendien het grootste design event 

van Nederland (80.000 bezoekers in één week). Ook het STRP Festival is een 

jaarlijks terugkerend evenement, en wordt gehouden in het Klokgebouw. 

Het is een van de grootste kunst- en technologiefestivals in Europa. 

www.strijp-s.nl en www.strijpr.nl 

De uitkomst van de analyse van de vraag en het aanbod in de stad/regio en het overleg met de stakeholders, 

bestaat uit twee opties: 

• Potentiële mogelijkheden (of potentiële mogelijkheid): dit zijn leisurevoorzieningen, die mogelijk jn de 

desbetreffende stad/regio ontwikkeld kunnen worden. Bij deze uitkomst, volgt fase 3. 

• Geen potentiële mogelijkheden: dit betekent dat er geen potentiële leisurevoorzieningen zijn, die in de 

desbetreffende stad/regio tot ontwikkeling kunnen komen. Hierna volgen er geen volgende stappen 

meer en kunnen leisurevoorzieningen geen belangrijke functie binnen het gebied gaan vervullen. 
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6 .4 FASE 3 : lOCAT IEGESCHll<THEID 

STAP 4 : TOETSEN OP BASIS VAN LOCATIEFACTOREN 

Fase 1 

Het idee 

Stap 1 

Het initiatief voor 

een binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling 

Fase 2 

Potentiële mogelijkheden 

Stap 2 

Analyse van de 

vraag en het 

aanbod in de 

stad/regio 

Stap 3 

Overleg met 

stakeholders 

Figuur 56 Fase 1, 2 en 3 en de bijbehorende stappen 1, 2, 3 en 4. 

Fase 3 

Locatiegeschiktheid 

Stap 4 

Toetsen op basis 

van locatiefactoren 

,I .1 

I IJ I I 

, , I I1 II1 

Rick Janssen 

In stap 4 worden de potentiële mogelijkheden (die volgen uit stap 3) getoetst op basis van locatiefactoren. 

Hieruit blijkt of deze geschikt zijn om te ontwikkelen in het desbetreffende binnenstedelijke gebied. 

Harde en zachte locatiefactoren 

Er is een onderscheid te maken tussen harde en zachte locatiefactoren. Harde locatiefactoren zijn vaak 

kwantitatief en daardoor goed in geld uit te drukken. Daarnaast is het vanwege het kwantitatieve karakter 

mogelijk, duidelijke gegevens van de harde locatiefactoren naar buiten toe kenbaar te maken (Wieberdink, 

2006). Zachte locatiefactoren zijn echter minder goed in geld uit te drukken en hebben een veel minder 

kwantitatief karakter . Leisurevoorzieningen kunnen van invloed zijn op de zachte locatiefactoren . In tabel 18 

zijn enkele harde en zachte locatiefactoren weergegeven . 

.:..;H=.;ar""d""e ..;;;e.;.:.n ..:;;Zi;;;.;:c""ht.=;:e:..,:fo.=;;ca= t =;o;:coren 
Harde locatiefactoren Zachte locatiefactoren 

Beschikbare ruimte Cultuur en recreatie mogelijkheden -----------------Grootte van de ruimte Innovatiefe atmosfeer 
----------------------------~--~~~------------------------Bereikbaarheid (per auto, OVen fiets) Imago 

~--~----------------~~---------
All-in grondprijs (ook kosten voor bouwrijp maken) Kwaliteit van leven 

Parkeergelegenheid (ook in de nabije omgeving) Creatieve klimaat 

Ett . Ett. 

Bron: Ernst en Boekema, 2005 en Wieberdink, 2006 
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UITKOMST FASE 3 

De uitkomst van de locatieanalyse en de bepaling van de geschiktheid van de potentiële mogelijkheden (of 

mogelijkheid), die volgen uit fase 2, bestaat uit twee opties: 

• Geschikte mogelijkheden (of geschikte mogelijkheid) : dit zijn de leisurevoorzieningen die geschikt zijn 

om te ontwikkelen in het binnenstedelijke gebied op basis van de locatiefactoren . Bij deze uitkomst, 

volgt fase 4 . Het kan ook voorkomen dat het gebied niet over voldoende ruimte beschikt, voor de 

ontwikkeling van alle geschikte mogelijkheden, er dienen dan keuzes gemaakt te worden voor een 

beperkt aantal geschikte mogelijkheden (in overleg met stakeholders). 

• Geen geschikte mogelijkheden: dit betekent dat de potentiële mogelijkheden, die volgen uit fase 2, niet 

geschikt zijn voor ontwikkeling, op basis van de locatiefactoren. Wellicht kunnen deze 

leisurevoorzieningen in een ander gebied binnen dezelfde stad/regio worden ontwikkeld. Hierna volgen 

er geen volgende stappen meer en kunnen leisurevoorzieningen geen belangrijke functie binnen het 

gebied gaan vervullen. 

6 .5 FASE 4 : INVULLING 

STAP 5: BESLISBOMEN VOOR DE FYSIEKE EN FUNCTIONELE INVULLING VAN DE OMGEVING 

Fase 1 

Het idee 

Stap 1 

Het initiatief voor 

een binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling 

Stap 2 

Analyse van de 

vraag en het 

aanbod in de 

stad/regio 

Figuur 57 Fase 1 t/m 4 en de bijbehorende stappen 1 t/m 5. 

Stap 3 

Overleg met 

stakeholders 

Fase 3 

locatiegeschiktheid 

Stap 4 

Toetsen op basis 

van locatiefactoren 

, t \ 11 1 \ ,lid t, 
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Fase 4 

De invulling 

Stap 5 

Beslisbomen voor 

de fysieke en de 

functionele invulling 

van de omgeving 

Om de geschikte mogelijkheden (of mogelijkheid) op een succesvolle manier te ontwikkelen, is in stap 5, de 

invulling ervan beschreven. Er is een onderscheid te maken in de fysieke en de functionele invulling van de 

omgeving. Naar aanleiding van twee beslisbomen wordt bepaald welke beschrijvingen er zullen gelden . Dat 

betekent dat de uitkomst van deze fase bestaat uit twee beschrijvingen, één voor de fysieke invulling en één 

voor de functionele invulling van de omgeving. De beschrijvingen zijn gebaseerd op tabel 16 en 17 uit paragraaf 

5.8. Uit de eerste beslisboom (zie figuur 58), volgt een verwijzing naar een beschrijving van de fysieke invulling 

van de omgeving (A, B of C) . Uit de tweede beslisboom (zie figuur 59), volgt een verwijzing naar een 
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beschrijving van de functionele invulling van de omgeving (0, E of F). Dat betekent dus dat er negen 

verschillende combinaties mogelijk zijn van beschrijvingen (AD, AE, AF, BD, BE, BF, CD, CE of CF). 

Beslisboom voor de fysieke invulling van de omgeving 

Vraag 1 

Zijn er bestaande (historische) gebouwen aanwezig in het binnenstedelijke gebied, die van waarde zijn (zoals monumenten)? 

Vraag 2 

Zijn er gebouwen geschikt voor hu isvesting van de geschikte 

mogelijkheden (leisurevoorzieningen), al dan niet met uitbreiding 

(nieuwbouw)? 

Vraag 3 

Is uitbreiding in de vorm van 

nieuwbouw noodzakelijk? 

Figuur 58 Beslisboom voor de fysieke invulling van de omgeving. 

Toelichting op de beslisboom: authenticiteit 

Authenticiteit is een succesfactor en daarom is het belangrijk om te weten of dit gecreëerd kan worden door 

gebruik te maken van bestaande (historische gebouwen) die van waarde zijn, zoals industrieel erfgoed. 

Herbestemming van deze gebouwen is dan een optie om daar leisurevoorzieningen in te vestigen . Voorbeelden 

van ontwikkelingen waarbij gebruik is gemaakt van bestaande bebouwing zijn: 

• Cultuurpark Westergasfabriek (zie paragraaf 5.3). 

• Chassé park (zie pa rag raaf 5.4) . 

• Strijp 5 (zie box 7) . 

Beschrijvingen van de fysieke invulling van de omgeving (A, B en Cl 

Elke beschrijving bestaat uit een aantal voorwaarden, die volgen uit tabel 16 en 17 in paragraaf 5.7. 

A: nieuwbouw (voorbeeld in box 8) 

Hoge belevingswaarde en onderscheidend vermogen van de fysieke omgeving: 

• Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp. De architectuur en het ontwerp moeten 

herkenbaar, toonaangevend en gedurfd zijn . 
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• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. 

o Door een verbinding met de natuurlijke omgeving te realiseren. 

o Door de openbare ruimte conceptueel een rol te laten spelen. 

o Door het zorgvuldig beheren en onderhouden van de openbare ruimte. 

o Door ruimte te reserveren voor tijdelijke leisurefuncties (evenementen, shows, optredens, 

tentoonstellingen etc.). 

!~ . . ' . ~ .. . .. --
'I' r ' 

~~\~ : Î. ' . ~ - - -,.. "-' 
~'-, . -~ . - , .......... . 

' I • I 4'1 fT 

B: bestaande bebouwing (voorbeeld in box 9) 

Box 8: Sydney Opera House (nieuwbouw) 

Het Sydney Opera House staat in de Australische stad Sydney 

en is in 1973 geopend. Het gebouw is ontworpen door J0rn 

Utzon en bestaat uit een operazaal, drie concertzalen, 

restaurants en bars. Daarnaast zijn er nog diverse andere 

ruimtes aanwezig in het gebouw, waaronder een grote 

expositieruimte. Het Sydney Opera House is een landmark en 

geldt als symbool van Sydney. De architectuur en het ontwerp 

zijn enorm herkenbaar. Bovendien is het zeer toonaangevend 

geweest en was het in die tijd zeer gedurfd. Het gebouw staat 

sinds 2007 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. 

www.sydneyoperahouse.com 

De belevingswaarde en onderscheidend vermogen van de bestaande fysieke omgeving in stand houden: 

• Authenticiteit door herbestemming van de bestaande bebouwing. De bestaande bebouwing herstellen, 

conserveren en weerbaar maken voor de toekomst (kwaliteitsniveau verhogen). 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. 

o Door een verbinding met de natuurlijke omgeving te realiseren. 

o Door de openbare ruimte conceptueel een rol te laten spelen. 

o Door het zorgvuldig beheren en onderhouden van de openbare ruimte. 

o Door ruimte te reserveren voor tijdelijke leisurefuncties (evenementen, shows, optredens, 

tentoonstellingen etc.). 

Box 9: De Witte Dame (bestaande bebouwing) 

De Witte Dame is een gerestaureerd fabrieksgebouw in het centrum van 

Eindhoven. Het is gebouwd tussen 1928 en 1931 en ontworpen door Dirk 

Roosenburg. In de jaren tachtig kwam het gebouw leeg te staan, en de 

toenmalige eigenaar Philips wilde het pand slopen. De gemeente verleende 

hiervoor geen vergunning. Als alternatief werd het gebouw gerestaureerd 

en in 1998 heropend. Momenteel zijn er in het gebouw te vinden: de 

Design Academy Eindhoven, de openbare bibliotheek Eindhoven, Philips 

Corporate Design en de Mu Art Foundation, Mezzo (een hip café en 

clubhuis van de Design Academy) en een aantal winkels. 

(www.dewittedame.nl) 
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C: combinatie van bestaande bebouwing en nieuwbouw (voorbeeld in box 10) 

De belevingswaarde en onderscheidend vermogen van de bestaande fysieke omgeving in stand houden en 

uitbreiden met nieuwbouw: 

• Authenticiteit door herbestemming van de bestaande bebouwing. De bestaande bebouwing herstellen, 

conserveren en weerbaar maken voor de toekomst (kwaliteitsniveau verhogen) . 

• Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp. De architectuur en het ontwerp moeten 

herkenbaar, toonaangevend en gedurfd zijn. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte . 

o Door een verbinding met de natuurlijke omgeving te realiseren. 

o Door de openbare ruimte conceptueel een rol te laten spelen . 

o Door het zorgvuldig beheren en onderhouden van de openbare ruimte . 

o Door ruimte te reserveren voor tijdelijke leisurefuncties (evenementen, shows, optredens, 

tentoonstellingen etc.). 

Box 10: Manufaktura (bestaande bebouwing en 

nieuwbouw) 

Manufaktura is een oud industriecomplex in de binnenstad van 

tódz (Polen) dat is herontwikkeld tot een grootschalig leisure-, 

retail- en kantorencomplex. Er is hier sprake geweest van 

herbestemming van industrieel vastgoed, en tevens is er 

nieuwbouw gerealiseerd. Het complex werd in 2006 geopend en is 

het grootste revitalisatieproject in Europa. Het is een toeristische 

trekpleister in de stad, die voorheen uitstervende was doordat veel 

fabrieken werden gesloten. 

Het gebied is 27 hectare groot en het gerealiseerde programma 

bestaat uit retail (circa 260 winkels). kantoren (12.000 m') en 

leisurevoorzieningen : 

• Kunst en cultuurvoorzieningen: theater en vier musea 

(waaronder een interactief museum). 

• Entertainment: aquarium, IMAX 30 bioscoop, arcadehal, 

indoor speeltuin, bowlingcentrum, klimhal, 

fitnesscentrum en arena voor lasergames. 

• Horecavoorzieningen: discotheek, circa 60 cafés en 

restaurants . 

Verder zijn er 3.500 parkeerplaatsen en een groot 

evenementenplein aanwezig in het gebied. Op de onderste figuur is 

het complex te herkennen aan de donkerrode/bruine kleur van de 

gebouwen . 

(www.manufaktura .com ) 
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Beslisboom voor de functionele invulling van de omgeving 

Vraag 4 

Is er sprake van meerdere geschikte mogelijkheden? 

Vraag 5 

Zijn de geschikte mogelijkheden met elkaar te combineren? 

(Kunnen er functionele synergievoordelen optreden?) 

Figuur 59 Beslisboom voor de functionele invulling van de comgeving. 

Toelichting vragen uit beslisboom: clustering 

Rick Janssen 

Clustering is een succesfactor en daarom is belangrijk om te weten of er meerdere geschikte mogelijkheden 

(leisurevoorzieningen) zijn of maar één. Het zou beter zijn als er meerdere geschikte mogelijkheden zijn. Echter 

zijn niet alle leisurevoorzieningen met elkaar te combineren op basis van motieven, zoals een kartbaan en een 

bibliotheek, deze moeten dan niet geclusterd worden . Het is namelijk van belang dat er functionele 

synergievoordelen optreden. 

Beschrijvingen van de functionele invulling van de omgeving (0, Een F) 

Elke beschrijving bestaat uit een aantal voorwaarden, die volgen uit tabel 16 en 17 in paragraaf 5.7. 

