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VOORWOORD In het jaar 2021 is ‘leven met corona’ onze nieuwe 
werkelijkheid en waren we bijkans het gehele jaar in 
afwachting van een nieuw kabinet. Maar dan heb je 
ook wat! Het is wel enige tijd geleden dat woning
bouw en onze fysieke leefomgeving zoveel aandacht 
(en middelen) kregen in een regeerakkoord. 
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De wereld is inmiddels opnieuw compleet veranderd. 
Tijdens het schrijven van dit voorwoord woedt er een 
oorlog in Europa. Die werpt een schaduw over de toekomst, 
waar we ons in gebiedsontwikkeling bij uitstek om bekom-
meren. Niemand die nu al weet hoe deze oorlog de wereld, 
Europa en dus ook Nederland en het vakgebied gaat raken. 

Toen we – alweer bijna vier jaar geleden – in onze rol als 
directeur en hoogleraar aan dit avontuur begonnen hadden 
we een ambitie die we nauwelijks durfden uit te spreken: 
gebiedsontwikkeling moest weer hoog op de maatschappe-
lijke en politieke agenda komen. Daar gingen wij aan 
bijdragen! Samen met onze deelnemers hebben we de 
afgelopen jaren laten zien dat wonen, mobiliteit, klimaat en 
energie urgente opgaven zijn die niet los van elkaar 
geadresseerd en aangepakt kunnen worden. We hebben de 
samenhang tussen deze opgaven niet alleen op de agenda 
gekregen, maar ook aan beslissers op alle niveaus input 
geleverd over de wijze waarop deze opgaven in projecten bij 
elkaar kunnen worden gebracht.

Dat onze deelnemers uit private, publieke en maatschappe-
lijke kringen komen en kiezen voor een onafhankelijk 
kennisplatform om tot inzichten en te komen is de kracht 
van SKG. We praten nooit namens een belang. We bieden 

inzicht, ontwikkelen nieuwe kennis, verbinden partners en 
organiseren ontmoetingen tussen praktijk, beleid en 
wetenschap. Steeds vaker zijn we een ‘critical friend’ die 
vrijuit mag spreken. En steeds vaker kan bij ons het open, 
eerlijke gesprek worden gevoerd waar we in het vakgebied 
écht verder mee komen. 

Dat onze rol wordt gewaardeerd blijkt ook uit de komst van 
een tweede deeltijdhoogleraar ‘Omgevingsrecht in gebieds-
ontwikkeling’ met een promovendus, beide mogelijk 
gemaakt door het ministerie van BZK. Deze stap past 
naadloos in onze missie om de praktijk te willen snappen 
en de uitvoeringskracht te vergroten.

De volgende stap is om onze ambities om te zetten in meer 
concrete resultaten: uitvoeringskracht organiseren dus! 
Hier is in de ruimtelijke wetenschap nog maar bar weinig 
kennis over, zo leert een eerste analyse ons. Werk aan de 
winkel dus: het organiseren van (kennis over) uitvoerings-
kracht is een opdracht die we met de partners van de SKG 
graag verder oppakken.

Omdat vrijwel alle deelnemers hun lidmaatschap in 2021 
gecontinueerd hebben – en omdat nieuwe kandidaten zich 
wederom melden – kunnen we blijven investeren in onze 
positie als onafhankelijke leerstoel, kennisnetwerk en 
platform. We bedanken daarom alle SKG-leden voor het 
vertrouwen en alle schenkingen. Hopelijk kunnen we over 
een paar jaar wederom constateren dat we het verschil 
hebben gemaakt en een blijvende bijdrage hebben geleverd 
aan het verder professionaliseren van het vakgebied dat ons 
allen bindt.

TOM DAAMEN & CO VERDAAS
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‘ SAMEN MET ONZE DEELNEMERS HEBBEN WE DE AFGELOPEN 
JAREN LATEN ZIEN DAT WONEN, MOBILITEIT, KLIMAAT EN 
ENERGIE URGENTE OPGAVEN ZIJN DIE NIET LOS VAN ELKAAR 
GEADRESSEERD EN AANGEPAKT KUNNEN WORDEN.’



1.1 MISSIE SKG
De missie van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) 
is het bevorderen van een professionele, reflectieve gebieds-
ontwikkelingspraktijk. De SKG verbindt een groeiend aantal 
publieke, private en maatschappelijke organisaties in dit 
vakgebied, dat gericht is op het (her)ontwikkelen van een 
duurzame gebouwde omgeving. De partners van de SKG 
doen een jaarlijkse schenking en geven samen met de 
TU Delft richting en inhoud aan het kennisprogramma van 
de Leerstoel Gebiedsontwikkeling, dat in Delft onderdeel is 
van de faculteit Bouwkunde.

1.2 KERNDOELSTELLINGEN
De missie van de SKG valt uiteen in vijf samenhangende 
kerndoelstellingen die leidend zijn in alle activiteiten van de 
Leerstoel Gebiedsontwikkeling.

1. Het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor de 
gebiedsontwikkelingspraktijk

2. Het verbinden van voor het vak relevante partijen, 
kennisdisciplines en beleidssectoren

3. Het bevorderen van (meer) kwaliteit, duurzaamheid én 
voortgang in projecten

4. Het bijdragen aan voor het vak relevante opleidingen en 
onderzoeksprogramma’s

5. Het stimuleren van kennisuitwisseling en dialoog tussen 
wetenschap en praktijk.

1.3  STRATEGISCHE 
SPEERPUNTEN

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling bouwt voort op een 
stevig fundament, dat in de periode 2006-2017 vanaf de 
oprichting van de SKG is gelegd. In 2018 is de directie van 
de SKG vernieuwd en is de leerstoel met de aanstelling van 
hoogleraar Co Verdaas een nieuwe fase ingegaan. Het team 
aan de TU Delft is sindsdien vernieuwd en het kennispro-
gramma heeft in overleg met de deelnemers van de SKG een 
krachtige impuls gekregen.

In 2020 heeft het dagelijks bestuur de strategische 
speerpunten van de SKG besproken en herijkt. Daarbij is 
naast de bestaande speerpunten een nieuw speerpunt in 
de deelnemersraad vastgesteld: het versterken van de 
formatie van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling, o.a. met 
een nieuwe deeltijdhoogleraar. In 2021 is verder gewerkt 
of nader uitvoering gegeven aan de volgende vijf 
speerpunten. Samen met de kerndoelstellingen van de 
SKG vormen zij de leidraad voor alle activiteiten van het 
team aan de TU Delft.
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1. DE SKG  
EN DE LEERSTOEL  
GEBIEDS ONTWIKKELING  
TU DELFT

‘ ONZE MISSIE IS HET 
BEVORDEREN VAN EEN 
PROFESSIONELE, 
REFLECTIEVE GEBIED   S
ONTWIKKELING SPRAKTIJK.’



A.  Versterken formatie Leerstoel 
Gebiedsontwikkeling

Door de groei van de SKG kan er geïnvesteerd worden in 
de senior onderzoekscapaciteit van de leerstoel en het 
uitbreiden van junior ondersteuning gericht op onderzoek 
en communicatie. Zo kunnen nieuwe, talentvolle 
promovendi goed worden begeleid en kunnen (meer) 
kennisvragen van, voor en met de deelnemers worden 
opgepakt en aangestuurd. Het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarnaast 
aangeboden om samen met de SKG een deeltijdhoogleraar 
Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling (0.4fte) en een 
promotieplek (1.0fte) aan de TU Delft mogelijk te maken. 
Dit is een grote blijk van waardering voor het werk van 
de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en sluit aan op de 
versterkingsstrategie van de SKG. In 2021 is de 
wervingsprocedure van de tweede deeltijdhoogleraar 
opgestart, waarna in het najaar de vacature online is 
gekomen. De versterking van de senior-capaciteit van 
de leerstoel is daarnaast, met de aanstellingen van 
Jutta Hinterleitner (0.2fte) en Wouter Jan Verheul (0.4fte), 
in gang gezet.

B.  Doorontwikkelen van het online platform 
gebiedsontwikkeling.nu

De gebiedsontwikkelingspraktijk verbreedt zich door 
uitdagingen op het terrein van mobiliteit, energie en 
klimaat te combineren met ruimtelijke ontwikkeling en 
stedelijke transformatieopgaven. Dat betekent dat er op 
gebiedsontwikkeling.nu meer aandacht zal worden besteed 
aan (inter)disciplinaire en verbindende kennis, instrumen-
ten en praktijkvoorbeelden. Er blijft ruimte voor nieuws en 
voor opinie, met expliciete voorkeur voor vernieuwende 

perspectieven én de gebruikelijke (onderbouwde) kritische 
blik. Het platform moet een breder en dieper bereik krijgen 
in de Nederlandse beroepspraktijk. Het moet voor ieder die 
zich professioneel op gebiedsontwikkeling richt – beginnend 
én ervaren, operationeel én verdiepend – wat te bieden 
hebben. De redactie van het platform en het team van de 
leerstoel zijn in 2018 hard met dit speerpunt aan de slag 
gegaan. De statistieken laten hiervan zeer positieve effecten 
zien (  zie 2.5 Gebiedsontwikkeling.nu). In 2021 is naast de 
doorontwikkeling van de inhoud en vormgeving van het 
platform – zowel digitaal als in de gebiedsontwikkeling.
krant – ook een aantal technische vernieuwingen door-
gevoerd. In 2022 zal het uiterlijk en gebruikersgemak van 
gebiedsontwikkeling.nu ook een impuls krijgen. 

C. Internationaliseren van het vakgebied

Er is in het verleden wel aandacht besteed aan de vergelij-
king van aspecten van de Nederlandse gebiedsontwikke- 
lingspraktijk met die in het buitenland. Van een structurele 
uitwisseling van inzichten en casuïstiek, of een dialoog met 
buitenlandse experts over sturingsvormen en -instrumen-
ten in gebiedsontwikkeling is nog geen sprake. Dit vergt 
enerzijds meer inzicht in de vertaalslag die nodig is om 
lessen van elders voor de Nederlandse praktijk productief 
te maken. Anderzijds vraagt het om verbinding met de 
kennisinstituten en netwerken in het buitenland die zich op 
een aanverwante manier richten op (het genereren van) 
kennis over gebiedsontwikkeling. Met een Engelstalige 
(start)pagina is gebiedsontwikkeling.nu voor de internatio-
nale bezoeker inmiddels toegankelijker geworden, maar dit 
is slechts een begin. Naast het deelnemen aan relevante 
wetenschappelijke netwerken en congressen werkt de 
Leerstoel Gebiedsontwikkeling op thema’s als infrastruc-
tuur, herontwikkeling en klimaat samen met het mondiaal 
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opererende Urban Land Institute (ULI). Ook is de SKG 
aangesloten op het International Federation for Housing 
and Planning (IFHP).

D.  Profileren SKG en positioneren van 
de Leerstoel

De eerdergenoemde verbreding van het vakgebied in de 
praktijk wordt weerspiegeld door een verbreding in het 
profiel van SKG-partners. In 2018 is de nieuwe fase van 
de SKG gepaard gegaan met een bevestiging van alle 
33 deelnemende organisaties, waaronder naast overheden 
en marktpartijen ook Staatsbosbeheer, het Waterschap AGV, 
Staf Deltacommissaris en Kadaster. Het publiek-private 
netwerk van de SKG heeft zich daarna verder versterkt en 
deels verbreed tot in totaal 46 deelnemers. De Kring van 
Adviseurs van de SKG heeft in 2021 een vergelijkbare 
profielverbreding en vernieuwing ondergaan.

Het verbrede, door de praktijk gedreven publiek-private 
profiel van de SKG is, in combinatie met de sterke  
wetenschappelijke verankering aan de TU Delft en  
gebieds gerichte oriëntatie van de leerstoel, uniek in 
Nederland. Zij is hiermee complementair aan praktijk-
netwerken als het Watertorenberaad en werkt samen 
met instituten als Platform31, het Planbureau voor de 
Leefomgeving of Vereniging Deltametropool. De profi-
lering, positionering en impact van de SKG en de Leerstoel 
Gebiedsontwikkeling wordt explicieter en kan meetbaar 
worden aangetoond. Het vormt een uitstekende basis voor 
de verdere uitbouw van het aantal deelnemers en uitbrei-
ding van het kennisprogramma.

E.  Visie op de Nederlandse 
verstedelijkingsaanpak aanjagen

Het verbindende, pragmatische karakter van gebieds-
ontwikkeling komt voort uit kernwaarden die diep in de 
Nederlandse ruimtelijke ordeningscultuur zijn ingebed. 
Tot het DNA van het vakgebied behoren bijvoorbeeld het 
verenigen van commerciële en maatschappelijke doel-
stellingen en het combineren van creatief ondernemerschap 
met sociaal engagement. Tot nog toe zijn deze kernwaarden 
grotendeels impliciet en onbenoemd, terwijl ze wel funda-
menteel richting en inhoud geven aan de normatieve 
dimensies van het vakgebied. Met andere woorden: die 
kernwaarden bepalen hoe gebiedsontwikkeling uitgeoefend zou 
moeten worden. 

