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Samen brengen we de 
praktijk van 

gebiedsontwikkeling 
verder!
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Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

Jaarverslag 2016



2

2016 was een bijzonder jaar voor de 
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. 
We vierden ons 10-jarig bestaan 
als stichting en als leerstoel en ons 
vakgebied keerde de crisis definitief de 
rug toe. Terwijl we de afgelopen jaren 
nog discussieerden over de vraag of 
we nog wel aan gebiedsontwikkeling 
moesten doen, bleek het thema in 
2016 actueler dan ooit. 

We merkten een toenemende 
belangstelling voor binnenstedelijke 
ontwikkelingen en alle uitdagingen 
en complexiteit die dat met zich mee 
brengt. Hoe gaan we om met de 
veranderde rollen van de overheid en 
marktpartijen en met de nieuwe rol van 
corporaties? Hoe gaan we ontwikkelen 
als het moeilijker is om financiering 
aan te trekken? Wat gaan we doen 
in gebieden met snel stijgende vrij-
op-naam prijzen? Op welke manier 
betrekken we consumenten beter 
bij wat we doen? Hoe maken we 
gebiedsontwikkelingen wendbaarder 
voor fluctuaties in de markt? 

Heleen Aarts  
Voorzitter Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

Directeur Gebiedsontwikkeling Amvest 

Tien jaar   SKG
VOORWOORD



3

Tijdens ons jaarcongres in november 
stonden we stil bij nieuwe technologieën 
en de invloed daarvan op de stad en 
op ons vak. Wat is de mogelijke rol 
van Big Data? Wat zijn de trends en 
ontwikkelingen? En welke impact heeft 
dat op ruimtelijke ontwikkelingen? 

Allemaal thema’s die de komende periode 
zeer actueel zijn en blijven en die we 
binnen de leerstoel volgen en duiden. 
In 2016 namen we afscheid van SKG-
voorzitter Yves de Boer en van Hans de 
Jonge, de drijvende kracht en aanstichter 
van de leerstoel en ons vakgebied. 
We vierden ook het 10-jarig jubileum 
van Friso de Zeeuw als hoogleraar 
gebiedsontwikkeling. Helaas hebben we 
vanaf de zomer onze directeur Agnes 
Franzen wegens ziekte moeten missen. 
We waarderen de wijze waarop het door 
haar opgebouwde team de afwezigheid 
van Agnes opvangt. 

Een 10-jarig jubileum is een goed 
moment om de doelstellingen en 
toekomstvisie te herijken. Dat gaan we 
het komende jaar doen in de vorm van 

een aantal rondetafelsessies met leden 
en stakeholders. Daarmee leggen we 
een nieuw fundament voor nog eens 10 
jaar SKG. Immers, de wetenschappelijke 
verankering, duiding en onderbouwing 
van ons vakgebied zal ook het komende 
decennium zeer nodig en nuttig zijn. Ik 
nodig u allen graag uit om met ons dit 
gesprek te voeren. 

In de praktijk zullen we bijzondere 
aandacht hebben voor onder andere 
de omgevingswet waarvan de impact 
duidelijker zal worden. Daarnaast 
zullen we merken wat het effect van het 
Parijse klimaatakkoord op ruimtelijke 
ontwikkelingen zal zijn. En tot slot kijken 
we uit naar de plannen van een nieuw 
kabinet voor het thema ruimte. 

Via onze site Gebiedsontwikkeling.nu 
zullen we deze onderwerpen actief volgen 
en duiden.

In dit jaarverslag nemen we u mee in onze 
activiteiten.

Tien jaar   SKG

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/
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Wie zijn we? 
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) onder directie van Agnes Franzen is een lerend netwerk van 
overheden en marktpartijen die zich professioneel met gebiedsontwikkeling bezighouden. We richten ons op actuele 
maatschappelijke uitdagingen, leiden professionals op en dragen bij aan de ontwikkeling van (wetenschappelijke) 
kennis. De kracht van de SKG zit in haar werkwijze. Betrokken publieke en private partijen komen gezamenlijk en 
oplossingsgericht tot een duurzame (her)ontwikkeling van gebieden. 

Sinds de oprichting in 2006 ondersteunt de SKG zowel financieel als inhoudelijk de Praktijkleerstoel 
Gebiedsontwikkeling TU Delft. Onder leiding van prof. mr. Friso de Zeeuw werkt de praktijkleerstoel samen met de 
leerstoel Urban Development Management van prof. dr. Ellen van Bueren aan de TU Delft.  Naast onderzoek en 
onderwijs, maakt de SKG de GO academie en het platform Gebiedsontwikkeling.nu mogelijk.

Onze doelstellingen:

• goed opdrachtgeverschap door overheid en marktpartijen;
• (wetenschappelijk) onderzoek o.a. door het leren van projecten uit de praktijk;
• het optimaliseren van de randvoorwaarden in onder andere wetgeving en opleidingen; 
• het leggen van verbindingen tussen relevante disciplines;
• het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, marktgerichtheid en tempo in projecten.

STICHTING KENNIS 
GEBIEDSONTWIKKELING

1
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Verbinden van wetenschap 
& praktijk en de diverse 

disciplines binnen 
gebiedsontwikkeling

Het bieden van praktische 
handreikingen

2
Het agenderen van actuele 
maatschappelijke opgaven, 

het aanjagen van de discussie 
en – waar nodig en mogelijk 
– het bewerkstellingen van 

veranderingen

3

Het signaleren van 
relevante en innovatieve 

ontwikkelingen, in binnen- 
en buitenland

4

Het bieden van een podium 
voor kennisuitwisseling en 

opinie

5

Missie
De SKG ondersteunt het kennisdomein Gebiedsontwikkeling vanuit de praktijk. Onze missie is 
het leveren van een bijdrage aan het behoud en het verbeteren van de gebruiks-, belevings- en 
toekomstwaarde van de gebouwde omgeving. Dit doen wij door: 

1
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Het netwerk van de SKG
De SKG is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van meer dan twintig publieke en private lerende organisaties en 
heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de partnerorganisaties. Daarnaast is er een 
dagelijks bestuur dat bestaat uit Heleen Aarts (voorzitter), Pim Bosch (penningmeester) en Esseline Schieven. 

SKG partners

De FGH/Rabobank is donateur. Dit jaar sloot de gemeente Utrecht zich als partner aan bij de SKG. 

Kring van Adviseurs

Sinds augustus 2010 heeft de SKG ook een Kring van Adviseurs (KvA). De KvA levert een bijdrage aan de verdere 
kennisontwikkeling in gebiedsontwikkelingsprojecten. De Kring kent een bestuur en staat onder voorzitterschap van 
mede-initiatiefnemer Berenschot in de persoon van Pieterjan van der Hulst.

De volgende partijen nemen deel in de KvA:

• Akro Consult
• Berenschot
• Brink Groep
• Deloitte
• Movares
• Stibbe

Kennispartners

Vanwege het interdisciplinaire karakter van het kennisdomein Gebiedsontwikkeling werkt de SKG binnen de TU 
Delft samen met onder andere de afdelingen OTB en Urbanism. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden 
met andere universiteiten en kennisinstellingen binnen en buiten Nederland. Zo is in 2014 de wetenschapsraad 
Gebiedsontwikkeling.nu opgericht. Verder zijn ook het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Master City Developer, 
het Nationaal Renovatie Platform en de Vereniging van Grondbedrijven (VvG) regelmatige samenwerkingspartners. 