0 : één leisurevoorziening 

Meerdere activiteiten aanbieden rondom de leisurevoorziening (clustering) : 

• Door toevoeging van ondersteunende horecavoorzieningen . 

• Door toevoeging van andere functies waarbij functionele synergievoordelen optreden . Om dit te 

bevorderen en te stimuleren is het van belang dat (zie paragraaf 5.2) : 

o Doelgroepen op elkaar aansluiten (doelgroepcomplementatie) . 

o Tijdstippen op elkaar aansluiten (tijdstipcomplementatie) . 

o Motieven op elkaar aansluiten (motiefcomplementatie) . 

o Er een logische routing en juiste afstand (niet te groot) tussen de functies is . 

Hoge belevingswaarde en onderscheidend vermogen van de functionele omgeving (inspelen op de belevenis): 

• Door de bestaande identiteit van de locatie of het gebied een rol te laten spelen (of een nieuwe 

identiteit te creëren) . 

• Tijdelijke leisurefuncties in verhuurbare ruimtes of de openbare ruimte (zoals evenementen), daarbij is 

het van belang dat de tijdelijke functie wordt afgestemd op de omringende omgeving (geen overlast) . 
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E: meerdere leisurevoorzieningen die met elkaar te combineren zijn op basis van motieven 

Meerdere activiteiten aanbieden rondom de verschillende leisurevoorzieningen (clustering): 

• Door de verschillende leisurevoorzieningen in één cluster te realiseren. 

• Door toevoeging van ondersteunende horecavoorzieningen . 

• Door toevoeging van andere functies waarbij functionele synergievoordelen optreden. Om dit te 

bevorderen en te stimuleren is het van belang dat (zie paragraaf 5.2): 

o Doelgroepen op elkaar aansluiten (doelgroepcompl·ementatie). 

o Tijdstippen op elkaar aansluiten (tijdstipcomplementatie). 

o Motieven op elkaar aansluiten (motiefcomplementatie). 

o Er een logische routing en juiste afstand (niet te groot) tussen de functies is. 

Hoge belevingswaarde en onderscheidend vermogen van de functionele omgeving (inspelen op de belevenis): 

• Door de bestaande identiteit van de locatie of het gebied een rol te laten spelen (of een nieuwe 

identiteit te creëren). 

• Tijdelijke leisurefuncties in verhuurbare ruimtes of de openbare ruimte (zoals evenementen), daarbij is 

het van belang dat de tijdelijke functie wordt afgestemd op de omringende omgeving (geen overlast). 

F: meerdere leisurevoorzieningen die niet met elkaar te combineren zijn op basis van motieven 

Meerdere activiteiten aanbieden rondom de verschillende leisurevoorzieningen (gescheiden clustering): 

• Door gescheiden clusters te realiseren . 

• Door toevoeging van ondersteunende horecavoorzieningen. 

• Door toevoeging van andere functies waarbij functionele synergievoordelen optreden. Om dit te 

bevorderen en te stimuleren is het van belang dat (zie paragraaf 5.2): 

o Doelgroepen op elkaar aansluiten (doelgroepcomplementatie). 

o Tijdstippen op elkaar aansluiten (tijdstipcomplementatie) . 

o Motieven op elkaar aansluiten (motiefcomplementatie). 

o Er een logische routing en juiste afstand (niet te groot) tussen de functies is. 

Hoge belevingswaarde en onderscheidend vermogen van de functionele omgeving (inspelen op de belevenis): 

• Door de bestaande identiteit van de locatie of het gebied een rol te laten spelen (of een nieuwe 

identiteit te creëren). 

• Tijdelijke leisurefuncties in verhuurbare ruimtes of de openbare ruimte (zoals evenementen). daarbij is 

het van belang dat de tijdelijke functie wordt afgestemd op de omringende omgeving (geen overlast). 

6 .6 TESTCASE 

Om het model te testen, is er een testcase uitgevoerd . Hieruit komt tevens naar voren, wat er nog ontbreekt in 

het model. Er is gekozen voor een testcase in Oss. Op 8 april 2010 is een toekomstvisie voor het stadscentrum 

vastgesteld (Gemeente Oss, 2010). De intentie is om het stadscentrum uit te breiden en aantrekkelijker te 

maken voor bezoekers. De stad heeft bovendien te kampen heeft met een slecht imago en de 

aantrekkingskracht van het stadscentrum is zeer laag. 

Onderdeel van de visie is het TBL-sportveld, dat midden in het stadscentrum ligt en dus zeer geschikt is voor 

herontwikkeling omdat het een 'leeg' gebied is. Er is daarom gekozen voor het TBL-sportveld als testcase. De 

uitkomst van de testcase is een advies, over de ontwikkeling van het binnenstedelijke gebied, op een 
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succesvolle en ~eisuregedreven manier. De beschrijvingen van de fysieke en de functionele invulling van de 

omgeving, vormen een belangrijk onderdeel van het advies, en dit kan uitgewerkt worden in een globaal plan . 

INLEIDING 

Oss 

Oss ligt ,in Noord-Brabant en de gemeente heeft 77.085 inwoners (statline.cbs.nl, geraadpleegd op 07-11-

2010). De binnenstad is het regionale winkelcentrum voor circa 150.000 mensen uit Oss en omgeving. Oss ligt 

aan de Maas en beschikt over een haven (Maashaven), en is een van de weinige plaatsen in Zuid-Nederland 

met een (sinds 1994 tweede) haven voor schepen tot 2000 ton. De stad is goed bereikbaar per auto via de 

snelwegen ASO en A59. Daarnaast is Oss ook bereikbaar per bus en trein. Er zijn een tweetal treinstations 

aanwezig in de stad (station Oss en station Oss West), waarvan station Oss over een intercity dienst beschikt. 

TBL-sportveld 

Figuur 60 De drie locaties die samen een deelgebied vormen binnen de toekomstvisie van het 

stadscentrum van Oss, en de ontsluitingsweg (Oostwal) die langs het TBl-sportveld loopt (eigen 

bewerking Google Maps, 2010). 

Het TBL-sportveld (A) is 

onderdeel van een 

deelgebied dat verder 

nog bestaat uit 

parkeerterrein de Wal 

(B) en het V&D terrein 

(C), te zien in figuur 60. 

Momenteel wordt het 

sportveld gebruikt door 

de naastgelegen school 

voor voortgezet 

onderwijs. Voorheen 

was dit het Titus 

Brandsma Lyceum (TBLl, 

maar sinds 2000 is het 

onderdeel 

Hooghuis 20 

van het 

Het 

schoolgebouw (zie 

figuur 61) is in 1928 

opgeleverd en is in der 

loop der tijd een aantal 

keren uitgebreid (zoals 

een grote uitbreiding tussen 2003 en 200S) . Locatie TBL van 

het Hooghuis biedt de onderwijssoorten havo en vwo aan. 

Figuur 61 Het schoolgebouw. 

20 Het Hooghuis is een overkoepelende scholengemeenschap. Er zijn acht locaties waarvan er zeven in de gemeente Oss, en één in de 
gemeente Bernheze (www.hethooghuis.insiders.nl). 
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UITVOERING VAN HET MODEL 

Stap 1: initiatief voor de ontwikkeling van een binnenstedelijk gebied 

Het initiatief voor de ontwikkeling van de locatie (TBL-sportveld) is al genomen door de gemeente Oss. Er 

bestaat een intentie vanuit de gemeente om een onderscheidend gebied te ontwikkelen (Gemeente Oss, 

2010). Daarnaast kunnen de leisurevoorzieningen die op locatie A ontwikkeld worden, als katalysator gaan 

functioneren van de ontwikkeling van locatie B en C (en wellicht andere deelgebieden). Tevens kan het ook een 

rol gaan spelen bij de promotie van Oss (citymarketing) en zou het als 'uithangbord' van de stad kunnen 

fungeren. 

Stap 2: analyse van de vraag en het aanbod in de stad/regio 

Toekomstige vraag 

Er zal een vraag ontstaan naar bepaalde soorten leisurevoorzieningen die inspelen op verschillende thema's 

(zie paragraaf 4.5), en dit zijn : 

• Sport, health en beauty in combinatie met gezondheidszorg. 

• Entertainment in combinatie met technologie. 

• Kunst en cultuur in combinatie met horeca. 

Nieuwe concepten voor leisurevoorzieningen (state of the art) 

In paragraaf 5.8 zijn recente concepten voor leisurevoorzieningen beschreven, die in Nederland nog niet of 

maar weinig zijn toegepast. Leisurevoorzieningen raken steeds vaker verweven met retail (zoals in Eataly). 

Daarnaast is het edutainmentconcept nog steeds vernieuwend (zoals NEMO) en wordt het zelfs als vorm van 

marketing gebruikt (zoals in Metreon). Bovendien zijn er in Nederland nog nauwelijks entertainmentcenters 

(zoals Alhóndiga) ontwikkeld en biedt dit dus kansen voor Oss. Dit geldt ook voor een IMAX 30 bioscoop omdat 

er anno 2010 maar drie van in Nederland zijn (Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven) . 

Toekomstig aanbod 

In de nabije toekomst zal het huidige Jan Cunen museum worden verplaatst naar het Berghkwartier (zie box 

11) omdat het kampt met ruimtegebrek (Gemeente Oss, 2010). Het nieuwe Jan Cunen museum zal ten oosten 

van het TBL-sportveld ontwikkeld worden (aan de overzijde van de ontsluitingsweg, die te zien is in figuLlr 60). 

Verouderd aanbod 

De openbare bibliotheek, theater de Lievekamp (twee zalen met capaciteit van 650 en 230 personen) en 

cityplex bioscoop Utopolis (5 zalen) maken deel uit van het verouderd aanbod. Deze leisurevoorzieningen 

voldoen niet meer aan de huidige eisen en tevens heeft de openbare bibliotheek te kampen met ruimtegebrek . 

Daarom is vernieuwing of herhuisvesting van deze leisurevoorzieningen, een realistische optie (Gemeente Oss, 

2010). 

Benchmark21 

Om een beeld te krijgen van het aanbod aan leisurevoorzieningen, ten opzichte van vergelijkbare gemeentes, is 

er gebruik gemaakt van een benchmark voor de gemeente Oss. 

21 De gegevens (aanbod aan leisurevoorzieningen) die noodzakelijk zijn om de benchmark uit te voeren, zijn afkomstig van Locatus en 
beschikbaar gesteld door ECORYS. 
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De benchmark bestaat uit de volgende gemeentes: 

• Schiedam (75.290). 

• Roosendaal (77.490). 

• Purmerend (78.845). 

• Amstelveen (79.780). 

• Hengelo (80.935). 

Uit de benchmark komt naar voren dat er onderaanbod is, dus er is nog ruimte voor: 

• Één discotheek. 

• Één zalen-/partycentrum. 

• Diverse andere horecavoorzieningen (één coffeeshop, twee fastfoodrestaurants, vier afhaalbedrijven, 

drie shoarmazaken, drie lunchrooms). 

Uit de benchmark komt ook naar voren dat er overaanbod is: 

• Één hotel (gemiddelde is vier hotels, Oss heeft er vijf). 

• Zes fitnesscentra (gemiddelde is negen fitnesscentra, Oss heeft er 15). 

Het Jan Cunen museum 

Box 11: Berghkwartier en het Jan Cunen 

museum 

Het Berghkwartier is een nieuwbouwwijk in 

aanbouw (circa 300 woningen), in het stadscentrum 

van Oss. Een groot gedeelte van de woningen (vooral 

appartementen) is al gerealiseerd. Voorheen was dit 

een fabrieksterrein dat toebehoorde aan Bergoss 

(tapijtindustrie). Het gebied is circa vijf hectare groot 

en vanaf 1992 is het in herootwikkeling. Enkele 

industriële monumenten bleven bestaan zoals de 

hallen met karakteristieke shedaken 

(zaagtand daken). 

www.berghkwartier.nl 

Het Jan Cunen museum is gevestigd in een monumentale fabrikantenvilla (Villa Constance). Deze werd in 1888 gebouwd naar een 

ontwerp van H.R. Hendriks. In 1978 werd de villa in gebruik genomen als museum en richt zich op beeldende kunst (zowel 

tentoonstellingen als collecties). Het huidige Jan Cunen museum (zie figuur linksonder) wordt verplaatst naar het Berghkwartier 

(Gemeente Oss, 2010). Voor het nieuwe Jan Cunen museum zal gebruik gemaakt worden van bestaande bebouwing (hallen met 

shedaken, zie figuur rechtsonder). 

www.museumjancunen.nl 
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Stap 3: overleg met stakeholders 

Er is een aantal belangen van de gemeente (stakeholder) opgenomen in de toekomstvisie, deze hebben onder 

andere betrekking op de invulling van de locatie. De gemeente wil op het TBL-sportveld een bibliotheek 

ontwikkelen. Doordat het nieuwe Jan Cunen museum gerealiseerd zal worden in de nabije omgeving, zal dit 

aangemerkt worden als cultuurcluster. 

Potentiële mogelijkheden 

De potentiële mogelijkheden die volgen uit stap 2 en stap 3 (fase 2) zijn te zien in tabel 19. 

Pctntlll.1D 
Vanuit de toekomstige vraag, nieuwe leisureconcepten en 
de benchmark 

Discotheek 
Zalen-/pa rtycentrum 
Diverse andere horecavoorzieningen (zoals een coffeeshop, 
fastfoodrestaurant, afhaalbedrijf, shoarmazaak en/of 
lunchroom) 
Entertainm entcenter 
IMAX 3D bioscoop 

Stap 4: toetsen op basis van locatiefactoren 

Vanuit het toekomstige en verouderd aanbod 

Bibliotheek 
Theater 
Cityplex bioscoop (tot 7 zalen) 

In deze stap zullen de potentiële mogelijkheden getoetst worden op basis van harde locatiefactoren: 

• Beschikbare ruimte: de gehele locatie is beschikbaar voor leisurevoorzieningen . Het is mogelijk om te 

bouwen in drie tot vier lagen, omdat dit overeenkomt met de omringende bebouwing. 

• Grootte van de ruimte : de locatie heeft een oppervlakte van circa 8.500 vierkante meter. 

• Bereikbaarheid (per auto, OVen fiets): de bereikbaarheid van de locatie per auto is redelijk. De locatie 

grenst aan een ontsluitingsweg (Oostwal). maar deze weg is doorgaans behoorlijk druk (de capaciteit is 

te klein). De bereikbaarheid per OV is goed, station Oss ligt op enkele minuten loopafstand. De 

bereikbaarheid per fiets is eveneens goed . 

• All-in grondprijs (ook kosten voor bouwrijp maken) : De grond is op dit moment in bezit van de 

gemeente en de kosten voor het bouwrijp maken zijn erg laag omdat het een sportveld betreft. 

