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VOORWOORD
Samen brengen we de praktijk van
gebiedsontwikkeling verder!
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)
heeft haar bestaansrecht als lerend netwerk sinds
haar oprichting in 2006 meer dan bewezen. Niet
door abstracte modellen of ideale oplossingen, maar
door het gesprek aan te gaan over maatschappelijke
uitdagingen en hoe te komen tot verbetering van
onze leefomgeving via multidisciplinaire samenwerking
in
onderzoek
en
de
praktijk:
Gebiedsontwikkeling is mensenwerk. Betrokkenheid
van diverse partijen maakt op voorhand dat er
sprake is van een meerduidige werkelijkheid, met
diverse zienswijzen, waarden en belangen. De
kracht van de SKG ligt in een benadering waarbij
betrokkenen gezamenlijk en oplossingsgericht tot
duurzame (her)ontwikkeling van een gebied komen.
De SKG ondersteunt het jonge kennisdomein
Gebiedsontwikkeling vanuit de praktijk. Haar missie
is het leveren van een bijdrage aan het behoud en
het verbeteren van de gebruiks-, belevings- en
toekomstwaarde van de gebouwde omgeving.
Centraal staat de vraag hoe professionals en
bestuurders van publieke en private partijen kunnen
bijdragen aan het lokale verhaal van een gebied
door het lostrekken en aanjagen van investeringen.
Door het mogelijk maken van onderzoek en
onderwijs, de GO academie en het platform
Gebiedsontwikkeling.nu dragen we als stichting bij
aan de verbinding van wetenschap en praktijk, het
bieden van
praktische handreikingen, het
agenderen en signaleren van relevante trends en
het aanjagen van het maatschappelijk debat.

Agnes Franzen
Directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling
(SKG)

Foto: Kees Hummel
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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
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“De praktijkleerstoel speelt een onmisbare rol waar het
gaat om bundeling en systematische verdieping van
(wetenschappelijke) kennis en scholing van medewerkers.
Daarnaast vormt de leerstoel dé bindende schakel voor
het brede netwerk van disciplines die een rol (kunnen)
spelen bij gebiedsontwikkelingen.”
Yves de Boer, voorzitter Stichting Kennis
Gebiedsontwikkeling (SKG)
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STICHTING KENNIS
GEBIEDSONTWIKKELING
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) is een initiatief van overheden, waaronder het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en verschillende marktpartijen, die zich professioneel met
gebiedsontwikkeling bezighouden. De doelstellingen van de stichting betreffen goed
opdrachtgeverschap door overheid en marktpartijen, het leren uit de praktijk van projecten, het
optimaliseren van de randvoorwaarden o.a. in wetgeving en opleidingen, het leggen van verbindingen
tussen relevante disciplines, alsmede het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, marktgerichtheid en
tempo in projecten. Sinds de oprichting in 2006 ondersteunt de stichting (financieel en inhoudelijk) de
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.
Samen brengen we de praktijk verder!
Om invulling te geven aan onze missie van behoud en de verbetering van de gebruiks-, belevings- en
toekomstwaarde van de gebouwde omgeving werken we op basis van de volgende kernwaarden.
Kernwaarden Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling:
 Verbinden van wetenschap & praktijk en de diverse disciplines binnen gebiedsontwikkeling;
 Het bieden van praktische handreikingen;
 Agenderen van actuele maatschappelijke opgaven, het aanjagen van de discussie en – waar
nodig en mogelijk- het bewerkstellingen van veranderingen;
 Het signaleren van relevante toekomstige ontwikkelingen;
 Het bieden van een podium voor verschillende stemmen in opinie en debat.
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Partners
De SKG is uitgegroeid tot een netwerk van ruim 20 publieke en private lerende organisaties. Dit jaar
zijn ook de gemeente Den Haag en de Deltacommissaris toegetreden tot de stichting. In augustus
2015 sluit het ministerie van BZK aan. De overige leden van de SKG zijn, naast het ministerie van
Infrastructuur en Milieu en de TU Delft: AM, Amvest, BPD, de Alliantie, Deltacommissaris, DLG
(Rijksvastgoedbedrijf), Gemeente Amsterdam, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente
Groningen, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rotterdam, Heijmans Vastgoed, NS Stations, Provincie
Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, Synchroon, Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht en Ymere.
De FGH/Rabobank is donateur en met de BNG werken we op inhoudelijke basis samen.
Sinds augustus 2010 kent de SKG ook een Kring van Adviseurs (KvA). Adviseurs spelen immers naast publieke en private partijen - een belangrijke rol binnen veel gebiedsontwikkelingsprojecten. De
KvA levert een bijdrage aan de verdere kennisontwikkeling in projecten en de eigen (lerende)
organisatie. De Kring kent een bestuur. Het eerste jaar staat onder voorzitterschap van medeinitiatiefnemer Berenschot in de persoon van Pieterjan van der Hulst. De volgende partijen nemen
deel voor de periode 2010 – 2015: Akro Consult, Berenschot, Brink Groep, Buck Consultants, Deloitte,
Movares en Stibbe.
Daarnaast werkt de SKG, gezien het interdisciplinaire karakter van het kennisdomein
gebiedsontwikkeling samen met andere afdelingen binnen de TU Delft, alsmede met andere
universiteiten en kennisinstellingen binnen en buiten Nederland. Regelmatige samenwerkingspartners
zijn het Opdrachtgeversforum in de bouw, het OTB, de Master City Developer en de universiteiten die
zijn aangesloten bij de Wetenschapsraad gebiedsontwikkeling.nu.
Wat we doen
Het SKG-netwerk maakt kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennisverspreiding mogelijk. Het
richt zich op integratie van denken en doen en hiervoor benodigde vaardigheden en
gedragsveranderingen. De activiteiten van de SKG worden langs de volgende drie hoofdlijnen
georganiseerd:
> Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft: Onderzoek en onderwijs
De SKG ondersteunt ten behoeve van kennisontwikkeling- en verspreiding verschillende onderzoeksen onderwijsgerelateerde activiteiten. Deze worden vormgegeven door de Praktijkleerstoel
Gebiedsontwikkeling, die is ingebed in het onderzoeksprogramma van de vakgroep Urban
Development Management binnen de afdeling Real Estate & Housing (RE&H) van de faculteit
Bouwkunde TU Delft. Het onderzoek en onderwijs focust op thema’s die elk jaar worden vastgesteld in
het SKG bestuur. Voor een overzicht van de opgeleverde onderzoeken en publicaties en
onderwijsactiviteiten van het afgelopen jaar en doorkijk naar 2015, zie hoofdstuk 2.
> GO academie: de lerende organisatie
De SKG organiseert in samenwerking met de redactie Gebiedsontwikkeling.nu, de Master City
Developer-opleiding (MCD) en andere kennisinstellingen verschillende bijeenkomsten in het kader van
de GO academie. Het primaire doel van de GO academie is kennisontwikkeling en -deling binnen
onze partnerorganisaties. Hiervoor vragen we vooraanstaande personen binnen en buiten het
vakgebied hun expertise en ervaringen te delen en in discussie te gaan met de medewerkers van de
partners. Daarnaast organiseren we regelmatig ronde tafel bijeenkomsten gericht op het agenderen
van actuele vraagstukken, met verslaglegging (verbreden van kennis). Voor een overzicht van de
bijeenkomsten van het afgelopen jaar en de doorkijk naar volgend jaar zie hoofdstuk 3.
> Gebiedsontwikkeling.nu: Het platform voor gebiedsontwikkeling
De stichting faciliteert ook het open source (kennis)netwerk Gebiedsontwikkeling.nu. Er wordt veel
aandacht besteed aan kennisontwikkeling en -verspreiding via het verzamelen, ordenen en ontsluiten
van informatie via het platform Gebiedsontwikkeling.nu. Het platform biedt vanuit wetenschap en
praktijk: nieuws & actualiteiten; een agenda-overzicht met evenementen, congressen e.a.
bijeenkomsten en inspiratie, onderzoek, verdieping en opinie ten aanzien van gebiedsontwikkeling.
De redactie voegt hier inhoudelijk waarde aan toe; stimuleert opinievorming en agendeert belangrijke
thema’s. Voor een uitgebreidere toelichting zie hoofdstuk 4.
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HOOGTEPUNTEN 2014