Het belangrijkste ijkpunt is de kwaliteit van de leefomgeving 
die gebiedsontwikkeling oplevert. De kwaliteitseisen zijn 
weliswaar tijd- en opgavegebonden; het streven naar 
kwaliteit als zodanig door vakgenoten is een constante 
factor in het proces. Deze drang heeft de Nederlandse 
praktijk veel ongerealiseerde plannen, maar ook veel goed 
functionerende, hoogstaande stedelijke gebieden gebracht.

De SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling willen op 
basis van de kernwaarden van het vakgebied richting geven 
aan de Nederlandse verstedelijkingsopgave. Een groot deel 
van de organisaties die vorm moeten geven en sturen in 
deze opgave is immers aan de SKG verbonden. Met de 
unieke combinatie van wetenschappelijke inzichten en 
praktijkervaring in ons netwerk, zal de leerstoel een 
platform bieden voor onafhankelijke reflectie op de inhoud 
van en rolverdeling tussen partijen in het Nederlandse 
verstedelijkingsproces. 
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‘ DE SKG EN DE LEERSTOEL 
GEBIEDSONTWIKKELING 
WILLEN OP BASIS VAN  
DE KERNWAARDEN 
VAN HET VAKGEBIED 
RICHTING GEVEN AAN 
DE NEDERLANDSE 
VERSTEDELIJKINGS
OPGAVE.’



Het doel van dit normatieve, strategische speerpunt is het 
ontwikkelen en aanjagen van een nieuw sturingsconcept 
voor de Nederlandse verstedelijkingsopgave dat inhoude-
lijke keuzes combineert met antwoorden op het ‘hoe’ van 
samenhangende opgaven. Als er gestaag kan worden 
geïnvesteerd in integrale gebiedsopgaven en krachtig 
uitvoering kan worden gegeven aan de (her)ontwikkeling 
van een duurzame leefomgeving, dan is de missie van de 
SKG uiteraard geslaagd. De vele kennisvragen rondom 
gebiedsontwikkeling in de praktijk bewijzen echter: er is 
nog veel te doen voor we daar zijn!

1.4 ACTIVITEITEN
Onderzoek en onderwijs

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling werkt met onder andere 
twee fulltime promovendi (mee) aan wetenschappelijk 
onderzoek en draagt bij aan onderwijsprogramma’s binnen 
en buiten de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waaron-
der de post-initiële opleiding Master City Developer (MCD) 
en het programma van de Amsterdam School of Real Estate 
(ASRE). Met publicaties en andere kennisvormen voedt de 
leerstoel tevens de ontwikkeling van het vak gebieds- 
ontwikkeling in termen van beleid, wet- en regelgeving, 
instrumenten en methoden. Ook agenderen we kwesties 
die voor de doorontwikkeling van het vak en haar gemeen-
schap van belang zijn. Hierbij slaan we een brug tussen 
praktische ervaringen en wetenschappelijke inzichten. Er 
wordt altijd gezocht naar een productieve balans tussen 
theorie(vorming), het verzamelen en duiden van empirische 
bewijsvoering, en het uitdragen van nieuwe perspectieven, 
concepten, instrumenten en oplossingen. 

In 2021 heeft de Leerstoel Gebiedsontwikkeling meege-
werkt aan een verkenning waarbij meerdere praktijkorganen 
zijn ondervraagd over de onderwijsbehoefte in het werk-
veld. Daaruit is het initiatief ontstaan om de bestaande 
Master City Developer-opleiding een impuls te geven met 
een of enkele nieuwe modules en meer online studiemoge-
lijkheden. Eind 2021 en begin 2022 hebben verschillende 
geconsulteerde organen ook financiële steun voor deze 
vernieuwingsimpuls toegezegd. In het volgende jaarverslag 
zal dit nader worden toegelicht.

Kennisbijeenkomsten (nu ook online!)

Ieder jaar verzorgt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling in 
samenwerking met partners, instituten en/of andere 
universiteiten kennisbijeenkomsten door het hele land, zoals 
expertsessies, masterclasses en seminars. In 2021 is daarbij 
de omschakeling naar online versies van deze bijeenkomsten 
doorgezet, maar zijn er gelukkig ook enkele fysieke bijeen-
komsten geweest, waaronder de viering van ons 15-jarig 
bestaan in Delft op 5 november. Alle kennisbijeenkomsten 
komen primair voort uit het kennisprogramma van de 
leerstoel, hoewel er ook (extra) bijeenkomsten kun nen 
worden geagendeerd die aansluiten op een actueel maat-
schappelijk debat met grote relevantie voor gebiedsontwik-
keling (  zie voor een overzicht 2.1 Kennisbijeenkomsten). 
Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt, waarin 
zowel generieke inzichten als specifieke praktijklessen 
worden vastgelegd. Kennisbijeenkomsten kunnen ook 
onderdeel zijn van een reeks, een leergang, of een 
onderzoeksproject.
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Gebiedsontwikkeling.nu

Het onafhankelijke platform gebiedsontwikkeling.nu 
fungeert als een open bron van kennis voor professionals, 
onderzoekers en studenten die zich bezighouden met 
gebiedsontwikkeling. Kennisuitwisseling en dialoog tussen 
wetenschap en praktijk staat centraal op het platform, maar 
ook het aanjagen van dialoog tussen publiek en privaat en 
tussen de verschillende vakspecialisaties in gebiedsontwik-
keling zoals bestuurskunde, vastgoedkunde, planologie, 
recht en stedenbouw. Het op toegankelijke wijze ontsluiten 
van verschillende soorten wetenschappelijke kennis leidt tot 
concrete handreikingen en inzichten voor de praktijk. De 
praktijkvoorbeelden en casuïstiek op het platform bieden 
een rijkdom aan empirisch materiaal dat voor onderzoek en 
onderwijs gebruikt kan worden. In 2021 is de projectenkaart 
aangevuld, waarin de belangrijkste en meest innovatieve 
gebiedsopgaven in Nederland opgenomen en gedocumen-
teerd worden.

1.5  KENNISPROGRAMMA  
2018 – 2024

De afgelopen jaren is het huidige kennisprogramma, dat 
in 2018 door de leden van de SKG is vastgesteld, een brede 
maar robuuste basis gebleken voor de activiteiten van de 
Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.  
De thema’s in het zogenoemde bollenschema (  zie figuur) 
zijn nóg urgenter geworden en de basisbegrippen proces, 
samenwerking, ontwerp en waarde blijken met recht de kern 
van ons vakgebied te duiden. Zo krijgen we wetenschap-
pelijk en praktisch dus steeds meer grip op waar het in 
gebiedsontwikkeling om draait. Daarbij bouwen we 

dankbaar voort op wat al in de eerste publicatie van de 
leerstoel, ‘De engel uit het marmer’ uit 2007, werd vast-
gesteld: in gebiedsontwikkeling moeten betrokken 
partijen de doorwaadbare plaats vinden om uiteenlopende 
waarden te verenigen in integrale plannen en haalbare 
ruimtelijke projecten. 

De recente komst van uiteenlopende deelnemers als 
Staatsbosbeheer, Kadaster, Deltacommissaris en Vesteda bij 
de SKG bewijst dat het vakgebied zich disciplinair verbreed 
en dat de zogenoemde waardeketen van gebiedsontwikke-
ling zich verdiept; met name in het beheer, de exploitatie 
en het gebruik van gebieden. Daarnaast zien we dat de 
Rijksoverheid, met de terugkeer van een minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), weer een 
meer regisserende rol in de ruimtelijke ordening van 
Nederland wil gaan spelen. Beide trends zullen zich naar 
verwachting doorzetten, hetgeen voor kennis, beleid en 
praktijk tot nieuwe vragen, kansen en uitdagingen leidt.

Het kennisprogramma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling 
aan de TU Delft is gebaseerd op de resultaten van bilaterale 
gesprekken en bijeenkomsten met de leden en het bestuur 
van de SKG. Het programma richt zich op vier urgente 
maatschappelijke thema’s (rood) en de vier ‘klassieke’ 
basisbegrippen van kennis in gebiedsontwikkeling (blauw). 
De trits inclusief, vernieuwend en verankerd (groen) geeft 
de brede oriëntatie van de leden op duurzaamheid in het 
vakgebied weer, die wij evenwichtig aan bod laten komen. 

Met onderzoek en onderwijs, kennisbijeenkomsten en het 
platform gebiedsontwikkeling.nu levert de leerstoel aan de 
hand van deze thema’s een verbindende, effectieve en 
toekomstgerichte kennisbijdrage aan de wetenschap en 
praktijk van gebiedsontwikkeling. In het navolgende zetten 
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‘ WETENSCHAP PELIJK  
EN PRAKTISCH KRIJGEN 
WE STEEDS MEER GRIP 
OP WAAR HET IN 
GEBIEDS ONTWIKKELING 
OM DRAAIT.’



we de kernthema’s, basisbegrippen en oriëntatie van ons 
kennisprogramma nog even kort uiteen.

Onze kernthema’s: wonen, mobiliteit, energie 
en klimaat

De woningmarkt zit vast. We weten hoe we woningen 
moeten bouwen: door bestaande bebouwde gebieden te 
verdichten of te transformeren, of door andere gebieden 
buiten of aan de randen van steden en dorpen voor ontwik-
keling aan te wijzen. Er zijn uiteraard grote regionale 
verschillen, maar dat het realiseren van voldoende woning-
en – of in het verlengde: het beter laten functioneren van de 
Nederlandse woningmarkt – een grote maatschappelijke 
opgave is staat buiten kijf. Wonen raakt het hart van 
gebiedsontwikkeling.

Mobiliteit is een thema dat door vrijwel alle deelnemers 
cruciaal wordt genoemd. Zowel de weg – voor (deel)auto’s, 
maar ook voor de (elektrische) fiets – als de OV-infra-
structuur nadert op veel plekken de grenzen van zijn 
capaciteit. En dat terwijl er nog 1 miljoen woningen  
in Nederland bijgebouwd moeten worden. Naast verander- 
ingen in de keuzes van mens en bedrijf ten aanzien van hun 
mobiliteit (mede door corona), moeten investeringsplannen 
in bestaande en nieuwe infrastructuur in Nederland 
zorgvuldig tegen het licht worden gehouden. Goede 
bereikbaarheid blijft voor gebiedsontwikkeling essentieel, 
maar op het vlak van mobiliteit en de bekostiging van 
infrastructuur kunnen veranderingen worden verwacht. 

De transitie naar een CO2-arme samenleving is de derde 
maatschappelijke opgave die in de opdracht van de 
Leerstoel Gebiedsontwikkeling centraal staat. Zowel het 
verduurzamen van de bestaande vastgoedvoorraad als het 
duurzaam ontwikkelen van nieuwbouw brengt veel vragen 
met zich mee: over technische innovaties, netwerken, 
financiering en bekostiging, organisatie, wet- en regelge-
ving, gebruik van data en ruimtelijke inrichting. De 
Nederlandse aanpak met Regionale Energie Strategieën 
(RES) moet op de regionale investeringsagenda’s en 
gebiedsontwikkelingen worden afgestemd. Hoe dit in de 
praktijk vorm moet krijgen is een belangrijke onderzoeks-
vraag, waarover de leerstoel inmiddels nauw met het 
Nationaal Programma en anderen samenwerkt.

Klimaatverandering raakt ook direct aan gebiedsontwikke-
ling: hitte, droogte en wateroverlast zijn van uitzondering 
verworden tot de nieuwe norm. Daar zijn de afgelopen 
jaren, onder andere door uitspraken van de Raad van State, 
aanscherpingen ten aanzien van geluid, fijnstof, stikstof-
depositie en PFAS bij gekomen. Dat vraagt niet alleen om 

VERBINDEND 
Uitdagingen voor GO

EFFECTIEF 
Sturen in GO

TOEKOMSTGERICHT 
Duurzame GO

WONEN MOBILITEIT ENERGIE KLIMAAT

PROCES WAARDE ONTWERP SAMEN-
WERKING

INCLUSIEF VERNIEUWEND VERANKERD

Kennisprogramma  
SKG 2018 – 2024
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meer inzicht in (potentiële) gevolgen van veranderingen in 
het klimaat voor bestaande gebouwen, gebieden en infra-
structuur. Het vraagt ook om nieuwe eisen aan en creatieve 
concepten voor de (her)ontwikkeling van onze leef- 
omgeving. Klimaatadaptatieve gebiedsontwikkeling is  
een blijvende, interdisciplinaire (kennis)opgave waar de 
leerstoel een leidende rol in wil gaan vervullen. 