• Parkeergelegenheid (in de nabije omgeving): er is pa rkeergelegenheid in de nabije omgeving, 

waaronder een parkeergarage in het aangrenzende Berghkwartier (370 parkeerplaatsen) en 

parkeerterrein de Wal (70 parkeerplaatsen). Echter zal de laatstgenoemde verdwijnen en ontstaat er 

een tekort aan parkeerplaatsen in de nabije omgeving. 

Beschikbare andere locaties 

Naast het toetsen op basis van locatiefactoren, is het tevens noodzakelijk om de beschikbaarheid van andere 

locaties binnen de gemeente Oss te analyseren. Een andere locatie kan beter geschikt zijn op basis van de 

locatiefactoren. Dit is niet opgenomen in het huidige model en zal dus als toevoeging gelden op basis van 

deze testcase. 

Dit aspect maakt dus onderdeel uit van fase 3 (stap 4). 

Ongeschikt 

De locatie is niet geschikt voor de ontwikkeling van een theater met dezelfde omvang als theater de 

Lievekamp. De bereikbaarheid per auto is niet goed genoeg en kan ook niet verbeterd worden tot een 
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toereikend niveau. Op dit moment laat de bereikbaarheid van het huidige theater al te wensen over, en dit 

probleem zal dus alleen maar groter worden wanneer het verplaatst wordt naar het TBL-sportveld. 

Geschikte mogelijkheden 

De geschikte mogelijkheden die volgen uit stap 4 (fase 3) zijn te zien in tabel 20. 

Toetsen .b.~s van.de IGCltlefactoren 
Geschikt Ongeschikt 

Discotheek Theater 
Zalen-jpartycentrum 
Diverse andere horecavoorzieningen (zoals een coffeeshop, 
fastfoodrestaurant, afhaalbedrijf, shoarmazaak enjof 
lunchroom) 
Entertainmentcenter 
IMAX 3D bioscoop 
Bibliotheek 
Cityplex bioscoop (tot 7 zalen) 

INVULLING 

De fysieke invulling van de omgeving 

Vraag 1 

Zijn er bestaande (historische) gebouwen aanwezig in het binnenstedelijke gebied, die van waarde zijn (zoals 

monumenten)? Het antwoord is 'nee' dus dat betekent dat beschrijving A (nieuwbouw) zal gelden voor de 

fysieke invulling van de omgeving. 

Beschrijving A (nieuwbouw) 

Hoge belevingswaarde en onderscheidend vermogen van de fysieke omgeving: 

• Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp. De architectuur en het ontwerp moeten 

herkenbaar, toonaangevend en gedurfd zijn. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. 

o Door een verbinding met de natuurlijke omgeving te realiseren. 

o Door de openbare ruimte conceptueel een rol te laten spelen. 

o Door het zorgvuldig beheren en onderhouden van de openbare ruimte . 

o Door ruimte te reserveren voor tijdelijke leisurefuncties (evenementen, shows, optredens, 

tentoonstellingen etc.). 

De functionele invulling van de omgeving 

Vraag 4 

Is er sprake van meerdere geschikte mogelijkheden? Het antwoord is 'ja' dus dat betekent dat vraag 5 volgt. 

Vraag 5 

Zijn de geschikte mogelijkheden met elkaar te combineren? (Kunnen er functionele synergievoordelen 

optreden?) Het antwoord is 'ja' dus dat betekent dat beschrijving E (meerdere leisurevoorzieningen die met 

elkaar te combineren zijn) zal gelden voor de functionele invulling van de omgeving. 
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Beschrijving E: meerdere leisurevoorzieningen die met elkaar te combineren zijn op basis van motieven 

Meerdere activiteiten aanbieden rondom de verschillende leisurevoorzieningen (clustering) : 

• Door de verschillende leisurevoorzieningen in één cluster te realiseren . 

• Door toevoeging van ondersteunende horecavoorzieningen . 

• Door toevoeging van andere functies waarbij functionele synergievoordelen optreden . Om dit te 

bevorderen en te stimuleren is het van belang dat (zie paragraaf 5.2): 

o Doelgroepen op elkaar aansluiten (doelgroepcomplementatie) . 

o Tijdstippen op elkaar aansluiten (tijdstipcomplementatie). 

o Motieven op elkaar aansluiten (motiefcomplementatie). 

o Er een logische routing en juiste afstand (niet te groot) tussen de functies is. 

Hoge belevingswaarde en onderscheidend vermogen van de functionele omgeving (inspelen op de belevenis) : 

• Door de bestaande identiteit van de locatie of het gebied een rol te laten spelen (of een nieuwe 

identiteit te creëren) . 

• Tijdelijke le isurefuncties in verhuurbare ruimtes of de openbare ruimte (zoals evenementen), daarbij is 

het van belang dat de tijdelijke functie wordt afgestemd op de omringende omgeving (geen overlast) . 

UITWERKING 

De geschikte mogelijkheden worden ontwikkeld in één cluster, tot een entertainmentcenter. Deze zal bestaan 

uit de volgende leisurevoorzieningen : 

• Discotheek. 

• Zalen-/partycentrum. 

• Diverse andere (ondersteunende) horecavoorzieningen (zoals restaurants, cafés en een lunchroom). 

• Bibliotheek. 

• Cityplex bioscoop (tot 7 zalen), met IMAX 3D . 

Voorbeelden 

In Nederland is het concept van entertainmentcenter nog niet of nauwelijks toegepast, maar er zijn wel 

plannen voor ontwikkelingen zoals het GETZ Entertainmentcenter, dat nog gerealiseerd moet worden op de 

Arena Boulevard (zie box 3 in paragraaf 3.6) . Andere voorbeelden zijn: 

• Viage in Brussel (zie paragraaf 5.8). 

• Alhóndiga in Bilbao (zie paragraaf 5.8). Hier is ook een bibliotheek/mediatheek aanwezig. 

Katalysator van het omringende gebied 

Het entertainmentcenter zal gaan functioneren als katalysator van het omringende gebied . Hierdoor zal het 

vestigingsklimaat voor retail worden versterkt, waardoor deze functie wordt aangetrokken. Bovendien zal ook 

het woonklimaat versterkt worden. Rondom het entertainmentcenter zullen dus winkels en woningen worden 

ontwikkeld, voornamelijk op locaties de Wal en het V&D terrein (zie figuur 60) . 

Functiesynergie met de omringende omgeving 

Het is erg belangrijk dat er functionele synergievoordelen optreden tussen de leisurevoorzieningen in het 

entertainmentcenter, en de omringende omgeving. Om dit te bevorderen en te stimuleren is het van belang 

dat doelgroepen, tijdstippen en motieven op elkaar aan kunnen sluiten. 
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Zalen-jpartycentrum (verhuurbare zalen, circa 3.000 m 1
) 

Een zalen-/partycentrum heeft vooral een avondfunctie. Echter is het belangrijk dat er ook gedurende de 

ochtend en de middag sprake is van activiteit . Dit kan worden opgelost door zalen te gebruiken voor 

bijvoorbeeld tentoonstellingen of presentaties van leerlingen en/of over het nieuwe Jan Cunen museum 

(tijdelijke leisurefuncties). 

Bibliotheek (circa 3.000 m1
) 

Een Bibliotheek wordt veel gebruikt door leerlingen en is gericht op educatie . Door de aangrenzende school 

voor voortgezet onderwijs, fysiek met de bibliotheek te verbinden, worden leerlingen gestimuleerd om daar 

gebruik van te maken (combinatiebezoek). Ook zou het nieuwe Jan Cunen museum een samenwerking aan 

kunnen gaan met de bibliotheek. Er kan bijvoorbeeld een aparte afdeling in de bibliotheek komen, waar 

aanvullende informatie aangeboden wordt over de collectie die op dat moment te bezichtigen is in het nieuwe 

Jan Cunen museum. 

Cityplex bioscoop met IMAX 30 (circa 5.000 m 2
) 

Ook een bioscoop heeft vooral een avondfunctie. Gedurende de ochtend en middag zijn er veel minder 

bezoekers, en is er ruimte voor educatieve films of documentaires voor leerlingen van de aangrenzende school. 

Hier profiteren beiden voorzieningen van. Daarnaast zou de bioscoop ook films kunnen tonen die te maken 

hebben met de collectie of tentoonstelling in het nieuwe Jan Cunen museum. 

Functiesynergie in het entertainmentcenter 

De leisurevoorzieningen in het entertainmentcenter kunnen goed op elkaar aansluiten qua doelgroepen, 

tijdstippen en motieven. Het is echter wel belangrijk om dit goed uit te werken en goed na te denken over 

eventuele arrangementen en/of samenwerkingen tussen de leisurevoorzieningen. 

Openbare ruimte 

De openbare ruimte moet van een hoogwaardige kwaliteit zijn en mensen stimuleren om er te verblijven . Het 

vormt de verbinding tussen het nieuwe Jan Cunen museum en het stadscentrum van Oss en zal dan ook een 

belangrijke looproute zijn voor bezoekers. Bovendien vormt het de entree van het stadscentrum vanuit station 

Oss. 

Icoon van Oss 

Het entertainmentcenter kan een icoon voor Oss worden en zo niet alleen als katalysator van het omringende 

gebied (zoals parkeerterrein de Wal en het V&D terrein) functioneren, maar ook een belangrijke rol spelen bij 

de citymarketing. Er zal dan wel sprake moeten zijn van een hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het 

ontwerp en van een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte, zoals in Ciudad de las Artes y Ciencias . 

6.7 CONCLUSIE 

De bevindingen uit de hoofdstukken 2 t/m 5 zijn gecombineerd en samengevoegd in het model, waarmee 

advies kan worden uitgebracht omtrent succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling (zie 

figuur 62) . Het gaat dan om een zeer concreet advies, dat als basis voor het ontwerp kan gelden . De uitkomst 

van het model kan beschrijvingen met voorwaarden bevatten, van de fysieke en de functionele invulling van de 

omgeving van leisurevoorzieningen (of leisurevoorziening), die daardoor succesvol ontwikkeld kunnen worden 

op de desbetreffende locatie (binnenstedelijk gebied). 
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Het model is uitgevoerd op een testcase. Dit is een binnenstedelijk gebied in Oss. Het advies betreft een plan 

voor de ontwikkeling van een entertainmentcenter op het huidige TBL-sportveld. De geschikte mogelijkheden 

die uit het model voortvloeide, worden geclusterd. Het entertainmentcenter gaat als katalysator functioneren 

van het omringende stedelijke gebied. Daarnaast kan het een belangrijke rol spelen bij de citymarlketing, en 

bijdragen aan de imagoverbetering, aantrekkingskracht en levendigheid van Oss. 

Beslisboom voor de fysieke invulling van de omgeving Beslisboom voor de functionele invulling van de omgeving 

.,. 

.............. - ........ - ....... ---

Beschrijving A, Bof C (fysieke invuilling van 

de omgeving) in combinatie met beschrijving 

0, E of F (functionele invulling van de 

omgeving) 

Figuur 62 Schematische weergave van het model. 

j 

~ 
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HOOFDSTUK 7: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Iin dit hoofdstuk zijn de conclusies en de aanbevelingen van dit onderzoek beschreven . Paragraaf 7.1 is de 

inleiding van dit hoofdstuk. In paragraaf 7.2 is het antwoord op de probleemstelling gegeven. Paragraaf 7.3 

bevat een schematische weergave van het model, waarmee advies kan worden uitgebracht omtrent 

succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. In paragraaf 7.4 zijn de toekomstige 

ontwikkelingen beschreven . Ten s'lotte bevat paragraaf 7.5 de aanbevelingen voor verder onderzoek. 

7 . 1 INLEIDING 

De doelstelling van dit onderzoek is om de (meer)waarde en katalyserende effecten van leisurevoorzieningen 

in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling aan te tonen en advies uit te brengen omtrent succesvolle 

leisuregedreven gebiedsontwikkeling. 

Om de doelstelling van dit onderzoek te realiseren, is een probleemstelling opgesteld : 

Wat is de (meer)waarde en wat zijn katalyserende effecten van leisurevoorzieningen in binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeJing en welke factoren liggen ten grondslag aan een succesvolle leisuregedreven 

binnenstedelijke gebiedsantwikkeling? 

Het antwoord op de probleemstelling is in dit hoofdstuk beschreven . Daarnaast is de doelstelling uitgewerkt in 

de vorm van het model en zijn er aanbevelingen beschreven voor verder onderzoek. 

17 . 2 ANTWOORD OP DE PROBLEEMSTELLING 

(MEER)WAARDE VAN LEISUREVOORZIENINGEN 

Leisurevoorzieningen kunnen van grote (meer)waarde zijn voor een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, en 

ze'lfs een katalyserend effect hebben. Er is aangetoond dat leisurevoorzieningen van (meer)waarde kunnen zijn 

als sociaal bindmiddel, identiteitsverschaffer en economische pijler. Tevens kunnen er functionele 

synergievoordelen optreden, door de clustering van leisurevoorzieningen, en door combinaties met andere 

functies in het omringende gebied. Daarbij is het van belang om bij het ontwerp van de openbare ruimte, 

rekening te houden met de manier waarop de verschillende functies toegankelijk zijn en op elkaar aansluiten. 

Uit de casestudies blijkt dat de (meer)waarde van leisurevoorzieningen zich vooral uit in: 

• Vergroting van het onderscheidend vermogen en sterk(er) imago. Hierdoor worden bezoekers 

aangetrokken en ontstaat een bezoekersgenerator. 

• Meer bestedingen . Verder uit dit zich vooral in indirecte bestedingen met betrekking tot het bezoek 

aan de leisurevoorzieningen. 

• Meer werkgelegenheid . 

• Vergroting van de levendigheid. 

Er blijkt dat hoe groter de (meer)waarde van de leisurevoorzieningen voor het gebied, hoe groter ook de 

katalyserende effecten zijn . Leisurevoorzieningen kunnen namelijk als katalysator van een binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling functioneren . Er is in de casestudies aangetoond dat er katalyserende effecten ontstaan, 

de belangrijkste zijn : 

• Versterking van het vestigingsklimaat, voor zowel kantoren als retail, waardoor deze functies worden 

aangetrokken. 

• Versterking van het woonklimaat. 
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• Waardestijging van het vastgoed in het omringende gebied . 

• Aanjager van de ontwikkeling van toerisme. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Er is gebleken dat er weinig succesvolfe voorbeelden zijn van leisuregedreven binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling in Nederland. Vandaar dat het belangrijk is om naar ontwikkelingen in het buitenland te 

kijken, waar dit veel vaker wordt toegepast. In tegenstelling tot het buitenland, staat leisuregedreven 

gebiedsontwikkeling in Nederland dus nog in de kinderschoenen. In landen als Engeland, Spanje, Italië, 

Duitsland en Japan is men al veel verder op het gebied van leisuregedreven gebiedsontwikkeling. 