• AM
• Amvest
• BPD
• de Alliantie
• Deltacommissaris
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Barneveld
• Gemeente Delft
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Groningen
• Gemeente Nijmegen
• Gemeente Rotterdam
• Gemeente Utrecht

• Heijmans Vastgoed
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• NS Stations
• Provincie Gelderland
• Provincie Noord-Brabant
• Provincie Noord-Holland
• Rijksvastgoedbedrijf
• Synchroon
• TU Delft
• VORM
• Waterschap Amstel Gooi en Vecht
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“De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)
richt zich op het opleiden van professionals en draagt 
bij aan de ontwikkeling van (wetenschappelijke) 
kennis. De stichting staat voor een lerend netwerk 
met oog voor actuele maatschappelijke uitdagingen. 
Gebiedsontwikkeling blijft mensenwerk. De 
betrokkenheid van diverse partijen maakt dat er altijd 
sprake is van een meerduidige werkelijkheid met diverse 
zienswijzen, waarden en belangen.”

Agnes Franzen
Directeur Stichting Kennis 

Gebiedsontwikkeling (SKG)
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Wat doen we? 

Met het SKG-netwerk maken we de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van 
kennis mogelijk. We richten ons op de interactie van denken en doen, en op de 
benodigde vaardigheden en gedragsveranderingen bij zowel professionals als jonge 
mensen in opleiding. 

De activiteiten van de SKG worden langs de volgende drie hoofdlijnen georganiseerd:

1. Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft: Onderzoek, 
onderwijs en agendering 

De stichting ondersteunt en agendeert de ontwikkeling en verspreiding van kennis 
via verschillende onderzoeks- en onderwijsgerelateerde activiteiten. Partners 
van de SKG dragen actuele praktijkonderwerpen aan en de praktijkleerstoel 
Gebiedsontwikkeling gebruikt die als inspiratie voor het opstellen van haar 
jaarprogramma. 
Blader naar hoofdstuk 2 (pagina 14) voor het overzicht van de opgeleverde 
onderzoeken en publicaties, onderwijsactiviteiten van het afgelopen jaar en de 
doorkijk naar volgend jaar.

2. GO academie: de lerende organisatie 
 
Het primaire doel van de GO academie is kennisontwikkeling en -uitwisseling 
binnen en tussen de partnerorganisaties. We vragen prominente personen binnen 
en buiten het vakgebied hun expertise en ervaringen te delen en in discussie te 
gaan met medewerkers van de partners. Daarnaast organiseren we regelmatig 
rondetafelbijeenkomsten met verslaglegging, gekoppeld aan onderzoek en gericht op 
het agenderen van actuele vraagstukken. 
Blader naar hoofdstuk 3 (pagina 24) voor een overzicht van de bijeenkomsten in 
2016 en de doorkijk naar 2017.

3. Gebiedsontwikkeling.nu: platform voor gebiedsontwikkeling 

Het platform Gebiedsontwikkeling.nu concentreert zich op de ontwikkeling en 
verspreiding van kennis via het verzamelen, ordenen en ontsluiten van informatie. 
Vanuit wetenschap en praktijk biedt het platform nieuws en actualiteiten, een agenda-
overzicht, verdieping, opinie en inspiratie ten aanzien van gebiedsontwikkeling. 
Naast de kernredactie voegen de Wetenschapsraad, de Praktijkredactie en de 
Young Professionalredactie hier inhoudelijke waarde aan toe door het stimuleren van 
opinievorming en het agenderen van belangrijke thema’s. 
Blader naar hoofdstuk 4 (pagina 30) voor een uitgebreidere toelichting en naar de 
bijlage voor leden van de redacties.
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Onderzoek, valorisatie en actie

‘Kennis an sich verandert de wereld niet.’ Naast de ontwikkeling en verspreiding van kennis wil de SKG in 
2016 de samenleving helpen om die kennis te hanteren door:

• een verbindende schakel te zijn in de kennisketen tussen universiteiten, overige kennisinstellingen en de  
praktijk;
• thematische en actorgerichte analyses, het maken van onderscheid tussen meningen (opinie) en feiten 
(onderzoek); 
• het spotten van trends om de doelgroep gericht te kunnen voorzien van relevante informatie; 
• het aanbieden van informatie in ‘korte soundbites’ en uitgebreidere achtergrondartikelen via; 
Gebiedsontwikkeling.nu en het benutten van de toegevoegde waarde van sociale media; 
• het bieden van praktische handreikingen voor de dagelijkse praktijk. 

Agenderen en leren

Het agenderen van actuele maatschappelijke opgaven, het aanjagen van de discussie en te zorgen voor 
veranderingen waar nodig en mogelijk zijn een aantal van de SKG-kernwaarden. Hier wordt op ingezet 
door verdere uitbouw van de samenwerking met SKG-partners en Kringleden als lerende organisaties via: 

• kennisverbreding door seminars en rondetafels met verslaglegging rond actuele vraagstukken voor, met 
en bij partners; 
• bijdragen aan interne opleidingstrajecten / lunchlezingen / intervisies / symposia / debatten / open 
colleges;
• afstudeerders, waarbij beoogd wordt om de impact van afstudeerwerk en leerervaringen van (MCD) 
studenten op betrokken organisaties te vergroten, via interne kennis-leertrajecten en verspreiding via 
Gebiedsontwikkeling.nu.

Speerpunten 2016 – 2017

Internationalisering

Een van de hoofdspeerpunten is het over grenzen kijken en het leren van buitenlandse ervaringen. Hierbij 
focust de stichting vooral op de thema’s beleid, proces, publiek private samenwerking, financiering, 
technologie, next economy en duurzaamheid. 



12

Hoogtepunten 2016

GO Academie

• sLIM reeks: Masterclass Complexiteit in gebiedsontwikkeling en de rol van 
het ontwerp

• Rondetafel bijeenkomst Circulaire economie

• Rondetafel bijeenkomst Waardeketen

• Praktijkcongres: Impact van Technologie op Gebiedsontwikkeling

• Symposium De AMVB’s Omgevingswet: Gevolgen voor gebiedsontwikkeling

• SKG bestuursdebat: Nationale Omgevingsvisie (NoVi) onder vuur

Gebiedsontwikkeling.nu

• GO Dossiers: Technologie, Circulaire economie, Energie

• GO Minicolleges: Technologie, Organisch of integraal ontwikkelen, 
Leiderschap, Vinex, Woningbouwlocaties

• Serie dubbelinterviews Het Nieuwe Woningtekort

• Serie Duurzame Gebiedsontwikkeling Tienkamp

• GO Krant: Gebiedsontwikkeling 2GO: terugblik 2016/vooruitblik 2017

Onderzoek & Onderwijs

• Publicatie: #trackchanges: veranderingen in de waardeketen van 
gebiedsontwikkeling

• Publicatie: Eenvoudig Beter, het ‘ Ontslakken van gebiedsontwikkeling’ 

500 
items 

700
tweets

97.000
unieke bezoekers

4300 uur
totaal gelezen

dinsdag
populairste dag

21 GO drones

5

   

