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De Stichting Kennis 
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met gebiedsontwikkeling bezighouden. 
Sinds de oprichting in 2006 

ondersteunt de stichting (financieel 
en inhoudelijk) de Praktijkleerstoel 

Gebiedsontwikkeling TU Delft.
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Voorwoord

aan diverse thema’s. Met oog op de 
toekomst initieerden we in april twee 
rondetafelbijeenkomsten om op te halen 
wat er leeft in de praktijk. Er zijn diverse 
bijeenkomsten georganiseerd gericht 
op kennisontwikkeling en onderwijs, 
onder meer over de rol van het ontwerp 
en de rol van tijdelijke functies. In het 
ochtendprogramma van het praktijkcongres 
werd Gebiedsontwikkeling dit jaar vanuit 
een internationale blik belicht. Verder 
is er in kennisbijeenkomsten en op 
Gebiedsontwikkeling.nu veel aandacht 
besteed aan de actuele ontwikkelingen 
rond de Omgevingswet. Andere relevante 
en populaire onderwerpen dit jaar: 
ontwikkelingen op de woningmarkt, 
grondbeleid, (binnenstedelijke) 
gebiedstransformatie en de uitdagingen 
waar we met ons klimaat voor staan. 
Vermeldenswaardig en heugelijk feit is dat 
er op ons digitale platform sprake is van een 
stijgende lijn in het aantal bezoekers ten 
opzichte van voorgaand jaar. 
Met dank aan het Bestuur is ook dit jaar 
financieel weer positief afgesloten. Daarbij 
heeft de Deelnemersraad, zoals benoemd, 
op actieve wijze bijgedragen aan levendige 
discussies. 

Ik wil deze plek niet onbenut laten om een 
speciaal dankwoord uit te spreken aan 

Dit jaarverslag is samengesteld op basis 
van de activiteiten in 2017 van Stichting 
Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en de 
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU 
Delft.

Het afgelopen jaar was een bijzonder 
jaar. Zo hebben acht nieuwe partners uit 
publieke en private hoek zich bij de SKG 
Deelnemersraad aangesloten. Ook zal het 
niemand zijn ontgaan dat Friso de Zeeuw 
op 15 december als praktijkhoogleraar 
Gebiedsontwikkeling een bijzondere 
afscheidsrede heeft gehouden. Een 
presentatie met als leidraad een speciaal 
geschreven boek, passend getiteld ‘Zo 
werkt gebiedsontwikkeling’. In het boek is de 
opgebouwde kennis van de afgelopen elf 
jaar op aansprekende en toegankelijke wijze 
gebundeld. 

Schenkingen van onze partners maken 
de praktijkleerstoel, het platform 
Gebiedsontwikkeling.nu en diverse 
kennisbijeenkomsten mogelijk. Na een 
introductie over de SKG als stichting kijken 
we in dit jaarverslag terug op het afgelopen 
jaar en sluiten we af met een overzicht van 
alle partners en haar vertegenwoordigers.

Dankzij de input van de SKG partners is 
er ook in 2017 weer aandacht besteed 
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Mirela Milošević en haar grote inzet vanwege 
mijn ziekte. Haar leidinggevende, organiserende 
en inspirerende vermogens hebben een zeer 
waardevolle bijdrage geleverd aan onze 
activiteiten. 

Met de nieuwe hoogleraar gebiedsontwikkeling 
Co Verdaas begint nu een nieuwe periode. 
De afgelopen jaren heeft de praktijkleerstoel 
Gebiedsontwikkeling met haar mensen gewerkt 
aan een stevig fundament voor het vak 
gebiedsontwikkeling. Aan de nieuwe hoogleraar 
en zijn team de uitdaging om de wisselwerking 
tussen wetenschap en praktijk verder uit te 
bouwen en zo aan te sluiten bij de actualiteit van 
vandaag en morgen. 
  
   Agnes Franzen

Wat een bijzonder jaar, 2017. Zelfs de laatste twijfelaar is er nu wel van overtuigd: gebiedsontwikkeling 
(en dan vooral de planmatige variant) is weer helemaal terug van weggegeest! Niet als hobby maar als 
adequate methode om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Dat verklaart ook grotendeels de 
nieuwe aanhang voor onze Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Het is ook de impliciete erkenning dat wij 
gebiedsontwikkeling door de crisisjaren hebben gesleept en IJzeren Heinig bleven werken aan verdieping 
van het vakgebied. 

Onze directeur Agnes Franzen kampte met een venijnige ziekte, maar met de haar kenmerkende 
volhoudersmentaliteit en toewijding bleef zij bijdragen leveren aan ons werk. Hier past een diepe buiging. 

Na elf jaar nam ik afscheid als praktijkhoogleraar. Met de vele positieve reacties op mijn massaal bezochte 
afscheidsrede en op mijn handboek ben ik reuze in mijn nopjes. Dat boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’ 
is vooral belangrijk omdat het ‘jonge mensen op weg naar het concertpodium’ ondersteunt om zich het 
kleurrijke en veelzijdige leerstuk van gebiedsontwikkeling eigen te maken. Dat is een van de hoofdtaken 
van de praktijkleerstoel.  
Ons kleine team en onze trouwe supporters ben ik veel dank verschuldigd. Ik hoop in de komende jaren 
stevig los te gaan op een paar thema’s die mij bijzonder na aan het hart liggen. Pakhuis De Zwijger en 
omgeving zijn gewaarschuwd!      
       Friso de Zeeuw
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Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling1

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) onder leiding van Agnes Franzen en Mirela Milošević, 
die tevens directeur en respectievelijk waarnemend directeur ( juli 2016 - juli 2018) zijn, 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 (tot oktober 2017) 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 kennisbijeenkomsten en het 
platform Gebiedsontwikkeling.nu mogelijk.