Onze basisbegrippen: proces, waarde, ontwerp 
en samenwerking

De opgaven mogen dan veranderen en raken aan meerdere 
schaalniveaus, vier basisbegrippen blijven onderdeel van het 
repertoire van de SKG: proces, waarde, ontwerp en samen-
werking. Wat betekenen de nieuwe opgaven voor de 
inrichting van het proces en publiek-private contract, 
samenwerkings- en sturingsvormen? Wat is de rol van het 
ontwerp en welke financierings- en bekostigingsvormen 
zijn haalbaar in het licht van maatschappelijke kosten en 
baten? Dergelijke vragen vormen de basis van enkele 
doorlopende onderzoeks- en/of promotietrajecten. We 
kunnen hierbij rijkelijk putten uit het werk dat in het 
verleden al door de Leerstoel Gebiedsontwikkeling is verzet 
en ons (verder) laten inspireren door inzichten uit discipli-
nes als stadssociologie, -economie, stedenbouw, planologie 
en recht, geografie, de politieke-, bestuurs- en organisatie-
wetenschappen en de bedrijfskunde. 

Wel vragen de vier kernthema’s van nu om het herijken 
van de inzichten rondom onze basisbegrippen. Wat zijn 
de verstedelijkingsconcepten voor een duurzame toekomst? 
Wat zijn de financiële arrangementen rondom energie 
en klimaat? Welke principes van financiering en bekostiging 
horen bij de groeiende en meer diverse mobiliteitsvraag 
van mens en bedrijf? Hoe groot zijn benodigde  

(voor)investeringen, en wat voor publiek-private arrange-
menten vergt dit? Dit zijn vragen waar de deelnemers al 
volop mee bezig zijn en waar bij uitstek een rol ligt voor 
de SKG en de leerstoel: om als lerend netwerk de ervaringen 
te delen, waar nodig nieuwe kennis te ontwikkelen en 
waar gewenst onderwerpen te agenderen en debat in het 
vakgebied erover aan te jagen.
 
Oriëntatie op de toekomst: inclusief, 
vernieuwend, verankerd

De drie begrippen inclusief, vernieuwend en verankerd in ons 
kennisprogramma verwijzen niet alleen naar het (potentiële) 
product of resultaat van gebiedsontwikkeling – dat we 
onder zoeken binnen de thema’s waarde en ontwerp – maar 
evenzeer over het ‘hoe’, gevat in de thema’s proces en 
samenwerking. Zo gaat het streven naar innovatie bijvoor-
beeld gepaard met de intrede van nieuwe partijen die 
nieuwe belangen, expertise, businessmodellen en 
vernieuwende oplossingen ter tafel brengen. Eisen ten 
aanzien van inclusieve gebiedsontwikkeling kunnen 
betrekking hebben op de betaalbaarheid en toegankelijkheid 
van te realiseren woningbouw, werkruimte en voor-
zieningen, maar het kan ook gaan over de manier waarop 
de omgeving van een project (burgers, gebruikers, 
ondernemers) bij het planvormingsproces en besluitvorming 
betrokken wordt. Iedere gebiedsontwikkeling moet 
daarnaast rekening houden met bestaande gebouwen en 
landschappelijke of stedenbouwkundige structuren, de 
historie en betekenis die door betrokkenen aan een gebied 
wordt gegeven. Het product en het proces van gebieds-
ontwikkeling liggen dus altijd in elkaars verlengde.
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In de tabel hieronder zijn een aantal aspecten waar de 
thema’s en kernwaarden van het kennisprogramma betrek-
king op hebben samengevat. De lijst met aspecten is niet 
uitputtend en constant in beweging, maar de thema’s zijn 
de afgelopen periode robuust gebleken. 

VERBINDEND
UITDAGINGEN VOOR GEBIEDSONTWIKKELING

ASPECTEN

1 Wonen Woningtypen en gebruiks-, eigendoms- en 
financieringsvormen van woningbouw

2 Mobiliteit (Deel)modaliteiten, (rijks)financiering en bekostiging, 
nieuwe ruimtelijke mobiliteitsoplossingen (hubs) 

3 Energie Gebruik en opwekking duurzame energie(bronnen), 
RES’en, co-financiering en collectief eigendom

4 Klimaat Bodemdaling, water, hitte, droogte, biodiversiteit

EFFECTIEF
STUREN IN GEBIEDSONTWIKKELING

5 Proces Leiderschap, strategievorming, participatie, legitimiteit

6 Waarde MKBA, brede welvaart, SDG’s, ESG-beleid

7 Ontwerp Concept- en planontwikkeling, ontwerp- en 
ontwikkelstudies, creativiteit, verbeeldingskracht, data

8 Samenwerking Contract- en coalitievorming, governance-structuren, 
organisatiekracht, publiek-publiek en publiek-privaat

TOEKOMSTGERICHT 
DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

A Inclusief Geluk, gezondheid, betrokkenheid, vitaliteit

B Vernieuwend Innovatie, circulariteit, smart/data, deeleconomie

C Verankerd Erfgoed, gebiedsidentiteit, historie, authenticiteit

 

Kernwaarden en aspecten van 
het kennisprogramma
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Kennisprogramma voor en samen met de leden

We merken onder leden een grote behoefte aan een 
handelingsperspectief dat richting, inspiratie en houvast 
biedt, zowel voor kwetsbare sociale wijken als voor de 
meest prestigieuze ontwikkelgebieden van Nederland. 
Het lopende kennisprogramma moet hierin voorzien, maar 
deelnemers blijken daarnaast soms ook de wens te hebben 
om samen met de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan 
specifiekere vraagstukken te werken. We willen hierin 
vanuit de leerstoel een faciliterende en ondersteunende rol 
blijven spelen, en daarbij zoveel mogelijk met deelnemers 
samen aan de slag gaan; vooral als de inzichten die we 
daarin opdoen voor alle leden meerwaarde hebben. De 
afgelopen periode heeft deze manier van werken – het 
combineren van een vast kennisprogramma met interessan-
te, kortlopende onderzoeken en kennistoepassingen – tot 
concrete doorwerking van kennis in de praktijk gezorgd. 
Daarnaast heeft het steeds meer gelezen artikelen op het 
platform gebiedsontwikkeling.nu opgeleverd. De scheidslijn 
is hierbij steeds dat de inzet van de SKG gericht is op het 
ontwikkelen en ontsluiten van breder toepasbare kennis en 
praktijkervaringen.

1.6  OUTPUT VAN DE 
LEERSTOEL GEBIEDS
ONTWIKKELING

De SKG wil een lerend netwerk zijn. Dat betekent dat reeds 
opgebouwde kennis zo goed mogelijk gedeeld moet worden 
binnen (en buiten) het netwerk en dat steeds weer nieuwe 
inzichten ontwikkeld worden. Om hier richting aan te 
geven, is het ook zaak stil te staan bij de aard en diepgang 
van de output en hier enige ordening in aan te brengen.

Gebiedsontwikkeling.nu

Het hart van onze output is gebiedsontwikkeling.nu. Dit is 
het platform over het vakgebied waarbij actuele projecten, 
inzichten, kennis en ervaring voor een breder publiek 
gedeeld worden. Getuige het stijgende aantal unieke 
bezoekers weten steeds meer professionals de SKG-site te 
vinden. De site is gericht op de actualiteit en functioneert 
tevens als archief en toegangsloket om bij de achterliggende 
bronnen van kennis te komen.

Kennisbijeenkomsten

Een andere manier om inhoud en vorm te geven aan de 
missie van de SKG, is het organiseren van meer verdiepende 
bijeenkomsten. In eerste instantie zijn deze gericht op de 
eigen deelnemers, met als doel vraagstukken met elkaar te 
analyseren, oplossingen aan te dragen en waar nodig 
gerichte vervolgafspraken te maken. Die kunnen variëren 
van het genereren van meer data en kennis tot het agenderen 
van zaken die bijvoorbeeld raken aan wet- en regelgeving.
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SKG Jaarcongres en Award

Ieder jaar organiseert de Leerstoel Gebiedsontwikkeling 
een dagcongres voor de Nederlandse praktijkgemeenschap 
rond gebiedsontwikkeling. In november 2020 is het 
jaarcongres verplaatst naar maart 2021 en omgezet in 
SKG Studio, in samenwerking met het Ministerie van 
BZK en de producenten van het NOVI-congres. De 
precieze vorm is van meerdere factoren afhankelijk, maar 
een jaarlijks treffen tussen professionals met een diverse 
achtergrond en het delen van bijdragen voor en door de 
(internationale) wetenschap en praktijk van 

gebiedsontwikkeling voorziet zeer in een behoefte. Na de 
pandemie moet het SKG Jaarcongres dus weer in fysieke 
vorm terugkeren. De SKG Award voor duurzame 
gebiedsontwikkeling zal vanaf 2022 om het jaar uitgereikt 
worden. Deze prestigieuzer wordende juryprijs zal ook dan 
worden vergezeld met de populaire publieksprijs, waarvoor 
vakgenoten via gebiedsontwikkeling.nu veelvuldig hun 
stem uitbrengen. 

Bijdragen aan symposia en bijeenkomsten 
van derden

Bijdragen aan symposia en bijeenkomsten van derden 
dienen een tweeledig doel: het delen van kennis en ervaring 
met een ander/groter publiek enerzijds, en het ophalen van 
inzichten en behoeften in de vakgemeenschap anderzijds. 
Uiteraard is er ook een publicitair doel: de SKG presenteert 
zich hier als dé kennispartner voor gebiedsontwikkeling in 
Nederland. In dit kader is al een samenwerking opgezet met 
het nationale programma Stedelijke Transformatie, opgezet 
door Ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend 
Nederland, IPO, VNG, IVBN en getrokken door Platform31. 
Daarnaast levert de Leerstoel Gebiedsontwikkeling een 
bijdrage aan (het ontwikkelen van) de informele netwerken 
en inhoudelijke programma’s van Holland Metropole en de 
NOVI-Alliantie.

Onderwijsproducten

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker 
benaderd voor het geven van onderwijs, van losse colleges/
masterclasses tot het geven van een volledig (vaak in-house) 
trainingsprogramma. Op dit vlak wordt primair samen-
werking gezocht met de MCD-opleiding, welke door de 
TU Delft samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam 

15 Jaar SKG (foto: Sander van Wettum)
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wordt georganiseerd. Andere gremia waarmee wordt 
gesproken over onderwijs zijn Scobe, Spryg, Platform31 
en ASRE. Hieruit blijkt dat er grote vraag is naar weten-
schappelijke duiding en strategisch inzicht in de rol die 
gebiedsontwikkeling kan spelen in de Nederlandse en 
internationale verstedelijkingsopgave. De leerstoel zal 
hierin een meer leidende rol gaan nemen, onder andere 
door (online) onderwijsmateriaal te ontwikkelen.

Opiniërende artikelen, columns en andere 
(media)uitingen

De taak van de SKG is ook vraagstukken te agenderen, 
urgentie te creëren en het debat te initiëren. Dat kan door 
middel van opiniërende bijdragen in landelijke media of 
vakbladen, of door in deze media, indien gewenst en 
opportuun, commentaar te leveren. Hierbij geldt dat 
teamleden van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling nooit 
namens alle SKG-deelnemers kunnen en moeten willen 
spreken; zij doen dat vanuit de onafhankelijke wetenschap-
pelijke positie van de TU Delft. Wel is het zaak hier gepast 
en gebalanceerd mee om te gaan, en bij tijd en wijle bij de 
deelnemers te verifiëren hoe men deze rol apprecieert. Dit 
punt houdt namelijk verband met de SKG-speerpunten 
‘positionering’ en ‘visie’ en de kritische doch pragmatische 
invloed die de leerstoel op de bredere verstedelijkingsopga-
ve wil uitoefenen. 

Vakpublicaties

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling ziet het als haar taak om 
ervaringen, kennis en verworven inzichten uit de weten-
schap en praktijk vast te leggen in praktijkgerichte publica-
ties, vaak in samenspraak met de SKG-deelnemers of met 
collega’s uit de kenniswereld. Deze publicaties hebben de 

professionele gemeenschap van gebiedsontwikkelaars in 
Nederland als doelgroep. Publicaties in vakbladen zijn dus 
beschrijvend en toepassingsgericht van aard, dragen bij aan 
de verdere professionalisering van het vakgebied en 
vergroten de positie van de SKG als inhoudelijk boegbeeld 
van gebiedsontwikkeling.
 
Wetenschappelijke publicaties

Tot slot is het de ambitie van de SKG om de komende jaren 
krachtig bij te dragen aan het verstevigen van de weten-
schappelijke basis van het vakgebied. Gebiedsontwikkeling 
staat bekend als een relatief nieuwe, verbindende discipline 
die zich voedt met tal van wetenschappelijke disciplines. 
Daar waar kansen worden gezien voor wetenschappelijke 
output – bijvoorbeeld door aanstelling en begeleiding van 
promovendi of samenwerking met andere wetenschappers 
– zal dit worden opgepakt, maar alleen als dit de primaire 
missie van de SKG als lerend netwerk versterkt en (op 
termijn) bijdraagt aan het genereren van toepasbare kennis 
en oplossingen in gebiedsontwikkeling. Zo wordt gebieds-
ontwikkeling als verbindende specialisatie tussen aanpalen-
de disciplines op termijn volwassen en kan het naast een 
praktijkgerichte ook een intellectuele en methodologische 
bijdrage leveren aan de ruimtelijk georiënteerde 
wetenschapsgebieden.