GO minicolleges

9
  

GO scripties
7  GO around the  

 worlds

3  GO dossiers

18
nieuwsbrieven

4300 uur
totaal gelezen

dinsdag
populairste dag

in 2016

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/masterclasses-complexiteit-gebiedsontwikkeling-en-de-rol-van-het-ontwerp/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/masterclasses-complexiteit-gebiedsontwikkeling-en-de-rol-van-het-ontwerp/
http://Rondetafel bijeenkomsten Circulaire economie
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/op-zoek-naar-het-nieuwe-utopia/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/de-amvbs-omgevingswet-gevolgen-voor-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/nationale-omgevingsvisie-onder-vuur/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/dossier-technologie/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/dossier-circulaire-economie/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/dossier-duurzame-energie-binnen-de-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-minicollege-technologie/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-minicollege-organisch-integraal-ontwikkelen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-minicollege-leiderschap-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-minicollege-viva-vinex/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-minicollege-woningbouwlocaties-de-stad/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/het-nieuwe-woningtekort/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/project-1-duurzame-gebiedsontwikkeling-industriepark-kleefse-waard/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/2017-omgevingswet-klimaatakkoord-en-plannen-van-een-nieuw-kabinet/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/trackchanges-veranderingen-de-waardeketen-van-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/trackchanges-veranderingen-de-waardeketen-van-gebiedsontwikkeling/
http://www.houdheteenvoudig.nl/wp-content/uploads/HavanaOrange-Ontslakken-160212.pdf
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STAD(S)MAKEN - #4 Duurzaamheid 

In de serie STAD(S)MAKEN reflecteren betrokkenen en 
deskundigen vanuit de overheid, markt en wetenschap op een 
nieuwe werkelijkheid. In deze vierde aflevering gaat het over 
duurzame gebiedsontwikkeling. “Op het moment dat je beseft 
dat het de goedkoopste oplossing gaat worden, zou iedereen 
aan de deuren gaan kloppen: wanneer kunnen we beginnen 
met duurzame gebiedsontwikkeling?”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=213&v=bxcwDnp9Rc8
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De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling verricht (wetenschappelijk) onderzoek, biedt onderwijsprogramma’s, ontwikkelt 
instrumenten en methoden voor de praktijk en agendeert. Daarbij slaat zij een brug tussen praktische ervaringen en 
theoretische inzichten.  

De praktijkleerstoel is gepositioneerd aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling Management in the Built Environment 
binnen de vakgroep Urban Development Management van hoogleraar Ellen van Bueren. De praktijkleerstoel heeft een 
omvang van circa 3,5 FTE. In augustus 2015 is het vierde termijn van de leerstoel gestart, deze loopt tot augustus 2018.  
Leerstoelhouder (parttime) is prof. mr. Friso de Zeeuw.

Verdere achtergrondinformatie en een overzicht van de activiteiten van de leerstoel zijn te vinden op 
gebiedsontwikkeling.tudelft.nl en Gebiedsontwikkeling.nu.

PRAKTIJKLEERSTOEL
GEBIEDSONTWIKKELING  
TU DELFT: ONDERZOEK, 
ONDERWIJS EN AGENDERING

2

http://gebiedsontwikkeling.tudelft.nl/
Gebiedsontwikkeling.nu
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Onderzoek 

Actuele onderwerpen en voorbeelden die de partners van de SKG aandragen dienen als inspiratie voor het 
onderzoeksprogramma van de praktijkleerstoel. 

Deze termijn focussen we op de onderstaande hoofdthema’s. Naast de Nederlandse praktijk richten we ons 
ook op wat we van andere (West- Europese) landen voor onze gebiedsopgaven kunnen leren. 

1) Aanpak, middelen en methoden 

Basis voor onderzoekswerk is:
• het volgen van de marktontwikkeling van de verschillende vastgoedsegmenten en de overheidsbeleid en –
investeringen in relatie tot gebiedsontwikkeling.
• methoden van gebiedsontwikkeling (organisch; planmatig); grondbeleid; omgevingsrecht en –regelgeving; 
samenwerkingsvormen publiek-privaat; financiering en bekostiging; relevante technologische ontwikkeling en 
innovaties.  

2) Kwalificeren van mensen die het moeten doen 

Innovatie, een vraaggerichte benadering en het sturen op kosten-en risicoreductie zijn essentieel om tot 
haalbare en aansprekende plannen te komen. Hierbij hoort het ‘’Masterplan nieuwe stijl’’, gebaseerd op een 
integrale benadering, verbinding met (toekomstige) gebruikers en inspirerende gebiedsgerichte concepten. 
Wat betekent dit voor de inrichting van het (plan)proces en voor (nieuwe) allianties, rolverdeling en werkwijze? 
Hoe zien nieuwe werkprocessen eruit? 

Publiek-private samenwerking evolueert mee. Er ontstaan aangepaste samenwerkings- en contractvormen, 
inclusief selecties. Ook verschuift de positionering van marktpartijen. Welke vaardigheden en competenties 
vraagt dit? En op welke wijze kunnen hernieuwd vakmanschap en leiderschap bijdragen aan het vlottrekken 
van gebiedsontwikkeling? 

3) Verdieping 

Integrale afweging van infrastructuur-, water- en energievraagstukken bij gebiedsontwikkeling blijft een actueel 
thema. Ook transformatie van bestaand vastgoed (waaronder erfgoed) vraagt steeds vaker om een integrale 
afweging en aanpak op gebiedsniveau. Naast continuering van bestaande thema’s blijven we ook aandacht 
besteden aan het thema wisselwerking economie en gebiedsontwikkeling (ook in de internationale context). 
Tot slot verdiepen we ons deze termijn ook op de effecten van technologie op gebiedsontwikkeling. 
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Koplopers Maas 
Ten behoeve van de hoogwaterveiligheid van de Maas op 
lange termijn werken drie provincies, vijf waterschappen, 
de Maasgemeenten en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 
samen in de Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM). Dit 
samenwerkingsverband maakt onderdeel uit van het nationale 
Deltaprogramma. In 2014 is een langetermijnstrategie vastgesteld 
voor een veilige en aantrekkelijke Maas voor de periode tot 2050. 
De praktijkleerstoel heeft in lezingen en workshops bijgedragen 
aan de introductie van gebiedsontwikkeling als inspiratie bij het 
concretiseren van deze opgave én kennis geleverd voor het 
leertraject rond de wateropgaven en gebiedsontwikkeling van 
verschillende gebiedsgebonden deelprogramma’s. 

Betrokken partner(s): Deltaprogramma Maas
Doorlooptijd: 2016

Veranderingen in de waardeketen in 
gebiedsontwikkeling 
Schuivende panelen, andere rollen, nieuwe partijen en minder 
risicodragend investeringskapitaal; daar moeten we het in grote 
lijnen mee doen in Nederland anno 2017. Ondanks de fors 
aantrekkende woningmarkt en ‘the wall of money’, gaat het niet 
vanzelf goed met lopende en nieuwe gebiedsontwikkelingen. 
De praktijkleerstoel heeft in samenwerking met partners een 
verkenning gedaan naar de rol en de betrokkenheid van 
marktpartijen en van gemeenten.

Betrokken partner(s): Deloitte, BPD 
Doorlooptijd: 2016
Publicatie: #trackchanges: veranderingen in de waardeketen van 
gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling Nordrhein-Westfalen en 
Nederland 
Op initiatief van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU 
Delft is vergelijkend onderzoek gedaan naar de praktijk van 
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Nordrhein-Westfalen 
en Nederland. Het ging om plannen waarin de woonfunctie 
domineerde. 