•  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.

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. verbinden van wetenschap & praktijk en de diverse disciplines binnen gebiedsontwikkeling;
2.  het bieden van praktische handreikingen;

Wie zijn we? 

Onze doelstellingen

Missie

1.1

1.2

1.3
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3. het agenderen van actuele maatschappelijke opgaven, het aanjagen van de discussie en -  
 waar nodig en mogelijk - het bewerkstelligen van veranderingen;
4. het signaleren van relevante en innovatieve ontwikkelingen, in binnen- en buitenland;
5. het bieden van een podium voor kennisuitwisseling en opinie.

Speerpunten 1.4
Onderzoek, valorisatie en actie
De SKG wil kennis ontwikkelen, verspreiden en hanteerbaar maken voor de samenleving 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 het 
zorgen voor veranderingen waar nodig en mogelijk horen bij de SKG-kernwaarden. Deze  worden 
gerealiseerd  door verdere uitbreiding van de samenwerking met SKG-partners en Kringleden 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 gestreefd wordt naar een significante(re) impact van afstudeerwerk  
 en leerervaringen van (MCD) studenten op betrokken organisaties , via interne kennis-  
 leertrajecten en verspreiding via Gebiedsontwikkeling.nu.

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.
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Het SKG-netwerk maakt de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis mogelijk. De 
stichting richt zich op de interactie van denken en doen, en op de benodigde vaardigheden en 
gedragsveranderingen bij zowel professionals als bij jonge mensen in opleiding. 

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

 Onderzoek & Onderwijs

De stichting ondersteunt en agendeert de ontwikkeling en verspreiding van kennis via verschillende 
onderzoeks- en onderwijsgerelateerde activiteiten. Door partners van de SKG aangedragen actuele 
praktijkonderwerpen worden door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling gebruikt als inspiratie voor 
het opstellen van haar jaarprogramma. 

 Kennisbijeenkomsten

Het primaire doel van de kennisbijeenkomsten 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. 

 Gebiedsontwikkeling.nu

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. 

Wat doen we? 

Het netwerk van SKG

De SKG is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 33 publieke en private lerende organisaties. 
In 2017 verwelkomden we de volgende partners bij het SKG-netwerk: Rabo Real Estate Finance, 
gemeente Purmerend, Blauwhoed, Bouwinvest, Havensteder, Syntrus Achmea, provincie Zuid 
Holland, gemeente Breda en de gemeente Tilburg. 

De SKG heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de 
partnerorganisaties: Heleen Aarts (voorzitter), Pim Bosch (penningmeester), Esseline Schieven en 
Ellen van Bueren. 

1.5

1.6
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Kring van Adviseurs
De Kring van Adviseurs (KvA) levert een bijdrage aan de verdere kennisontwikkeling in 
gebiedsontwikkelingsprojecten. Het bestuur van de KvA staat onder voorzitterschap van mede-
initiatiefnemer Berenschot in de persoon van Pieterjan van der Hulst.

Redacties Gebiedsontwikkeling.nu
Verschillende redacties dragen bij aan het platform Gebiedsontwikkeling.nu. De Wetenschapsraad 
adviseert de redactie Gebiedsontwikkeling.nu. De Praktijkredactie voedt de redactie vanuit de praktijk 
en levert zelfstandige bijdragen aan het platform. 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 redactieraad adviseert de redactie Gebiedsontwikkeling.
nu. Tot slot schrijven verschillende zelfstandige auteurs artikelen in opdracht van de redactie 
Gebiedsontwikkeling.nu.

Samenwerkingspartners
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. 

 Master City Developer (MCD) 
 Afgelopen jaar is op structurele wijze aandacht gegeven aan de MCD door verschillende  
 publicaties in het kader van de opleiding op Gebiedsontwikkeling.nu 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. 

 Nationaal Renovatie Platform (NRP)
 Tweemaal per jaar brengen het NRP en de SKG een gezamenlijke nieuwsbrief uit over   
 transformatie en of herbestemmen.

 Vereniging van Grondbedrijven (VvG) 
 De SKG en de VvG werken samen om actuele ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. 

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. 



12

INTERVIEW

onorthodoxe oplossingen zoals een ‘unsolicited 
proposal’ (ongevraagd privaat voorstel) van de 
woningcorporatie, en private kwaliteitsborging 
van plannen en projectrealisatie. Deze 
innovaties komen voort vanuit de praktijk 
en zijn interessante fenomenen om duiding 
aan te geven. In mijn ogen belichaamden 
ze vormen van privatisering in de bouw en 
gebiedsontwikkeling, wat aansluit op mijn eigen 
onderzoekexpertise van privaat-gestuurde 
gebiedsontwikkeling. Wat ik vervolgens leer van 
zo’n casus is hoe dit soort innovaties geïnitieerd, 
gerealiseerd en gepercipieerd worden door 
private en publieke partijen. En ik hoop dat ik 
door de wetenschappelijke duiding ervan ook 
aan de betrokken partijen kan duidelijk maken 
dat wat men doet ook past binnen bepaalde 
trends die ik waarneem in Nederland en het 
buitenland en dat ik ook zodoende ook kennis en 
advies kan overbrengen. Dat is denk ik de win-
win situatie van dit soort praktijkonderzoek door 
wetenschappers.

Wat voor jaar was 2017, wetenschappelijk 
gezien, voor gebiedsontwikkeling?