Twee van de vier cases in dit onderzoek, liggen in het buitenland. In elke case, zijn de factoren geanalyseerd die 

geleid hebben tot het succes. Er is aangetoond dat er een aantal succesfactoren zijn, die gelden voor meerdere 

voorbeelden. Deze kunnen dus als voorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling van leisurevoorzieningen 

worden gezien. De faalfactoren kunnen worden gezien als inverse van de succesfactoren. Het gaat om de 

volgende factoren : 

• De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen : wanneer de 

intentie er niet is, wordt het moeilijker om op een succesvolle manier, een leisuregedreven 

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren . 

• Hoogwaardige kwaliteit van de architectuur en het ontwerp: de architectuur en het ontwerp moeten 

herkenbaar, toonaangevend en gedurfd zijn waardoor onderscheidend vermogen/uniciteit wordt 

gecreëerd . 

• Inspelen op de belevenis: het aanbieden van een unieke belevenis is een belangrijke vereiste om 

bezoekers te genereren. Er moet dan wel sprake zijn van een authent,ieke belevenis. 

• Clustering: door verschillende functies en/of leisurevoorzieningen te combineren, worden er meerdere 

activiteiten aangeboden en kunnen er functionele synergievoordelen optreden. 

• Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte : het is noodzaak om veel aandacht te besteden aan de 

openbare ruimte, omdat deze een verblijfs- en ontmoetingsfunctie heeft. In Nederland is de kwaliteit 

van de openbare ruimte nog vaak te laag. 

• Authenticiteit: wanneer er bestaande (historische) gebouwen aanwezig zijn in het gebied, die van 

waarde zijn (zoals monumenten) is het mogelijk om deze te gebruiken voor het creëren van 

authenticiteit. 

• Attractiewaarde van de tijdelijke leisurefuncties: door middel van tijdelijke leisurefuncties kan een 

gebied alvast 'beroemd' gemaakt worden, maar kan ook het aantal activiteiten en de diversiteit 

vergroot worden. 

DE BASIS VOOR HET MODEL 

De succes- en faalfactoren spelen een belangrijke rol bij de fysieke en de functionele invuling van de omgeving 

van leisurevoorzieningen (zie tabel 21 en 22). Er is één factor niet opgenomen in de tabellen voor de fysieke en 

de functionele invulling van de omgeving, deze speelt namelijk aan het begin van het model een zeer 

belangrijke rol : 

De intentie vanuit het publieke orgaan om een onderscheidend gebied te ontwikkelen 

Het is erg belangrijk dat er vanuit het publieke orgaan de intentie of een drang bestaat naar een 

onderscheidende gebiedsontwikkeling. Dit geldt ook wanneer er sprake is van een privaat initiatief. Het 

publieke orgaan zal een onderscheidend vermogen beamen, het gaat dan vooralomhet creëren van uniciteit 

en diversiteit. Dit kan onder andere succesvol gerealiseerd worden door leisurevoorzieningen. 
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Wanneer de intentie er niet is, wordt het moeilijker om op een succesvolle manier, een leisuregedreven 

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren . Deze succesfactor zegt niks over de invulling van de 

omgeving, maar kan meer als een vereiste voor de gehele gebiedsontwikkeling worden gezien. 

Algemeen 

Hoge belevingswaarde Authenticiteit 
en onderscheidend 
vermogen 

Algemeen 

Meerdere activiteiten 
aanbieden 

Hoge belevingswaarde 
en onderscheidend 
vermogen 

7 .3 HET MODEL 

Hoogwaardige kwaliteit van de 
architectuur en het ontwerp 

Hoogwaardige kwaliteit van de 
openbare ruimte 

Voorwaarde 

Clustering 

Inspelen op de belevenis (deze 
moet authentiek zijn) 

Door middel van 

Herbestemming van de bestaande bebouwing. De 
bestaande bebouwing herstellen, conserveren en weerbaar 
maken voor de toekomst (kwaliteitsniveau verhogen) 

Een herkenbare, toonaangevende en gedurfde architectuur 
en ontwerp. 

Een verbinding met de natuurlijke omgeving te realiseren 

De openbare ruimte conceptueel een rol te laten spelen 

Het zorgvuldig beheren en onderhouden van de openbare 
ruimte 

Ruimte te reserveren voor tijdelijke leisurefuncties 
(evenementen, tentoonstellingen, etc.) 

Door middel van --Verschillende leisurevoorzieningen in één cluster te 
realiseren 

Toevoeging van ondersteunende horecavoorzieningen 

Toevoeging van andere functies waarbij sprake moet zijn 
van functiesynergie: 
• Doelgroepen moeten op elkaar aansluiten 

(doelgroepcomplementatie) . 
• Tijdstippen moeten op elkaar aansluiten 

(tijdstipcomplementatie). 
• Motieven moeten op elkaar aansluiten 

(motiefcomplementatie). 
• Er moet een logische routing en juiste afstand (niet te 

groot) tussen de functies zijn 

Door de bestaande identiteit van de locatie of het gebied 
een rol te laten spelen (of een nieuwe identiteit te creëren) . 

Tijdelijke leisurefuncties in verhuurbare ruimtes of de 
openbare ruimte, daarbij is het van belang dat de tijdelijke 
functie wordt afgestemd op de omringende omgeving 
(geen overlast) 

Om een advies uit te brengen omtrent succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, is 

een model ontwikkeld. Het gaat dan om een zeer concreet advies, dat als basis voor het ontwerp kan gelden. 

De uitkomst van het model kan beschrijvingen met voorwaarden bevatten, van de fysieke en de functionele 

invulling van de omgeving van leisurevoorzieningen (of leisurevoorziening). die daardoor succesvol ontwikkeld 

kunnen worden op de desbetreffende locatie (binnenstedelijk gebied). 

SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL EN DE POSITIE IN DE FASERING 

In figuur 63 is te zien welke positie het model inneemt in de fasering. Het is het begin van een 

gebiedsontwikkelingsproject. Verder is ook te zien uit welke onderdelen het model bestaat (vier fasen), en wat 

de uiteindelijke uitkomst kan zijn (beschrijvingingen van de fysieke en de functionele invulling van de 

omgeving). Het model is de uitwerking van de doelstelling van dit onderzoek. 
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Figuur 63 Schematische weergave van het model en de positie in de fasering. 
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OVERIGE BEVINDINGEN 

Er is bij de ontwikkeling van het model tevens rekening gehouden met de volgende bevindingen uit dit 

onderzoek: 

• Fasering: om te komen tot succesvolle gebiedsontwikkel ingen is het van groot belang dat er veel 

aandacht wordt besteed aan de fasering (onder andere van functies) en de samenwerking (te hanteren 

modellen), en deze op een zorgvuldige manier uit te werken. Om leisurevoorzieningen op een 

succesvolle manier te ontwikkelen is het van belang dat deze als katalysator van het gebied gaan 

functioneren. In de fasering kunnen leisurevoorzieningen de belangrijkste functie vertegenwoordigen 

en moeten dan dus ook in een zo vroeg mogelijk stadium van het gebiedsontwikkelingsproject, worden 

gepland en ontwikkeld . 

• Specifieke kennis: de leisurevoorzieningensector is erg dynamisch, waarbij vernieuwing, trends en 

innovatie een belangrijke rol spelen . Er is daardoor specifieke kennis vereist bij de ontwikkeling van 

leisurevoorzieningen. Stakeholders kunnen hier een belangrijke rol in spelen doordat deze vaak over 

specifieke kennis beschikken (zoals de overheid, ontwikkelaars (van leisurevoorzieningen), beleggers en 

exploitanten) . 

7 .4 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Leisurevoorzieningen zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. 

De invulling van vrije tijd wordt steeds actiever en mensen zijn op zoek naar een belevenis. Ook zullen mensen 

langer werken gedurende hun leven, en wordt de vrijetijdsinvulling belangrijker. Daarnaast wordt het 

onderscheid tussen werk en vrije tijd steeds kleiner . 

Het gemiddelde aantal uren vrije tijd per Nederlander stijgt in de periode tot 2030, en daardoor zal de vraag 

naar leisurevoorzieningen toenemen . Er zijn een aantal ontwikkelingen van invloed op de toekomstige vraag 

naar leisurevoorzieningen: 

1. De overgang van een diensteneconomie naar een beleveniseconomie. 

2. De overgang van een bezitscultuur naar een gebruikerscultuur. 

3. Vergrijzing. 

4. Vitale leefstijl van de toekomstige ouderen. 

5. Steeds meer Nederlanders worden zich bewust van de noodzaak van een gezond leven. 

6. Steeds meer mensen maken gebruik van technologie. 

7. Toename van de gemiddelde levensverwachting. 

8. Opkomst van generatie Z. 

9. Stijging van het aantal hoogopgeleiden en daling van het aantallaagopgeleiden . 

10. Individualisering. 

TOEKOMSTIGE VRAAG 

Sport, health en beauty in combinatie met gezondheidszorg 

Een steeds groter deel van de vrije tijd zal besteed worden aan sport en bewegen, en dit zorgt er voor dat de 

vraag naar sport- en spelvoorzieningen zal toenemen. Daarnaast zal, met name door de snel toenemende 

vergrijzing, de vraag naar en ontwikkeling van gezondheidszorg, een verdere vlucht nemen. De thema's sport 

en gezondheidszorg zijn met elkaar verbonden en dus is een combinatie mogelijk door centra te ontwikkelen 

met zowel sport- en spelvoorzieningen als gezondheidszorgvoorzieningen, in wisselende en vernieuwende 

combinaties, afhankelijk van de specifieke lokale context. 
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Ook zal de vraag naar health- en beautyvoorzieningen toenemen. Deze leisurevoorzieningen kunnen tevens 

goed gecombineerd worden met gezondheidszorgvoorzieningen. Er liggen dus grote kansen in het ontwikkelen 

van centra die inspelen op de thema's sport, health, beauty en gezondheidszorg, omdat deze functies goed op 

elkaar aansluiten en de vraag ernaar sterk zal toenemen. 

Entertainment in combinatie met technologie 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Daardoor 

worden de technologische mogelijkheden groter, en speelt het ook een steeds grotere rol bij de 

vrijetijdsbesteding van mensen . De vraag naar leisurevoorzieningen die gebruik maken van de nieuwste 

technologie neemt hierdoor toe. Entertainment- en attractievoorzieningen zijn bij uitstek leisurevoorzieningen 

die hierop in kunnen spelen, en dit geldt in mindere mate ook voor sport- en spelvoorzieningen. 

Het is erg belangrijk om de bezoeker een unieke belevenis aan te bieden. Entertainment- en 

attractievoorzieningen in combinatie met technologie, maakt dit erg goed mogelijk doordat deze voorzieningen 

gericht zijn op het aanbieden van belevenissen. Bovendien is het met behulp van technologie mogelijk om 

virtuele belevenissen te creëren . 

Kunst en cultuur in combinatie met horeca 

In de periode tot 2030 zal het aandeel postmaterialisten, postmoderne hedonisten en kosmopolieten binnen 

de Nederlandse bevolking fors toenemen. Deze sociale milieus zijn allemaal geïnteresseerd in kunst en cultuur 

waardoor ook de vraag naar kunst- en cultuurvoorzieningen zal toenemen. Zowel postmoderne hedonisten als 

kosmopolieten hebben een rijk uitgaansleven en netwerk van sociale contacten, waardoor zij veel 

horecavoorzieningen bezoeken. 

Door kunst- en cultuurvoorzieningen te combineren met horecavoorzieningen, wordt er ingespeeld op de 

ontstane vraag naar leisurevoorzieningen vanuit de desbetreffende sociale milieus. Het is belangrijk dat er een 

totaalpakket ontstaat van kunst- en cultuurvoorzieningen en horeca, die bovendien op elkaars doelgroepen 

aansluiten . De horeca moet ondersteunend zijn aan de kunst- en cultuurvoorzieningen, en voldoen aan de 

wensen en eisen van de bezoekers daarvan. 

7 .5 AANBEVELINGEN 

AANBEVELINGEN VOOR HET MODEL 

Er zijn een aantal aanbevelingen voor verder of uitgebreider onderzoek met betrekking tot het model: 

• Onderzoek naar nieuwe concepten voor leisurevoorzieningen: vernieuwing is een belangrijk aspect 

binnen de leisurevoorzieningensector en daarom is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar 

nieuwe concepten . Daarnaast worden er steeds weer nieuwe concepten ontwikkeld, en moet dit 

nauwlettend in de gaten gehouden worden. 

• Onderzoek naar zachte locatiefactoren : zachte locatiefactoren zijn minder goed in geld uit te drukken 

en hebben een veel minder kwantitatief karakter, dan harde locatiefactoren. Leisurevoorzieningen 

kunnen van invloed zijn op de zachte locatiefactoren, alleen is niet onderzocht in hoeverre. Bovendien 

is in de testcase alleen op harde locatiefactoren getoetst. 

• Onderzoek naar tijdelijke leisurefuncties: tijdelijke leisurefuncties kunnen een belangrijke rol spelen in 

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Echter is in dit onderzoek niet aangetoond op welke manier, en 

wat voor tijdelijke leisurefuncties dit dan moeten zijn . 

• Onderzoek naar de faalfactoren : tijdens dit onderzoek is alleen aandacht besteed aan de 

succesfactoren. De faalfactoren kunnen als inverse van de succesfactoren gelden. Echter is het 
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nauwkeuriger om deze te onderzoeken met behulp van faalvoorbeelden van leisuregedreven 

gebiedsontwikkeling. 

ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE CONSTRUCTIES (FINANCIËRINGSVORMEN) 

In dit onderzoek is geen aandacht besteed aan de financiële haalbaarheid van leisurevoorzieningen, omdat 

aangetoond is dat de indirecte opbrengsten vaak veel groter zijn. Als solitaire objecten zijn veel 

leisurevoorzieningen waarschijnlijk financieel onhaalbaar. Dit is echter op te lossen door gebruik te maken van 

financiële constructies waarbij een deel van de indirecte opbrengsten ten goede van de ontwikkelaar zal 

komen . Het is een aanbeveling om onderzoek te doen naar de manier waarop dit opgelost kan worden . 
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• Figuur 39: http://www.wayfaring.info/wp-content/uploads/2009/03/oceanografic2.jpg (06-12-2010) 

• Figuur 40: 

http://4.bp.blogspot.com/ _H oz4 PL fpyh U /Sh8k2CbGG F 1/ AAAAAAAAAEs/Tj24 -'w9i2s/ s1600/E 1%2 BPalau 

%2 Bde%2 Bles%2 BArts%2BReina .jpg (09-08-2010) 

• Figuur 41 : http://u1.ipernity.com/13/81/13/6568113.137deOa 1.560.jpg (14-12-2010) 

• Figuur 42: http://farm4.static.flickr.com/3106/3236982553_ 4bc4215900_o.jpg (09-08-2010) 
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Paragraaf 5.8 

• Figuur 43: http://cuddlemarketing.blog.kataweb.it/files/2009/04/eataly.jpg (01-09-2010) 

• Figuur 44: 

http://lh5.ggpht .com/ jklf071 HGAg/Rlm2yHzD4bl/ AAAAAAAABAU/TLvfGn2nqkO/N LD _Amsterda m_Ne 

mo_RV_01.jpg (04-01-2011) 

• Figuur 45: http://www.svbiruni.nl/nl/images/stories/corpus-museum.jpg (04-01-2011) 

• Figuur 46 http://www.trevorbryant.com/images/big-metreon_hsgu.jpg (01-09-2010) 

• Figuur 47: http://www.gearfuse.com/wp-contentfuploads/2009/03/apple_store2.jpg (08-10-10) 

• Figuur 48: http://imagene.youropi .com/sony-center-berlijn-2(p :location,352)(c:0).jpg (13-10-2010) 

• Figuur 49: http://static.dezeen.com/uploads/2010/09/dzn_Alhondiga-Cultural-and-Leisure-Center-by

Philippe-Starck11.jpg (04-11-2010) 

• Figuur 50: http://farm2.static.flickr.com/1167/4733926441_061dOcdef3 .jpg (14-11-2010) 

• Figuur 51: http://srv-londonimages-1.londontown.com/2008/April/WF057721_ 429long.jpg (08-10-10) 

Paragraaf 6.3 

• Bovenste figuur in box 7 over Strijp S: http://www.trudo.nl/files.aspx?PID=19869&FID=5136 (16-11-

2010) 

• Middelste figuur in box 7 over Strijp S: http://www.trudo.nl/files.aspx?PID=19869&FID=5131 (16-11-

2010). 

• Onderste figuur in box 7 over Strijp S: http://eindhoveninhdr.nljfotos/Strijp-S_O_O/EW_Strijp-s.jpg (18-

11-2010) 

Paragraaf 6.5 

• Bovenste figuur in box 8 over Sydney Opera House: http://www.doobybrain .com/wp

content/uploads/2008/03/sydney-opera-house.jpg (02-12-2010) 

• Onderste figuur in box 8 over Sydney Opera House: 

http:// u pi oad .wiki med ia .org/wikipedia/commons/a/a l/Syd ney _Opera _House _N ight.jpg (19-11-2010). 

• Figuur in box 9 over de Witte Dame: 

http://www.eindhoven.nl/u pload _mm/f / e/ d/ 45021_ fulli mage _1122626956989-Em masi ngel-witte

dame.jpg (17-11-2010) 

• Bovenste figuur in box 10 over Manufaktura: http://www.rynek-lodzki.pIj0806/3_manufaktura .jpg (22-

10-2010) 

• Middelste figuur in box 10 over Manufaktura: 

http:// u pi oad. wikimedia . org/wi ki ped ia/commons/b/b 7 /Ma nufaktura_fonta n n a _ noc%C4 %85 _%C5 %81 

%C3%B3d%C5%BA.JPG (12-11-2010) 

• Onderste figuur in box 10 over Manufaktura : 

http://farm2.static.flickr .com/1414/138704 7591_d2 7cd34c6b .jpg (22-11-2010) 

Paragraaf 6.6 

• Figuur 61: http://farm3.static.flickr.com/2081/2041930132_6d4af8e6b3.jpg (06-12-2010) 

• Bovenste figuur in box 11 over Berghkwartier en het Jan Cunen museum: 

http://www.thuisinhetnieuws.nl/bues/nieuws/17194.gif (22-11-2010) 

• Figuur linksonder in box 11 over Berghkwartier en het Jan Cunen museum: 

http://www.kennislink.nl/system/fi les/000/032/771/ med ium/ Jan _ Cu nen _ M useu m.jpg? 125 7928462 (2 

2-11-2010) 

• Figuur rechtsonder in box 11 over Berghkwartier en het Jan Cunen museum komt uit de volgende bron : 

Gemeente Oss (2010). Visie dynamisch stadscentrum Oss 2020. Oss. 
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Bijlage 1 

• Figuur 64: 

http://nieuwbouw.bouwfonds. n I/Resources/956/0520cf6fbafc4df29 b6ffb6563a 11653/Luchtfoto

Haverleij.jpg (29-11-2010) 
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BIJLAGE 1: TYPE PROJECTEN 

CENTRUM PLAN N E N 

Een centrumplan kenmerkt zich door een intensivering van het grondgebruik waarbij bestaande functies (zoals 

woningen en kantoren) worden herontwikkeld, uitgebreid en er nieuwe functies worden toegevoegd (VROM, 

2007). Een voorbeeld is het centrumplan van Helmond, daar worden veel nieuwe functies toegevoegd 

waardoor het centrum ongeveer anderhalf keer zo groot wordt. Bij het programma van een centrumplan ligt 

de nadruk op leisurevoorzieningen, woningen, retail, maatschappelijke voorzieningen, de openbare ruimte en 

parkeren. Bij een centrumplan zijn vrijwel altijd verschillende partijen betrokken omdat het vastgoed in een 

centrum verdeeld is over meerdere partijen, de belangen lopen dan ook vaak uiteen. 

HERSTRUCTURERING WONINGEN 

Het gaat om een herstructurering, als een woonwijk (meestal naoorlogs) wordt vernieuwd om een neergaande 

tendens in de wijk te keren (VROM, 2007). De neergang wordt vaak veroorzaakt door een eenzijdige en 

laagwaardige samenstelling van de woningvoorraad. Een voorbeeld is de wijk de Morgenstond in Den Haag 

Zuidwest. De eenzijdigheid van de woningvoorraad, de verslechterde economische, sociale situatie en de 

leefbaarheid zorgen voor een selectieve migratie in deze wijk, dit waren dan ook de redenen om te gaan 

vernieuwen. Bij het programma van dit projecttype ligt de nadruk op wonen, en ook na de vernieuwing blijft dit 

zo. Er is sprake van een beperkt aantal eigenaren en direct betrokken partijen. Vaak zijn het de 

woningcorporaties en gemeenten die tot een gezamenlijke visie en uitvoering moeten komen. 

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING (TRANSFORMATIES) 

Er is nog een ander type herstructurering, namelijk die van binnenstedelijke transformatie (VROM, 2007). 

Hierbij worden voormalige bedrijfsterreinen of industriegebieden getransformeerd naar binnenstedelijke 

multifunctionele gebieden, vaak gericht op nieuwe woon- en retailconcepten in combinatie met 

maatschappelijke functies (school, rechtbank). Een voorbeeld hiervan is Spoorhaven in Roosendaal
22

. Anders 

dan bij de herstructurering van (naoorlogse) woonwijken is hier juist wel sprake van een duidelijke functie- en 

bestemmingswijziging ten opzichte van het historische gebruik (transformatie van het gebied). Bij het 

programma van dit projecttype ligt de nadruk op wonen, werken en voorzieningen. Er zijn diverse (grotere) 

eigenaren betrokken bij deze gebieden. Dit zijn vaak de eigenaren van de bedrijven die er zitten of zaten. 

BEDRIJVE NTE RRE I N E N 

Volgens het VROM (2007) vormen de aanleg van nieuwe en de herstructurering van bestaande 

bedrijventerreinen, overigens twee totaal verschillende opgaven, een geheel apart type projecten. Het 

programma van bestaande, te herstructureren bedrijventerreinen beperkt zich veelal tot het bouw- en 

woon rijp maken. Deze bedrijventerreinen hebben bedrijven van verschillende categorieën en omvang en liggen 

vaak op randlocaties dichtbij ontsluitende infrastructuur. Een voorbeeld hiervan is het Havengebied in 

Enschede. Het programma bij nieuwe bedrijventerreinen besteedt in toenemende mate aandacht aan 

kwaliteit, bijvoorbeeld themaparken of bedrijven in het groen zoals Borchwerf II in Roosendaal. Er zijn 

verschillende partijen betrokken bij dit projecttype. De bedrijven op de bedrijventerreinen zijn vaak eigenaar 

en gebruiker van het gebied. De gemeente is vaak eigenaar van de aanwezige infrastructuur. 

22 Spoorhaven in Roosendaal is een project waarin een binnenstedelijk bedrijventerrein getransformeerd wordt naar een gebied met 
stedelijke functies, dat direct aansluit op de binnenstad (VROM, 2007). 
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NIEUWBOUW WONINGBOUW 

Figuur 64 luchtfoto van enkele woonkastelen in Haverieij . 

Rick Janssen 

Dit zijn projecten met voornamelijk 

woningbouw en ondersteunende 

wijkvoorzieningen op uitleglocaties aan de 

randen van het bestaande bebouwde gebied 

(VROM, 2007). Een voorbeeld hiervan is 

Haverleij in Den Bosch, een gebied dat bestaat 

uit negen 'woon kastelen' en Slot Haverleij, dat 

een klein dorpje vormt (zie figuur 64). Een 

probleem in Haverleij is echter wel dat er 

vrijwel geen voorzieningen aanwezig zijn, 

waardoor bewoners moeten uitwijken naar 

Engelen of Den Bosch voor de dagelijkse 

boodschappen, maar ook om andere 

voorzieningen te bezoeken die normaal 

gesproken in een wijk aanwezig zijn (zoals een 

tandarts, apotheek etc.). Bij het programma van dit projecttype ligt de nadruk op wonen. Er zijn bij dit 

projecttype doorgaans een beperkt aantal grotere eigenaren betrokken, soms kunnen er ook kleinere 

particuliere grondeigenaren aanwezig zijn. 

BOVENREGIO NALE GEBIEDSONTWI KKELING 

Bovenregionale gebiedsontwikkelingen kenmerken zich door ingrijpende fysieke veranderingen, waarbij 

bijvoorbeeld polder wordt omgezet in water, en landbouw in wonen (VROM, 2007). Het 'buiten' wonen dat zo 

ontstaat, wordt vaak gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe, grootschalige natuur- en 

recreatiegebieden. De Blauwe Stad in Groningen is een bovenregionale gebiedsontwikkeling. Het is een nieuwe 

woonwijk die is omgeven door water en groen . Het programma bestaat uit 1.50023 luxe woningen, een nieuw 

meer waangelegd van ruim 800 hectare (het Oldambtmeer), 350 hectare nieuw natuurgebied en toeristische 

recreatieve voorzieningen. Bij het programma van een bovenregionale gebiedsontwikkeling ligt de nadruk op 

wonen, commerciële voorzieningen, recreatievoorzieningen en natuur in doorgaans totaal nieuw te 

ontwikkelen gebieden . Er zijn diverse grondeigenaren en belanghebbenden betrokken bij deze projecten . 

Hierbij kun je denken aan agrariërs, waterschappen, provincies, gemeenten en het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit . 

lJ Van het oorspronkelijke programma waarin 1.500 luxe woningen gebouwd moeten worden, is slechts 10 procent gerea liseerd 
(www.blauwestad .nl). 
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BIJLAGE 2 : RISICOMANAGEMENT 

ALGEMEEN 

Risicomanagement is een belangrijk aspect binnen gebiedsontwikkeling. Volgens Kenniscentrum PPS (2004) is 

het belang van risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten groot. In alle fasen van het project is 

het van belang. De wijze waarop aan het risicomanagement invulling kan worden gegeven, is afhankelijk van de 

doelstellingen van het project, de fase waarin het project verkeert en de verschillende risico's die daarbij 

horen. 

Gehner (2003) beschrijft risicomanagement in navolging van Stichting Bouw Research (2000) als het 

onderkennen en beheersen van risico's en onzekerheden tijdens de realisatie van een project met als doel de 

kans op een succesvol verloop ervan te verhogen. Echter begint risicomanagement al bij de initiatieffase van 

een gebiedsontwikkelingsproject en dus niet alleen tijdens de realisatie ervan zoals Gehner (2003) en Stichting 

Bouw Research (2000) beschrijven. 

Risicomanagement bestaat altijd uit drie stappen: risicoanalyse, risicorespons en risicobeheersing. In de loop 

van het project kunnen de risico's door bijvoorbeeld de tussentijds uitgevoerde acties, veranderen en kunnen 

ook nieuwe risico's ee.n rol spelen (Klaassen, 2004). Daarom wordt het cyclisch uitvoeren van 

risicomanagement vaak toegepast . 

RISICOANALYSE 

De eerste stap in de risicomanagementcyclus is de risicoanalyse. Risicoanalyse heeft tot doel het creëren van 

nieuwe informatie en kennis over een project (Klaassen, 2004). Vaak is het zo dat alleen de identificatie van 

risico's al leidt tot een betere procesbeheersing binnen gebiedsontwikkeling. Omdat men zich er dan van 

bewust wordt wat de bedreigingen, onzekerheden of faalfactoren zijn, en dit zorgt al voor een risicoreductie. 

De risicoanalyse bestaat uit twee stappen: identificeren en kwantificeren. 

Identificeren 

Risico-identificatie is het systematisch in kaart brengen van de risico's van een project (Gehner, 2003; Klaassen, 

2004). Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de bron, de gebeurtenis en het effect van een risico. De 

bron wordt gezien als de gehele projectomgeving. De invloed van een of meerdere omgevingsfactoren bepaalt 

de kans op een gebeurtenis, en dat heeft weer een bepaald effect op het rendement van de 

gebiedsontwikkeling. Er zijn twee typen risico te onderscheiden, namelijk bijzondere gebeurtenissen en 

normale (markt)risico's (Gehner, 2003) . Een voorbeeld van een bijzondere gebeurtenis is vervuiling van de 

grond waar gebouwd gaat worden . Een voorbeeld van een normaal (markt)risico is het niet kunnen vinden van 

huurders tegen de gewenste huurprijs. 

Kwantificeren 

Risicokwantificering volgt na de risico-identificatie en bestaat uit het toekennen van een kans en een effect aan 

de geïdentificeerde risico's met behulp van een geschikte risicoanalysetechniek (Gehner, 2003). Een voorbeeld 

van een risicoanalysetechniek is de gevoeligheidsanalyse. Deze berekent het effect op het rendement van 

kosten- of opbrengstenrisico's. Bij de kwantificatie is het belangrijk dat deze zo objectief mogelijk moet worden 

bepaald, omdat er bij de identificatie een subjectieve beoordeling plaatsvindt (Klaassen, 2004). 
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RISICORESPONS 

Er kan op verschillende manieren gereageerd worden op de risico's (zie figuur 61). De respons is afhankelijk van 

de geïdentificeerde risico's, van de grootte en van de houding van de besluitvormer ten opzichte van de risico's 

(Klaassen, 2004). Er zijn vier beheersmogelijkheden en deze zijn verdeeld naar afnemende effectiviteit van 

vermindering van de projectrisico's. 