ONDERZOEK EN ONDERWIJS








Handreiking Hou het simpel met vlag en wimpel.
Publicatie Bloemendalerpolder ‘dynamische continuïteit in gebiedsontwikkeling’.
Publicatie Proces, kosten en tevredenheid bij zelfbouw in Almere en debat over de
betekenis van de zelfbouwtrend voor onze sector.
Onderzoek Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via ‘Stedelijke herverkaveling’ als bijlage
bij Kamerbrief positionering Staatsbosbeheer d.d. 28 januari 2014.
Verschillende publicaties van de praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw, columns in PropertyNL
Magazine (samen met Agnes Franzen) en tientallen opiniebijdragen, o.a. in Het Financieele
Dagblad, Binnenlands Bestuur, Building Business, Cobouw en ROmagazine. Voor een
overzicht van alle publicaties van Friso de Zeeuw, zie: http://bit.ly/1jkqQtS.
Begeleiding afstudeerderonderzoeken op o.a. de thema’s: veranderende rollen, participatie,
nieuwe ontwikkelstrategieën en zelforganisatie.

"De mensen die in gebiedsontwikkeling werken zijn bij uitstek
mensen
die
dingen
kunnen
samenbrengen
die
niet
vanzelfsprekend samengaan. Juist omdat gebiedsontwikkeling zo
integraal is. Dat betekent dat je moet kunnen samenwerken,
geïnteresseerd moet zijn in wat anderen bezighoudt en wat de
belangen van anderen zijn. Dat je elkaar daar ook op bevraagt en
daar heb je wel bepaalde competenties voor nodig. Nog los van de
kennis."
Eveline Kokx-van Aalsburg, teammanager Ruimtelijk Beleid a.i.,
gemeente Zoetermeer

GO ACADEMIE







Jubileumcongres ‘Continuïteit en discontinuïteit’.
Seminar 'Publieke en private verhoudingen in gebiedsontwikkeling: de Zaanse praktijk' (Met
uitreiking Deloitte Rob Slot Scriptieprijs).
Gastredacteurschap provincie Noord-Holland met thema Transit Oriented Development.
Symposium ‘Grip op publieke projecten’.
Congres Omgevingswet 2014.
Seminar ‘De investeringsopgave van zorgvastgoed en corporatiebezit’.
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GEBIEDSONTWIKKELING.NU







Themanieuwsbrieven over transformatie, energie, de woningmarkt, de gezonde stad, het
praktijkcongres Gebiedsontwikkeling, financiering, erfgoed in gebiedstransformatie, de
Provada, zorg, competenties en regionale economie.
Onderzoeksgedreven redactionele thema’s, o.a. publiek-private samenwerking.
Projecten in de praktijk: wat kunnen we leren van het Zomerhofkwartier (ZoHo) Rotterdam,
het Honigcomplex in Nijmegen en de Buiksloterham in Amsterdam?
Oprichting wetenschapsraad met de leden:
- Hans de Jonge / Friso de Zeeuw (Real Estate & Housing, TU Delft) (voorzitter)
- Tom Daamen (Urban Development Management, TU Delft)
- Agnes Franzen (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft)
- Arjan Bregman (Geografie, planologie en internationale ontwikkelstudies,
Universiteit van Amsterdam)
- Edwin Buitelaar (Planbureau voor de leefomgeving/ASRE)
- Erwin van der Krabben (Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen)
- Joks Janssen (Ruimtelijke Planning en Cultuurhistorie,
Wageningen University)
- Pieter van Wesemael (Architectural Design and Urban Cultures,
Technische Universiteit Eindhoven)
- Sandra Schruijer (Organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht)
Lezersenquête: Gebiedsontwikkeling.nu ontwikkelt graag samen met de lezer!

WAT KUNNEN WE
LEREN VAN DE ONTWIKKELING
IN BUIKSLOTERHAM?
Gebiedsontwikkeling.nu volgde het
project Buiksloterham in Amsterdam.
Wat zijn de uitdagingen en wie zijn de
spelers? Wat is de strategie en hoe
lopen de ontwikkelingen?
Kortom: wat kunnen we leren van dit
project?
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SPEERPUNTEN 2014 – 2015

1

WETENSCHAP
Een van de speerpunten van de SKG is het verder versterken van de
wetenschappelijke basis, door verdieping en vernieuwing, zowel ten behoeve
van de opleiding als het praktijkgerichte onderzoek. Mede door een
verbindende schakel te vervullen in de kennisketen tussen universiteiten,
overige kennisinstellingen en ‘het veld’ en het verder uitbreiden van de
samenwerking met andere universiteiten, onder meer via een wetenschapsraad
voor het platform Gebiedsontwikkeling.nu.
Daarnaast blijft het agendering van actuele vraagstukken en kennisverspreiding
een focus. Het breder bekendmaken en verder door ontwikkelen van het
(onderzoeksgedreven) platform Gebiedsontwikkeling.nu, door:
 de uniciteit van de koppeling tussen wetenschap en praktijk scherper te
profileren;
 een inhoudelijke focus gekoppeld aan de drie onderzoeksthema’s:
(1) procesinnovatie en condities, (2) competenties en vaardigheden en
(3) verdieping op thema’s. Voor een uitgebreidere toelichting van het
werkprogramma van de SKG zie hoofdstuk 2;
 in te spelen op de wensen van de gebruiker (de doelgroep heeft weinig tijd
en wordt overspoeld met informatie). Onder meer door thematische en
actorgerichte analyse, het maken van onderscheid tussen meningen
(opinie) en feiten (onderzoek), het spotten van trends, het aanbieden van
informatie in ‘korte soundbites’ en uitgebreidere achtergrondartikelen,
alsmede in andere vorm (film) en het benutten van de toegevoegde waarde
van (sociale) media;
 de relaties en samenwerking met externe partijen verder uit te bouwen;
 lancering van het tijdschrift ‘Go, gebiedsontwikkeling in beweging’,met
donateursmogelijkheid. Gebiedsontwikkeling
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DE LERENDE ORGANISATIE
Voortbordurend op de speerpunten uit 2013 staat intensivering van de
samenwerking met SKG-partners en Kringleden als lerende organisaties op het
programma. Dit doen we, in samenwerking met de Master City Developeropleiding (MCD) en andere kennisinstellingen, via:
 seminars voor, met en bij partners;
 het organiseren van ronde tafels rond actuele vraagstukken – met
verslaglegging daarover - en het verbreden van kennis;
 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 kennis-leertrajecten en (seminar)bijeenkomsten;
 het betrekken van partners als gastredacteur voor Gebiedsontwikkeling.nu.
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INTERNATIONALISERING
In 2015 wordt gefocust op het leren van buitenlandse ervaringen door het
uitbouwen van internationaal onderzoek, met een accent op Europese landen
en de VS (zowel eigen onderzoek als afstudeeronderzoek). In het kader van
internationalisering zijn al verschillende internationale publicaties verschenen, is
op Gebiedsontwikkeling.nu de themapagina Urban Water gelanceerd en
organiseren we een rondetafelbijeenkomst over publieke-private samenwerking
bij gebiedsontwikkeling en de verschuivingen daarin in Nederland en NoordrijnWestfalen.(SKG i.s.m. met de International Federation for Housing and
Planning (IFHP) en het ministerie van BZK/Urban Agenda).