Per activiteit zal door het team van de Leerstoel Gebieds-
ontwikkeling – naast de verslagen die u van ons gewend 
bent – een selectie worden gemaakt van de hiervoor 
opgesomde output, aansluitend op het doel dat wij met 
een inhoudelijk thema hebben: verkennend, agenderend, 
of (kennis)verspreidend.
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1.7 DE VOLGENDE STAP:  
HET KENNISPROGRAMMA  
2021  2024
Herstelperiode na corona

In de periode na de vorige, financiële crisis en daarop-
volgende economische recessie (2008-2013) heeft de SKG 
een kritische periode in vastgoed- en gebiedsontwikkeling 
met glans doorstaan door aan de kennisbasis te blijven 
bouwen en actief met de leden te reflecteren op een nieuwe 
ruimtelijke werkelijkheid. Afgelopen jaar is na het uitbreken 
van de coronacrisis – waaraan al verscheidene kleine crises 
voorafgingen die gebiedsontwikkeling raakten, zoals PFAS 
en stikstof – opnieuw een reeks van korte en langere 
publicaties verschenen om professionals in gebiedsontwik-
keling via ons platform gebiedsontwikkeling.nu snel nieuwe 
inzichten en houvast te geven in een uiterst onzekere tijd. 
De oorlog in Oekraïne komt hier bovenop. De komende tijd 
zal moeten blijken hoe deze nieuwe internationale crisis de 
Europese en Nederlandse samenleving raakt en welke 
impact dit heeft op ons vakgebied. 

Met het nieuwe regeerakkoord is duidelijk geworden dat het 
Rijk de woningbouw en Nederlandse ruimtelijke ordening 
hoog op de agenda heeft staan. Bereikbaarheid, stikstof, de 
versterking van de natuur en het landelijk gebied, en de 
energietransitie zijn hier in de praktijk onlosmakelijk mee 
verbonden. In hoeverre het regeerakkoord en de benoeming 
van een minister ook zal leiden tot het benodigde samen-
hangende beleid, gekoppelde budgetten en integrale 
planvorming is uiterst onzeker. Het maken van Rijk-
regioafspraken via regionale investeringsagenda’s (RIA’s) 

met krachtige publiek-privaat-maatschappelijke coalities 
– een aanpak waar de Leerstoel Gebiedsontwikkeling zich 
voor inzet – is nog niet scherp in beeld. Wat wel duidelijk is, 
is dat de komende periode steeds meer vragen aan de orde 
zullen komen over:

• De governance en integrale planvorming voor 
gebiedsontwikkeling (procesmatig, financieel, 
organisatorisch, juridisch);

• De rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven in de 
bekostiging van de Nederlandse verstedelijkingsopgave; en

• De veranderende wijze waarop (de ontwikkeling van) wijken 
en gebieden financieel-economisch en maatschappelijk 
gewaardeerd worden (bijv. MKBA, brede welvaart). 

Dit zijn vraagstukken waar de Leerstoel Gebiedsontwik-
keling zich de komende periode, naast reeds lopende 
onderzoeksprojecten en -initiatieven, op wil gaan richten. 

Kennisverspreiding en innovatief onderwijs

De kroon op de vorige fase van de Leerstoel Gebieds-
ontwikkeling was het boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’, 
dat nog steeds een goede handreiking biedt aan studenten 
en professionals die zich met gebiedsontwikkeling willen 
bezighouden. Dat werk is zowel in digitale als gedrukte 
vorm nog steeds erg in trek. In samenwerking met de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, het Ministerie van BZK 
en het nationaal programma Stedelijke Transformatie, 
wordt aan een vervolg gewerkt in de vorm van nieuw online 
en fysiek studiemateriaal. Zo wil de TU Delft en de 
Leerstoel Gebiedsontwikkeling zich inzetten om kennis en 
competenties van studenten en professionals blijvend te 
verbreden, verdiepen en actueel te houden. In de huidige 
praktijk is de vraag naar kennis en competenties over 
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gebiedsontwikkeling groot, vooral aan de publieke zijde van 
het vakgebied. Het is van intrinsiek belang voor de kwaliteit 
van gebiedsontwikkeling om op het vlak van kennis en 
competenties balans na te streven. Kennisverspreiding en 
innovatieve onderwijsvormen zijn daarvoor essentieel. De 
SKG steunt dit en wil dit samen met haar unieke netwerk 
aanjagen en voeden met actuele casuïstiek en expertise. 

1.8  NIEUWE SKG 
DEELNEMERS 2021

De SKG groeide in 2021 met SADC, de Provincie Utrecht 
en de gemeenten Almere en Zwolle verder tot een netwerk 
van 46 publieke en private deelnemers. De SKG stelt zich 
als doel om dit deelnemersveld verder uit te bouwen en te 
verbreden, zodat de Leerstoel Gebiedsontwikkeling haar 
unieke positie als onafhankelijk platform en kennis- 
gedreven netwerk op het snijvlak van wetenschap en praktijk 
verder kan uitbouwen. Samen met de leden kan de SKG zo 
haar missie steeds effectiever vervullen en een onmisbare 
kennisinfrastructuur in het vakgebied uitbouwen. 

Gemeente Almere 

De Gemeente Almere kent een grote woningbouwopgave. 
Voor de invulling van deze opgave is een verschuiving 
ingezet van stadsuitbreiding, waar de gemeente altijd erg 
op gericht is geweest, naar binnenstedelijke transformaties. 
Met een deel van het vastgoed dat bijna 50 jaar oud is, 
staat Almere voor de opgave hoe transformatie, sloop of 
nieuwbouw op een duurzame manier kan worden uitge-
voerd. Sommige duurzaamheidsthema’s krijgen in Almere 
al veel aandacht, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit, 
maar andere nog relatief weinig, zoals circulariteit en 
duurzame mobiliteit. Met de ‘Leidraad Duurzame 
Gebiedsontwikkeling’ worden verschillende pilots gedaan. 
Door deel te nemen aan de SKG wil zij hierover haar 
bevindingen en lessen delen, maar ook lering trekken uit 
de ervaringen van andere bij gebiedsontwikkeling betrok-
ken publieke en private partijen.

Gemeente Zwolle 

De Gemeente Zwolle is de afgelopen jaren bezig het 
stationsgebied te herontwikkelen naar een hoogwaardig 
2e centrum. De aanpassingen van het spoor en het station 
Zwolle dienden als aanjager voor de rest van het gebied, 
waar wonen, werken, innovatie, infrastructuur en onderwijs 
samen komen. In samenwerking met de Provincie Overijssel 
kiezen ze voor een ‘zachte’ sturingsaanpak, door voorname-
lijk in te zetten op coalities tussen verschillende partijen. 
De afgelopen jaren heeft dit goed gewerkt in de planvor-
ming, maar het zal moeten blijken of deze aanpak ook de 
beste is tijdens de uitvoering. De gemeente hoopt door de 
aansluiting bij de SKG extra handvatten te krijgen over hoe 
om te gaan met grootschalige herontwikkeling van binnen-
stedelijke (stations)gebieden en te leren van haar netwerk. 
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‘ DE SKG GROEIDE IN 2021 MET SADC, DE PROVINCIE 
UTRECHT EN DE GEMEENTEN ALMERE EN ZWOLLE 
VERDER TOT EEN NETWERK VAN 46 PUBLIEKE EN 
PRIVATE DEELNEMERS.’



Provincie Utrecht 

De Provincie Utrecht staat voor een forse opgave om een 
stevige groei in het aantal inwoners en verplaatsingen in 
haar grondgebied de ruimte te bieden. Tegelijkertijd wil 
Utrecht een mooie en leefbare provincie blijven. Groen is 
van onomstotelijke waarde als het gaat om de gezondheid 
van inwoners, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De 
overheden in de Provincie Utrecht zetten gezamenlijk in op 
Groen Groeit Mee. Binnenstedelijke ontwikkeling en 
verdichting moeten daarom worden gecombineerd met het 
behoud en de versterking van de kwaliteit van het landelijk 
gebied. Dit vertaalt zich in tal van samenhangende opgaven 
binnen en buiten de gebouwde omgeving. De bouw van 
betaalbare woningen, het ontwikkelen van een multimodaal 
mobiliteitsnetwerk en het mogelijk maken van duurzame 
energieopwekking zijn belangrijke prioriteiten voor de 
provincie. Via het netwerk van de SKG kan zij hier 
kennis over ophalen, delen en het gesprek aangaan met 
collega-provincies en andere partijen in het vakgebied.

SADC 

SADC (Schiphol Area Development Company) zet zich in 
om hoogwaardige, bereikbare en duurzame werkmilieus te 
ontwikkelen in de omgeving van Schiphol. Hiermee streeft 
SADC niet alleen naar versterking van de internationale 
concurrentiepositie van de luchthaven, door haar 
publiek-private karakter en de strategische ligging van haar 
werkgebieden is SADC ook een unieke partner in de verdere 
verstedelijking van de Metropoolregio Amsterdam. Ook 
voor de SKG is SADC, als enige gebiedsgerichte joint 
venture tussen twee gemeenten (Haarlemmermeer en 
Amsterdam), de Provincie Noord-Holland en Schiphol 
Group, een bijzondere deelnemer. Kennisvragen van de SKG 
rond duurzame gebiedsontwikkeling, de bekostiging van 
openbaar vervoer en het gebruik van data zullen in nauwe 
samenspraak met SADC worden opgepakt.
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‘ DE BOUW VAN BETAALBARE WONINGEN, HET 
ONTWIKKELEN VAN EEN MULTIMODAAL 
MOBILITEITSNETWERK EN HET MOGELIJK 
MAKEN VAN DUURZAME ENERGIEOPWEKKING 
ZIJN BELANGRIJKE PRIORITEITEN.’



2.1 KENNISBIJEENKOMSTEN
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling organiseerde in 2021 zes 
kennisbijeenkomsten. Twee daarvan waren masterclasses 
die onderdeel zijn van de Leergang Intensief en Meervoudig 
ruimtegebruik (sLIM), die dit jaar voor het laatst in 
samen werking met de Center for Urban Studies van 
de Universiteit van Amsterdam werden georganiseerd. Door 
de corona-pandemie heeft het SKG Jaarcongres in fysieke 
vorm niet kunnen plaatsvinden, maar in plaats daarvan 
hebben we de SKG Studio georganiseerd met wederom de 
uitreiking van de SKG Award voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. De nadruk lag inhoudelijk veel op het 
thema gezondheid binnen gebiedsontwikkeling, maar ook 
thema’s zoals klimaat, energie, mobiliteit en erfgoed zijn de 
revue gepasseerd.

KENNISBIJEENKOMSTEN 2021
• 17 februari – sLIM Webinar ‘The Healthy City’ 

(webinar) 
• 31 maart – SKG Studio: van ambities naar uitvoering 

(webinar) 
• 26 april – Erfgoed en Gebiedsontwikkeling (webinar) 
• 23 september – sLIM Masterclass Gezondheid en 

Gebiedsontwikkeling 1 (fysiek te Utrecht) 
• 5 november 2021 – SKG 15 Jaar (fysiek te Delft)
• 1 december – sLIM masterclass Gezondheid en 

Gebiedsontwikkeling 2 (webinar). 
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SLIM WEBINAR ‘THE HEALTHY CITY’  
(WEBINAR) – 17 FEBRUARI 2021  

Locatie 
Online 

Sprekers
• Tom Daamen (SKG/TU Delft)
• Dries Drogendijk (Gemeente Amsterdam) 
• Frederico Savini (Universiteit van Amsterdam)
• Leendert Verhoef (Urban Living Labs -AMS Institute)
• Johan Snel (AM).

Gezondheid is een relatief nieuw onderdeel van duur-
zame gebiedsontwikkeling. Tijdens het sLIM webinar op 
17 februari werd aan de hand van de casus Bajeskwartier 
in Amsterdam duidelijk dat onder andere experimenteren in 
Living Labs helpt om gezondheidsingrepen te integreren 
in de gebiedsontwikkelingspraktijk. 

ERFGOED & GO KENNISBANK HERBESTEMMEN –  
26 APRIL 2021  

Locatie 
Online 

Sprekers
• Arno Boon (BOEi)
• Carola Hein (TU Delft)
• Mascha van Damme (Het Oversticht)
• Bauke Tuinstra (TWA Architecten)
• Floris Schrijvers (AM)
• Frank Zegers (E4S Consult).
 