-Kwade levolsen 
welnemen 

- Kans VIn optreden 
welnemen 

- Afwijzen rISICO 
-Omtellen r.lsfco 
-Herdefenltfe 
dotlstemngen 

-Stopzetten projeet 

Meest effedIef 

-Se!mleftteren, 
ontkoppelen pvo1aen 
Reducer8r! teant 

-Meer ifffot'matie 
vetW8Nen 

-Inbouwen SlOpopties 
Bouw/IoCatIe wijzlnaen 
Experts tnschakelen 
Beptoeven prototypes, 
testen e.d. 

-Badc-upsyJtemen 
~ 

-Het projeet extern 
venek.ren 

.1:ransfer naar derden 
-Delen met derden 

Figuur 65 Beheersmaatregelen naar effectiviteit (eigen bewerking Klaassen, 2004). 

Vermijden 

Vermijden is de meest effectieve maatregel tegen een risico. Hiermee wordt namelijk uitgesloten dat een kans 

optreedt en dit kan dus betekenen dat de voortgang van een gebiedsontwikkelingsproject wordt stopgezet. 

Reduceren 

Vervolgens is reduceren het meest effectieve middel om het effect van een risico te verkleinen, indien het 

risico niet vermeden kan worden (Klaassen, 2004). Door een risico te reduceren wordt de kans dat een 

ongewenste situatie optreedt verkleind . Een voorbeeld kan het laten uitvoeren van een bouwkostenadvies zijn, 

zodat de kans op begrotingsfouten verkleind wordt. 

Overdragen 

Het overdragen van een risico, betekent dat het desbetreffende risico onder de verantwoordelijkheid wordt 

geplaatst van een partij die het effect van het beste kan dragen (Gehner, 2003; Klaassen, 2004). De kans van 

het risico blijft ongewijzigd, maar het effect van ervan is voor de partij die deze maatregel neemt (vaak de 

projectontwikkelaar). tot nul gereduceerd . 

Accepteren 

Als risico's een kleine kans enlof een klein effect hebben, kan er gekozen worden deze te accepteren (Klaassen, 

2004). Het opstellen van een rampenplan is een voorbeeld van het accepteren van een risico. Het kan ook zijn 

dat de andere categorieën beheersmaatregelen niet mogelijk of te duur zijn, dan wordt ook voor accepteren 

gekozen . 
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RIS ICO BE H EE RSI NG 

Risicobeheersing is het implementeren van de maatregelen, die de kans op het behalen van het vereiste 

rendement vergroten (Klaassen, 2004). Nad<lt is besloten welk type respons gewenst is, kan een analyse 

gemaakt worden van de effecten van de mogelijke beheersmaatregelen (Gehner, 2003). Dit gebeurt met 

dezelfde analysetechniek als die gebruikt is in de risicoanalyse, zoals de gevoeligheidsanalyse. 

Op basis van deze analyse moet de besluitvormer een afweging maken van de geanalyseerde maatregelen. De 

meest effectieve maatregelen moeten worden geïmplementeerd, er moet dus gebruik gemaakt worden van 

deze maatregelen. De meest effectieve maatregelen moeten na verloop van tijd worden geëvalueerd. 

In figuur 62 is de risicomanagementcyclus afgebeeld. Na de evaluatie van de beheersmaatregelen kan de 

risicomanagementcyclus opnieuw worden doorlopen, tenzij het gebiedsontwikkelingsproject voltooid is of er 

een situatie is bereikt met voldoende zekerheid . Gedurende het project, of bij een nieuwe fase (of nieuw 

project) kunnen er volgens Klaassen (2004) steeds nieuwe risico's voorkomen. De risicoanalyse dient dan ook 

constant bijgewerkt te worden. De geactualiseerde risicoanalyse vormt het startpunt voor de risicoanalyse in 

een nieuwe fase of een nieuw gebiedsontwikkelingsproject. 

Figuur 66 Risicomanagementcyclus (eigen bewerking Klaassen, 2004) 

De risicomanagementcyclus dient volgens Klaassen (2004) iedere fase opnieuw doorlopen te worden. Hiermee 

wordt de fasering van het gebiedsontwikkelingsproject bedoeld . Bij de wisseling van fasen kunnen er namelijk 

andere partijen bij het proces betrokken worden, wat weer voor nieuwe risico's kan zorgen. Daarnaast moet 

ook de overdracht van bestaande risico's goed worden verzorgd, door een risicoanalyse. Bovendien kunnen de 

kansen van optreden, en de gevolgen per fase, sterk verschillen. 
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BIJLAGE 3: LIJST MET LEISUREVOORZIENINGEN (DYNAMISCH) 

Kunst en cultuur 
Leisurevoorziening Wooronder __________ C_o_I_le_c_ti~e gerich_t o-'p _____ _ 

Museum • Rijksmuseum • Techniek 

• Streekmuseum • Vervoer 

• Gemeentemuseum • Volkenkunde 

• Particulier museum • Natuur 
• Kunstmuseum • Oorlog en wapens 

• Openluchtmuseum • Scheepvaart 

• Geschiedenis 

• Archeologie 
_______ ._S_p~o~rt~ ________ _ 

Theater 

Concertgebouw 

Operagebouw 

Bibliotheek 

Muziekkiosk 

Galerie 

Poppodium 

Entertainment en attractie 

• Schouwburg (lijsttheater) 

• Filmtheater 

• Openluchttheater 

Leisurevoorzie;..nI;..·n~g __________ ;..W...;".;;o,;;,;oronder 

Bioscoop • Cityplex (tot 7 zalen) 

• Multiplex (7 tot 14 zalen) 
• Megaplex (meer dan 14 zalen) 

• Drive-in bioscoop 

Beursgebouw 

Evenemententerrein 

Thema-/pretpark 

Dierentuin 

Kinderboerderij 

Dolfinarium 

Zeeaquarium 

Casino 

Stadion 

Circus (permanent) 

Planetarium 

Laserium 
Reuzenrad(per_m;..a_n;..e_n~t)~ ___________________________________ __ 

Amusementshal 

Health en beauty 
Leisurevoorziening Gericht op 

~-~----------~----------------------Schoonheidssalon • Visagie 

• Pedicure 

• Manicure 

• Permanente make-up 

• Zon (zonnestudio) 

• Massage 

• Aromatherapie 

Sauna 

Thermen/kuuroord 

Meditatiecentrum 
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Sport en spel 
Leisurevoorziening 

Zwembad 

Waaronder 

• Wedstrijdzwembad 
• Recreatiezwembadfsubtropisch 

zwemparadijs 

• Openluchtzwembad --------------------------
Sportpark 

Sporthal/-zaal 

Fitnesscentrum 

Kunstijsbaan 

Themaschaatsbaan 

Bowlingcentrum 

Midgetgolfbaan 

Jeau de boulesbaan 

Drafbaan 

Manege 

Squashbaan 

Schietbaan 

Roeibaan 

Riek Jahssen 

Gericht op ,----------------

• Voetbal 

• Tennis 

• Hockey 

• Honkbal 

• Atletiek 

----------------------------------------------------------------------
Skibaan 

Skatepark 

Wildwaterbaan 

Flowriderbaan 

Wakeboardbaan 

Speeltuin 

Paintballterrein 

Motorcrossterrein 

Survivalterrein 

Hondensportterrein 

Kartingcentrum 

Klimhal 

Arena voor lasergames 

Skydivetoren 

Biljart- en snookercentrum 

Golherrein 

Dansschool 

Verblijfsrecreatie 
~urevoorziening 

Tuin 

Camping 

Jongerencentrum 

Stadspark 

Waaronder 

• Bomentuin 

• Volkstuin 

• Boerderijcamping 

• Motorcamping 

Bungalowpar_k ______________________________________________________________________________ _ 
Jachthaven 
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Horeca 
Leisurevoorziening 

Hotel 

Restaurant 

Café/bar 

Wooronder 

• Motel 

• Verblijfshotel 

• Resort hotel 

• Kuurhotel 

• Hotel-garni 

• Hotel-restaurant (oa Bed & 
Breakfast) 

• Hotel-café-restaurant 

• Appartementenhotel 

• Pension 

• Boetiekhotel 

• Capsulehotel 

• Vrouwenhotel 

• Wegrestaurant 

• Bistro 

• Fastfoodrestaurant 

• Bruin café 

• Grand café 

• Cocktailbar 

• Danscafé 

• Irish pub 

• Après skihut 

• Studentencafé 

• Tikibar 

• Countrybar/Western saloon 

• Karaokebar 

• Host-/hostessbar 

• Ca fé-restaura nt 

• Internetcafé 

Rick Janssen 

Kwoliteit 

• Hotel met 1 ster 

• Hotel met 2 sterren 

• Hotel met 3 sterren 

• Hotel met 4 sterren 

• Hotel met 5 sterren 

• Restaurant met een Bib 
Gourmand 

• Restaurant met 1 
Michelinster 

• Restaurant met 2 
Michelinsterren 

• Restaurant met 3 
M icheli nste rren 

Nachtclub 
Kiosk ~~-----------------------------------------------------------------------------
Zalen-/partycentrum 
~ndbedri!.;.jf ____________________________________________________________________ _ 

Ijssalon 

Snackbar 

Shoarmazaak 

Spijsverstrekker (afhaalbedri:..jf:..) ______________________________________________________________ _ 