11

PRAKTIJKLEERSTOEL
GEBIEDSONTWIKKELING TU DELFT
De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling verricht (wetenschappelijk) onderzoek, biedt onderwijsprogramma’s, verdiept de kennis over gebiedsontwikkeling, ontwikkelt instrumenten en methoden voor
de praktijk en agendeert. Daarbij slaat zij een brug tussen praktische ervaringen en theoretische
inzichten.
De leerstoel is gepositioneerd aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling Real Estate & Housing
binnen de vakgroep Urban Development Management, en heeft daar een omvang van circa 3,5 FTE.
Leerstoelhouder (parttime) is Friso de Zeeuw (tevens directeur Nieuwe Markten bij BPD). In augustus
2015 start de nieuwe termijn van de leerstoel, Deze loopt tot augustus 2018.
“In een wereld waarin alleen nog door samenwerking resultaten worden bereikt,
vormt de Praktijkleerstoel een brug, die praktijk en theorie verbindt en die markt
en overheid bij elkaar brengt.”
Henk Twisk, hoofd programmadirectie projecten, gemeente Delft

Verdere achtergrondinformatie en een overzicht van de activiteiten van de leerstoel zijn te vinden op
Gebiedsontwikkeling.nu en gebiedsontwikkeling.tudelft.nl.
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ONDERZOEK
Het onderzoeksprogramma was tot eind 2014 georganiseerd langs vier hoofdthema’s (zoals
geformuleerd bij de start van de derde termijn): forse veranderingen in het plan- en ontwikkelproces;
vernieuwing van het instrumentarium; infra, water en energievoorziening en wisselwerking economie
en gebiedsontwikkeling.
Forse veranderingen in het plan- en ontwikkelproces
Innovatie en het sturen op kosten- en risicoreductie zijn essentieel om tot haalbare en aansprekende
plannen te komen. Vraaggericht en goedkoper, flexibeler en sneller zijn enkele trefwoorden om
gebiedsontwikkeling op gang te brengen. Gekoppeld aan inspirerende gebiedsgerichte concepten.
Wat betekent dit voor de inrichting van het (plan)proces en voor (nieuwe) allianties, rolverdeling en
werkwijze? Publiek-private samenwerking evolueert mee. Welke vaardigheden vraagt dit? En op
welke wijze kunnen hernieuwd vakmanschap en leiderschap bijdragen aan het vlottrekken van
gebiedsontwikkeling?
Lopend onderzoek:
 Publicatie geheel herziene editie ‘Engel uit het marmer’ (geplande oplevering: 2016).


‘Naar stimulerende (economische) prikkels in de bouw’, geresulteerd in een evaluatie van de
aanpak voor Hart van Zuid Rotterdam (in opdracht van de gemeente Rotterdam, start juni 2014 –
oplevering februari 2015).

Vernieuwing van het instrumentarium
Hoe kunnen we de investeringscondities voor de bouw bevorderen? Op welke wijze kan wet- en
regelgeving een stimulerende rol vervullen in het vlottrekken van binnenstedelijke opgaven en
opgaven in het landelijk gebied? De nieuwe Omgevingswet (2014) gaat uit van de verordening en het
projectbesluit (het bestemmingsplan gaat hierin op). Voor de korte termijn is de vraag: hoe zorgen we
voor flexibiliteit in het bestemmingsplan (en provinciale structuurvisies) gekoppeld aan een stevige
investeringsbasis?
Een ander aandachtsgebied is het grondbeleid. Grondprijzen staan onder druk en grondbedrijven
kampen met financiële tegenvallers. Zijn er concepten denkbaar, die een andere wijze van
financiering mogelijk maken voor lopende en nieuwe opgaven? En wat kunnen we hierbij leren van
andere sectoren en buitenlandse voorbeelden?
Lopend en voorgenomen onderzoek:
 Monitoren van het traject ‘ontslakken’ in samenwerking met Sandra Schruijer, hoogleraar
Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht. Zie de tussenbalans met geleerde lessen:
Ontslakken: “open deuren” blijken vaak helemaal niet open.


Trex en andere stedelijke investeringsstromen. Om te komen tot een heldere onderzoeksvraag
wordt begin 2015 een seminar rond dit onderwerp georganiseerd.

Infra, water en energievoorziening: impuls voor gebiedsontwikkeling
Integrale afweging van infrastructuur-, water- en energievraagstukken bij gebiedsontwikkeling, hoe
doe je dat? De A2 Maastricht, de A9 in Amsterdam, OV-knooppunten, de IJsseldelta en de discussie
rond windmolens en hoogspanningsnetwerken laten zien dat er (investerings)kansen zijn en dat er
veelal ook maatschappelijke noodzaak is voor een gebiedsgerichte aanpak. Hoe kunnen we in een tijd
waarin de budgetten krap zijn, sectorale programma’s omvormen naar integrale gebiedsontwikkeling?
En welke financierings- en PPS-arrangementen passen bij deze langlopende gebiedsontwikkelingsprojecten?

Lopend onderzoek:


Onderzoeksgedreven serie interviews naar nieuwe contractvormen. Het eerste interview, met
Marcel Hertogh (hoogleraar ‘Integral Design, Maintain and Operate of Civil Infrastructures’), is
eind 2014 verschenen in het nieuwe magazine Go, gebiedsontwikkeling in beweging.
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Wisselwerking economie en gebiedsontwikkeling
Elke economische (top-)sector heeft een eigen ruimtelijk-economische dynamiek met bijbehorende
programma’s. Naast wonen, werken en recreatie, is aandacht nodig voor verschuivingen in het
winkellandschap en de toenemende rol van kennisinstellingen en de zorgsector. Waar liggen kansen
voor nieuwe productcombinaties? En wat voor (woon)concepten levert dit op? Wie gaan de komende
jaren investeren in deze (kennis)stad programma’s? Hoe verhoudt deze fysieke opgave zich tot
burgerschap en sociaaleconomische opgaven? En waar liggen de mogelijkheden en de toegevoegde
waarde van tijdelijke programma’s?
Afgerond en lopend onderzoek:
 Zuidrand Hoeksche Waard: THIS SIDE UP i.s.m. BVR adviseurs, Platform31 en ZLTO; onderzoek
naar 10 projecten (‘waardeketens’), 2 free zones als uitwerking van een te maken beleidskader, 5
financieringsmodellen (opgeleverd oktober 2014). Zie: http://www.hoekschewaardenmakerij.nl/


Lessen van programma-aanpak defensieterreinen voor opgaven leegstaand rijkserfgoed. Begin
november heeft een eerste werksessie plaatsgevonden met betrokkenen vanuit de verschillende
ministeries.