Moderator 
Co Verdaas (TU Delft) 
 
Bij veel ontwikkellocaties heb je te maken met erfgoed, 
variërend van vastgoed tot landschappelijke elementen. 
In de kennisbijeenkomst Erfgoed en Gebiedsontwikkeling 
op 26 april werd de waarde hiervan voor gebiedsontwikkeling 
besproken. Wat is deze, en hoe neem je dit mee in een 
project? Ook werd de Kennisbank Herbestemmen gelan-
ceerd, een samenwerkingsverband van BOEi en de 
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.

sLIM webinar

Erfgoed & GO
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SLIM MASTERCLASS GEZONDHEID  
& GO 1 – 23 SEPTEMBER 2021  

Locatie 
Anatomiegebouw Utrecht

Sprekers
• Richard Goossens (TU delft)
• Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis) 
• Joost van Faassen (Gemeente Utrecht) 
• Yvonne van Mierlo (Blauwhoed)
• Renate Schultz-Zuidgeest (Project X-tra)
• Susan Groot Jebbink (Sweco)
• Ad de Bont (Urhahn Urban Design)
• Rinske Brand (Brand Urban Agency)
• Stef Weekers (Urban Matter).

Moderator 
Co Verdaas (TU Delft) 
 
Hoe belangrijk gezondheid ook is, het is nog geen vast 
onderdeel van gebiedsontwikkeling. Tijdens de sLIM-mas-
terclass op 23 september, georganiseerd door de Stichting 
Kennis Gebiedsontwikkeling voor de reeks sLIM-master-
classes, werd duidelijk dat gezondheid partijen helpt om 
sectorale schotten te doorbreken en het gebruik van de 
leefomgeving centraal te stellen. 

In gebiedsontwikkeling kunnen we niet meer om gezond-
heid heen, en door corona is de urgentie rondom dit 
vraagstuk alleen maar groter geworden. Experts gingen in 
deze bijeenkomst uitvoerig in op hoe dit te realiseren valt. 

SKG 15 JAAR – 5 NOVEMBER 2021 

Locatie
Oranjezaal Faculteit Bouwkunde 

Sprekers
• Dick van Gameren – decaan Faculteit Bouwkunde  

(TU Delft)
• Hans de Jonge – emeritus-hoogleraar Real Estate 

Management (TU Delft)
• Ronald Huikeshoven – SKG bestuursvoorzitter (AM)
• Bert van Delden - plaatsvervangend directeur-generaal 

(Ministerie van BZK) 
• Simon van Zoest – promovendus (TU Delft)
• Céline Janssen – promovenda (TU Delft)
• Friso de Zeeuw – emeritus-hoogleraar 

Gebiedsontwikkeling (TU Delft). 

Panelleden: 
• Sebastiaan de Wilde – SKG bestuurslid (NS-stations) 
• Peter Noordanus – SKG oud-bestuurslid 
• Ineke Bakker – SKG oud-bestuurslid 
• Yves de Boer – SKG oud-bestuurslid 
• Henk van Zandvoort – SKG oud-bestuurslid 
• Carolien Schippers - SKG bestuurslid 

(Gemeente Amsterdam). 

Dagvoorzitter
Tom Daamen – SKG directeur (TU Delft) 

Op 5 november vierde de Stichting Kennis Gebieds ontwik-
keling (SKG) haar 15-jarig bestaan op de faculteit Bouw-
kunde. Samen met studenten, promovendi en professionals 
werd er gesproken over het belang van gebiedsontwikkeling 
in de ruimtelijke praktijk en de wijze waarop we het 

sLIM Masterclass Gezondheid & GO 1

SKG 15 jaar (foto: Sander van Wettum)
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kennisprogramma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling de 
komende jaren krachtig gaan voortzetten. Na een opening 
van decaan Dick van Gameren sprak prominente SKG’er 
Hans de Jonge een keynote uit over ruimtelijke ontwikke-
ling in Nederland en welke uitdagingen de komende jaren 
voor ons liggen. Dit werd afgewisseld met korte statements 
van oud-bestuurders en interviews met ervaren gebieds-
ontwikkelaars. De inspirerende visie van studenten op de 
toekomst van Delft Zuid (BK6ON5) was een van de hoogte-
punten van de middag. Tijdens de borrel werd levendig 
verder gepraat over onderwerpen als publiek-private 
samenwerking, sociale duurzaamheid, mobiliteitsbekosti-
ging en alle andere opgaven die gebiedsontwikkeling raken. 
 
De viering werd in een klein gezelschap afgesloten met een 
diner in de Berlagezalen, die met een speech van Ellen van 
Bueren werd geopend. Vanuit het huidige bestuur van de 
stichting en de oprichters werden mooie woorden gesproken 
over de afgelopen 15 jaar SKG. Het was een inspirerende, 
gezellige en rijke viering. Op naar het volgende jubileum!

SLIM MASTERCLASS GEZONDHEID EN GO 2  
(WEBINAR) – 1 DECEMBER 2021  
 
Locatie
Online 

Sprekers
• Co Verdaas (TU Delft)
• Tom Daamen (TU Delft)
• Marieke Zwaving (Gemeente Groningen)
• Mireille Jeurnink (VanWonen)
• Jeanette Nijkamp (Hanze Hogeschool).

Groningen loopt voorop in gezonde gebiedsontwikkeling. 
Tijdens de sLIM-masterclass op 1 december werd 
duidelijk hoe de stad in het hoge noorden dit aanpakt en 
welke belangrijke vragen nog open liggen voor onderzoek 
en praktijk.

In gebiedsontwikkeling staat gezondheid steeds nadrukke-
lijker in de belangstelling. De coronapandemie heeft het 
belang van een groene en prettige fysieke leefomgeving nog 
maar eens benadrukt. De leerstoel zal dit thema de komen-
de jaren verder aandacht en invulling geven.  

sLIM masterclass Gezondheid 
en GO 2
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SKG 15 jaar (foto: Sander van Wettum)



2.2 SKG STUDIO 2021 
SKG JAARCONGRES 2020 WERD SKG STUDIO  
(31 MAART 2021)

Door corona was het lange tijd onzeker of en in welke vorm 
het jaarlijkse congres van de SKG doorgang zou kunnen 
vinden. Mede door deze onzekerheid en het vollopen van de 
agenda met tal van relevante bijeenkomsten die van het 
voorjaar naar het najaar werden verplaatst (zoals de 
Provada), heeft het bestuur besloten het jaarcongres 2020 
te annuleren en te verplaatsen naar het voorjaar van 2021, 
in de hoop op een fysiek treffen. 

Omdat corona langer onder ons bleef dan gehoopt is 
besloten het jaarcongres te transformeren naar SKG Studio 
die vanuit Leiden gestreamd werd. De SKG en het 
Ministerie van BZK hebben daarbij de krachten gebundeld 
waardoor SKG Studio en de NOVI-conferentie elkaar 
konden versterken; beide programma’s bedienden deels 
dezelfde doelgroep. De samenwerking is beiden goed 
bevallen, dus mogelijk is hier een nieuwe traditie ontstaan. 
Ook het moment op de kalender beviel organisatie en 
deelnemers goed, dus zal het volgende jaarcongres eveneens 
in maart 2022 plaatsvinden. Voor wie SKG Studio terug wil 
zien: klik hier.

Winnaars SKG Award  
(foto: Sander van Wettum)

Co Verdaas en panelleden tijdens SKG studio  
(foto: Sander van Wettum)
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https://www.youtube.com/watch?v=HtwWIr5mRAA


Co Verdaas en panelleden 
(foto: Sander van Wettum)
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‘ OMDAT CORONA LANGER ONDER ONS BLEEF DAN GEHOOPT 
IS BESLOTEN HET JAARCONGRES TE TRANSFORMEREN NAAR 
SKG STUDIO DIE VANUIT LEIDEN GESTREAMD WERD.’



WINNAAR SKG AWARD 2021 

Rhapsody in Amsterdam en Proeftuin Erasmusveld in 
Den Haag zijn beide winnaar van de SKG Award 2021. 
De SKG Award is de Nederlandse prijs voor een bijzonder 
initiatief in duurzame gebiedsontwikkeling en is uitgereikt 
tijdens een online-versie van het jaarcongres van de SKG. 
De vakjury bestond dit jaar uit voorzitter Co Verdaas 
(TU Delft), Matthijs Bouw (One Architecture), Gerhard 
van den Top (Waterschap AGV) en Nicole Maarsen 
(Achmea Vastgoed).

De vakjury prees met haar keuze twee totaal verschillende 
duurzame gebiedsontwikkelingen. Voor Rhapsody werd 
genoemd dat dit verdichtingsproject in Amsterdam “getuigt 
van een moedige aanpak”. Niet alleen is het gelukt om 
omgevingskwaliteit toe te voegen pal naast de ringweg A10, 

ten tijde van de ontwikkeling van Rhapsody stond de 
Kolenkitbuurt bekend als ‘slechtste wijk van Nederland’. 
“Om vanuit de crisisperiode op deze plek met zo’n integraal 
sociaal plan te durven ontwikkelen, inclusief private 
financiering, was volgens de jury een voorbeeld van 
inventief ondernemerslef.” Bovendien prees de jury het in 
2019 opgeleverde Rhapsody naar ontwerp van Tangram 
Architekten, voor “een, vooral voor die tijd, bijzondere mix 
van duurzaamheid, sociale inclusie en relevantie voor 
verdichtingsopgaven in andere steden.” 

Proeftuin Erasmusveld was in tegenstelling tot Rhapsody 
nog niet helemaal gerealiseerd. De jury prees dit project van 
gebiedsontwikkelaar BPD dat momenteel vorm krijgt aan de 
rand van Den Haag omdat “alle vinkjes van duurzaamheid 
ook daadwerkelijk werden aangetikt.” De jury ziet hier een 
aanzet tot een nieuwe standaard op het gebied van duur-
zame gebiedsontwikkeling omdat de aanpak ook in andere 
gebieden toepasbaar is. De jury waardeerde onder meer 
“de insteek om voor de klimaatvraagstukken de lat hoog te 
leggen, in de woning, in het gebied, en in de wijk, en zo ook 
de lange termijn te borgen.”

Publieksprijs
De 21 inzendingen voor de SKG Award konden ook 
meedingen naar de stem van het publiek, via Gebieds-
ontwikkeling.nu. De publieksprijs is overtuigend gewonnen 
door Harderwijk Waterfront, een project van gebieds-
ontwikkelaar Synchroon. Met 1.200 van de 3.200 
uitgebrachte stemmen kon Harderwijk Waterfront op ruim 
twee keer zoveel steun rekenen als nummer 2, de Nieuwe 
Driemanspolder Zuid Holland. Proeftuin Erasmusveld 
eindigde in deze competitie op de derde plaats.

Live streamen vanuit de Studio 
(foto: Sander van Wettum)
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ACTIVITEITEN CO VERDAAS 2021 

• Presentatie pre-advies op Jaarvergadering Vereniging 
voor Bouwrecht (VBR), 10 december 2021, online

• Gespreksleider sLIM masterclass Gezondheid & GO, 
1 december 2021, online 

• Gastcollege Gebiedsontwikkeling aan Amsterdam 
School of Real Estate (ASRE), 15 oktober 2021, 
Amsterdam

• Deelnemer Programmadag LIFE IP Deltanatuur 2021 
“Werken in levende deltagebieden”, 4 oktober 2021, 
Rotterdam

• Gespreksleider sLIM masterclass Gezondheid & GO, 
23 september 2021, Utrecht

• Spreker Presentatie webinar Stichting ‘Dorpen voor 
morgen’, 8 september 2021, online

• Lid van de Raad van Toezicht VerDus voor op te 
richten evaluatiecommissie VerDus SURF, 1 augustus 
2021 - 30 november 2021, divers

• Deelname Commissie ter onderbouwing rapport 
meerwaarde samenwerking watertaken Gemeente 
Amsterdam en waterschap, 31 juli 2021 - 31 augustus 
2021, Amsterdam

• Deelname aan de Bestuurlijk-Juridische Denktank 
Programma Luchtruimherziening, 1 april 2021 - 31 mei 
2021, divers

• Supervisor bij de ontwikkeling van de Kennisbank 
Herbestemmen, oplevering 26 april, online

• Deelnemer Jaarcongres Stichting Kennis Gebieds-
ontwikkeling: SKG Studio 2021, 31 maart 2021, Leiden

• Spreker bij programmaopzet BrabantStad-diner over 
kansen voor nationale opgaven op het gebied van land-
schap, wonen, mobiliteit en economie, 1 maart, online

• Spreker bij Inleiding Verkiezingsdebat Ruimte en 
Wonen, 26 februari 2021, Online.

ACTIVITEITEN TOM DAAMEN 2021

• Organisator van en spreker bij het sLIM Webinar 
‘Gezondheid & Gebiedsontwikkeling’, 1 december 2021, 
Online

• Organisator van en moderator bij de SKG 15-jaar viering 
op de Faculteit Bouwkunde, 5 november 2021, Delft

• Spreker bij workshop voor het Nationaal 
Vervoerscongres (NVC), 27 oktober 2021, Utrecht 

•  Spreker bij de CROW Inspiratiemiddag HOV in het 
Muntgebouw, 14 oktober, Utrecht

• Organisator van en Co-Moderator bij de sLIM 
Masterclass Gezondheid en Gebiedsontwikkeling, 
23 september, Utrecht

• Co-organisator en moderator van het Vastgoedcafé 
Delft, 13 april, Online

• Organisator van en spreker bij de livestream SKG Studio 
uitgezonden in Leiden, 31 maart, Leiden 

• Plenaire spreker bij het Jaarcongres Stedelijke 
Transformaties, 11 februari, Woerden 

• Moderator bij het ULI Europe Urban Infrastructure 
Forum, 4 februari, Online

• Panellid bij het ULI Netherlands Annual Meeting, 
7 januari, Online.
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VOORUITBLIK 2022

Hieronder vindt u de voorlopige agenda van de kennisbij-
eenkomsten 2022 van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling.  
De bijeenkomsten kennen vier doelgroepen:
1. Studenten, die we inzicht in de praktijk willen geven
2. Jonge professionals, die we willen helpen verdiepen 

en vernieuwen
3. Praktijkexperts, die we willen prikkelen en inspireren
4. Onderzoekers, wiens kennis we betrekken en 

werkzaam willen maken.