Betrokken partner(s): BPD, Ministerie van BZK, Het Institut für 
Landes- und Stadtenwicklungsforschung (ILS, verbonden aan het 
Bundesland NRW) 
Doorlooptijd: 2016
Publicatie: So schaffen wir das: gebiedsontwikkeling in Nordrhein-
Westfalen en Nederland

Afgeronde onderzoeken 

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/trackchanges-veranderingen-de-waardeketen-van-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/trackchanges-veranderingen-de-waardeketen-van-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/trackchanges-veranderingen-de-waardeketen-van-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/trackchanges-veranderingen-de-waardeketen-van-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/trackchanges-veranderingen-de-waardeketen-van-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/so-schaffen-wir-das-gebiedsontwikkeling-nordrhein-westfalen-en-nederland/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/so-schaffen-wir-das-gebiedsontwikkeling-nordrhein-westfalen-en-nederland/
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Geef wonen de ruimte II
De stedelijke woningopgave is urgent. Betrokken publieke en private 
partijen missen momenteel een gedeelde visie en agenda. Op 
verzoek van de G32 heeft de praktijkleerstoel, onder leiding van 
prof. mr. Friso de Zeeuw, Geef Wonen de Ruimte II geschreven, een 
vervolg op de gezamenlijke visie Geef Wonen de Ruimte I. In deze 
publicatie staat het verbeteren van condities voor binnenstedelijke 
ontwikkeling centraal. In 2017 heeft dit weer een verder, concreter 
vervolg gekregen, zowel onderzoeksmatig als actiegericht.
 
Betrokken partner(s): G32
Doorlooptijd: 2016
Publicatie: Geef wonen de Ruimte II

Houd het eenvoudig, maak het beter
Het Expertteam Versnellen opereert onder de vlag van ‘Houd het 
eenvoudig, maak het beter’ een initiatief van vier samenwerkende 
projecten op het gebied van omgevingsrecht en bouw. Minder 
regelgeving, het proces zo eenvoudig mogelijk houden en 
samen werken aan een betere leefomgeving is daarbij de 
gemeenschappelijke noemer. De praktijkleerstoel heeft input 
gegeven voor de VNG en G32 bij de invulling van de Omgevingswet. 

Betrokken partner(s): Expertteam Versnellen, Min. BZK, Min. I&M
Doorlooptijd: 2016
Publicatie: Eenvoudig Beter, het ‘Ontslakken’ van 
gebiedsontwikkeling

Regionale clusters van nationale betekenis in relatie 
tot bedrijventerreinen
Technologische ontwikkelingen veranderen fundamenteel de koers 
van bedrijven, de kracht van de economie en de arbeidsmarkt. In 
het perspectief van de dagelijkse internationale concurrentiestrijd 
van bedrijven is de toekomstige groei van de Nederlandse economie 
géén natuurlijk gegeven; daar moet hard voor worden gewerkt. 
Wat zijn de gevolgen van deze dynamische ontwikkeling en hoe 
moeten we daarop inspelen? De Expertcommissie Regionale 
Innovatiekracht & Fysiek Vestigingsklimaat heeft daarover op 6 
december 2016 advies uitgebracht. 

Betrokken partner(s): Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen 
Nederland (SKBN)
Doorlooptijd: 2016
Publicatie: Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van 
regio’s

http://www.neprom.nl/Lists/Nieuws/Artikel.aspx?ID=1430
http://www.houdheteenvoudig.nl/wp-content/uploads/HavanaOrange-Ontslakken-160212.pdf
http://www.houdheteenvoudig.nl/wp-content/uploads/HavanaOrange-Ontslakken-160212.pdf
http://www.elba-rec.nl/wp-content/uploads/SKBN-rapport-HR.pdf
http://www.elba-rec.nl/wp-content/uploads/SKBN-rapport-HR.pdf
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Doe de Tienkamp II 
Voor deze publicatie kijken we opnieuw naar een aantal actuele en recent gerealiseerde 
gebiedsontwikkelingen, waar sprake is van nieuwbouw en/of transformatie (woningen, bedrijven en 
gemengde gebieden). De focus is gericht op het proces en op de rollen van verschillende actoren bij het 
realiseren van duurzaamheidsambities. 

Betrokken partner(s): TU Delft
Doorlooptijd: 2016 - 2017

Onderzoek Zeeburgereiland
De gemeente Amsterdam en woningcorporatie de Alliantie hebben in de crisisperiode op een 
alternatieve wijze afspraken gemaakt over planvorming, ontwikkeling en rol- en taakverdeling voor de 
gebiedsontwikkeling Sluisbuurt op Zeeburgereiland. De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling evalueert de 
effectieve en efficiënte werkwijze. 

Betrokken partner(s): de Alliantie, TU Delft
Doorlooptijd: 2016 - 2017

Potentie binnenstedelijke woningontwikkeling
Doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de capaciteit bij binnenstedelijke gebiedsgerichte 
transformaties. 

Betrokken partner(s): Brink Groep, BPD, BNG, G32, De Vernieuwde Stad NEPROM, PBL
Doorlooptijd: 2016 - 2017

Stedelijke herverkaveling
Een gids voor de praktijk met voorbeelden voor stedelijke herverkavelingsprojecten.  

Betrokken partner(s): Wouter van Zandbrink, Kadaster
Doorlooptijd: 2016 - 2017

Lopende onderzoeken 
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‘‘Gebiedsontwikkeling is een samenspel (en soms ook een worsteling): 
een bundeling van ambities, belangen, partijen, disciplines en geldstromen 
voor de vernieuwing van een gebied. Dit vereist afstemming tussen veel 
partijen zoals overheden, marktpartijen, bewoners, omliggende bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 
is uniek omdat zij als enige in een universitaire context stelselmatig werkt 
aan kennis en competenties die daarvoor nodig zijn.”

Friso de Zeeuw
Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
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Onderwijs

Interne bijdragen

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling verzorgt 
colleges voor de Master City Developer (MCD) 
en het bachelor- en masteronderwijs aan de 
TU Delft. Daarnaast is in 2016 samen met de 
afdeling Urbanism aan de TU een keuzevak 
geïnitieerd met als titel ‘Design in Process, 
Process in Design’. Hiervoor wordt dit jaar 
samengewerkt met Stichting Leergang Intensief 
Meervoudig ruimtegebruik (sLIM). Ook worden 
vanuit de leerstoel studenten begeleid bij het 
afstudeeronderzoek. De leerstoel levert een 
extra inspanning in haar taak om te bemiddelen 
tussen overheden, bedrijfsleven en studenten/
afstudeerders. 

Hieronder vindt u een overzicht van 
afstudeeronderzoeken bij de TU Delft die vanuit 
de praktijkleerstoel door Agnes Franzen worden 
begeleid. 