Crêperie (oa pannenkoekenhuis) 
~~~-------------------------------------------------------Discotheek 

Coffeesh~o~p ___________________________________________________________________________ _ 

Lunchroom -------------------------------------------------------------------Paviljoen 

Theehuis 
~--------------------------------------------------------------------Koffiehuis 
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BIJLAGE 4: TABEL MET VRIJETIJDSBESTEDING VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING 

1975 1995 2010 
(schatting) 

lezen van gedrukte media 6,1 5,7 5,3 5,1 4,6 3,9 3,8 3,6 

Audio, tv, pc, internet 12,4 12,1 13,6 13,7 14,2 14,8 15,1 15,3 

Socia Ie contacten 12,7 12,5 11,5 11,4 10,9 10,1 9,1 8,9 

Maatschappelijke participatie 2,0 2,0 2,2 2,1 2,2 1,8 1,8 1,8 

Uitgaan 2,4 2,2 2,4 2,6 2,6 2,5 2,7 2,7 

Sport en bewegen 1,5 1,5 2,1 1,8 2,1 1,8 2,6 2,6 

Mobiliteit 2,6 2,3 2,9 2,9 3,2 3,0 3,5 3,5 

Overige (hobby's) 8,2 8,7 9,0 7,7 7,5 6,8 6,1 6,1 

Totaal 47,9 47,0 49,0 47,3 47,3 44,7 44,7 44,5 

Bron: eigen bewerking Breedveld e.a., 2006 
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BIJLAGE 5 : SOCIALE MILIEUS 

Er zijn acht verschillende sociale milieus te onderscheiden . Elk milieu heeft een eigen voorkeur qua 

vrijetijdsbesteding en vertegenwoordigt een bepaald percentage van de totale Nederlandse bevolking 

(www.motivaction.nl) . 

POSTMA TERIALISTEN 

Dit zijn de maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht 

en opkomen voor het milieu . Deze groep vertegenwoordigt 10% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 

75 jaar oud. 

Hun leefstijlkenmerk is 'op zoek naar zinvolle ontplooiing' (Lampert, 2007) . Ze hebben een betrekkelijk hoge 

sociaal-economische status, maar vinden dat immateriële zaken gaan boven geld en prestige. In het betaalde 

leven zijn zij vaker parttime werkzaam . Ze hechten veel waarde aan zelfontplooiing, zijn individualistisch, maar 

laten ook anderen meeprofiteren. Andere waarden van de postmaterialisten zijn solidariteit en 

maatschappelijk nuttig zijn. Daarnaast kenmerkt de leefstijl van postmaterialisten zich als volgt: 

• Planmatig en principieel. 

• Niet consumptie- en vermaakgericht. 

• Sober. 

• Interesse in kunst en cultuur. 

Mensen binnen dit milieu zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur, bezoeken relatief vaak een natuurgebied of 

(stads)park, besteden veel vrije tijd aan creatieve activiteiten en lezen en doen veel aan yoga en 

ontspanningsoefeningen. Verder besteden postmaterialisten veel vrije tijd binnenshuis . 

POSTMODERNE HEDONISTEN 

Dit zijn de pioniers van de beleveniscultuur, waarin experimenteren en het breken met morele en sociale 

conventies, doelen op zichzelf zijn geworden. Deze groep vertegenwoordigt 11% van de Nederlandse bevolking 

tussen de 15 en 75 jaar oud . Daarnaast kenmerkt de leefstijl van postmoderne hedonisten zich als volgt: 

• Impulsief. 

• Avontuurlijk. 

• Vrijblijvend ('anything goes') . 

• Interesse in kunst en (populaire) cultuur. 

• Ervaringsgericht. 

Mensen binnen dit mi lieu zijn geïnteresseerd in kunst en (populaire) cultuur, zijn in hun vrijetijdsbesteding 

meer visueel ingesteld, hebben een rijk uitgaansleven en doen veel aan sport. Verder besteden postmoderne 

hedonisten veel vrije tijd buitenshuis en gaat het vooral om de ervaring. 

OPWAARTS MOBIELEN 

Dit zijn de carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe 

technologie, risico en spanning. Ook hebben ze een gehaast leven, zijn ze a-kerkelijk, vinden ze geld 

belangrijker dan tijd en zijn ze vaker mobiel bereikbaar. Deze groep vertegenwoordigt 13% van de Nederlandse 

bevolking tussen de 15 en 75 jaar oud. Daarnaast kenmerkt de leefstijl van opwaarts mobielen zich als volgt: 
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• Materialistisch en statusgevoelig. 

• Consumptie- en vermaakgericht. 

• Technologie-minded. 

• Impulsief en avontuurlijk. 

• Vrijheid behouden. 

Mensen binnen dit milieu zijn consumptie- en vermaakgericht, hebben weinig tijd voor rust en ontspanning, 

verrichten zelden vrijwilligerswerk, hebben een rijk uitgaansleven en doen veel aan sport. Verder besteden 

opwaarts mobielen veel vrije tijd actief en buitenshuis. 

MODERNE BURGERIJ 

Dit is de conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden 

als consumeren en genieten. Deze groep vertegenwoordigt 22% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 

75 jaar oud. 

De moderne burgerij wordt gekenschetst met 'vastigheid, inkomen en gemak' (Lampert, 2007). Hun waarden 

lijken op die van de traditionele burgerij . Bezit blijft belangrijk, maar is meer consumptie en gemaksgericht, en 

meer gehecht aan status en materiële beloning dan bij traditionele burgers. Zij maken graag duidelijke 

afspraken en willen afgebakende taken. Daarnaast kenmerkt de leefstijl van de moderne burgerij zich als volgt: 

• Conformistisch en risicomijdend . 

• Regelmatig leven. 

• Consumptie- en vermaakgericht . 

• Materialistisch en statusgevoelig. 

• Technologie-minded. 

Mensen binnen dit milieu zijn consumptie- en vermaakgericht, houden van luxe, comfort en zichzelf 

verwennen, hechten relatief veel belang aan uiterlijke zaken en doen veel aan winkelen, wandelen en sport. 

Verder besteedt de moderne burgerij vrije tijd zowel binnenshuis als buitenshuis. 

TRADITIONELE BURGERIJ 

Dit is de moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en 

materiële bezittingen. Deze groep vertegenwoordigt 16% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 75 

jaar oud . 

De traditionele burgerij wordt vooral gekenschetst door 'zekerheid en regelmaat' (Lampert, 2007). Ze zijn 

plichtsgetrouw, sober, hardwerkend en gehecht aan orde en gezag. Veiligheid, gezelligheid en saamhorigheid 

zijn heel belangrijk voor ze, en daarnaast zijn het harde en loyale werkers. Daarnaast kenmerkt de leefstijl van 

de traditionele burgerij zich als volgt: 

• Plichtsbeseffend . 

• Orde, regelmaat en discipline. 

• Risicomijdend. 

• Sober en spaarzaam. 

• Gericht op passief vermaak. 

Mensen binnen dit milieu zijn gericht op passief vermaak, besteden veel vrije tijd aan hun gezin, houden van 

tuinieren, wandelen, handwerken en gezelschapsspelletjes. Verder besteedt de traditionele burgerij veel vrije 

tijd binnenshuis. 
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KOSMOPOLIETEN 

Dit zijn kritische wereldburgers, die postmoderne waarden als ontpl'ooien en beleven integreren met moderne 

waarden als succes, materialisme en genieten, Deze groep vertegenwoordigt 10% van de Nederlandse 

bevolking tussen de 15 en 75 jaar oud, 

Kosmopolieten hebben als kenmerk 'de wereld in ruimer perspectief' (Lampert, 2007). Hun waarden zijn 

enigszins verwant aan die van de moderne burgerij. Ze zijn meer internationaal georiënteerd en voelen 

ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze zoeken een balans tussen maatschappelijk succes 

(extrinsiek) en innerlijke verrijking (intrinsiek). Daarnaast kenmerkt de leefstijl van de kosmopolieten zich als 

volgt: 

• Consumptiegericht. 

• Materialistisch en technologie-minded. 

• Impulsief en avontuurlijk. 

• Statusgevoelig, gehecht aan etiquette. 

• Interesse in kunst en cultuur. 

Mensen binnen dit milieu zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur, zijn consumptiegericht, hebben een 

uitgebreid netwerk van sociale contacten en willen zich graag persoonlijk verrijken . Verder besteden 

kosmopolieten veel vrije tijd buitenshuis en gaan ze graag naar de opera of een museum. 

NIEUWE CONSERVATIEVEN 

Dit is de liberaalconservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt en zich 

verzet tegen sociale en culturele vernieuwing. Deze groep vertegenwoordigt 8% van de Nederlandse bevolking 

tussen de 15 en 75 jaar oud. 

De nieuwe conservatieven hebben als kenmerk 'succes en traditie' (Lampert, 2007). Dit is een betrekkelijk 

nieuwe groep, die hecht aan bezit en respect voor orde en gezag, maar wel vanuit een hogere sociaal

economische status. Het zijn harde werkers, carrièregericht, maar het gezin is wel de hoeksteen van de 

samenleving. Daarnaast kenmerkt de leefstijl van de nieuwe conservatieven zich als volgt: 

• Interesse in kunst en cultuur. 

• Sober. 

• Risicomijdend . 

• Hechten aan etiquette. 

Mensen binnen dit milieu zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur en hebben een uitgebreid netwerk van sociale 

contacten. Verder besteden nieuwe conservatieven veel vrije tijd binnenshuis. 

GE MAKSG EO RI Ë NTE E RD E N 

Dit zijn de impulsieve en passieve consumenten, die in de eerste plaats streven naar een onbezorgd, plezierig 

en comfortabel leven. Deze groep vertegenwoordigt 10% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 75 jaar 

oud. Daarnaast kenmerkt de leefstijl van de gemaksgeoriënteerden zich als volgt: 

• Impulsief, gericht op het hier en nu . 

• Informeel. 

• Materialistisch en consumptiegericht. 

• Vermaak- en ervaringsgericht. 
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• Hechten aan uiterlijk vertoon. 

Mensen binnen dit milieu zijn consumptie- en vermaakgericht, willen ' lekker leven', plezier hebben en doen 

veel aan sport . Verder zijn vrije tijd en privéleven erg belangrijk, en besteden gemal<sgeoriënteerden veel vrije 

tijd actief en buitenshuis. Ze zullen eerder naar een attractiepark gaan dan naar een museum. 
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BIJLAGE 6: INTERVIEW MET DHR. H. THOOLEN (OP 14-09-2010) 

KENNISMAKING 

Dhr. Thoolen is tussen zijn 6" en 18" opgegroeid in Den Haag, alvorens te gaan studeren aan de TU Delft. Rode 

draad door zijn carrière is de relatie tussen stedenbouw en vastgoed ontwikkeling. Wat veel gebeurde in het 

verleden was dat er sterk objectgericht gewerkt werd en het stedenbouwkundige deel verwaarloosd werd. Dhr. 

Thoolen heeft gewerkt aan projecten in de Schilderswijk in Den Haag, en het Oude Noorden, Oude Westen en 

Feijenoord, allen in Rotterdam. Hij heeft zich destijds druk bezig gehouden met bestemmingsplannen en 

monumentenbeleid. Dit heeft effect gehad, er is in het Oude Noorden bijvoorbeeld veel meer bewaard 

gebleven dan in Crooswijk, waar veel gebouwen gesloopt zijn. In het Oude Noorden zijn nu nog een aantal 

gebouwen uit de 19" en vroeg 20· eeuw, bewaard gebleven. Dhr. Thoolen is uiteindelijk per toeval in Breda 

terechtgekomen en daar projectleider van een stadsvernieuwingsbuurt (Tuinzigt) geworden. Uiteindelijk is hij 

gevraagd voor de functie coördinator binnenstad. Hij heeft tijdens zijn studie in 1976 een alternatief plan 

gemaakt voor de binnenstad van Breda, en dit sloot dus goed aan op de functie. 

Tijdens zijn studie heeft hij de actiegroep 'Breda houdt je hart vast' geholpen met het uitwerken van een visie 

voor de binnenstad. In deze visie kwam naar voren dat er meer groen en minder verkeer in het centrum moest 

komen. Een herstel van de rivier de Aa en de oude haven, en het implementeren van meer wonen in het 

centrum. Een oud klasgenoot van het gymnasium, die in dezelfde actiegroep geparticipeerd had, was 

ruimtelijke economie gaan studeren in Rotterdam en was in diezelfde periode wethouder geworden in Breda. 

Op deze manier konden de plannen verder worden uitgewerkt en konden er koppen met spijkers worden 

geslagen. 

Van 1997 tot 2007 is dhr. Thoolen hoofd projectmanagement geweest in Breda, daarmee kwamen alle 

complexe projecten op zijn bordje terecht. Dat was 50% van zijn werk. Daarnaast werkte hij aan Chassé Park, 

de haven en Europese projecten. Daarmee heeft hij een steeds bredere, internationale oriëntatie aangenomen. 

Veel gemeenten hebben op een gegeven moment hun controlerende apparaten enorm uitgebreid ten opzichte 

van hun onwikkelende apparaten, waardoor dhr. Thoolen zich meer bekneld voelde in zijn functie . Uiteindelijk 

heeft hij gekozen te blijven toen hij vanuit de gemeente meer vrijheden kreeg. 

Gedurende drie jaar zit dhr. Thoolen in de jury van de Grand Prix d'Urbanisme in Frankrijk, hij adviseert de 

Franse overheid over 'de stad van morgen' en is betrokken bij verschillende andere organisaties in België en 

Frankrijk. Deze landen zijn geïnteresseerd in Nederlandse kennis, maar er zijn maar weinig Nederlanders die de 

taal goed beheersen om dit over te kunnen dragen . Thema's als binnenstedelijke ontwikkeling en 

duurzaamheid spelen hier een grote rol. Breda is de duurzaamste stad van Nederland en heeft de beste 

binnenstad, zodoende is dhr. Thoolen in deze landen beland. 

Momenteel is men bezig met 'Via Breda' waarin het stationsgebied een belangrijke plaats inneemt. Dit is een 

zeer lastig vraagstuk, vooral vanwege het economische klimaat. De financiering en programma zijn zeer lastig 

rond te krijgen, ondanks het feit dat men naar een verdichting van de steden toe wil. Daarnaast komen er 

steeds meer gebieden vrij, dus het probleem wordt groter. Het zal dus allemaal ruim gefaseerd moeten 

worden. Desondanks blijft de stad wel met een kwart procent groeien tot aan 2040, onder andere vanwege de 

gunstige ligging tussen Antwerpen, Rotterdam en door de toekomstige HSL-verbinding. 

ALGEMENE INFORMATIE 

Wat waren de kerntaken binnen uw voormalige functie? 

Projectleider binnenstad, complexe projecten begeleiden. 
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Wat zijn de kerntaken binnen uw huidige functie? 

Coördinator stedelijke kwaliteit. Dit bestaat naast vastgoed en stedenbouwkundige aspecten, ook uit sociale en 

culturele aspecten . Dhr. Thoolen zegt dat kijken naar de invloed van mOnumenten op omliggende 

vastgoedwaarden, een goed voorbeeld is van wat essentieel is bij de benadering van de stad als geheel. Wat 

voor effecten hebben ontwikkelingen op de omgeving? Dat is de hoofdvraag binnen zijn huidige functie. 

Hoe bent u betrokken geraakt bij de ontwikkeling van het Chassé Park? 

Dhr. Thoolen heeft vier jaar gewerkt aan projecten in de buurt Tuinzigt. Hij werd daarna gevraagd voor de 

functie binnenstedelijk projectleider. Hij had een competitie georganiseerd die vijf plannen opleverde. Het 

college koos voor het plan van Ballotra, waar de professionals adviseerden voor het plan van Koolhaas. 

Bewoners hadden ook een voorkeur voor het plan van Ballotra. 

De raad heeft toen een interventie gepleegd en het voor de raad laten komen. Hier kwam uit dat er een 

meerderheid voor het plan van Koolhaas was. De oppositie heeft toen het voorstel gedaan om voor het plan 

van Koolhaas te kiezen, wat vanuit politieke overwegingen niet kon worden goedgekeurd. In de tussentijd had 

de ontwikkelaar achter Ballotra (Proper Stok) een akkoord gesloten met de bouwer achter Koolhaas (Wilma), 

om samen een plan te ontwikkelen. 

Dhr. Thoolen had destijds een goed beeld van de situatie en heeft toen de conceptontwikkeling en presentatie 

van een gezamenlijk plan (van Proper Stok en Wilma) georganiseerd, aangezien hij net coördinator binnenstad 

was geworden . Het Chassé theater en het stadskantoor aan de noordrand van het gebied werden toen al 

gebouwd. 

Was er een samenwerkingsverband? 

De verliezende partijen kregen een vergoeding van 75.000 gulden, die overeenkwam met de Europese 

regelgeving rondom competities. Met de winnaar zou verder worden onderhandeld, over het sluiten van een 

realiseringsovereenkomst. Dit is echter anders gelopen vanwege het meningsverschi'i over de plankeuze. Er is 

vervolgens een drie-fasen-plan gemaakt, dat bestond uit: een ontwikkelingsvisie, een intentieovereenkomst en 

een realiseringsovereenkomst 

Uiteindelijk hebben Proper Stok en Wilma besloten de handen ineen te slaan in een nieuwe CV: Chassé CV. 

Deze waren volledig verantwoordelijk voor de ontwikkelingsvisie. Hier is na goedkeuring door de raad, 