Het programma is een mix van bijeenkomsten waarbij een 
of meerdere van onze doelgroepen worden betrokken en/of 
voor worden uitgenodigd. Omdat het lerende netwerk van 
de SKG en de leerstoel bestaat uit bestuur, deelnemersraad, 
professionals (TU-alumni), redactieraad (experts) en 
wetenschapsraad (professoren), zullen de bijeenkomsten 
waar mogelijk gecombineerd en georganiseerd worden met 
een van deze gremia.

VOORUITZICHT KENNISBIJEENKOMSTEN 2022 

• 27 januari – NP RES kennisbijeenkomst (webinar) 
• 31 maart – SKG Jaarcongres: Uitvoeringskracht te 

Den Haag
• apriljuni – Verdiepingssessies Energietransitie 

en gebiedsontwikkleing (i.s.m. NP RES) 
• mei – Expertsessie Institutionele verandering en 

gebiedstransformaties (i.s.m. NP ST)
• 2 juni – Kennissessie op het Jaarcongres Stedelijke 

transformatie (i.s.m. NP ST)
• 23 juni – RES & Gebiedsontwikkeling samenbrengen 

en verbinden (i.s.m NP RES)
• 29 juni – SKG Deelnemersraad (fysiek)
• september – Startconferentie Klimaatadaptatie 

en gebiedsontwikkeling (NWA) 
• 16 december – SKG Deelnemersraad (online).

SKG jaarcongres 2022  
(foto: Sander van Wettum) 
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2.3 ONDERZOEK 
PROMOTIEONDERZOEK SOCIALE DUURZAAMHEID IN 
GEBIEDSONTWIKKELING – CÉLINE JANSSEN 

Céline Janssen doet binnen de Leerstoel 
Gebiedsontwikkeling sinds maart 2019 promotieonderzoek 
naar de implementatie van de sociale kant van duurzaam-
heid in gebiedsontwikkeling. Er is inmiddels veel geschre-
ven en gezegd over de economische en ecologische kant van 
duurzame (gebieds)ontwikkeling, maar er is veel aanleiding 
om het sociale hoekpunt van de duurzaamheidsdriehoek 
eens goed onder de loep te nemen. ‘Hoe de inclusieve stad 
eruit moet zien’ strookt niet altijd met ‘hoe deze gemaakt 

kan worden’. Het implementeren van sociale waarden in 
gebiedsontwikkeling is in de praktijk een kwestie van 
balanceren tussen ideaalbeeld en politieke, financieelecono-
mische en procesmatige haalbaarheid. Welke sturing is 
nodig om uiteindelijk tot een sociaal duurzaam resultaat te 
komen? Begin 2021 vond een expertsessie over sociaal 
duurzame gebiedsontwikkeling plaats met verschillende 
publieke en private partijen uit het SKG netwerk. Verder 
richtte Céline zich in 2021 op het uitvoeren van een tweede 
casestudie in Nieuw-Crooswijk in Rotterdam, het schrijven 
van wetenschappelijke publicaties en het vertalen van de 
bevindingen naar beleidspraktijken.

PROMOTIE ONDERZOEK ALTERNATIEVE BEKOSTIGING 
OV – SIMON VAN ZOEST 

Simon van Zoest doet binnen de Leerstoel Gebieds-
ontwikkeling promotieonderzoek naar de bekostiging van 
infrastructuur, met een focus op lokale bijdragen voor 
stedelijk ov. Hij onderzoekt hoe de regels die bepalen wie 
wanneer bijdraagt kunnen veranderen. Er bestaat immers 
een brede roep om nieuwe bekostigingsstrategieën, maar de 
bestaande systematiek laat zich niet zomaar veranderen. 
Welke barrières zijn dominant, en middels welke mechanis-
men kunnen die worden overwonnen?
 
In april 2021 zijn de resultaten van een uitgebreid onder-
zoek naar alternatieve bekostiging in New York, Londen en 
Kopenhagen verschenen in de publicatie ‘Daadkracht en 
drang’. Simon is vervolgens aan de slag gegaan met casus-
onderzoek in Nederland. De eerste casus betreft de 
Internationale Knoop XL in Eindhoven, waarvoor Simon 
nauw samenwerkt met SKG-partner Gemeente Eindhoven. 
De tweede Nederlandse casus is de verlenging van de 
Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

Crossrail place, 
Londen
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ONTWERPEND ONDERZOEK – JUTTA HINTERLEITNER

In 2021 heeft de Leerstoel Gebiedsontwikkeling op 
verschillende manieren gewerkt aan kennisopbouw rond het 
thema ‘ontwerpen in gebiedsontwikkeling’, een onderwerp 
dat – omdat het methodisch is – haaks staat op tal van 
opgaven die binnen de leerstoel worden behandeld. 
Zo was het thema ontwerpen bijvoorbeeld een denklijn in 
het onderzoek ‘Startmotor en katalysator, de kansen van 
een integrale, toekomstbestendige ontwikkeling van de 
verkeersruit Rotterdam en omgeving’, maar ook in het 
kennisprogramma voor het NP RES, dat in 2022 en 2023 
verder vormgegeven zal worden.
De publicatie ‘Ontwerpen in gebiedsontwikkeling’, die de 
binnen de leerstoel opgedane kennis bundelt, verschijnt 
pas in 2022, maar in 2021 werden al 6 bijdragen van 
gastauteurs Maarten Jansen, Marco Broekman, Arjan Smits, 
Marleen de Ruiter en Pieter Graaff gepubliceerd, bij wijze 
van voorpublicatie.

Ontwerpend onderzoek

PROVINCIAAL INSTRUMENTARIUM VOOR 
COMPLEXE GEBIEDSONTWIKKELING – CO VERDAAS 
& ARTHUR VERWAYEN

De productie van de woningbouw moet omhoog. Alle 
bestuurslagen - Rijk/Provincie/Gemeente hebben dit hoog 
op de politieke agenda staan. Daarnaast is het een samen-
spel, waarin ieder bestuurslaag een rol te spelen heeft. De 
vraag in dit onderzoek voor de provincie Gelderland was 
om een overzicht te bieden welke instrumenten hen ter 
beschikking staan om tot versnelde realisatie van woningen 
te komen en een afwegingskader te schetsen hoe deze in de 
praktijk het beste ingezet kunnen worden.
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RING ROTTERDAM ONDERZOEK  – TOM DAAMEN, 
JUTTA HINTERLEITNER, ARTHUR VERWAYEN, INEKE LAMMERS 

Het ministerie van IenW heeft de Leerstoel Gebieds-
ontwikkeling en de Vereniging Deltametropool gevraagd de 
mogelijkheden te verkennen voor een toekomstbestendige 
(her)ontwikkeling van de Ring Rotterdam en omgeving. 
Welke ontwerp- en sturingsaanpak hoort daarbij? “Niet 
de wil, maar de systematiek staat duurzame verstedelijking 
in de weg.” 
Integraal samenwerken is de toekomst, zeker nu we zien 
hoezeer verschillende opgaven op elkaar inwerken en we 
ons steeds meer realiseren dat middelen schaars zijn. De 
aansluiting van de A16 op de A20 van de Ring Rotterdam 
(de grootste en drukste ringweg van Nederland) is een 
opgave waar dit door de combinatie van stedelijkheid én 
groen landschap bij uitstek speelt. Naast verdichting door 
woningbouw en revitalisering van bedrijvenzones moet hier 
worden geanticipeerd op een veranderende mobiliteitsvraag, 
de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. 
Het zijn allemaal thema’s die om samenwerking vragen, 
dwars door schalen en sectoren heen.
Onze verkenning van de ontwerp- en sturingsopgave voor 
de Ring Rotterdam laat zo zien dat het niet het draagvlak, 
maar de huidige systematiek is die een sterke(re) relatie 
tussen integrale ontwerpstudies en gebiedsgerichte uitvoe-
ringsagenda’s voor duurzame verstedelijking in de weg zit. 
Hoog tijd dus om deze te doorbreken.
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Ring Rotterdam 
(illustratie: Rémon Mulder)



BEKOSTIGING GROEN EN BLAUW MRDH – CO VERDAAS, 
WOUTER JAN VERHEUL, ARTHUR VERWAYEN, INEKE LAMMERS 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft in samen-
werking met de Gemeente Midden-Delfland de SKG de 
vraag gesteld te kijken naar de mogelijke instrumenten om 
groen en blauw te bekostigen bij grootschalige projecten. 
Het blijkt dat er aan het einde van de streep vaak geen 
financiële middelen over zijn voor de bekostiging van groen 
en blauw. Bovendien heeft de pandemie uitgewezen hoe 
belangrijk een kwalitatief goede groen en blauwe leefomge-
ving is en is dit vraagstuk alleen maar prangender gewor-
den. In de eerste fase van dit onderzoek zijn de 
instrumenten die mogelijk ingezet kunnen worden bij het 
realiseren en beheren van groen en blauw in kaart gebracht 
en is een afwegingskader geschetst om ze toe te passen. In 
2022 vervolgt een tweede fase van het onderzoek waarin 
aan de hand van drie casus onderzocht wordt wat voor 
arrangementen opgezet kunnen worden om groen en blauw 
in de praktijk te ontwikkelen en beheren. 

RED&BLUE: REAL ESTATE DEVELOPMENT AND 
BUILDING IN LOW URBAN ENVIRONMENTS

Zeespiegelstijging, bodemdaling, extreme regen en droogte: 
klimaatverandering zorgt voor nieuwe risico’s voor vast-
goed en infrastructuur, zeker in verstedelijkte, laaggelegen 
delta’s. Onze steden zijn een kostbaar bezit, als leefomge-
ving, maar ook als investeringsobject en economische 
motor. Aanpassing aan het veranderende klimaat is cruciaal 
om deze diverse waarden te behouden, ook voor de meest 
kwetsbaren. Transdisciplinaire kennis voor klimaatbesten-
dige stedelijke ontwikkeling is nodig, maar bestaat nog 
nauwelijks. Dit onderzoeksproject brengt investeerders, 
planners en beheerders van vastgoed en infrastructuur bij 
elkaar. Samen met wetenschappers uit verschillende 
disciplines ontwikkelen zij een integrale klimaataanpak 
voor een veerkrachtige Nederlandse delta. 
Penvoerder namens het consortium: prof. dr. E.M. (Ellen) van 
Bueren - Technische Universiteit Delft
Consortium: Technische Universiteit Delft, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Wageningen University & Research, Maastricht 
University, Hogeschool Rotterdam, Universiteit Utrecht, 
Deltares, AMS Institute, Vereniging Delta Metropool, 
Arcadis, APG, Bouwinvest, PGGM, Cushman & Wakefield, 
Waternet AGV, Gemeente Amsterdam, Gemeente 
Rotterdam, Gemeente Dordrecht, Provincie Noord-Holland, 
Vesteda, Verbond van Verzekeraars, Sustainable Finance 
Lab, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, Nationaal Delta Programma, 
Provincie Zuid-Holland, Urban Land Institute (UK).

Klimaatverandering 
(illustratie: Rémon Mulder)

Groen en blauw  
(illustratie: Rémon Mulder)
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NIEUWE VERHOUDINGEN IN OMGEVINGSPARTICIPATIE
 – WOUTER JAN VERHEUL, ERWIN HEURKENS EN FRED HOBMA

Omgevingsparticipatie wordt steeds belangrijker, maar 
blijkt een grote uitdaging voor iedere initiatiefnemer, 
eigenaar, projectontwikkelaar en gemeente betrokken bij 
gebiedstransontwikkeling. Het blijkt zowel een voorwaarde, 
aanwinst, obstakel als kans. Met de nieuwe Omgevingswet 
wordt die omgevingsparticipatie in een aantal gevallen 
verplicht. Niet alleen voor overheden, maar ook voor 
private initiatiefnemers met ruimtelijke plannen. Daarop is 
nog lang niet iedereen goed voorbereid. Samen met het 
programma Stedelijke Transformatie deden we daarom 
afgelopen jaar onderzoek naar omgevingsparticipatie. 
Onder leiding van Wouter Jan Verheul verscheen samen 
met Erwin Heurkens en Fred Hobma het boekje Nieuwe 
verhoudingen in omgevingsparticipatie: Participatie 
georganiseerd door private partijen (Pdf). Naar aanleiding 
van het onderzoek en de publicatie werden diverse expert-
sessies georganiseerd, evenals een webinar, podcast en 
sessies tijdens congressen.