Lastige vraag zeg! Gebiedsontwikkeling als 
wetenschap kent natuurlijk vele heilige huisjes, 
daarmee bedoel ik dat elke wetenschapper 
of vakgroep er eigen normatieve standpunten 
en theoretische paradigma’s op na houdt. 
Ik kan dus moeilijk spreken namens het hele 
wetenschapsgebied, en ben zelf ook gekleurd 
in mijn observatie. Maar wat ik zie is dat 
gebiedsontwikkeling, wat in de kern al een 
heel interdisciplinair wetenschapsgebied 
is, verder verbreedt en verdiept. Zo worden 
wetenschapsgebieden als mobiliteit, 

Hoe zie je de schakel tussen wetenschap 
en praktijk met betrekking tot het project 
Zeeburgereiland?

Namens de Praktijkleerstoel 
Gebiedsontwikkeling heb ik onderzoek 
gedaan naar de manier waarop publieke en 
private partijen op een innovatieve manier 
afspraken hebben gemaakt in het project Theo 
Koomenbuurt op Zeeburgereiland in Amsterdam. 
In het algemeen geldt dat wetenschap 
en praktijk van gebiedsontwikkeling nauw 
verbonden zijn; zo gebruiken onderzoekers vaak  
gebiedsontwikkeling-cases om theoretische 
concepten te toetsen of te duiden. In het project 
Zeeburgeiland bleek dat de woningcorporatie 
en de gemeente op meerdere manieren tot 
een procesversnelling en -vereenvoudiging 
wilden komen. Daarbij zaten op het eerste 
gezicht voor het vakgebied gebiedsontwikkeling 

WETENSCHAP

Erwin Heurkens 
Universitair docent Urban Development 
Management
TU Delft
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informatietechnologie, energie, circulaire 
economie steeds verder geïntegreerd in 
gebiedsontwikkeling. Maar ook nieuwe 
verdiepende inzichten uit bedrijfskunde, 
bestuurskunde en de institutionele economie, 
zijn aan een opmars bezig. Zo heb ik in 
Sydney onderzocht wat de ‘drivers’ zijn voor 
ontwikkelende beleggers om met duurzame 
oplossingen te komen die verder gaan dan 
wat er wettelijk nodig is. Dan blijken er vooral 
bedrijfseconomisch-strategische redenen 
te zijn om bijvoorbeeld een waterneutraal 
gebouw te realiseren. Met dat soort 
inzichten kun je als overheid ook effectievere 
duurzaamheidsdoelstellingen en -incentives 
creëren die aansluiten op de logica en belangen 
van marktpartijen.

Is er een prestatie/gebeurtenis/ontwikkeling 
met betrekking tot gebiedsontwikkeling in het 
afgelopen jaar waar je echt trots op bent? Zo 
ja, welke? 

Waar ik heel enthousiast van word is dat het 
Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling dit jaar 
een internationale focus had. Ik heb zelf ervaren 
dat ik pas goed ging begrijpen waarom we in 
Nederland bepaalde werkwijzen en gedragingen 
hebben doordat ik in het buitenland had 
gezeten. Daardoor kon ik met wat afstand 
kritisch reflecteren. Tijdens het congres trof ik 
veel mensen die met eenzelfde nieuwsgierige 
en kritische blik wilden leren van buitenlandse 
praktijken en werkwijzen. Door zo’n houding 
voorzien we het vakgebied van nieuwe impulsen 
en stellen we elkaar instaat ook te reflecteren 
over waar de Nederlandse gebiedsontwikkeling 
staat.
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1.4 Terugblik 20172
Thema’s2.1

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 plus het  
 beleid en de investeringen van de overheid in relatie tot gebiedsontwikkeling.
•  methoden van gebiedsontwikkeling (organisch; planmatig); grondbeleid; omgevingsrecht  
 en –regelgeving; samenwerkingsvormen publiek-privaat; financiering en bekostiging;   
 relevante technologische ontwikkelingen 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 in 
de effecten van technologie op gebiedsontwikkeling.
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Hoogtepunten

Onderzoek & Onderwijs

 • Boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’ (p18)

 • College Tour ‘Responding quickly by temporary   
  use in urban development’ (p19)

Kennisbijeenkomsten

• Praktijkcongres 2017: ‘Gebiedsontwikkeling: 
Hoe doen ze dat in het buitenland?’ (p22)

Gebiedsontwikkeling.nu

 • Gebiedsontwikkeling 2GO (p29)

 • Gebiedsontwikkeling in beweging #4    
     (laatste editie) (p29)

2.2
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Onderzoek & Onderwijs
2.3

Dit jaar hebben we de volgende onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn er enkele lopende 
onderzoeken. 

#trackchanges: Veranderingen in de waardeketen in gebiedsontwikkeling  
- januari 2017

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 

Stedelijke herverkaveling – maart 2017

In Nederland krijgt stedelijke herverkaveling met de invoering van de 
Omgevingswet een wettelijke basis. Geïnspireerd door de praktijk van de 
ruilverkaveling in het landelijk gebied, is gewerkt aan een vertaling voor 
toepassing in de bebouwde omgeving. Inmiddels zijn er in het stedelijk 
gebied enkele projecten succesvol afgerond. In samenwerking met het 
Kadaster heeft de praktijkleerstoel  betrokken partijen bij deze projecten 
bevraagd en kernelementen, aandachtspunten en concrete activiteiten 
gebundeld. Deze publicatie dient als handreiking voor de partijen die met 
verkavelen in het stedelijk gebied aan de slag willen.

Betrokken partner(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2.3

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/stedelijke-herverkaveling-zo-doe-je-dat/
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Zeeburgereiland april 2017

De gemeente Amsterdam en woningcorporatie De Alliantie maakten aan 
het eind van de economische crisis in 2013 op alternatieve wijze afspraken 
over de planvorming, ontwikkeling en rol- en taakverdeling bij de 
gebiedsontwikkeling Theo Koomenbuurt op Zeeburgereiland. Op verzoek 
van De Alliantie onderzocht de praktijkleerstoel of de ‘ontslakte’ aanpak 
leidde tot procesversnelling, procesvereenvoudiging, kostenreductie en 
kwaliteitsverhoging. Het antwoord luidde duidelijk ‘ja’.  