Artikel lessen uit Londen. Zie: Londen: Dynamiek en Pragmatiek.
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PUBLICATIES 2014

Handreiking
Hou het simpel met vlag en
wimpel
i.s.m. Neprom
Consult

en

Akro

Een actueel hulpmiddel voor
marktpartijen en overheden
bij de partnerkeuze voor
gebiedsontwikkeling.

Publicatie
Proces, kosten en tevredenheid bij zelfbouw in Almere
i.s.m. OTB
De motieven en tevredenheid van kopers en inzichten in het
bouwproces en de kosten stonden centraal in dit onderzoek
onder zelfbouwers in Almere in opdracht van de gemeente
Almere.
Aandacht in media: o.a. Cobouw, (zelfbouw)nieuwssites
Almere, Watertorenberaad, Omgevingsweb, Platform31.

Publicatie
Bloemendalerpolder ‘dynamische continuïteit in
gebiedsontwikkeling’
i.s.m. Projectbureau Bloemendalerpolder, Provincie NoordHolland en Deloitte Real Estate Advisory
Op basis van de lessen die geleerd zijn bij bijzondere projecten
handreikingen bieden aan professionals. Dat is het doel van de
publicatie Bloemendalerpolder en de in dezelfde serie eerder
verschenen publicaties RijswijkZuid en RijswijkBuiten.
Betrokken SKG/KvA-partners: Provincie Noord-Holland,
Deloitte Real Estate Advisory, Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht, Bouwfonds Ontwikkeling, AM, Ymere. Aandacht in
media: Cobouw.
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Onderzoek
Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via ‘Stedelijke
herverkaveling’
als bijlage bij Kamerbrief positionering Staatsbosbeheer d.d.
28 januari 2014
In de zoektocht naar methoden en instrumenten om in de
nieuwe context met minder (publieke) investeringsruimte
private, particuliere en publieke investeringen te faciliteren zou
‘Stedelijke Herverkaveling’ wellicht een bijdrage kunnen
leveren. Stedelijke herverkaveling is een instrument dat
gebruikt kan worden om patstellingen die kunnen ontstaan
door versnipperd eigendom te doorbreken, omdat individuele
eigenaren gedwongen kunnen worden om mee te doen.

Overige onderzoeken
Hart van Zuid
Februari 2015 gereed

GO Tijdschrift
Go, gebiedsontwikkeling in beweging
Gebiedsontwikkeling.nu heeft een eigen tijdschrift
gelanceerd. Thema van dit eerste nummer is
ondernemerschap en bevat onder meer artikelen
over de Zuidas, de transformatie Hart van Zuid in
Hengelo, de organisatiekracht van de stadstaat
Singapore en integraal ontwerpen en aanbesteden.
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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. In het masteronderwijs staat vanuit de vakgroep
Urban Development Management het vak Management Game centraal. Hierbij worden rollen
gesimuleerd vanuit de praktijk. Dit jaar is de Spoorzone Delft studiegebied, waarbij in het bijzonder
aandacht wordt besteed aan tijdelijke strategieën. Ook is een keuzevak ‘Ontwerp en Proces’ in
voorbereiding in samenwerking met de afdeling Urbanism. Dit richt zich op de rol van het ontwerp in
het gebiedsontwikkelingsproces en is gekoppeld aan het bieden van een stageplek aan studenten.
Verder zijn de leerstoelhouder en de medewerkers van de leerstoel betrokken bij diverse structurele
onderwijstaken: het opstellen van tentamens en afstudeerbegeleiding als (hoofd)mentor. Het gaat
voor 2014 om 6 afstudeerders. Binnen het totale domein gebiedsontwikkeling studeren op jaarbasis
circa 24 studenten af. Overigens blijft het voor veel studenten lastig een stage- of werkplek te vinden.
De leerstoel levert daarom een extra inspanning in haar taak om te bemiddelen tussen overheden,
bedrijfsleven en studenten/afstudeerders. Hieronder vindt u een overzicht van de
afstudeeronderzoeken die in 2014 vanuit de praktijkleerstoel (door Agnes Franzen) worden begeleid:
Afstudeerders Master City Developer-opleiding
 Inga Hilburg over ‘the structural hole between social supervisorship and neighbourhood
entrepreneurship’.
 Johan Snel over de veranderende rol van stedenbouwkundig ontwerpers.
 Rosalie de Boer (2014), Spontaan gestuurd.
Afstudeerders master Real Estate & Housing, Faculteit Bouwkunde TU Delft
 Alicia Verhoeven sturen op maatschappelijk rendement bij afstoten van Rijksvastgoed.
 Jane Stortelder over de relatie tussen architectuur en gebiedsontwikkeling.
 Dion Mengerink over het integreren van co-creatie bij woningbouw in bedrijfsprocessen van
ontwikkelaars.
 David Struik over nieuwe ontwikkelstrategieën en de rol van de architect (duaal RE&H +
Architecture).
 Lizet Kuitert over zelforganisatie in gebiedsontwikkeling
 Nawal El-Bouyahyaoui over mentaal investeren in beleid
 Wilson Wong (2014), Meer mensen, meer ideeën, meer oplossingen: Participatie in stedelijke
ontwikkeling.
Externe bijdragen
Lezingen en externe bijdragen vormen een onderdeel van het programma van de praktijkleerstoel. In
2014 zijn bijdragen geleverd m.b.t. de thema’s: ‘ontslakken’, de Crisis- en herstelwet, duurzame
gebiedsontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, deltamanagement, naar een actief faciliterende overheid, de
menselijke maat en herstructurering van bedrijventerreinen. Langs deze weg zijn zo’n 500 mensen
bereikt. Daarnaast participeren Friso de Zeeuw en Agnes Franzen in verscheidene stuurgroepen en
begeleidingscommissies, waaronder:
Friso de Zeeuw:
 Lid Raad van Toezicht Economisch Instituut voor de Bouw
 Lid dagelijks bestuur Instituut voor Bouwrecht
 Lid Adviescommissie stedelijke herverkaveling
 Lid Adviescommissie natuur en landelijk gebied t.b.v. Omgevingswet
 Lid bestuur Stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik
 Voorzitter Actieteam “Ontslakken gebiedsontwikkeling"
 Supervisor Delta Management (Hogeschool Zeeland)
 Lid Raad van Advies Master City Developer-opleiding (MCD)
 Lid Raad van Toezicht Connekt, innovatienetwerk voor mobiliteit.
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Agnes Franzen:
 Jurylid Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit (2014)
 Voorzitter adviestafel RijswijkBuiten
 Voorzitter programmaoverleg t.b.v. kennisuitwisseling Rijswijk en Delft (en tot eind 2014 ook
Midden-Delfland en Westland)
 Lid klankbordgroep Spoorzone Delft
 Lid werkveldcommissie NHTV Breda
 Startup team AMS (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions)
 Voorzitter Jury Wachtend land (uitreiking februari 2014).
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DOORKIJK 2015
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
De huidige termijn van de parttime praktijkleerstoel verloopt op 1 augustus 2015. Op dit moment loopt
het traject voor verlenging voor de periode van drie jaar. Als counterpart voor de praktijkleerstoel start
1 april een fulltime hoogleraar voor de vakgroep Urban Development Management.
Accentverschuiving in thema’s van het onderzoek
In aanloop naar de volgende termijn zal het onderzoek van de praktijkleerstoel zich komend jaar
richten op uitwerking en verdieping van de volgende drie thema’s:
1. Aanpak, middelen en methoden
Basis is het volgen van de marktontwikkeling van de verschillende vastgoedsegmenten in relatie tot
gebiedsontwikkeling. En de doorwerking van rijks- en provinciaals beleid voor gebiedsontwikkeling.
Hierbij blijft het bevorderen van de investeringscondities van de bouw een aandachtspunt. Even als
aandacht voor grondbeleid en grondexploitaties. Essentieel hierbij is het bieden van inzicht in diverse
financieringsvormen. Ook de wijze waarop wet- en regelgeving een stimulerende rol kan vervullen in
het vlottrekken van binnenstedelijke opgaven en opgaven in het landelijk gebied blijft een
aandachtspunt. Hoe krijgt de vernieuwing van het omgevingsrecht verder vorm en kan de
besluitvorming verder ‘ontslakt worden’?
Hierbij gaan we komende jaren nadrukkelijk kijken wat we van andere West-Europese landen kunnen
leren.