• Silvie Bruijning (2016), Is temporary the new 
permanent: A research into the temporary use of 
vacant real estate
• Roelof Achterveld (2016), De sturing op 
ruimtelijke kwaliteit in de ontwikkeling van 
nieuwbouwwijken
• Bijn Worms (2016), Vraaggestuurd ontwikkelen 
in een stedelijke context: Delft onder de loep
• Katrien Peters (2016), Collaboration is the new 
competition; strategic alliances in the industry in 
which Sweco participates
• Bob Witjes (2016), Ongelijke gevallen 
ongelijk behandeld: Differentiatie naar 
huishoudsamenstelling, bij de toewijzing van 
sociale huurwoningen

Externe bijdragen

Lezingen en externe bijdragen vormen een onderdeel 
van het programma van de praktijkleerstoel. In 
2016 zijn bijdragen geleverd op o.a. de thema’s 
ontslakken, de Crisis- en herstelwet en duurzame 
gebiedsontwikkeling. Daarnaast participeren Friso 
de Zeeuw en Agnes Franzen in verscheidene 
stuurgroepen en begeleidingscommissies, 
waaronder:

Friso de Zeeuw:
• Voorzitter Raad van Commissarissen Movares
• Voorzitter raad van Advies, Spring Architecten bv
• Lid dagelijks bestuur Instituut voor Bouwrecht (IBR)
• Lid bestuur Stichting Leergang Intensief 
Meervoudig Ruimtegebruik
• Voorzitter Actieteam ‘Ontslakken 
gebiedsontwikkeling’
• Ambassadeur Expertteam ‘Versnellen’, minister 
voor Wonen en Rijksdienst
• Supervisor Delta Management (Hogeschool 
Zeeland)
• Lid Raad van Toezicht Connekt, innovatienetwerk 
voor mobiliteit
• Lid Raad van Advies ‘Master City Developer’-
opleiding
• Lid jury Ien Dales Integriteitsprijs
• Ambassadeur Streekfonds Waterland  
• Lid Comité van aanbeveling ‘Water kust Land’
• Voorzitter Stichting DDR-Collectie (DDR-Museum)
• Ceremonieel voorzitter Meezingkoor Waterland

Agnes Franzen:
• Voorzitter programmaoverleg t.b.v. 
kennisuitwisseling Rijswijk en Delft 
• Lid klankbordgroep Spoorzone Delft
• Lid werkveldcommissie NHTV Breda (Tot juni 2016) 
• Lid Innovatie Challenge Wonen initiatief van het 
Vanenburg Bestuurders Netwerk Woningcorporaties

http://repository.tudelft.nl/islandora/search/Silvie%20Bruijning?collection=education
http://repository.tudelft.nl/islandora/search/Silvie%20Bruijning?collection=education
http://repository.tudelft.nl/islandora/search/Silvie%20Bruijning?collection=education
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A495732be-4f86-4eec-a458-69783716b947?collection=education
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A495732be-4f86-4eec-a458-69783716b947?collection=education
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A495732be-4f86-4eec-a458-69783716b947?collection=education
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A30540663-2539-4291-8184-f09a39f076b4?collection=education
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A30540663-2539-4291-8184-f09a39f076b4?collection=education
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A30540663-2539-4291-8184-f09a39f076b4?collection=education
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A30540663-2539-4291-8184-f09a39f076b4?collection=education
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Expertteam Versnellen presenteert ‘ontslakkingslessen’

Tijdens het ‘Houd het eenvoudig, maak het beter’-congres 
heeft het Expertteam Versnellen de publicatie ‘Eenvoudig 
Beter, het ‘Ontslakken’ van gebiedsontwikkeling’ ten doop 
gehouden. In het boekwerk zijn de belangrijkste lessen uit 
het ‘Ontslakken’-traject voor het ontwikkelingsgericht omgaan 
met wet- en regelgeving en initiatieven opgenomen op basis 
van ervaringen die zijn opgedaan bij 35 gemeenten en hun 
pilotprojecten.

Franzen, AJ (2016). Locatieontwikkeling: van Vinex naar 
variëteit. In M Buhrs (Ed.), City- en gebiedsmarketing: 
Kiezen voor een succesvolle toekomst voor stad, wijk, 
woon-, werk- en winkelgebied (pp. 118-122). s.l.: Scriptum.

‘Dear is durable’; publicatie ter gelegenheid van afscheid 
prof. Hans de Jonge 30 september 2016: Saying farewell to 
the initiator of Area Development. Friso de Zeeuw & Agnes 
Franzen 

Franzen, AJ., & Zeeuw, F. de. (2016, 23 september). Modern 
thinking involves a lot of doing. Jubileumuitgave BOSS-
magazine, 2016, (pp. 20-22).
Over het 40 jarig bestaan van de afdeling Management 

Franzen, AJ., Have, F. ten, Uitzetter, D., & Zeeuw, F. de. 
(2016). #trackchanges: Veranderingen in de waardeketen van 
gebiedsontwikkeling

‘Planning en realisering van binnenstedelijke transformaties (van bijvoorbeeld 
verlopen bedrijfsterreinen) is een complexe en kostbare opgave die alleen in hechte 

samenwerking tussen de gemeente, lokale belanghebbenden en risicodragende 
investeerders en financiers valt te klaren'. 

Daan van der Vorm
 CEO VORM Holding/NRE BV (SKG bestuurslid) 

Bron: Stadszaken

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/expertteam-versnellen-presenteert-ontslakkingslessen/
http://www.bureaubuhrs.nl/over-ons/publicaties/boek-city-en-gebiedsmarketing/
http://www.bureaubuhrs.nl/over-ons/publicaties/boek-city-en-gebiedsmarketing/
http://www.bureaubuhrs.nl/over-ons/publicaties/boek-city-en-gebiedsmarketing/
http://www.bureaubuhrs.nl/over-ons/publicaties/boek-city-en-gebiedsmarketing/
http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/Over_de_faculteit/Afdelingen/Real_Estate_and_Housing/Organisatie/Leerstoelen/Urban_Area_Development/Organisatie/Medewerkers/Friso_de_Zeeuw/doc/2016/2016.09.30_Saying_farewell.pdf
http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/Over_de_faculteit/Afdelingen/Real_Estate_and_Housing/Organisatie/Leerstoelen/Urban_Area_Development/Organisatie/Medewerkers/Friso_de_Zeeuw/doc/2016/2016.09.30_Saying_farewell.pdf
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/trackchanges-veranderingen-de-waardeketen-van-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/trackchanges-veranderingen-de-waardeketen-van-gebiedsontwikkeling/
http://www.stadszaken.nl/mensen/wonen/woonvisie-g32-komt-geen-dag-te-laat%23sthash.YfHSwxbl.dpuf%20
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Onderzoek, actie en onderwijs 2017-2018

Onderzoek en actie

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling zal zich het komend jaar richten op de afronding van lopende 
onderzoeken (blz. 18) en onderstaande onderwerpen: 

• ‘Handboek’ voor gebiedsontwikkeling: Friso de Zeeuw maakt na 10 jaar een nieuwe ‘Engel uit het marmer’ 

• Aanbesteding van gebiedsontwikkelingen: verbetering van de praktijk

• Binnenstedelijke transformatie: hoe maken we meer meters, met meer kwaliteit; integrale opgave (met 
mobiliteit, water; klimaatbestendig) 

• Buitenstedelijke gebiedsontwikkeling; de integrale ontwerpgave, met mobiliteit, groen, water, 
klimaatbestendigheid 

• Omgevingswet: met accent op de werkbaarheid voor publiek en privaat, integratie en ’ontslakken’

• Grondbeleid, ook met accent op de werkbaarheid

• Leren uit andere (westerse) landen; ook thema van ons congres in 2017

Onderwijs 

Vanuit de praktijkleerstoel leveren leerstoelhouder Friso de Zeeuw en Mirela Milosevic in 2017 een bijdrage in 
de Urban Development Management Game binnen het masteronderwijs van de TU Delft. Hierbij zijn ook de 
partners Amvest en Deloitte betrokken. 
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De GO academie is een lerend netwerk voor medewerkers van onze partners. In samenwerking met de redactie 
Gebiedsontwikkeling.nu, de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere kennisinstellingen worden 
verschillende congressen, lezingen en intervisies door het jaar heen georganiseerd. Het programma sluit primair aan 
bij de onderzoeksthema’s van de praktijkleerstoel. Daarnaast worden thema’s geagendeerd in het kader van een 
breder maatschappelijk debat. Op de volgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van de bijeenkomsten die het 
afgelopen jaar zijn georganiseerd en een doorkijk gegeven naar het najaar 2017.