Betrokken partner(s): De Alliantie

‘Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen: sneller, beter 
en goedkoper’ juni 2017

Ingrepen in de gebouwde omgeving zijn steeds meer verbonden met 
ontwikkelingen in andere maatschappelijke domeinen en met de 
introductie van de Omgevingswet moet de komende jaren een integrale 
aanpak op lokaal en regionaal niveau gestalte krijgen. Samenwerking 
tussen gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen is essentieel 
om deze opgave te doen slagen. In deze publicatie slaan marktpartijen, 
publieke partijen en de praktijkleerstoel de handen ineen en zetten neer 
wat de tegenwoordige opgaven zijn voor PPS en wat de thema’s zijn voor 
nieuwe samenwerkingen - mét de lessen die in het recente verleden zijn 
opgedaan. 

Betrokken partner(s): AM, gemeente Rotterdam, gemeente Utrecht, BPD, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Deloitte Real Estate & Partnerships 

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/lessen-uit-de-theo-koomenbuurt-over-effectieve-afsprakenkaders-voor-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/positieve-prikkels-tot-samenwerken/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/positieve-prikkels-tot-samenwerken/


18

Zo werkt gebiedsontwikkeling – december 2017

‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’ schreef Friso de Zeeuw ter gelegenheid 
van zijn aftreden als praktijkhoogleraar van de praktijkleerstoel in 
december 2017. Het boek is bedoeld als handboek voor studie en praktijk. 
In het boek komen de wijd uiteenlopende aspecten van het vakgebied 
gebiedsontwikkeling aan de orde en worden systeem, proces, inhoudelijke 
aspecten en persoonlijke competenties besproken - dit alles geïllustreerd 
met schema’s en praktijkvoorbeelden. 

Lopende onderzoeken

• Doe de tienkamp II 
• Potentie binnenstedelijke woningontwikkeling - Brink Groep, BPD, BNG, G32, De Vernieuwde Stad  
 NEPROM, PBL  
• Selecties & aanbesteden 

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/boekverkoop-zo-werkt-gebiedsontwikkeling/
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Onderwijs

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling verzorgt colleges voor de Master City Developer (MCD) en 
het bachelor- en masteronderwijs aan de TU Delft. De leerstoel levert een extra inspanning in haar 
taak om te bemiddelen tussen overheden, bedrijfsleven en studenten/ afstudeerders. Dit jaar leverde 
de SKG een bijdrage aan afdeling Urban Development Management aan de TU Delft op de volgende 
manieren:

• Organisatie College Tour ‘Responding quickly by temporary use in urban   
 development’  1 juni 2017 

Hoe gaan we om met tijdelijkheid in stedelijke ontwikkeling? Wie zijn de verschillende 
belanghebbenden? Hoe tijdelijk is tijdelijk? En hoe reageren we snel in het proces van tijdelijke 
stedelijke ontwikkeling? Deze vragen kwamen ter sprake tijdens de college tour ‘Responding 
quickly by temporary use in urban development’. Als onderdeel van de UDM Management 
Game presenteerden studenten van de master Mangaement in the Built Environment aan de  
TU Delft hun ideeën voor het Cruquius-gebied in Amsterdam. 

Het programma was daarnaast opgebouwd uit bijdragen van Rick de Boer (Arcadis), Bas 
Kalter (BPD), Hans-Hugo Smit (BPD), Frits Lely (Heijmans) en Martijn Drosten (Sweco).  

• Friso de Zeeuw leverde als jurylid een bijdrage in de UDM Management Game.

Foto: College Tour 1 juni 

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/responding-quickly-temporary-use-urban-development/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/responding-quickly-temporary-use-urban-development/
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INTERVIEW PUBLIEKE SECTOR

een lopende trein die wel doordendert, als 
we de focus maar houden. De afgelopen 
jaren ben ik ook gaan werken aan het 
Koningsplein. Dat gebied is de schakel tussen 
de Piushaven en het centrum van de stad. 
Het is de missing link en tegelijkertijd is dat 
plein ook het grootste probleem van de stad. 
Eronder ligt een parkeergarage en vanwege 
de constructie is het dek ongeschikt voor het 
houden van grote evenementen. Die worden 
nu gehouden op de cityring, waardoor er 
daar verstopping optreedt die funest is voor 
de bereikbaarheid van de binnenstad. Er is 
dus een grote mismatch tussen ruimte voor 
evenementen, de wil om de openbare ruimte 
te vergroenen, de doorstroming van de cityring 
en parkeren. Die vier issues komen allemaal 
bij elkaar op het Koningsplein. Bij het oplossen 
van die problemen zijn heel veel partijen 
betrokken. Samen met de investerende partijen 
Amvest en TBV Wonen studeren we nu op 
het Koningsplein. Ik vind het een mooie hele 
uitdaging om daar met z’n allen op zo’n manier 
uit te komen dat de stad er ook daadwerkelijk 
beter van wordt.

Is er een gebeurtenis m.b.t. 
gebiedsontwikkeling in het afgelopen jaar 
waar u echt trots op bent? 

Dat ik dat eerste exemplaar van het broek 
van Friso de Zeeuw aangeboden kreeg. Dat 
was een geweldig moment. Daarmee zet 
hij niet alleen mij, maar alle werkers achter 
gebiedsontwikkeling in het zonnetje en 
eens een keer niet zozeer de politici. Het is 
fantastisch om op zo’n manier waardering te 
krijgen van de buitenwereld.

Hoe ziet u de schakel tussen wetenschap en 
praktijk m.b.t. de Piushaven?