Lopend en voorgenomen onderzoek, kennisverbreding en agendering:
 Onderzoeksgedreven serie interviews naar nieuwe contractvormen.
 Verkenning: verschuvingen in de waarde-keten van gebiedsontwikkeling bij overheid en
marktpartijen (incl. woningcorporaties).
 Publicatie geheel herziene editie ‘Engel uit het Marmer’ (geplande oplevering: 2016).
 Publicatie Saendelft n.a.v. het seminar in april 2014, met een beschouwing van drie projecten in
Zaandam: Inverdan, Saendelft en het Hembrugterrein, met als werktitel: ‘De Zaanse aanpak’ (start
voorjaar 2015).
 Wijze van financieren, trex en andere stedelijke investeringsstromen.
 Stedelijke gebiedsontwikkeling in Duitsland en Nederland.
 Artikel lessen uit Londen. Zie: Londen: Dynamiek en Pragmatiek.

2. Kwalificeren van de mensen die het moeten doen (nieuw thema)
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, een 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, incl.
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?

Lopend en afgerond onderzoek:


Evaluatie van het traject ‘ontslakken’ in samenwerking met Sandra Schruijer, hoogleraar
Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht.
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Bruikbare handreikingen voor de verbrede gebiedsgerichte aanpak - gebaseerd op ervaringen in
de casus Hart van Zuid. Onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam (maart 2014).

Afstudeerders master Real Estate & Housing, Faculteit Bouwkunde TU Delft
 Lizet Kuitert (2015), Self-organization in Urban Renewal.
 Nawal El-Bouyahyaoui (2015), Mentaal vernieuwen.

3. Verdieping op thema’s:
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. In 2010 hebben we aandacht besteed
aan het proces van deze afweging in de publicatie ‘Doe de tienkamp’. Na vijf jaar is het een mooi
moment voor een actualisatie met een update van deze publicatie.
Naast continuering in aandacht voor bestaande thema’s blijven we aandacht besteden aan het
thema wisselwerking economie en gebiedsontwikkeling (ook in de internationale context).

Lopend en voorgenomen onderzoek, kennisverbreding en agendering:



Lessen van programma-aanpak defensieterreinen voor opgaven leegstaand rijkserfgoed
Gebiedsontwikkeling bij waterveiligheidprojecten: terugkijken en vooruitzien.

Daarnaast wordt ingezet op participatie samen met SKGleden in de volgende onderzoekprojecten:
 STW-call ‘The Adaptive Delta Metropolis’ i.s.m. de afdeling Urbanism van de TU Delft. Thema:
‘slimme combinaties’ van de wateropgave met de ruimtelijke ontwikkeling op regionale schaal.
 Smart Urban Regions of the Future (SURF) i.s.m. de afdeling Architectural Engineering &
Technology van de TU Delft en de Erasmus en Leidse Universiteit. Gericht op de
gebiedstransformatie van erfgoed op bedrijventerreinen en voormalige zorg-, militaire- en
gevangenis terreinen.
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3
GO ACADEMIE
De GO academie is een lerend netwerk voor medewerkers van onze partners. Ten behoeve van
kennisontwikkeling en –deling worden in het kader van de GO academie met de redactie
Gebiedsontwikkeling.nu, de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere kennisinstellingen
verschillende congressen, lezingen en intervisies door het jaar heen georganiseerd. Het programma
wordt in samenwerking met de SKG-partners, de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere
kennisinstellingen vormgegeven en sluit primair aan bij de SKG-onderzoeksthema’s. Daarnaast
worden ook thema’s geagendeerd in het kader van een breder maatschappelijk debat. In de
paragrafen hieronder wordt een overzicht gegeven van de bijeenkomsten die het afgelopen jaar zijn
georganiseerd en een doorkijk gegeven naar 2015.
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BIJEENKOMSTEN 2014
(jan) Prijsuitreiking
Ideeëncompetitie Wachtend Land
Organisatie

SKG, Gemeente Blaricum,
Polis Platform for Urbanis,
Urban Management

Bezoekers

150

Betrokken partners

Gemeente Groningen
Gemeente Nijmegen
DRO Amsterdam

(feb) Documentaire
Bouw ’t zelf
Organisatie

SKG

Bezoekers

30

Betrokken partners

de Alliantie
OGA Amsterdam

(mrt) Open college Master City Developer
Wat doet de nieuwe ontwikkelaar?
Organisatie

MCD, SKG, TU Delft

Bezoekers

30

Betrokken partners

Bouwfonds Ontwikkeling

(mrt) Jubileumcongres
Continuïteit en discontinuïteit
Organisatie

SKG i.s.m. Rostra

Bezoekers

180

Betrokken partners

Gemeente Groningen
Gemeente Amsterdam
Provincie Noord-Brabant
DLG, Synchroon, Brink Groep

(apr) Seminar
Publieke en private verhoudingen in
gebiedsontwikkeling: de Zaanse praktijk met
uitreiking Deloitte Rob Slot Scriptieprijs
Organisatie

SKG , TU Delft,
Gem Saendelft

Bezoekers

175

Betrokken partners

Deloitte Real Estate Advisory
Provincie Noord-Holland
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(mei) Congres
'Excelleren in duurzame woningbouw'
Organisatie

Dura Vermeer

Bezoekers

150

Betrokken partners

Projectpartner RijswijkBuiten

(mei)
Dag van de Projectontwikkeling (NEPROM)
Organisatie

NEPROM

Bezoekers

500

Betrokken partners

Heijmans, Amvest

(sep) Symposium
Grip op publieke projecten
Organisatie
Gemeente LeidschendamVoorburg, Brinkgroep, CoolProfs, EY, Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten, TU Delft/SKG
Bezoekers