GO ACADEMIE

3
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Waarom? Daarom! #8 - Draagt placemaking aantoonbaar bij aan 
de economische waarde van een gebied? 

https://www.youtube.com/watch?v=2NJAquz-0XA
https://youtu.be/2NJAquz-0XA


26

Bijeenkomsten 2016

• Februari: SKG bestuursdebat: Nationale Omgevingsvisie (NoVi) onder vuur

• April t/m juni:   sLIM reeks: Masterclass Complexiteit in gebiedsontwikkeling en de rol van het ontwerp

• Rondetafel bijeenkomst Circulaire economie

• Rondetafel bijeenkomst Waardeketen

• Juni: Kring van Adviseurs discussie: Tijd voor een ruimtelijk verhaal over Nederland - of gaat het prima 
zonder?

• September: Symposium De AMVB’s Omgevingswet: Gevolgen voor gebiedsontwikkeling

• September: MBE Symposium ‘Building our Future’ / Uittreerede Hans de Jonge

• November: Najaarscongres Vereniging van Grondbedrijven

• November:  Praktijkcongres: Impact van Technologie op Gebiedsontwikkeling

• November: SKG bestuursdebat: waardeketen

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/nationale-omgevingsvisie-onder-vuur/
http://Rondetafel bijeenkomsten Circulaire economie
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/tijd-voor-een-ruimtelijk-verhaal-over-nederland-gaat-het-prima-zonder/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/tijd-voor-een-ruimtelijk-verhaal-over-nederland-gaat-het-prima-zonder/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/de-amvbs-omgevingswet-gevolgen-voor-gebiedsontwikkeling/
http://www.brinkgroep.nl/nl/newsroom/507-staande-ovatie-voor-hans-de-jonge-bij-afscheid-tu-delft
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/gebiedsontwikkeling-anno-2016-trends-en-ontwikkelingen-theorie-en-praktijk/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/op-zoek-naar-het-nieuwe-utopia/
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Doorkijk GO academie 2017

• April: Rondetafelbijeenkomsten: Toekomst van Gebiedsontwikkeling

• 1 juni: Bijeenkomst tijdelijkheid

• 14 juni: Symposium Omgevingswet

• 12 oktober: Praktijkcongres internationaal: New horizons in urban development

• Najaar: Rondetafelbijeenkomst water & ruimte

• Najaar: Masterclasses SLIM

Praktijkcongres 
Internationaal

SAVE THE DATE

12 OKTOBER 2017
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GO around the world XV: Wandeling door Harajuku, Tokyo

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-around-world-xv-saaie-gebouwen-zijn-slecht-voor-de-gezondheid/
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In de nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling zijn samenwerking en meerwaardecreatie hard nodig om complexe 
opgaven het hoofd te kunnen bieden. Het onafhankelijke platform Gebiedsontwikkeling.nu fungeert als een (kennis) 
netwerk voor professionals en studenten die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling. Kennisuitwisseling tussen 
wetenschap en praktijk staat daarbij centraal, evenals het aanjagen van het debat tussen publiek en privaat en tussen 
de verschillende vakdisciplines. Dit leidt tot concrete handreikingen en nieuwe strategieën. 

Gebiedsontwikkeling.nu staat midden in het actuele vakdebat en trekt jaarlijks ruim 100.000 unieke bezoekers. 
Via het platform, social media en de nieuwsbrief attenderen wij onze lezers op de laatste ontwikkelingen 
binnen het vakgebied. De redactie Gebiedsontwikkeling.nu bestaat uit een kernredactie, aangevuld met vaste 
medewerkers, lokale correspondenten en verslagleggers. Wij hebben een netwerk van samenwerkingspartners 
om kennisuitwisseling en -verspreiding mogelijk te maken. Samen met onze partners en lezers wordt het platform 
voortdurend doorontwikkeld gericht op ‘lerende organisaties’. Het doel voor de komende jaren is om content ook 
internationaal onder de aandacht te brengen.  

GEBIEDSONTWIKKELING.NU
4
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Mobiele site (link: menu, rechts: homepage)

Ontwikkeling
Begin 2016 is het platform zowel voor als achter de schermen geheel vernieuwd.  Er is gekozen voor een 
moderner en flexibeler content management systeem in een programmeertaal die ook op de TU Delft wordt 
onderwezen. Hierdoor is technische continuïteit beter gewaarborgd.

Responsive design

Steeds meer mensen gebruiken smartphones of tablets om websites te lezen. De verbeterde website is 
gemaakt in responsive design, waardoor leesbaarheid en navigatie op alle apparaten mogelijk is. 

Navigatie

De websitenavigatie is aanzienlijk veranderd. De inhoud staat voorop. In plaats van zes thema’s heeft ieder 
onderwerp (tag) een eigen pagina. De populairste onderwerpen zijn bovenaan de homepage te vinden. 
Daarnaast is er onderscheid gemaakt tussen verdiepende artikelen (scripties, rapportages, redactionele 
artikelen, etc.) en sneller, actueel nieuws. 
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Vaste rubrieken

Wij vinden dat elke bezoeker van Gebiedsontwikkeling.nu  of lezer van 
de nieuwsbrief artikelen en items moet kunnen vinden op een manier die 
aansluit bij zijn of haar favoriete manier van informatieconsumptie. Het 
afgelopen jaar is daarom ingezet op het aanbieden van content in een 
mix van journalistieke vormen. 

Interviews, achtergrondartikelen en opiniestukken zijn, afhankelijk van 
het onderwerp, luchtig of juist analytisch van toon en het gebruik van foto 
en film wordt afwisselend toegepast. 
Een belangrijke stap op dit pad was de bouw van ons eigen 
YouTubekanaal in  2015. Ondertussen zijn hier zelf geproduceerde, maar 
ook ‘geleende’ films te vinden. Om de herkenbaarheid van het platform te 
vergroten  en om bezoekers te binden, is ook gestart met het uitbouwen 
van vaste rubrieken. Op dit moment zijn de volgende rubrieken op go.nu 
te vinden:

• GO around the world: In deze rubriek neemt de redactie van Go.nu 
de lezer mee in een cybervlucht over de wereld en levert het laatste 
spraakmakende nieuws van het web aan in hapklare brokken. Soms 
leerzaam, soms bizar, soms gewoon heel leuk.