Ik vind het ontzettend leuk om op een effectieve 
en efficiënte manier mijn kennis te delen. 
Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld 
doordat de mensen op het projectbureau 
Piushaven komen, maar dan heb je een kleiner 
bereik. Maar als ik mijn kennis kan delen met 
de wetenschap, zoals met jullie, de Stichting 
Kennis Gebiedsontwikkeling, wordt er van alles 
mee gedaan. Dan gaat die kennis op een 
verantwoorde manier stromen en krijgt een veel 
groter bereik, zodat ik focus kan houden en 
tempo kan maken in gebiedsontwikkeling. 

Wat voor jaar was 2017 voor 
gebiedsontwikkeling, gezien vanuit uw positie 
als gebiedsregisseur?

Het was echt een oogstjaar, maar dat was 
het misschien dat jaar daarvoor ook al. We 
zijn jarenlang bezig geweest om de Piushaven 
van de grond te krijgen en nu moeten er van 
de zeventien verschillende deelprojecten nog 
vier van de grond komen. De Piushaven is 

Thérèse Mol
Gebiedsregisseur Piushaven
Gemeente Tilburg



21 Foto Piushaven: AWG Architecten
Fotograaf: Wim van Nueten
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Door middel van kennisbijeenkomsten vormt de praktijkleerstoel 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. Hieronder en hiernaast wordt een overzicht 
gegeven van de bijeenkomsten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. 

Praktijkcongres 2017: Gebiedsontwikkeling: Hoe doen ze dat in het buitenland?
7 november 2017 
Tijdens het Praktijkcongres 2017 in Amersfoort werd stilgestaan bij de vraag wat wij kunnen leren van 
onze buren en wat onze buurlanden kunnen leren van Nederland. Het plenaire ochtendprogramma 
werd opgeluisterd door twee buitenlandse sprekers, de Duitse hoogleraar Guido Spars en de Britse 
adviseur Sue Riddlestone. Het middagprogramma bestond uit vijf deelsessies. 

Kennisbijeenkomsten2.4

Plenaire sessie Praktijkcongres
Fotograaf: Jean van Lingen

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/ergens-tussen-top-down-en-bottom-/
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Uittreerede Friso de Zeeuw: Zo werkt gebiedsontwikkeling, zonder voodoo
15 december 2017
Op 15 december nam Friso de Zeeuw afscheid als praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling   
aan de TU Delft. In zijn uittreerede ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling, zonder voodoo’ legt    
hij onvermoede verbanden tussen hipsters, bierbrouwerijtjes, het Nederlandstalige levenslied   
en uiteraard, gebiedsontwikkeling.

Rondetafelgesprekken - april 2017
In de SKG-rondetafelgesprekken van april hebben we met elkaar de huidige en toekomstige   
opgaven voor ons vakgebied besproken. De conclusies zijn terug te lezen op Gebiedsontwikkeling.nu 
in het verslag ‘SKG voert tempo op’. 

Symposium Omgevingswet & grondbeleid - 29 juni 2017

Rondetafel BZK  verstedelijking en mobiliteit - 13 oktober 2017

Bijdrage aan organisatie Congres omgevingsvergunning - 8 november 2017

2.62.6

Uittreerede Friso de Zeeuw
Fotograaf: Hans Krüse

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/uittreerede-friso-de-zeeuw-gemist/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/grondbeleid-en-omgevingswet/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/verstedelijking-en-mobiliteit-als-integrale-opgave/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/voorbereiden-op-de-omgevingsvergunning/
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Gebiedsontwikkeling.nu is een onafhankelijk platform van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. 
Het platform biedt kennis, nieuws en debat over gebiedsontwikkeling voor professionals en studenten. 
We houden onze doelgroep op de hoogte, bieden praktische handreikingen, jagen het debat aan 
en agenderen belangrijke thema’s. Zo verbeteren we samen gebruik, beleving en waarde van de 
gebouwde omgeving.

De onafhankelijke redactie van Gebiedsontwikkeling.nu laat zich voeden door informatie uit 
wetenschap en praktijk. Dit gebeurt via de partners van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, 
de Redactieraad, de Wetenschapsraad, de Praktijkredactie en de Young Professionalredactie. 
Deze informatie verwerken we tot nieuws, interviews, analyses, praktische lessen, handreikingen, 
kennisuitwisseling en debat. Bovendien staat de site expliciet open voor gastbijdragen en 
opiniestukken. 

Resultaten
In 2017 bezochten bijna 100 duizend unieke bezoekers Gebiedsontwikkeling.nu, tezamen goed 
voor bijna 150 duizend bezoeken en bijna 100 duizend bekeken pagina’s. Die cijfers zijn gelijk aan 
die in 2016, wat - in tijden van steeds meer concurrentie, door social media versplinterd publiek en 
informatiestress - een prima prestatie is. Vooral de toename in bezoekers via social media (bijna een 
kwart meer dan vorig jaar) toont aan dat we onze doelgroep steeds beter weten te vinden. 

Ontwikkelingen
Dit jaar waren we vooral bezig met het voorbereiden van grote wijzigingen aan de website en de 
bijbehorende online distributie. Deze acties worden in 2018 uitgevoerd. Daarnaast werden we steeds 
actiever op social media, om zo goed mogelijk in contact te komen en te blijven met onze doelgroep. 