100

Betrokken partners

-

(sep) Bestuurderscongres
Houd het Eenvoudig!
Organisatie

Ministerie van BZK
Ministerie van I&M

Bezoekers

200

Betrokken partners

-

&

(okt) Congres
Omgevingswet 2014
Organisatie

SKG i.s.m. Rostra

Bezoekers

100

Betrokken partners

-

(nov) Seminar
Programma-aanpak afstoten rijksmonumenten
Organisatie

SKG

Bezoekers

BESLOTEN

Betrokken partners

DLG en Rijksvastgoedbedrijf
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DOORKIJK 2015
Het uitgangspunt voor het komende jaar is om net als in het afgelopen halfjaar bijeenkomsten op
verschillende locaties in het land en bij onze partners te organiseren.
GO Academie kalender
Jan t/m juni 2015: College Tour ‘Gebiedsontwikkeling na de Novelle van Blok’
Vier bijeenkomsten vanuit het perspectief van de gemeente (5 feb), ontwikkelaar (12 maart),
corporatie (19 mei) en belegger (4 juni) + slotbijeenkomst (23 juni).
(Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling i.s.m. Ymere)
26 februari 2015: College Tour ‘Responding quickly in temporary use in urban development’
In vervolg op de succesvolle bijeenkomst met RTL vorig jaar.
(SKG i.s.m. BOSS)
5 maart 2015: Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015
(SKG i.s.m. Rostra Congrescommunicatie)
19 maart 2015: Bijeenkomst voor nieuwe wethouders
Als vervolg zullen themagerichte bijeenkomsten worden georganiseerd i.s.m. de KvA.
(SKG i.s.m. de Neprom)
Voorjaar: Rondetafelbijeenkomst over publieke-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling en de
verschuivingen daarin in Nederland en Noordrijn-Westfalen. (SKG i.s.m. met de International
Federation for Housing and Planning (IFHP) en het ministerie van BZK/Urban Agenda).
Voorjaar: Ronde tafelbijeenkomst over grondbeleid
(I.s.m. met de Raad voor Openbaar Bestuur/Raad voor de Overheidsfinanciën en leden van onze
wetenschapsraad)
Voorjaar: Serie rondtafelgesprekken, onder meer over grondbeleid en circulaire economie en
gebiedsontwikkeling
Najaar 2015: Seminar over de kansen van DBFMO in gebiedsontwikkeling
Lessen Hart van Zuid Rotterdam en concurrentiegerichte dialoog over Food Center Amsterdam.
Najaar 2015: Seminar (f)actor mens,
Gekoppeld aan verkenning belangstelling intervisiebijeenkomsten (binnen en tussen partners). Dit
betreft een vervolg op de publicatie Gevraagd: meer balans tussen ziel & zakelijkheid (bulletin over
vakmanschap, engagement en vertrouwen. En een link naar de filmserie Stad(s)maken:
http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/16841-film-stad-s-maken-1-organisatiekracht
Najaar 2015: Serie bijeenkomsten over ‘ziel & zakelijkheid’
Najaar 2015: Congres Omgevingswet
Najaar 2015: Bijeenkomst financiering
Om de bijeenkomsten binnen de organisaties verder bekend te maken en de resultaten te verspreiden
zoeken we aansluiting bij ambassadeurs binnen de organisaties van de SKG-leden. Voor een
overzicht van de geplande bijeenkomsten, meer informatie en aanmelden zie de kalender van de GO
academie op Gebiedsontwikkeling.nu.
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GEBIEDSONTWIKKELING.NU
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 open source (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 op het moment ruim 10.000
unieke bezoekers per maand. Via het platform, social media en de nieuwsbrief attenderen wij onze
lezers op de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Gebiedsontwikkeling.nu werkt met
een kernredactie, aangevuld met vaste medewerkers, zoals lokale correspondenten en
verslagleggers. De redactie wordt ondersteund door de Redactieraad, Wetenschapsraad,
Praktijkredactie en Young Professionals-redactie. Samen met de partners van de Stichting SKG
worden thema’s gesignaleerd en geagendeerd. Daarnaast hebben wij 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 het platform ook te ontwikkelen tot
een internationaal open source-platform.
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KIJKCIJFERS
Volgers Gebiedsontwikkeling.nu
Gebiedsontwikkeling.nu trekt maandelijks meer dan 10.000 unieke
bezoekers. Ook is sprake van een doorgaande stijging van het aantal
leden (ruim 2.000) dat onze tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangt.
Daarnaast is een stijging waar te nemen in het aantal volgers via social
media. Gebiedsontwikkeling.nu is actief via het twitteraccount
@Gebiedsontwikkeling.nu, dat nu ruim 3.000 volgers heeft, de LinkedIngroep Gebiedsontwikkeling.nu met meer dan 1.100 leden en recent zijn
we ook actief geworden op de Facebookpagina Gebiedsontwikkeling.nu.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling.nu of door een email te
sturen naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu.
Top 5 artikelen 2014
Via Gebiedsontwikkeling.nu worden onder meer opinie-items, onderzoeken, projecten en verslagen
ontsloten. De top 5 meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar (1-1-2014 tot 31-12-2014) zijn:
-

Redactioneel artikel toekomst woningmarkt (4221 pageviews)
The only way is up - 7 perspectieven op de woningmarkt
Verslag EIB-presentatie ‘Verwachtingen bouwproductie 2013-2018 (4149)
‘Bouw herstelt zich vanaf 2015’
Lessen uit het ZoHo project (Rotterdam) (2768)
ZoHo Rotterdam: Innoveren door leren, verbinden en creëren
Kopstuk serie interviews over leiderschap en competenties (2656)
Nieuwe competenties en leiderschap in gebiedsontwikkeling
Projectomschrijving ontwikkeling Buiksloterham (Amsterdam) (2509)
De pionierende corporatie in de Buiksloterham
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Lezersenquête
Om nog beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van
Gebiedsontwikkeling.nu hebben we in 2014 een lezersonderzoek gehouden.

de

bezoekers

van

De belangrijkste conclusies uit de enquête:







Gebiedsontwikkeling.nu bedient een brede doelgroep: de enquête is representatief voor planners,
adviseurs, ontwikkelaars, zelfstandige ondernemers, onderzoekers en andere professionals.
Daarnaast bezoeken ook studenten het platform.
De gebruiker vindt de huidige content relevant voor de eigen leer- en beroepspraktijk. Men komt
voornamelijk op de site voor actueel nieuws en opinieartikelen, maar ook wetenschappelijke
artikelen, analyses en verslagen van bijeenkomsten en congressen scoren hoog.
Er bestaat onder de gebruiker een grotere behoefte aan analyses, projectomschrijvingen en
wetenschappelijke artikelen.
De gebruikers van de site zien graag aandacht voor de volgende thema’s: trends,
samenwerkingsmodellen, organisatie, financiering, duurzaamheid, herbestemmen, participatie,
wet- en regelgeving en innovatie.
Er is behoefte aan meer persoonlijke ervaringen uit de praktijk.
De tweewekelijkse nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling.nu krijgt de waardering ‘goed’.