vervolgens een intentieovereenkomst mee gesloten . Er vonden toen ook wat kleine herzieningen in het 

programma van eisen plaats. 

De ontwikkeHngsvisie werd uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp met 1:100 tekeningen van elk gebouwen een 

bijpassende begroting. Deze plannen werden beoordeeld door een onafhankelijke raadscommissie waarin 

ondernemers en bewoners zaten, waarna dit werd goedgekeurd in de raadsvergadering. Uiteindelijk hebben 

Chassé CV en de gemeente Breda een realiseringsovereenkomst gesloten na goedkeuring van het definitieve 

ontwerp. Hierbij is ook de relatie tussen de gemeente en Chassé CV vastgesteld . 

De gemeente was eigenaar van de grond en heeft een concessiemodel toegepast, waarin ook de extra winsten 

werden gedeeld met de ontwikkelaars. In het contract zijn bijvoorbeeld de VON-prijzen opgenomen. Wanneer 

deze prijzen zouden stijgen, dan zou de gemeente daar een aandeel van 15% in krijgen. Uiteindelijk hebben 

zowel de marktpartijen als de gemeente goed verdiend aan dit project en de gemeente heeft er tevens een erg 

mooi gebied voor teruggekregen. 

Dhr. Thoolen was voorzitter van het projectteam, dat eerst wekelijks en naar verloop van tijd, op maandelijkse 

basis bijeen kwam. In dit team zaten de grondbedrijfdirecteur, de stadsontwikkelingdirecteur, de 

verantwoordelijke openbare ruimtebeheer, de ontwikkelaarcombinatie bestaande uit Proper Stok en 
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Wilmaj AM en de supervisor. Omdat er afspraken waren gemaakt over de integrale kwaliteit, had hij een stevig 

wapen in handen. Wanneer ontwikkelaars de kwaliteit omlaag zouden willen schroeven, dan zou het plan terug 

naar de raad moeten voor goedkeuring, waar zij erg huiverig voor waren . 

Er is ook één project geweest waar een woningbouwcorporatie (Woningbouwvereniging St. Jozef) heeft 

samengewerkt met Chassé CV. Dit betreft het Carré, dat bestaat uit 140 appartementen, waarvan 100 sociale 

huur. Proper Stok heeft in het verleden een goede relatie met, en reputatie bij, woningcorporaties opgebouwd. 

Zij gaven aan dat het belangrijk is om de voordelen van een corporatie mee te nemen in een 

gebiedsontwikkeling, zij zijn namel ijk van nature beherende instellingen . Zodoende is St. Jozef betrokken 

geraakt bij de ontwikkeling van het Carré. 

Hoe is het programma van eisen (PVE) bepaald? 

Gedurende de gehele ontwikkeling stond de kwal iteit centraal. Dit is begonnen met de competitie, door de 

beste projectontwikkelaars van Nederland hiervoor aan te trekken. Er is bij de ontwikkelaars in elke planfase 

om een integrale kwaliteit gevraagd, waarbij alle plannen tot 1:100 niveau, met typologie en 

financieringscategorie uitgewerkt dienden te zijn . Daarbij zijn de woningen, het stedenbouwkundige plan, het 

landschappelijk plan en de beeldende kunst uitgewerkt. 

Vanuit het PVE is ook bepaald dat een zesde deel van de woningbouw, sociale huur moest zijn . Daarnaast zijn 

er monumentale bomengroepen en monumentale gebouwen aangewezen die beschermd moesten worden. De 

monumenten vond men van grote waarde in de combinatie van oud en nieuw. Beschermd zijn toen de 

Officiersmess, het hoofdgebouwen de Kloosterkazerne. De Officiersmess en de Kloosterkazerne zijn pas in een 

latere fase van programma voorzien . Holland casino heeft uiteindelijk op de valreep de Kloosterkazerne voor 1 

gulden gekocht en zelf herbestemd. 

In het bestemmingsplan zijn ook het bebouwingspercentage en het aantal gewenste vierkante meters 

opgenomen . De Officiersmess en de Kloosterkazerne vielen aanvankelijk buiten de competitie, en de 

grondexploitatie is pas later toegevoegd aan het plan . 

Hoe is de fasering van de ontwikkeling bepaald? Wat was hier leidend? 

Wat betreft de woningen was de fasering contractueel vastgelegd in drie delen . In deze delen waren de 

grondafdracht, de infrastructurele werken en de opstallen verdeeld, maar dit is in de praktijk enigszins door 

elkaar gehaald. Dankzij het campusmodel kon er vrij flexibel met de onderdelen worden geschoven . De 

grondgebonden woningen zijn iets naar voren gehaald en op een gegeven moment was er een goede markt 

voor de sociale woningen, waardoor deze gerealiseerd werden. 

Mensen die vroeg een woning gekocht hadden, of in de buurt woonden, hebben wel lang overlast gehad . AI 

wijst dhr. Thoolen erop dat de gehele ontwikkeling in acht jaar tijd voltooid is, wat relatief snel is. Ook werd de 

appartementenmarkt eerst getoetst door te kijken hoe snel de uitgifte wa s van de Parkappartementen (vijf 

torens) . Dat ging zo snel, dat men heeft besloten om zo snel mogelijk nieuwe woningen te gaan bouwen . 

Een klein probleem dat optrad, was toen de ontwikkelkant van Wilma werd overgenomen door AM (de 

bouwkant is bij BAM terecht gekomen) . Hierdoor ontstonden er spanningen binnen Chassé CV. De man van AM 

deed vaak nogal moeilijk over geld, waarbij het uiteindelijke bedrag verwaarloosbaar was ten opzichte van het 

grotere geheel, aldus dhr. Thoolen. 

Zijn er gegevens bekend over de ontwikkeling van de WOZ-waarden van de in het Chassé park gelegen 

woningen als gevolg van de herbestemde monumenten en/of ontwikkelde leisurevoorzieningen? 

De WOZ-waarden rondom het nonnenveld en de directe omgeving zijn ontzettend gestegen . Vroeger was de 

kazerne een terrein met hekken, doodlopende steegjes en prostitutie. Het gebied is nu open gemaakt naar de 
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stad toe. Dit wordt overigens pas de laatste jaren ook echt opgemerkt door andere Bredanaars, doordat er een 

toename is aan evenementen op het plein. WOZ-waarden zijn meetbaar en daarmee is dit dus hard te maken. 

Met betrekking tot de woningen in Chassé park zelf, kan volgens dhr. Thoolen gesteld worden dat de prijzen 

die bewoners destijds in guldens betaald hebben, dit nu in euro's voor hun woning kunnen vragen. Het betreft 

dan ook één van de betere buurten in de stad, met een hoge bewonerstevredenheid. Er is een goede mix 

ontstaan tussen bejaarden, samenwonenden en gezinnen. 

Het centraal gelegen park is de tuin van de bewoners en is een succes omdat het duidelijke publieke ruimtes 

betreft, de openbare ruimte wordt momenteel dan ook als prettig ervaren door de bewoners. Er was hier een 

tijd lang, lichte angst dat dit wellicht drugsgebruikers aan zou trekken. Daarnaast zijn de monumenten 

belangrijk. De bekendheid van Chassé park als stedenbouwkundig en architectonisch hoogstandje, helpt 

natuurlijk erg mee omdat er zo veel over gepubliceerd wordt. De combinatie van oude en nieuwe waarden in 

de stad, de oude monumenten en de nieuwe monumenten in wording dragen hier aan bij. 

De functies zijn goed op elkaar afgestemd en trekken een breed publiek aan. De beheersconstructie van Chassé 

park, met alle groepen hierin vertegenwoordigt, draagt hieraan bij . Dhr. Thoolen benadrukt dat er pas 

investeerders in een gebied stappen, als het schoon en veilig is, en goed beheerd wordt. Aan die voorwaarden 

voldoet Chassé Park. 

Hoe snel zijn alle woningen verkocht? Is er leegstand? 

Bredase makelaars hebben de verkoop gedaan. Dit ging vrij snel. De markt zakte bij het laatste project (Het 

Paleis) een beetje in. Toen is dat gebouw door Vesteda gekocht, die een deal had met een organisatie voor 

ouderenhuisvesting. Op dit moment is er alleen sprake van frictieleegstand. 

MONUMENTEN IN GEBIEDSONTWIKKELING 

Welke rol speelden monumenten in het PVE, het concept en het ontwerp? 

Er is een cultuurhistorische analyse gemaakt van Chassé park. De waardevolle objecten op het terrein zijn in 

kaart gebracht. Er stonden veel garages en opslagplaatsen die geen waarde hadden. Er zijn drie gebouwen 

aanwezig die van waarde zijn: het hoofdgebouw van de kazerne, de Kloosterkazerne (rijksmonument), en de 

Officiersmess. 

Daarnaast waren er belangrijke bomengroepen aanwezig, zoals langs de Singel, waar monumentale 

bomengroepen staan. Deze zijn opgenomen in het ontwerp van Chassé park. De Kloosterkazerne is buiten het 

plan gehouden omdat men bang was dat dit een te zware belasting zou zijn . Vandaar dat toen besloten is, dat 

de Kloosterkazerne een aparte ontwikkeling zou worden. Men was dan ook erg blij toen Holland Casino hierin 

wilde investeren. Zo kon het als integraal deel worden meegenomen in de ontwikkeling. 

Verder zijn er nog ondergrondse monumenten aanwezig, Chassé park is een plek waar vroegere vestingwerken 

stonden . Bij het bouwrijp maken is er een vroeg renaissancistisch bolwerk gevonden van Hendrik de 3e
. Dit is 

de man die van Breda een Europese stad heeft gemaakt, destijds was hij een goede vriend van Karel de Se. Hij 

heeft destijds opdracht gegeven tot de bouw van het kasteel van Breda, waar een Italiaanse architect voor is 

ingehuurd. 

Zijn er monumenten gesloopt? 

Er zijn geen monumenten gesloopt. Er zijn wel typische kazernegebouwen gesloopt die misschien nu 

monumenten zouden zijn geweest, maar daar toen nog niet voor in aanmerking kwamen. 
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Hebben de monumenten een katalyserende rol gehad bij de exploitatie van het gebied? Hoe? 

Absoluut, Chassé park is volgens dhr. Thoolen, als residentieel gebied een succes, mede door de waarde van de 

monumentale gebouwen. Een goed voorbeeld is dat Chassé theater gaat uitbreiden op het plein, waardoor het 

uitzicht van sommige bewoners wordt belemmerd . Hier zijn protesten tegen, omdat mensen juist hun woning 

zó hebben uitgezocht dat zij zicht hebben op de onder andere de monumentale Kloosterkazerne, de 

Antoniuskerk en de grote kerk . Belemmering van dit uitzicht zou een waardevermindering van het pand tot 

gevolg kunnen hebben. 

Het museum heeft een goede uitstraling, het is jammer dat er zo weinig buitenactiviteiten plaatsvinden, zoals 

buitenexposities. Ook Poppodium Mezz organiseerd buitenconcerten. Het museum blijft wat achter bij de 

ondersteuning van het culturele karakter van Chassé park. De hoofdingang is bewust aan de kant van Chassé 

park gehouden vanwege de prachtige entree. 

Daarnaast zijn er een aantal monumenten buiten Chassé park die er ook bijhoren. Aan de overzijde van de 

Keizerstraat liggen de lange stallen, die samen met MAB ontwikkeld worden. In feite is Chassé park daarom ook 

nog niet af, er ligt nog een grote plak asfalt ligt tussen de binnenstad en Chassé park. Het is pas af wanneer het 

aantal rijstroken wordt teruggebracht naar twee waardoor meer ruimte voor groen ontstaat. Op dit moment is 

het gebied namelijk nog een beetje afgescheiden van de binnenstad. 

Op basis van welke criteria hebben de monumenten hun huidige functie gekregen? 

In het oorspronkelijke bestemmingsplan van de binnenstad is de gehele randzone rond Chassé park, tot en met 

het museum, aangewezen als zone voor grootstedelijke voorzieningen. Omdat in de rest van de binnenstad 

weinig ruimte was om prominente cultuur- en leisurefuncties te situeren. Die ruimte was in deze randzone wel 

aanwezig (denk aan parkeervoorzieningen en OV-voorzieningen). Het idee achter de monumenten was om 

daar grootstedelijke voorzieningen in te realiseren . 

Is er aanspraak gemaakt op subsidies? In welke fase? 

Het Holland Casino is een opportuniteit geweest, we waren heel blij dat deze partij als investeerder kwam . 

In het oude hoofdgebouw, waar drie gemeentelijke functies in zijn ondergebracht (Breda's museum, de 

archiefdienst en afdeling archeologie), met drie verschillende dekkingsbronnen, is weinig geïnvesteerd. Er is 

daar met een heel krap budget gewerkt . De werknemers moesten bij wijze van spreken zelf de muren 

schilderen om het een beetje toonbaar te maken. 

Poppodium Mezz is als alternatief gerealiseerd op de huidige locatie, er waren drie alternatieve locaties voor 

het poppodium. Uiteindelijk er is gekozen voor de Officiersmess omdat deze al voldoende volume had voor een 

café, oefenruimtes en een werkruimte voor programmeurs. Er zat toentertijd een niet-monumentale zaal aan 

vast, die is gesloopt om ruimte te maken voor de koperen schelp die er aan toegevoegd is. 

Breda's museum heeft geen subsidies gehad. Poppodium Mezz heeft 900.000 gulden Conver subsidie gekregen 

(Conver is een subsidie in het kader van het garanderen van werkgelegenheid bij oude kazerneterreinen) . 

Holland Casino heeft €3 miljoen subsidie gehad vanuit het rijk omdat het een rijksmonument is, en vanuit de 

gemeente is €G80.000 subsidie verstrekt . Dit had te maken met het terugzetten van de kap in zijn originele 

staat van 45 naar GO graden . 

LEISUREVOORZIENINGEN IN GEBIEDSONTWIKKELING 

De gemeente Breda vond het heel belangrijk voor de binnenstadseconomie dat aan deze kant van de stad 

(omtrent grootstedelijke voorzieningen), een combinatie gerealiseerd werd van een casino, een theater en een 
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tophotel (de gouden driehoek) . Het was echt de bedoeling dat hier leisurefuncties ontwikkeld zouden worden . 

Alleen het tophotel ontbreekt nog. 

In welk stadium is er voor de leisurevoorzieningen in het Chassé park gekozen? 

AI vanaf het begin van het plan was het duidelijk dat er leisurevoorzieningen in Chassé park zouden moeten 

komen, vanwege de ruimte en de bereikbaarheid . 

Hoe is men gekomen tot de programmering/invulling van leisure? 

Het was de bedoeling om een gouden driehoek te creëren. Uiteindelijk heeft men geluk gehad dat Holland 

Casino bereid was om in de Kloosterkazerne te investeren. 

Zijn er gegevens bekend over de bestedingen van de bezoekers aan de leisurevoorzieningen? 

De gehele binnenstad profiteert van Chassé park. Het grootste gedeelte van de bezoekers gaat de binnenstad 

in om nog wat te eten of boodschappen te doen. De bedoeling is om de verblijfsduur te verlengen, het aantal 

bezoeken neemt wat af, echter neemt de duur nog steeds toe. De oorzaak hiervan is dat er meer interessante 

'zaken' in de stad aanwezig zijn. 

Wat zijn de effecten van de ontwikkeling van het Chassé park op de stad? Is het imago hierdoor beter 

geworden? Zijn er meetbare gevolgen? 

Het imago van de binnenstad is sterker geworden . Breda heeft de beste binnenstad van Nederland in 2010 en 

2011, dit komt onder andere door Chassé park, met al haar leisurefuncties, maar ook door de haven waar in 

feite historisch decorum is gemaakt. Door de ziel van Breda terug te geven (de rivier), is de waarde van de stad 

toegenomen. Aan de oostkant van de binnenstad ligt als het ware de groene flank (met grootstedelijke 

voorzieningen) en aan de westkant ligt als het ware de blauwe kant (haven). 

Het gaat erom dat de stad in balans is. Ook de ontwikkeling van de spoorzone speelt daar weer een belangrijke 

rol in (verbindingen leggen). Sinds 1992 is er voor meer dan €800 miljoen geïnvesteerd in de binnenstad (zowel 

door publieke als private partijen) . Zonder de ontwikkeling van Chassé park en de Nieuwe Mark was deze 

investering nooit zo groot geweest . Er zijn nog steeds katalyserende effecten gaande, zoals de ontwikkeling van 

een bioscoop naast Chassé park. 

De afgelopen jaren hebben 54 Amerikaanse ondernemingen zich gevestigd in de regio Breda (Th ooien, 2010). 

Deze ondernemingen stallen hun werknemers in de omgeving en dat betekent dat de locatiekeuze mede 

afhankelijk is van het voorzieningenaanbod in de stad. Breda beschikt over een totaalpakket aan 

grootstedelijke voorzieningen, waar de leisurevoorzieningen in Chassé park aan bijdragen. 

Het Chassé theater werd in 1995 opgeleverd en het ambitieniveau voor de ontwikkeling ervan was erg hoog. 

Dit heeft het ambitieniveau voor de ontwikkeling van de rest van Chassé park sterk beïnvloed. Mede daardoor 

heeft Rem Koolhaas, het ontwerp van Chassé park gemaakt. 
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