Gebiedsontwikkeling.nu2.5
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Kijkcijfers

In vogelvlucht
Aantal sitebezoeken:142.697
Aantal unieke bezoekers: 92.172
Aantal bekeken pagina’s: 93.760

Belangrijkste bezoekersbronnen
Zoekmachines: 59.106
Direct: 19.170
Social media: 10.783
● Twitter: 6.398
● Linkedin: 2.807
● Facebook: 1.542
Verwijzende websites: 5.566
Nieuwsbrief: 2.465

Populairste pagina’s
Homepage (32.279)
Uitgelekt uit het concept-regeerakkoord: 
het hoofdstuk wonen (3.454)
Info-pagina (1.992)
Dossier ‘woningmarkt’ (1.512)
Verslag ‘symposium grondbeleid en 
omgevingswet (1.472)

Social media-bereik
Twitter: 5174 volgers
LinkedIn-groep: 1468
LinkedIn-bedrijfspagina: 411
Facebook: 447
Nieuwsbrief: 1601
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Het belangrijkste nieuws 
Ontwikkelingen in de wereld van de gebiedsontwikkeling zijn terug te lezen in 
onze nieuwsberichten. Dit jaar was het meest gelezen item “Haagse hoogbouw, 
Binckhorst en het grote zwijgen”. Hierin brengt Leo Oorschot ons op de hoogte 
van de 6 belangrijkste bestuurlijke witte plekken in de plannen van de gemeente 
Den Haag om de stad te verdichten.

Het meest gelezen verslag 
Voor de gemiddelde Gebiedsontwikkeling.nu-bezoeker is het onmogelijk om 
alle bijeenkomsten die we in onze agenda opnemen bij te wonen. Daarom 
zorgen we ervoor dat er van zoveel mogelijk bijeenkomsten een verslag 
verschijnt op onze website. Zo deed universitair hoofddocent Fred Hobma 
van TU Delft verslag van het symposium ‘’Grondbeleid en Omgevingswet”. 
En met succes, want het werd het meest gelezen verslag van dit jaar.

Het meest schurende opiniestuk
In de rubriek ‘opinie’ komen de uiteenlopende meningen van 
Gebiedsontwikkelaars en andere betrokkenen aan bod. Dit jaar werd het 
opiniestuk “Het ideale Regeerakkoord Wonen” het meest gelezen. Goed 
ingevoerde vakgenoten hadden wel door dat auteur Jos Feijtel een column met 
een ironische inslag schreef. Niettemin werd het artikel in brede kring opgepikt als 
een reëel nieuwsfeit. 

Het invloedrijkste interview
Dit jaar is het interview met Andries Heidema, burgemeester van Deventer, 
over klimaatsverandering het meest gelezen. Nederland bestand maken 
tegen de huidige klimaatverandering heeft hoge prioriteit voor Heidema. 
“Veel mensen denken dat ze gewoon de tuin een keertje extra moeten 
sproeien, maar hitte is levensbedreigend voor kwetsbare groepen in de 
samenleving.” 

In 2017 ging het op Gebiedsontwikkeling.nu veel over binnenstedelijke verdichting, de naderende 
Omgevingswet, de kabinetsformatie en sterke transformaties. Om een beeld te geven hoe wij daarover 
melding maakten, staan hieronder de meest gelezen artikelen. Op www.gebiedsontwikkeling.nu zijn deze 
allemaal terug te vinden.

Tien hoogtepunten Gebiedsontwikkeling.nu

GO dossiers
Het meest gelezen dossier van dit jaar is het dossier Omgevingswet. De impact 
van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds duidelijker. Ons 
dossier Omgevingswet, bestaande uit eigen artikelen en links naar buiten, toont 
de brede impact van de Omgevingswet. 

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/haagse-hoogbouw-binckhorst-en-het-grote-zwijgen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/haagse-hoogbouw-binckhorst-en-het-grote-zwijgen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/grondbeleid-en-omgevingswet/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/uitgelekt-uit-het-concept-regeerakkoord-het-hoofdstuk-wonen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/hitte-de-stad-levensbedreigend/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/hitte-de-stad-levensbedreigend/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/dossier-omgevingswet/
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Het meest aansprekende project
Omdat we veel kunnen leren van projecten, verschijnen er regelmatig 
projectbeschrijvingen op Gebiedsontwikkeling.nu. De meest gelezen 
projectbeschrijving van dit jaar gaat over het voormalige werkeiland Oostenburg. 
In het stuk “Corporatie transformeert thuisbasis VOC naar stoere stadswijk” 
beschrijven we het voormalige industrieterrein Oostenburg in Amsterdam. Ooit was 
dit de thuisbasis van de Vereenigde Oostindische Compagnie, de Nederlandsche 
Scheepsbouwmaatschappij en machinefabriek Stork. 

De meest intrigerende GO around the world
In de rubriek GO around the world tonen we wat ons wereldwijd intrigeert. De GO 
around the world “From mega church to Mars city” bereikte de meeste bezoekers. 
In dit stuk wordt onder andere het project BedZED (Beddington Zero Energy 
Development) besproken: een milieuvriendelijk woningbouwproject in Londen. 

De mooiste GO drone
Gebiedsontwikkelingen zijn vaak het best te bekijken in vogelvlucht. 
De meest bekeken video van dit jaar is “GO Drone: van Tropicana naar 
BlueCity”. In het voormalige zwemparadijs Tropicana in Rotterdam maken 
ondernemers tegenwoordig meubels uit bijenwas, verwerken wormen 
afval en kweekt men oesterzwammen op koffiedrab. Samen vormen de 
enthousiaste ondernemers een voorbeeld voor de circulaire stad. 

Het leerzaamste GO minicollege
Emeritus praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw van TU 
Delft zet in de rubriek “GO minicollege” iedere keer een ander onderwerp 
uiteen. Het meest bekeken minicollege van dit jaar is het “GO minicollege: 
Nationale Omgevingsvisie”. 
Aan de orde komt wat het nieuwe kabinet zou moeten doen met 
de Nationale Omgevingsvisie, ruimtelijke investeringen en het 
woningbouwbeleid. 