• GO drone: In deze filmrubriek staat  een dronevlucht met aantrekkelijke 
beelden over een gebiedsontwikkeling of stad centraal. Een perfect 
stukje ontspanning met een toelichtende tekst. Wie verder wil verdiepen 
klikt op de link naar meer achtergrondinformatie.

• Waarom? Daarom!: In deze filmrubriek worden vragen van 
professionals uit de praktijk voorgelegd aan een TU Delft wetenschapper. 
De onderwerpkeuze is zo breed als het vakgebied: van de competitie 
tussen steden tot zorgvastgoed en van de relatie tussen haven en stad 
tot  Placemaking. 

• GO scriptie: Hoewel er al langer aandacht werd besteed aan 
opvallende en interessante afstudeerscripties, is deze rubriek dit jaar 
herkenbaar gemaakt voor de lezer. 

• GO minicollege: In een korte en bondige video van minder dan 10 
minuten wordt een actueel aspect van gebiedsontwikkeling uitgelicht 

• GO Dossiers:  Gezien het steeds grotere aanbod aan informatie op 
Gebiedsontwikkeling.nu en de vraagbaakfunctie die de site voor velen 
heeft, is er gewerkt aan een speciale pagina met een portaalfunctie op 
onderwerp. In deze zogenoemde ‘dossiers’ zijn alle artikelen geordend 
op vraagstelling en doelgroep. Daarmee kan alle content makkelijk op 
thema worden gescand.  De eerste drie dossiers staan online: Duurzame 
Energie, Technologie en Circulaire Economie. 

Onderzoeksprofilering

De link met de TU Delft en andere kennisinstellingen zorgt ervoor 
dat Gebiedsontwikkeling.nu zich onderscheidt ten opzichte van 
andere media. Vanaf mei zijn bijdragen die gaan over scripties en 
promotieonderzoeken visueel onderscheidend van andere content 
gemaakt. 
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YOUTUBE KANAAL
In 2015 zijn we begonnen met het opzetten van een YouTube kanaal. Dit is in lijn met de ambitie om meer met het 
medium film te doen. De filmpjes zijn op thema verdeeld en vrij te bekijken. In 2016 zetten we in op continuering van 
het kanaal.

Bekijk hier ons YouTube kanaal

Youtube kanaal

https://www.youtube.com/channel/UCc138Iyk4ZgIO7rNSdjCpsg
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Gebiedsontwikkeling.nu heeft in de periode jan 2016 t/m dec 2016 95.200 unieke bezoekers getrokken. 
Daarnaast is er ook dit jaar een stijging waar te nemen in het aantal volgers en de interactie via sociale media. Wij 
zijn actief op Twitter, met ons account @GEBIEDSONTWnu, dat nu 4750 volgers heeft. De Linkedln-groep kent 1.430 
leden en de Linked bedrijfspagina 300 volgers. Daarnaast heeft Facebook, dat recentelijk actiever wordt gebruikt, 365 
volgers. 

Aantal volgers per medium. De daling in de nieuwsbriefleden is het gevolg van een opschoning van foutieve e-mailadressen.

In het afgelopen jaar zijn de pagina’s van de site 285.064 keer bekeken. Begin 2016is het totale aantal bekeken 
pagina’s de 2 miljoen gepasseerd. 

Top 5 meest gelezen artikelen periode 1 jan 2016 tot 31 december 2016

Winnaar MCD-scriptieprijs: Niks organische gebiedsontwikkeling, kaders en visie hebben we nodig
1503 views 

Impact van Technologie op Gebiedsontwikkeling
1502 views

Masterclass: Complexiteit in gebiedsontwikkeling en de rol van het ontwerp
1396 views 

Omgevingsplan door de juridische mangel
1108 views

Zelfs de hipster wil een rijtjeshuis
896 views 

KIJKCIJFERSKijkcijfers

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/omgevingsplan-door-de-juridische-mangel/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/praktijkcongres-2016-gebiedsontwikkeling-en-technologie/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/masterclasses-complexiteit-gebiedsontwikkeling-en-de-rol-van-het-ontwerp/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/zelfs-de-hipster-wil-een-rijtjeshuis/
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Master City Developer (MCD) 

Afgelopen jaar is op structurele wijze aandacht gegeven aan de MCD door verschillende publicaties in kader van 
de opleiding op Gebiedsontwikkeling te publiceren. 

NEPROM 

De NEPROM en de SKG wisselen op structurele wijze content uit en ondersteunen elkaar wederzijdse bij de 
promotie van activiteiten. Daarnaast participeert de SKG in de Dag van de Projectontwikkeling, dit jaar met een 
presentatie van de Woonvisie door Friso de Zeeuw en een sessie over de trends in conceptontwikkeling door 
Agnes Franzen. 

Nationaal Renovatie Platform (NRP)

Tweemaal per jaar brengen het NRP en de SKG een gezamenlijke nieuwsbrief uit over transformatie/ 
herbestemmen.

Vereniging van Grondbedrijven (VvG) 

Sinds 2015 werken de SKG en de VvG samen om actuele ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Dit jaar 
vond tijdens het VvG congres de presentatie van de publicatie ‘ #trackchanges: veranderingen in de waardeketen 
van gebiedsontwikkeling’ plaats. Het verslag van de bijeenkomst is op Gebiedsontwikkeling.nu gepubliceerd. 

Mediapartners 

De samenwerkingsverbanden met Woningmarkt.nl, Vastgoedjournaal, Vastgoedmarkt, Binnenlands Bestuur 
en ROmagazine worden voortgezet. Voor ROmagazine verzorgt de praktijkleerstoel regelmatig een bijdrage 
over onderzoek en Agnes Franzen levert vier keer per jaar een blog. Verder gaat de SKG samenwerken met 
Mediaplanet. Waar mogelijk worden deze samenwerkingen verder geïntensiveerd. 

SAMENWERKINGSPARTNERSSamenwerkingspartners
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GO drone: Wonen in Rotterdam

GO drone: Pier Scheveningen

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-drone-wonen-rotterdam/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-drone-pier-scheveningen/
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De site zal nog een aantal updates ondergaan in de komende periode. De layout van de site zal in hoofdlijnen 
voorlopig hetzelfde blijven. Inhoudelijk en technisch zullen echter het een en ander nog verbeterd worden. Het 
betreffen voornamelijk kleine ingrepen die de functionaliteit van de site verbeteren: 

• De GO academie pagina wordt een overzicht van onder
andere verslagen bijeenkomsten, scripties en onderzoeken. 

• Verbeterde analytics tracking.

• Projectenkaart; een interactief overzicht van interessante projecten gerelateerd aan gebiedsontwikkeling. 
Handig voor het vinden van een geschikte referentie met bijhorende lessen en verdere informatie.

• Engelse ‘light’ versie; met het praktijkcongres 2017 en bijhorend thema ‘Internationaal’ in het vooruitzicht zal er 
een Engelstalige versie van gebiedsontwikkeling.nu online komen. Hierop zal uiteraard de bestaande informatie 
over SKG te vinden zijn, maar ook Engelstalige items over onderwerpen in zowel binnen- als buitenland.

Doorkijk gebiedsontwikkeling.nu 2017
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Uit FD 19 april: 'De overheid jaagt via Rijkswaterstaat en waterschappen 
aan en het bedrijfsleven haakt aan. Er is dan een thuismarkt voor innovatie. 
Het brengt een geweldige dynamiek op gang met allerlei nieuwe ideeen en 
technologische oplossingen, ook voor de export.’