Het volledige verslag vindt u hier: Gebiedsontwikkeling ontwikkelt graag samen met de lezer! Dit
onderzoek krijgt in 2015 een vervolg, waarbij doelgroep gericht zal worden gekeken waar de vraag
ligt.
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THEMASPECIALS 2014
De redactie licht verschillende thema’s uit via redactionele bijdragen en themanieuwsbrieven. In 2014
zijn de volgende themaspecials verschenen:
Redactionele onderzoeksgedreven thema’s
 De redactie maakte op basis van de recente publicatie over de Bloemendalerpolder en
het seminar over Saendelft (Zaanstad) een selectie van belangrijke lessen uit deze (nieuwe)
publiek-private samenwerkingen in verschillende gedaanten. Met aandacht voor privaat-gestuurde
Gebiedsontwikkeling.
 In het verlengde van de in 2012 gestarte serie over veranderingen in het winkellandschap
verscheen begin 2014 rond het thema e-commerce het redactionele artikel ‘Kiest u voor een retail
proof coalitieakkoord?’ en als vervolg de analyse Winkelgebieden en gemeentelijke politiek.
 Zelfbewuste middenklasse claimt de stad over de grote verschuiving in het politieke landschap,
n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen.
 We volgen drie projecten in de praktijk: het Zomerhofkwartier (ZoHo) Rotterdam, het
Honigcomplex in Nijmegen en de Buiksloterham in Amsterdam op basis van interviews met de
trekkers. Wat kunnen we leren van deze projecten?
Nieuwsbriefspecials
 Special Transformatie, 16 januari, i.s.m. Nationaal Renovatie Platform (NRP).
 Special Energie, 28 januari, Jacqueline Cramer ging in op de onlangs bijgestelde Europese
klimaatdoelstellingen en de gevolgen daarvan voor de energie-opgave.
 Special Woningmarkt, 11 februari
 Special De gezonde stad, 25 februari, i.s.m. Pels Rijcken. Met lancering van de themapagina 'De
gezonde stad', waarin verschuivingen en trends rondom dit thema worden belicht. De mens en
niet de plek komt centraal te staan bij ruimtelijke en sociale interventies: van place-based naar
people-based.
 Special Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling, 3 april, i.s.m. SKG-partners.
 Special Financiering, 15 april, In het redactionele artikel ‘Geld en gebiedsontwikkeling: morgen
gezond weer op’ is aandacht geweest voor de veranderende financieringscondities en wordt een
perspectief voor de toekomst geschetst.
 Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling, 13 mei, gastredacteur Provincie Noord-Holland. Met lancering
van een eigen themapagina over Transit Oriented Development (TOD).
 Special Erfgoed in gebiedstransformatie, 27 mei, i.s.m. Nationaal Renovatie Platform (NRP).
 Special Provada, 10 juni
 Special Biënnales, 26 juni
 Special Competenties, 7 oktober
 Special Zorg, 21 oktober
 Special Regionale Economie, 18 november
 Special Gebiedstransformatie en erfgoed, 2 december, i.s.m. Nationaal Renovatie Platform
(NRP).
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SAMENWERKINGSPARTNERS
SKG-leden / Kring van Adviseurs
MCD
De tijdens de redactieraad uitgesproken intentie dat MCD-afstudeerders hun scriptie en relevante
essays structureler gaan publiceren op Gebiedsontwikkeling.nu heeft opvolging gekregen. Dit voorjaar
is een plan van aanpak gemaakt waar nu uitvoering aan wordt gegeven.
NEPROM
Met de Neprom wisselen we op structurele wijze content uit. Daarnaast participeert de SKG in de Dag
van de Projectontwikkeling en is vanuit de leerstoel een sessie over Zorg verzorgd.
Platform31
Platform31 heeft een RSS-feed op haar site geplaatst waardoor nieuwsberichten over retail
automatisch ook op de site van Platform31 gepubliceerd worden. Daarnaast zijn we in gesprek over
de Dag van de Ruimte en het S+RO magazine.
NRP
Met NRP is net als vorig jaar de afspraak gemaakt tweemaal een gezamenlijke nieuwsbrief over
transformatie/herbestemmen uit te brengen.
PelsRijcken
Met PelsRijcken is een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van zorg. In februari is
de nieuwsbrief De Gezonde Stad in samenwerking tot stand gekomen. In mei hebben we gezamenlijk
een sessie verzorgd tijdens de Dag van de Projectontwikkeling van de Neprom. In oktober is een
tweede nieuwsbrief-special over zorg uitgekomen.
NAi Boekverkopers
NAi Boekverkopers levert de tips voor de boeken top 5. We onderzoeken hoe we de samenwerking
kunnen intensiveren.
Mediapartners
Dit voorjaar is de samenwerking met met name Building Business, IKCRO en Vastgoedjournaal
geïntensiveerd. Ook is er contact met ROmagazine en Vastgoedmarkt om te komen tot intensievere
samenwerking. Daarnaast onderhouden wij ons bestaande netwerk van diverse mediapartners
waaronder Rostra Congrescommunicatie, Architectuur Lokaal, Gemeente.nu, Trancity, Property Nl,
Vitale Stad/Bedrijventerrein en het Watertorenberaad.
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DOORKIJK 2015
Doorontwikkeling Gebiedsontwikkeling.nu
De onlangs gehouden lezersenquête onderstreept de behoefte aan het op toegankelijke wijze
ontsluiten van inzichten uit onderzoek, thema-analyses en praktijkvoorbeelden.
Om Gebiedsontwikkeling.nu de komende periode verder door te ontwikkelen als onderzoeksgedreven
platform voor lerende organisaties, wordt een SKG-onderzoekspanel opgestart. Dit onderzoekspanel
(bestaande uit medewerkers van bij de SKG aangesloten organisaties) wordt via digitale enquêtes om
verdieping op specifieke thema’s gevraagd. Beoogde pilot hiervoor is een serie thema analyses over
het initiëren en in beweging brengen van projecten.
Versterken doelgroepgerichte benadering
Om beschikbare kennis zo gericht mogelijk te verspreiden, zetten we in 2015 in op het verder
versterken van de doelgroepgerichte benadering via:
 Vernieuwing in formats om kennis doelgroep gericht en aansprekend te ontsluiten;
 Thema-analyses, het op toegankelijke wijze ontsluiten van beschikbare (internationale)
wetenschappelijk kennis en het volgen van praktijkvoorbeelden;
 Een programma-aanpak, die gericht ingaat op doelgroep-specifieke vragen; onder andere via de
in 2014 gestarte serie gastredacteurschappen (met Ymere en provincie Noord-Holland);
 Het uitwerken van een social media-strategie gericht op meer volgers en meer nieuwsbriefleden;
 Het breder inzetten van film en beeld voor het bereiken van doelgroepen;
 Het inbrengen van horizontale programmering: een herkenbaar ‘ritme’ voor verschillende
doelgroepen (via site, nieuwsbrief, seminars, GO-magazine);
 Het experimenteren met content die gebiedsontwikkeling vanuit ‘de menselijke kant’ benadert,
lichter van toon is en/of meer ruimte geeft voor persoonlijke verhalen;
 Het inzetten op ontwikkelen van themaspecialisten binnen de redactie.
Themaspecials
 Special Master City Developer, 28 januari, i.s.m. met het MCD.
 Special Praktijkcongres 2015 - Organisatiekracht, 8 februari.
 Special Provinciale Verkiezingen 2015, 17 maart.
 Nieuwsbrief vernieuwde vorm, 22 maart.
 Competenties vanuit het perspectief van private partijen, als follow up van de succesvolle serie
interviews rond dit thema vanuit publieke kant.
 Nieuwsbriefspecial herbestemming en transformatie i.s.m. het NRP.
 Redactionele aandacht voor ethiek en integriteit.
 Serie Nederland in perspectief in de context van ‘2015 het jaar van de ruimte’; de grote opgaven
voor vandaag en morgen (regionale economie, energieopgaven, technologie en stad).
 Leren van andere vakgebieden, met onder andere aandacht voor het thema recreatie.
 De nieuwe stedelijke agenda; serie interviews met (oud-)wethouders.
 Nieuwe vormen van (private) financiering.
 Nieuwsbriefspecial Energie.
 Vervolg van de serie waarin drie projecten in de praktijk worden gevolgd: het Zomerhofkwartier
(ZoHo) Rotterdam, het Honigcomplex in Nijmegen en de Buiksloterham in Amsterdam.
 Aandacht voor het thema water.
 Special corporaties n.a.v. de bijeenkomsten ‘Gebiedsontwikkeling na de Novelle van Blok’.
 Nieuwe (internationale) serie over het initiëren en in beweging brengen van projecten.
 Aandacht voor het onderzoek FuturA, het vierjarige topsectorenproject van TU Delft, Radboud
Universiteit Nijmegen en BNA over nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor de
architectenbranche.
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REALISATIE EN BEGROTING
De realisatie over 2014 is conform de begroting. Met betrekking tot het genereren van extra
schenkingen zijn in tegenstelling tot het begrote extra private lid, twee nieuwe publieke leden
aangesloten (de gemeente Den Haag en de Deltacommissaris). Daarnaast is er sprake van extra
baten. Dit betreffen inkomsten als gevolg van detachering van medewerkers van de praktijkleerstoel
voor respectievelijk AMS (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) en het
Opdrachtgeversforum in de Bouw. Deze extra baten zijn benut voor: extra personele inzet (omzetting
studentassistentschap naar medewerker met ingang van 1 juli 2014) en verdere doorontwikkeling (o.a.
internationale perspectief) van het platform Gebiedsontwikkeling.nu, en startkosten voor het papieren
magazine: Go, gebiedsontwikkeling in beweging.
Over 2014 is volgens afspraak met de TU Delft drie keer een vast bedrag (80.000) geschonken. De
daadwerkelijke realisatie over 2014 lag (door extra gegenereerde inkomsten) uiteindelijk iets
lager (circa 1.500,- euro), dit wordt verrekend met de eerste schenking over 2015. Ook over 2015
wordt weer drie maal geschonken, het bedrag is in afstemming met de TU Delft aangepast naar een
schenking van 70.000. De begroting voor 2015 is op hoofdlijn gelijk met de begroting van 2014. Met
ingang van augustus 2015 sluit het ministerie van BZK aan als nieuw lid. Doelstelling voor 2015 blijft
het werven van nog enkele publieke en private leden. Het lidmaatschap van DLG is per 1 januari 2015
overgenomen door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
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Colofon
Kring van Adviseurs
Akro Consult, Berenschot, Brink Groep, Buck Consultants, Deloitte, Movares en Stibbe
Participatie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling
Het is in principe mogelijk als organisatie aan te sluiten als partner (financieel en/of inhoudelijk) bij het
SKG-kennisnetwerk. Heeft u interesse om deel te nemen in een project of aan een programma?
Informeert u dan naar de mogelijkheden via Agnes Franzen, directeur SKG, A.J.Franzen@tudelft.nl.
Contact
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
Faculteit Bouwkunde
Afdeling RE&H
Julianalaan 134
2628 BL Delft
Postadres
Postbus 5043
2600 GA Delft
Telefoon: +31 (0) 15 27 8415
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BIJLAGE 1: Redacties
gebiedsontwikkeling.nu
De kernredactie bestaat uit:
 Agnes Franzen, SKG directeur
 Anne Luijten, hoofdredacteur (t/m 31 december 2014)
 Jeroen Mensink, redacteur
 Arienne Mak, redacteur en coördinator verslaglegging
 Mirela Milosevic, projectmedewerker
 Wilson Wong, webmaster en contentbeheerder
 Menno Schokker, webmaster en contentbeheerder
 Danielle Niederer, communicatie en marketing
Redactieraad
De Redactieraad adviseert de redactie Gebiedsontwikkeling.nu en bestaat uit de volgende leden:


Bianca Seekles, directeur ERA Countour












Cis Apeldoorn, adjunct-directeur OGA Amsterdam
Donné Slangen, directeur ministerie van Infrastructuur en Milieu
Fred Schoorl, directeur BNA
Geurt van Randeraat, directeur SITE urban development en programmadirecteur MCD
Jos Feijtel, adviseur wonen Jos Feijtel Advies
Max Kisman, grafisch ontwerper KismanVerhaak
Patrick van der Klooster, directeur AIR
Peter Joustra, senior projectleider SADC
Ronald Huikeshoven, regiodirecteur AM
Theo Dohle, directeur De Wijde Blik-communicatieadvies

Wetenschapsraad
De Wetenschapsraad adviseert de redactie Gebiedsontwikkeling.nu en bestaat uit de volgende leden:









Hans de Jonge / Friso de Zeeuw (voorzitters), Real Estate & Housing, TU Delft
Tom Daamen, Urban Area Development, TU Delft
Arjan Bregman, Geografie, planologie en internationale ontwikkelstudies, Universiteit van
Amsterdam
Edwin Buitelaar, Planbureau voor de leefomgeving/ASRE
Erwin v/d Krabben, Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen
Joks Janssen, Urban Environmental Management, Land Use Planning, Wageningen University
Pieter van Wesemael, Architectural Design and Urban Cultures, Technische Universiteit
Eindhoven
Sandra Schruijer, Organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht
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Praktijkredactie
De Praktijkredactie voedt de redactie vanuit de praktijk en levert zelfstandige bijdragen aan het
platform. De Praktijkredactie bestaat uit:


Alex Letteboer, architect-directeur atelier PRO architekten









David van der Steen, docent Hogeschool Utrecht, projectmanager bij Gryphioen
Ernest Pelders, project- en procesmanager AT Osborne
Hans-Hugo Smit, senior projectleider bij Platform31, gastdocent MCD en TiasNimbas
Helma Born, directeur Procap adviseurs en projectmanagers
Jeroen Hutten, directeur Nidoo
Lisette Nijs, manager Projectmanagementbureau Rotterdam
Martine van Sprundel, manager markt en beleid Woonbron

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:


Alexandra de Jong, consultant location development bij ECORYS










Bas Kalter, locatiemanager bij BPD Regio Zuid-West
David Struik, afstudeerder Architecture + RE&H, TU Delft
Diederik de Koe, adviseur bij Movares
Iris van Loon, Projectcoördinator TU Delft, Onderwijs & Studentenzaken
Janneke Rutgers, KRIMP Onderzoek & Advies | Radboud Universiteit
Jorick Beijer, TU Delft | ISOCARP | Oprichter Blossity
Machiel Broeren, adviseur bij Akro Consult
Marleen van Dongen, stedebouwkundige, onderzoeker / projectmedewerker bij Architectuur
Lokaal
Tine van Langelaar, onderzoeksmedewerker bij Staatsbosbeheer
Niraj Sewraj, Business Analyst bij Deloitte Nederland | oprichter Scintillant
Wendy de Hoog, Stadsruim | onderzoeker en adviseur gebiedsontwikkeling
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