GO scriptie
Op Gebiedsontwikkeling.nu is veel ruimte voor onderzoek. De meest gelezen GO 
scriptie is van MCD-scriptieprijswinnares Marlies de Nijs. De Nijs beantwoordt 
in haar scriptie ‘High-rise op ooghoogte’ de vraag in hoeverre de plinten van 
hoogbouw in Nederland bijdragen aan de levendigheid van stedelijke gebieden. 
Wat blijkt: ligging van hoogbouw in een stedelijke centrum of aan een winkelstraat 
maakt de kans op een levendige plint groter. 

Tien hoogtepunten Gebiedsontwikkeling.nu

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/corporatie-transformeert-thuisbasis-voc-naar-stoere-stadswijk/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-around-world-xxvi-mega-church-mars-city/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-drone-van-tropicana-naar-bluecity/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-drone-van-tropicana-naar-bluecity/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-minicollege-nationale-omgevingsvisie/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-minicollege-nationale-omgevingsvisie/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/high-rise-op-ooghoogte/
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Gebiedsontwikkeling.nu: meer dan alleen een website

Waar mensen in de jaren ‘90 en ‘00 nog redelijk trouw websites bezochten, vindt er tegenwoordig 
steeds meer versplintering plaats. Als Gebiedsontwikkeling.nu proberen we daarom op alle plekken 
actief te zijn waar we in contact kunnen komen met onze doelgroep. 

 Twitter (+5000 volgers)

Twitter is - naast een levendig discussieplatform - een plek waar betrokkenen bij gebiedsontwikkeling 
het laatste nieuws volgen. Voor Gebiedsontwikkeling.nu is dit dan ook onze belangrijkste 
bezoekersbron en een plaats waar we dagelijks updates geven.

 LinkedIn (+400 volgers en 1500 groepsleden)

Wat ooit begon als een digitaal adressenboek voor zakelijke contacten, is geëvolueerd naar een 
platform waar professionals elkaar op de hoogte houden van hun vakgebied. We zien dan ook steeds 
meer bezoekers op Gebiedsontwikkeling.nu komen via onze dagelijkse nieuwsberichten in onze groep 
en op onze pagina.

 Facebook (+400 volgers)

Hoewel de algoritmes onnavolgbaar zijn en de focus weer steeds meer op het persoonlijke komt te 
liggen, bereiken we ook via ons dagelijks nieuws op onze Facebook-pagina onze achterban. 

 YouTube (50 volgers)

Sinds 2015 hebben we een eigen kanaal op YouTube. Enerzijds plaatsen we hier eigen video’s, zoals 
mini-colleges, reportages van congressen, antwoorden op lezersvragen en animaties die trends 
verklaren. Anderzijds verzamelen we hier video’s die we op Gebiedsontwikkeling.nu plaatsen, zoals 
indrukwekkende drone-video’s en opzienbarende video’s die we wereldwijd selecteren.

Nieuwsbrief (1600 abonnees)
Juist in tijden van oneindig veel nieuwsbronnen, vormen nieuwsbrieven een baken van rust 
en vertrouwen. Gebiedsontwikkeling.nu verstuurt daarom tweewekelijks het overzicht van de 
belangrijkste artikelen die de afgelopen tijd op de website verschenen. 
U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via www.gebiedsontwikkeling.nu (klik rechtsboven op ‘info’ 
en vervolgens op ‘nieuwsbrief’). 

https://twitter.com/GEBIEDSONTWnu 
https://www.linkedin.com/company-beta/6442030/
https://www.facebook.com/GebiedsontwikkelingNu/ 
https://www.youtube.com/results?search_query=gebiedsontwikkeling
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GO Magazine & GO krant
Naast de online kanalen zet Gebiedsontwikkeling.nu ook in op hard-copy media. In 2017 kwam de 
laatste editie van het GO magazine ‘Gebiedsontwikkeling in beweging’ uit. Tevens kwam in het begin 
van datzelfde jaar de pilotversie van de GO krant ‘Gebiedsontwikkeling 2GO’ uit, die in juni werd 
opgevolgd door de tweede editie. 

GO, gebiedsontwikkeling in beweging #4

Gebiedsontwikkeling 2GO - wintereditie 2017 Gebiedsontwikkeling 2GO - zomereditie 2017       

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/go-gebiedsontwikkeling-beweging-24/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/2017-omgevingswet-klimaatakkoord-en-plannen-van-een-nieuw-kabinet/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/blader-online-door-de-tweede-editie-van-gebiedsontwikkeling-2go/
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TERUGBLIK PRIVATE SECTOR

Tegelijkertijd realiseer ik me dat de aandacht 
niet alleen naar binnenstedelijke transformaties 
en ontwikkeling moet uitgaan, maar dat 
er ook ingezet wordt op de zogenoemde 
uitleggebieden, zoals bijvoorbeeld Landsmeer 
en Amersfoort Vathorst. In deze gebieden 
worden in een recordtempo woningen 
gebouwd met een eigen tuin en nabij sociale 
voorzieningen, domweg omdat daar in de 
binnenstad te weinig ruimte voor is, terwijl de 
belangstelling daarvoor wel blijft toenemen. 

Voor zowel de binnenstedelijke 
gebiedsontwikkelingen als voor ontwikkelingen 
in de uitleggebieden geldt dat er nieuwe 
samenwerkingsvormen nodig zijn om ze te 
kunnen laten slagen. Want hoe kun je invulling 
geven aan verdere verdichting (nieuwbouw) in 
bijvoorbeeld steden zonder rekening te houden 
met infrastructuur en de toenemende behoefte 
om deze gebieden autoluw te maken? 
Het gaat steeds meer om een integrale 
benadering van gebiedsontwikkeling, waarvan 
bereikbaarheids- en mobiliteitsvraagstukken 
en de energietransitie onderdeel uitmaken. 