PUBLICATIES CÉLINE JANSSEN

• Wetenschappelijke publicatie: Verdaas, J.C.,  
Daamen, T.A., Janssen, C. (2021). Planning for 
Urban Social Sustainability: Towards a Human-Centred 
Operational Approach. Sustainability. 13(16):9083.  
https://doi.org/10.3390/su13169083

• Adviesrapport: Janssen, C. (2021). Reflectie op 
ambitiedocument Programma Leeuwarden Oost. 

• Blog: Sturen op onvastheid: het dilemma van de 
inclusieve stad. Web publication/site, 24 februari, GO.nu

• Interview: Via nieuwe samenwerkingen bouwen aan 
inclusieve steden. In: Gebiedsontwikkeling.krant 
(wintereditie 2021)

• Casus: Buiksloterham in Amsterdam: circulaire 
stadswijk in wording. Web publication/site,  
27 mei, GO.nu

• Casus: Gimmick of geniaal: lukt dat, sociale 
duurzaamheid via de Community Land Trust?  
Web publication/site, 1 september, GO.nu

• Casus: De Ramblas van Nederland: Groene Loper 
hecht Maastricht aaneen. Architect (maarteditie 2021) 
en Web publication/site, 19 april, GO.nu. 

• Blog: Sociale duurzaamheid vraagt om meer dan fysieke 
ingrepen alleen. Web publication/site, 28 september, 
GO.nu

• Artikel: Sociale duurzaamheid gaat over wat waardevol 
en rechtvaardig is. Web publication/site, 20 oktober 
Socialevraagstukken.nl (aangepaste versie van eerder 
verschenen blog op GO.nu).

Omgevingsparticipatie
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Stedelijke 
Transformatie
Meer ruimte voor wonen

Nieuwe verhoudingen in 
omgevingsparticipatie

Participatie 
georganiseerd door 
private partijen

Wouter Jan Verheul
Erwin Heurkens
Fred Hobma

https://www.stedelijketransformatie.nl/uploads/media_item/media_item/160/36/Essay_Participatie_georganiseerd_door_private_partijen-1626769672.pdf
https://www.stedelijketransformatie.nl/uploads/media_item/media_item/160/36/Essay_Participatie_georganiseerd_door_private_partijen-1626769672.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pX_bZIoSSzI&t=5s
https://anchor.fm/stedelijketransformatie/episodes/Webinar-terugluisteren-Wouter-Jan-Verheul-over-privaat-georganiseerde-participatie-e18m3c0/a-a6mhnun
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/drie-lenzen-model-moet-klimaatrisicomanagement-aanjagen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/sturen-op-onvastheid-het-dilemma-van-de-inclusieve-stad/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/sturen-op-onvastheid-het-dilemma-van-de-inclusieve-stad/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/nieuwe-samenwerkingen-bouwen-aan-inclusieve-steden/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/nieuwe-samenwerkingen-bouwen-aan-inclusieve-steden/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/buiksloterham-in-amsterdam-circulaire-stadswijk-in-wording/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/buiksloterham-in-amsterdam-circulaire-stadswijk-in-wording/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/gimmick-of-geniaal-lukt-dat-sociale-duurzaamheid-via-de-community-land-trust/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/gimmick-of-geniaal-lukt-dat-sociale-duurzaamheid-via-de-community-land-trust/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/een-ramblas-de-maasstad-groene-loper-verbindt-stadsdelen-van-maastricht/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/een-ramblas-de-maasstad-groene-loper-verbindt-stadsdelen-van-maastricht/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/sociale-duurzaamheid-vraagt-om-meer-dan-fysieke-ingrepen-alleen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/sociale-duurzaamheid-vraagt-om-meer-dan-fysieke-ingrepen-alleen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/sociale-duurzaamheid-vraagt-om-meer-dan-fysieke-ingrepen-alleen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/sociale-duurzaamheid-vraagt-om-meer-dan-fysieke-ingrepen-alleen/


PUBLICATIES SIMON VAN ZOEST 

• Van Zoest, S. & Daamen, T.A. (2021), Daadkracht en
drang: zes inzichten uit een verdiepende studie naar de
bekostiging van openbaar vervoer in New York, Londen
en Kopenhagen. Delft: SKG/TU Delft

•  Van Zoest, S. & Daamen, T.A. (2021), Drie manieren
om verstedelijking duurzaam te bekostigen.
Web publication/site, 14 april, GO.nu

•  Van Zoest, S. & Daamen, T.A. (2021),
Goed ov vraagt om meer dan overheidsgeld alleen.
Web publication/site, 20 januari, GO.nu

•  Verdaas, J.C. Daamen, T.A. (Author), Verwayen, A. B.
(Author), & van Zoest, S. P. (Author). (2021).
Wat een Rijksontwikkelbedrijf kan betekenen voor 
gebiedsontwikkeling. Web publication/site, 15 februari,
GO.nu.

PUBLICATIES JUTTA HINTERLEITNER

• Hinterleitner, J.; Gerretsen, P.; Hooimeijer, F.: (2021): 
Ontwerpen vanuit de doorsnede: boven- en ondergrond 
als samenhangend systeem. Web publication/site, 
april 30, GO.nu 

• Hinterleitner, J. (2021): Verbeelding als strategisch 
instrument in gebiedsontwikkeling. Web publication/
site, Juni 2, GO.nu 

• Hinterleitner, J. (2021): Zeven methodes om vat te 
krijgen op stedelijke gelaagdheid. Web publication/site, 
Juni 9, GO.nu

• Hinterleitner, J.; Daamen, T.A. & Nijhuis, S. (2021) 
Design studio performance in complex spatial projects: 
lessons from The Netherlands, Journal of Urban Design, 
26:6, 663-680.

PUBLICATIES CO VERDAAS
 
 • Janssen, C., Daamen, T.A., & Verdaas, J.C. (2021). 

Planning for Urban Social Sustainability: Towards a 
Human-Centred Operational Approach. Sustainability, 
13(16), [9083]. https://doi.org/10.3390/su13169083

• Verdaas, J. C. (2021). Voorwoord Daadkracht en drang: 
Zes inzichten uit een verdiepende studie naar de 
bekostiging van openbaar vervoer in New York, Londen 
en Kopenhagen. In T. Daamen, & S. van Zoest (Eds.), 
Daadkracht en drang: Zes inzichten uit een verdiepende 
studie naar de bekostiging van openbaar vervoer in 
New York, Londen en Kopenhagen (pp. 5-5). 
Delft University of Technology.

• Bosma, W.J., Kaajan, M.M. & Verdaas, J.C. (2021). 
Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis.  
Deel VBR preadvies, nr. 49. 

Media uitingen
• Verdaas, J.C. (2021). De Omgevingswet en een 

veranderend klimaat. Omgevingsweb. Web publication/
site, 21 oktober (opinie)

• Verdaas, J.C. (2021). Gooi weilanden niet vol met 
huizen. Trouw. Web publication/site, 15 juni (opinie)

• Verdaas, J.C. (2021). Omgevingswet wél beter voor 
burger. Trouw. Web publication/site, 4 februari (opinie)

• Verdaas, J.C. (2021). ‘Gevolg uitspraak Hoge Raad voor 
woningbouw valt mee’. Binnenlands Bestuur. 
Web publication/site, 7 december (opinie)

• Verdaas, J.C. (2021). Is er in Nederland straks nog 
genoeg beton om al die huizen te bouwen? NRC. 
Web publication/site, 24 november (opinie)

• Verdaas, J.C. (2021). Woningcrisis. Eindhovens Dagblad. 
Web publication/site, 2 oktober (opinie)
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https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/3-manieren-om-verstedelijking-duurzaam-te-bekostigen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/3-manieren-om-verstedelijking-duurzaam-te-bekostigen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/goed-ov-vraagt-om-meer-dan-overheidsgeld-alleen/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wat-een-rijksontwikkelbedrijf-kan-betekenen-voor-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wat-een-rijksontwikkelbedrijf-kan-betekenen-voor-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/ontwerpen-vanuit-de-doorsnede-de-boven-en-ondergrond-van-de-stad-als-een-samenhangend-systeem/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/ontwerpen-vanuit-de-doorsnede-de-boven-en-ondergrond-van-de-stad-als-een-samenhangend-systeem/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/verbeelding-als-strategisch-instrument-in-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/verbeelding-als-strategisch-instrument-in-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/zeven-methodes-om-vat-te-krijgen-op-stedelijke-gelaagdheid/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/zeven-methodes-om-vat-te-krijgen-op-stedelijke-gelaagdheid/
https://doi.org/10.3390/su13169083
https://www.ibr.nl/publicaties/publiekrecht-publicaties/publiekrecht-omgevingsrecht-publicaties/gebiedsontwikkeling-tijdens-de-stikstofcrisis/
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-omgevingswet-en-een-veranderend-klimaat/
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-omgevingswet-en-een-veranderend-klimaat/
https://www.trouw.nl/opinie/gooi-weilanden-niet-zomaar-vol-met-huizen~b770d967/
https://www.trouw.nl/opinie/gooi-weilanden-niet-zomaar-vol-met-huizen~b770d967/
https://www.trouw.nl/opinie/de-omgevingswet-laat-de-burgers-juist-wel-meepraten~b7af5e16/
https://www.trouw.nl/opinie/de-omgevingswet-laat-de-burgers-juist-wel-meepraten~b7af5e16/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/uitspraak-hoge-raad-deert-nieuwbouwplannen-gemeenten-nauwelijks
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/uitspraak-hoge-raad-deert-nieuwbouwplannen-gemeenten-nauwelijks
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/24/is-er-in-nederland-straks-nog-genoeg-beton-om-al-die-huizen-te-bouwen-a4066709
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/24/is-er-in-nederland-straks-nog-genoeg-beton-om-al-die-huizen-te-bouwen-a4066709


• Verdaas, J.C. (2021). Mobiliteit is geen doel maar een 
randvoorwaarde. Verkeerskunde.  
Web publication/site, 27 september (analyse)

• Verdaas, J.C. (2021). Puzzelen voor de ruimtelijke 
toekomst. Staatsbosbeheer Magazine.  
Web publication/site, zomer (opinie)

• Verdaas, J.C. (2021). Centrale regie onontbeerlijk 
voor nieuwbouw?. Aedes Magazine.  
Web publication/site, april (opinie).

Op Gebiedsontwikkeling.nu 
• Verdaas, J.C. (2021). Dwing als gebiedsontwikkelaar een 

duidelijke opdracht af. Web publication/site, 3 december
• de Zeeuw, W.C.T.F. & Verdaas, J.C. (2021). 

Kabinet, zet in op een Nationale InvesteringsAgenda. 
Web publication/site, 12 juli

• Verdaas, J.C. (2021). Het lonkend weiland is zo plat als 
een dubbeltje. Web publication/site, 16 juni

• Verdaas, J.C. (2021). Pamflet: Van ambities naar 
uitvoering in het fysieke domein.  
Web publication/site, 1 april

• Verdaas, J.C. Daamen, T.A. (Author), Verwayen, A. B. 
(Author), & van Zoest, S. P. (Author). (2021).  
Wat een Rijksontwikkelbedrijf kan betekenen voor 
gebiedsontwikkeling. Web publication/site, 15 februari

• Daamen, T.A., & Verdaas, J.C. (2021). 
Gebiedsontwikkeling is terug van nooit weggeweest. 
Web publication/site, 15 januari.

PUBLICATIES TOM DAAMEN

• Janssen, C., Daamen, T.A. & Verdaas, J.C. (2021), 
Planning for Urban Social Sustainability:  
Towards a Human-Centred Operational Approach.  
In: Sustainability, Vol. 13, No. 16, 9083, doi.org/10.3390/
su13169083

• Hinterleitner, J., Daamen, T.A. & Nijhuis, S. (2021), 
Design studio performance in complex spatial projects: 
lessons from The Netherlands. In: Journal of Urban 
Design, doi: 10.1080/13574809.2021.1917986

• Daamen, T.A. van Zoest, & S. (2021), Daadkracht en 
drang: zes inzichten uit een verdiepende studie naar de 
bekostiging van openbaar vervoer in New York, Londen 
en Kopenhagen. Delft: SKG/TU Delft

• Daamen, T.A., Gerretsen, P., van de Wall, R., 
Gopalakrishnan, M., Hinterleitner, J., Verwayen, A.B. 
& Lammers, I. (2021), Startmotor en katalysator: 
de kansen van een integrale, toekomstbestendige 
ontwikkeling van de verkeersruit Rotterdam en 
omgeving. Delft: Leerstoel Gebiedsontwikkeling 
TU Delft/Vereniging Deltametropool.