Lennert Middelkoop 
SKG lid gemeente Utrecht
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Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

Kring van Adviseurs
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Colofon

Uitgave
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

Participatie
Heeft u interesse om als partnerorganisatie het SKG-
kennisnetwerk te versterken of deel te nemen in een 
project of aan een programma? Neem contact op 
met programmamanager/teamleider Mirela Miloševic. 
(m.milosevic@tudelft.nl). Wij gaan graag met u in gesprek.

Contact
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
Afdeling MBE
Julianalaan 134
2628 BL Delft
Faculteit Bouwkunde

Postadres
Postbus 5043
2600 GA Delft

Telefoon: +31 (0) 15 27 84159
E-mail: redactie@gebiedsontwikkeling.nu

LinkedIn: Gebiedsontwikkeling.nu
Twitter: @GEBIEDSONTWnu
Facebook: Gebiedsontwikkeling.nu

mailto:m.milosevic%40tudelft.nl?subject=
http://www.gebiedsontwikkeling.nu
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SKG bestuur
• Dhr. Ronald Huikeshoven (AM)
• Mevr. Heleen Aarts (Amvest)
• Dhr. Carl Smeets (BPD)
• Dhr. W. C. T. F. de Zeeuw (TU Delft)
• Mevr. Desiree Uitzetter (BPD)
• Dhr. Rob Haans (de Alliantie)
• Dhr. Hermen Borst (Deltacommissaris)
• Dhr. Gertjan Giele (Gemeente Den Haag)
• Mevr. Esseline Schieven (Gemeente Amsterdam)
• Dhr. R.A.P. (Ruud) Schouwaert (Gemeente Barneveld)
• Dhr. J. C. Harry van Dongen (Gemeente Delft)
• Dhr. Henk G. Harms (Gemeente Den Haag)
• Dhr. Jaap Haks (Gemeente Groningen)
• Dhr. Paul Matthieu (Gemeente Nijmegen)
• Dhr. Frank Delhij (Gemeente Rotterdam)
• Mevr. Merel Poulisse (Gemeente Rotterdam)
• Dhr. Lennert Middelkoop (Gemeente Utrecht)
• Dhr. Pim W. B. Bosch (Heijmans)
• Dhr. Drs. Ferdi Licher (Ministerie van BZK)
• Dhr. D.J. Hans Tijl (Ministerie van IM)
• Dhr. Peter R. Heij (Ministerie van IM)
• Dhr. Sebastiaan de Wilde (NS Stations)
• Dhr. Pierre van Rossum (Gemeente Amsterdam)
• Dhr. Fred van de Wart (Provincie Gelderland)
• Dhr. Ward de Bruijn (Provincie Noord-Brabant)
• Dhr. John G. Arkes (Provincie Noord-Holland)
• Dhr. Allard Jolles (Rijksvastgoedbedrijf)
• Mevr. Yvonne van der Brugge-Wolring (Rijksvastgoedbedrijf)
• Dhr. Tobias Verhoeven (Synchroon)
• Drs. Ellen M. Bueren (TU Delft) 
• Mevr. Agnes Franzen (TU Delft)
• Dhr. Daan van der Vorm (VORM Holding)
• Dhr. Rolf Steenwinkel (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)

BIJLAGE I: SKG ALGEMEEN BESTUUR



43

BIJLAGE II: KRING VAN ADVISEURS

Kring van Adviseurs
• Dhr. drs. Roger Kersten (Akro Consult)
• Dhr. MSc. Pieterjan van der Hulst (Berenschot)
• Dhr. W. C. T. F. de Zeeuw (TU Delft)
• Dhr. Michel van Rhee (Brink Groep)
• Dhr. Tsjalling Hofstra (Brink Groep)
• Dhr. drs. Frank ten Have (Deloitte)
• Dhr. Jurrien Veldhuizen (Deloitte)
• Mevr. Nicole van der Waart (Movares)
• Dhr. Jan Reinier van Angeren (Stibbe)
• Drs. Ellen M. Bueren (TU Delft)
• Mevr. Agnes Franzen (TU Delft)
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De kernredactie bestaat uit:
• Agnes Franzen, directeur SKG
• Fred Schoorl, interim hoofdredacteur (t/m december 2016)
• Mirela Milosevic, programmamanager / teamleider SKG
• Helen Jager, communicatieadviseur SKG
• Jeroen Mensink, redacteur
• Wendy Braanker, redacteur
• Hedwig van der Linden, webmaster en contentbeheerder
• Reinier van Vliet, webmaster en contentbeheerder
• Céline Janssen, webmaster en contentbeheerder

Wetenschapsraad
De Wetenschapsraad adviseert de redactie Gebiedsontwikkeling.nu en 
bestaat uit de volgende leden:
•  Hans de Jonge (Management in the Built Environment, TU Delft) 
(voorzitter)
•  Friso de Zeeuw (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft)
•  Arjan Bregman (Instituut voor Bouwrecht/ASRE)
•  Ellen van Bueren (Urban Development Management, TU Delft)
•  Edwin Buitelaar (Planbureau voor de leefomgeving/ASRE)
•  Tom Daamen (Urban Area Development, TU Delft)
•  Agnes Franzen, (directeur SKG)
•  Joks Janssen (Urban Environmental Management. Land Use 
Planning, Wageningen University)
•  Erwin v/d Krabben (Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen)
•  Frank van Oort (Human geography and Planning - Economic 
Geography, Erasmus University Rotterdam)
•  Sandra Schruijer (Organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht)
•  Pieter van Wesemael (Architectural Design and Urban Cultures, 
Technische Universiteit Eindhoven)

Praktijkredactie
De Praktijkredactie voedt de redactie vanuit de praktijk en levert 
zelfstandige bijdragen aan het platform. De Praktijkredactie bestaat uit:
• Agnes Franzen (SKG) (voorzitter)
• Helma Born, (Procap / MCD) (voorzitter)
• Martijn Drosten (Sweco)
• Jeroen Hutten, (Nidoo)
• Alex Letteboer, (atelier PRO architekten)
• Lisette Nijs, (Projectmanagementbureau Rotterdam)
• Ernest Pelders, (AT Osborne)
• Hans-Hugo Smit, (BPD)
• Martine van Sprundel, (Woonbron)
• David van der Steen, (Hogeschool Utrecht / Gryphioen)

Young Professionals-redactie  
De Young Professionals (YP)-redactie adviseert de redactie over 
actualiteiten en zaken die hen bezighouden. Tevens levert zij een 
bijdrage in de verslaglegging van bijeenkomsten. De YP-redactie 
bestaat uit de volgende leden:
•  Helma Born (Procap / MCD) (voorzitter)
•  Machiel Broeren (Akro Consult)
•  Marleen van Dongen (BPD)
•  Wendy de Hoog (Stadsruim / City of Vancouver)
•  Bas Kalter (BPD)
•  Diederik de Koe (Movares)
•  Tine van Langelaar (Staatsbosbeheer)
•  Iris van Loon (TU Delft)
•  Janneke Rutgers (Radboud Universiteit)
•  Niraj Sewraj (BPD / Scintillant)
•  David Struik (student TU Delft)

BIJLAGE III: REDACTIES GEBIEDSONTWIKKELING.NU