Mijn wens en verwachting is dat we niet 
alleen in 2018, maar ook daarna met 
publieke en private partijen in nieuwe 
samenwerkingsverbanden vorm kunnen geven 
aan de verdichtingsopgave van Nederland. 
Hiervoor moeten vóór 2030 1 miljoen extra 
woningen worden gerealiseerd, waarin 
mobiliteit, energietransitie en vergroening 
integraal onderdeel van uit maken. De 
bijdrage die wetenschap, kennisinstellingen en 
onderwijs daaraan leveren zijn van wezenlijke 
belang.

 “Voor zowel de binnenstedelijke 
gebiedsontwikkelingen als voor 
ontwikkelingen in de uitleggebieden geldt dat 
er nieuwe samenwerkingsvormen nodig zijn 
om ze te kunnen laten slagen.”

Als ik terugkijk op 2017 gaat mijn gedachte uit 
naar het project Kanaleneiland in Utrecht. Het is 
een binnenstedelijke transformatie, waarin we in 
een langjarige samenwerking met de gemeente, 
corporaties en investeerders optrekken in het 
ontwikkelen en realiseren van nieuwe woningen, 
maar ook nadrukkelijk inzetten op renovatie van 
bestaande woningen in de wijk. 

Bij deze grootschalige transformatie die al in 
2002 begon, hebben we gekozen voor een 
diversiteit aan (ver)nieuwbouw met ruimte 
voor sociale en culturele voorzieningen. Ook 
hebben we aanpassing van de openbare ruimte 
meegenomen. Op die manier wordt het gebied 
aantrekkelijk voor nieuwe bewonersgroepen en 
ontstaat er een andere dynamiek. 

Maarten van Duijn
Directeur Vastgoed Heijmans
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Partners van SKG3
SKG Deelnemersraad

• AM,
• Amvest,
• Blauwhoed,
• Bouwinvest
• BPD,
• de Alliantie,
• Deltacommissaris,
• Gemeente Amsterdam,
• Gemeente Barneveld,
• Gemeente Breda,
• Gemeente Delft,
• Gemeente Den Haag,
• Gemeente Groningen,
• Gemeente Nijmegen,
• Gemeente Purmerend,
• Gemeente Rotterdam,
• Gemeente Tilburg,
• Gemeente Utrecht,
• Havensteder,
• Heijmans Vastgoed,
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en    
 Koninkrijksrelaties,
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
• NS Stations,
• Provincie Gelderland,
• Provincie Noord-Brabant,
• Provincie Noord-Holland,
• Provincie Zuid-Holland,
• Rabo Real Estate & Finance,
• Rijksvastgoedbedrijf,
• Synchroon,
• Syntrus Achmea,
• Waterschap Amstel Gooi en Vecht,
• VORM.

SKG Kring van Adviseurs

•  Akro Consult,
•  Berenschot,
•  Brink Groep,
•  Deloitte,
•  Movares,
•  Stibbe.
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Kernredactie Gebiedsontwikkeling.nu

• Agnes Franzen, directeur SKG
• Mirela Milošević, programmamanager / teamleider
• Paul Hazebroek, hoofdredacteur (tot 31 december 2017, overgenomen door Simon Kooistra)
• Yung Lie, hoofdredacteur (tot 1 november 2017)
• Inge Janse, adjunct-hoofdredacteur
• Helen Jager, communicatieadviseur SKG
• Céline Janssen, medewerker onderzoek & valorisatie
• Hedwig van der Linden, webredacteur
• Reinier van Vliet, webredacteur

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:
  
•  Helma Born, (Procap / MCD) (voorzitter)
•  Martijn Drosten (Sweco)
•  Jeroen Hutten, (Nidoo)
•  Alex Letteboer, (atelier PRO architekten)
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•  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 (Gemeente Den Haag)
• Marleen van Dongen (BPD)
• Wendy de Hoog (City of Vancouver)
• Bas Kalter (BPD)
• Diederik de Koe (Turner & Townsend)
• Tine van Langelaar (Eneco Rotterdam)
• Iris van Loon (TU Delft)
• Janneke Rutgers (Radboud Universiteit & Ruimtevolk)
• Niraj Sewraj (BPD)
• David Struik (OFDR)
• Menno Schokker (Merosch)
• Hedwig van der Linden (Veldacademie, TU Delft)
• Anne Nobel (PhD Hasselt University)
• Eva Gaaff (Republiq)
• Wilson Wong (Ideal Projects)
• Devika Parbhoesingh (Royal Haskoning DHV)
• Céline Janssen (TU Delft)
• Coen Hermans (Inbo)
• Sven Schroots (AKRO Consult)
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Colofon

Uitgave van:
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

Dit document is opgesteld door: Mirela Milošević, Helen Jager, Inge Janse en Céline Janssen

Met bijdragen van: Agnes Franzen, Friso de Zeeuw, Thérèse Mol, Erwin Heurkens en Maarten van Duijn 

Vormgeving: Céline Janssen

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 directeur Tom Daamen (T.A.Daamen@
tudelft.nl). Wij gaan graag met u in gesprek.

Juni 2018
Delft

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

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

Gebiedsontwikkeling.nu 
 
@GEBIEDSONTWnu 

 Gebiedsontwikkeling.nu

http://www.gebiedsontwikkeling.nu
https://www.linkedin.com/company/gebiedsontwikkeling-nu/
https://twitter.com/GEBIEDSONTWnu
https://www.facebook.com/GebiedsontwikkelingNu/?hc_ref=ARQV3VtdF6FGyyKu453V8A6VLv92RJYgak-BSyehUJ8UBHDiVYnagqlvP-jzq9_AwVs&fref=nf