Op gebiedsontwikkeling.nu 
• Daamen, T.A. (2021), ‘Infra als hefboom voor brede 

welvaart: zo kan het lukken in Rotterdam’. 
Web publication/site, 19 november

• Verwayen, A.B. & Daamen, T.A. (2021),  
‘Klimaatrisico’s vereisen veerkracht en samenwerking 
in gebiedsontwikkeling’. Web publication/site, 26 juli

• Lammers, I. & Daamen, T.A. (2021), ‘Ring Rotterdam 
als lab voor een integrale aanpak’.  
Web publication/site, juli 20
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https://www.verkeerskunde.nl/artikel/mobiliteit-is-geen-doel-maar-een-randvoorwaarde
https://www.verkeerskunde.nl/artikel/mobiliteit-is-geen-doel-maar-een-randvoorwaarde
https://issuu.com/staatsbosbeheermagazine/docs/sbb2-2021-preview-pdf/s/12565396
https://issuu.com/staatsbosbeheermagazine/docs/sbb2-2021-preview-pdf/s/12565396
https://www.aedesmagazine.nl/edities/4-2021/artikelen/centrale-regie-onontbeerlijk-voor-nieuwbouw
https://www.aedesmagazine.nl/edities/4-2021/artikelen/centrale-regie-onontbeerlijk-voor-nieuwbouw
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/dwing-als-gebiedsontwikkelaar-een-duidelijke-opdracht-af/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/dwing-als-gebiedsontwikkelaar-een-duidelijke-opdracht-af/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/kabinet-zet-in-op-een-nationale-investeringsagenda/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/het-lonkend-weiland-is-zo-plat-als-een-dubbeltje/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/het-lonkend-weiland-is-zo-plat-als-een-dubbeltje/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/pamflet-van-ambities-naar-uitvoering-het-fysieke-domein/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/pamflet-van-ambities-naar-uitvoering-het-fysieke-domein/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wat-een-rijksontwikkelbedrijf-kan-betekenen-voor-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wat-een-rijksontwikkelbedrijf-kan-betekenen-voor-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/gebiedsontwikkeling-terug-van-nooit-weggeweest/
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9083
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9083
https://www.tadaamen.net/_files/ugd/174905_8097d8cf9d7642fea5a34910c654eea6.pdf
https://www.tadaamen.net/_files/ugd/174905_8097d8cf9d7642fea5a34910c654eea6.pdf
https://www.tadaamen.net/_files/ugd/174905_7a6ae21f13054b3898066e66c81af3f4.pdf
https://www.tadaamen.net/_files/ugd/174905_7a6ae21f13054b3898066e66c81af3f4.pdf
https://www.tadaamen.net/_files/ugd/174905_7a6ae21f13054b3898066e66c81af3f4.pdf
https://www.tadaamen.net/_files/ugd/174905_7a6ae21f13054b3898066e66c81af3f4.pdf
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/documents/587/Definitieve_rapportage_Ring_Rotterdam.pdf
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/documents/587/Definitieve_rapportage_Ring_Rotterdam.pdf
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/documents/587/Definitieve_rapportage_Ring_Rotterdam.pdf
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/documents/587/Definitieve_rapportage_Ring_Rotterdam.pdf
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/infra-als-hefboom-voor-brede-welvaart-zo-kan-het-lukken-in-rotterdam/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/infra-als-hefboom-voor-brede-welvaart-zo-kan-het-lukken-in-rotterdam/
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• Van Zoest, S. & Daamen, T.A. (2021), ‘Drie manieren 
om verstedelijking duurzaam te bekostigen’.  
Web publication/site, 14 april

• Franzen & Daamen, T.A. (2021), ‘Doe de Tienkamp: 
duurzame gebiedsontwikkeling met een afgewogen 
programma’. Web publication/site,17 februari

• Verdaas, J.C., Daamen, T.A. & Verwayen, A.B. (2021), 
‘Wat een Rijksontwikkelbedrijf kan betekenen voor 
gebiedsontwikkeling’. Web publication/site, 15 februari

• Van Zoest, S. & Daamen, T.A. (2021),  
‘Goed ov vraagt om meer dan overheidsgeld alleen’.  
Web publication/site, 20 januari

• Verdaas, J.C. & Daamen, T.A. (2021), 
‘Gebiedsontwikkeling is terug van nooit weggeweest’. 
Web publication/site, 15 januari.

PUBLICATIES WOUTER JAN VERHEUL

• Verheul, W.J., & Bokhorst, M. (2021). Bestuurlijke manie 
bij prestigeprojecten: van maquette naar mislukking. 
Bestuurskunde, 30(1), 3-17.

• Verheul, W.J., & Hoorn, M. (2021). Doorbraken en 
barrières in binnenstedelijke gebiedstransformaties. 
Grondzaken en gebiedsontwikkeling, 16(3).

• Bokhorst, M., & Verheul, W.J. (2021). Het manische 
karakter van commerciële vastgoedprojecten in een 
kwetsbare publieke context. Bestuurskunde, 30(1), 66-71.

• Verheul, W.J., & Schönau, W. (2021). In de schaduw van 
prestige: De noodzakelijke behoefte aan een volwassen 
vastgoedorganisatie. Bestuurskunde, 30(1), 52-65.

• Heurkens, E.W.T.M., & Verheul, W.J. (2021). Innovatieve 
financieringsarrangementen bij stedelijke 
gebiedstransformaties. Grondzaken en 
gebiedsontwikkeling, 16(1), 20-25.

• Verheul, W.J. (2021). Diverse bijdragen in: N. Nelissen 
(Ed.), Maastricht op weg naar een nog mooiere stad: 
Een verrassende tocht langs verbeterplekken TOPOS.

• Verheul, W.J., & Heurkens, E.W.T. M. (2021). 
Meervoudige waardecreatie van publieke en private 
projecten in stedelijke ontwikkeling. Grondzaken en 
gebiedsontwikkeling, 16(2), 12-17.

• Verheul, W.J., Heurkens, E. W. T. M., & Hobma, F. 
(2021). Nieuwe verhoudingen in omgevingsparticipatie: 
Participatie georganiseerd door private partijen. 
Platform 31.

• Bokhorst, M., & Verheul, W. J. (2021). Publieke waarde 
van stadsprojecten in de knel. Bestuurskunde, 30(1), 
46-52.

• Verheul, W.J. (2021). Will Big Tech Save Our Cities and 
jobs? Review of the The Innovation Complex. Tijdschrift 
voor Economische en Sociale Geografie, 112(5).
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https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wat-een-rijksontwikkelbedrijf-kan-betekenen-voor-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wat-een-rijksontwikkelbedrijf-kan-betekenen-voor-gebiedsontwikkeling/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/goed-ov-vraagt-om-meer-dan-overheidsgeld-alleen/
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Op gebiedsontwikkeling.nu
• Verheul, W.J. & Heurkens, E.W.T.M. (2021). Vijf redenen 

voor ontwikkelaars om zelf participatie te organiseren. 
Web publication/site, 12 november

• Verheul, W.J. (2021). Wie is waarvoor verantwoordelijk 
in omgevingsparticipatie? Web publication/site, 
8 september

• Verheul, W.J. & Hoorn, M. (2021). Te weinig geld, 
capaciteit en kennis vertragen transformaties. 
Web publication/site, 17 juni

• Verheul, W.J. (2021). Wat (big) tech-bedrijven bijdragen 
aan onze steden. Web publication/site, 8 juni.

2.4 ONDERWIJS
MASTER CITY DEVELOPER (MCD) 
De MCD-opleiding richt zich op stedelijke ontwikkelingsop-
gaven op gebiedsniveau en is een gezamenlijk initiatief van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische 
Universiteit Delft en de Gemeente Rotterdam. De didactiek 
is erop gericht om studenten te laten groeien in hun rol als 
trekkers van complexe stedelijke gebiedsontwikkelingspro-
jecten. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling is betrokken bij 
de volgende modules: 

Module 2: Urban Resilience
Wat maakt een stad veerkrachtig? Wat kunnen steden doen 
om sociale tegenstellingen te voorkomen of te verzachten? 
Welke innovaties zijn nodig om antwoorden te vinden op 
vragen rond energie, klimaat en mobiliteit? En hoe kunnen 
ruimtelijk beleid en stedelijke projecten daar een bijdrage 
aan leveren? Deze vragen staan centraal in deze module 
over stedelijke veerkracht.

Module 3: Urban Governance
Wat betekent de transitie naar een netwerksamenleving 
voor sturing in stedelijke ontwikkeling? Welk handelingsre-
pertoire is nodig om optimaal gebruik te maken van deze 
netwerken? In deze module staat governance centraal, dus 
de rol van netwerken en nieuwe allianties in stedelijke 
ontwikkeling.

Module 5: Urban Strategies & Concepts
Hoe komen we in stedelijke gebieden tot een effectieve 
ontwikkelstrategie? Hoe blijven we adaptief inspelen op 
veranderingen in markt, politiek en maatschappij? En hoe 
gaan we om met de steeds grotere diversiteit aan betrokken 
partijen bij een gebiedsopgave? Deze module gaat over 
sturen in gebiedsontwikkeling: van analyse via concept naar 
strategievorming.

Module 6: Urban International Development 
Hoe werkt stedelijke ontwikkeling in buitenlandse steden? 
Wat kunnen we leren van gebiedsontwikkeling in de 
metropool Londen en wat van de voormalig-industriele stad 
Birmingham? Deze module biedt inspiratie en concrete 
handvatten voor het anders samenwerken aan de stad.

Module 7: Research Projects & Thesis
Begeleiding door Tom Daamen
• Robbert de Mug – Brainport made by Brainport: een 

onderzoek naar de rol die kennisintensieve bedrijven 
spelen in stedelijke ontwikkeling.
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BACHELOR TU DELFT (3E JAAR): 
GEBIEDSONTWIKKELING 

In de eindfase van de bacheloropleiding Bouwkunde in 
Delft staat gebiedsontwikkeling centraal met aandacht voor 
integraliteit in complexe binnenstedelijke opgaven, waar-
voor groepsgewijs een ontwikkelplan wordt uitgewerkt. 
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling verzorgt een introductie, 
helpt in de selectie van de praktijkopgave, en weegt mee in 
de beoordeling van de groepsproducten. In de eerste helft 
van2021 was de ontwikkelzone A tot Z in Rotterdam de 
praktijkcasus. In de tweede helft van 2021 is de opgave in 
Delft Zuid het studieobject.

MASTER TU DELFT (1E JAAR):  
THE URBAN (RE)DEVELOPMENT GAME 

Dit mastervak is gericht op de toepassing en integratie 
van kennis over stedelijke (gebieds)ontwikkeling vanuit 
verschillende disciplines. Het omvat een theoriedeel met 
colleges en andere onderwijsvormen over verschillende 
aspecten van publiek-private gebiedsontwikkeling aan de 
hand van 5 P’s: proces, plek, persoon, product en perspec-
tief. Het andere deel is een practicum: een spel waarin 
studenten de rollen van verschillende actoren in gebieds-
ontwikkeling moeten aannemen en tot een gezamenlijk 
ontwikkelplan moeten komen. Casus: De Binckhorst, 
Den Haag. 

MASTER TU DELFT (2E JAAR): AFSTUDEERPROJECTEN

Hoofdmentor Tom Daamen
• Carlos Luchau - Place-making with the makers: 

exploring directions of place-making strategies in 
the redevelopment of industrial urban areas into  
mixed-use areas - case of Schieoevers Noord, Delft.

•  Douwe Schoemaker - An insight of the Industry 4.0 
adoption in the Dutch construction and development 
industry: exploratory research into barriers that are 
withholding adopting I4.0 and potential interventions 
to overcome them.

 

Studentenvisie op De Binckhorst 
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2.5 GEBIEDS
ONTWIKKELING.NU 
VAN WOKE GEBIEDSONTWIKKELAARS TOT HET
DIDAMARREST: DIT WAS 2021 
- JOOST ZONNEVELD EN INGE JANSE

Corona, verkiezingen, woningbouw. Wie puur naar de 
kwantiteit van de berichtgeving kijkt, kan ten onrechte 
denken dat die drie onderwerpen 2021 goed samenvatten. 
In ons vakgebied speelde niettemin veel meer, leert een 
analyse van Gebiedsontwikkeling.nu. Van verdozing, klimaat-
adaptatie en cultuur tot industrieterreinen, data en recht-
spraak: dit waren dé twaalf thema’s van het afgelopen jaar.

Kerncijfers
• Bekeken pagina’s: 527.364 (-5%)
• Unieke bezoekers: 255.222 (-1%)
• Totaal aantal sitebezoeken: 382.898 (+1%)
• Verdeling man-vrouw: 54-46%
• Populairste leeftijdsgroep: 25-34
• Populairste provincie: Zuid-Holland
• Populairste stad: Amsterdam.
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https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/van-woke-gebiedsontwikkelaars-tot-het-didam-arrest-dit-was-2021/


Top 10 van 2021 (klik op de titel voor de link)
1. Hoge Raad zet streep door een-op-een verkoop 

onroerend goed door overheden
2. Meerstad bij Groningen is de pioniersfase voorbij
3. Hoe cultuur duurzaam kan renderen in 

gebiedsontwikkeling
4. Gimmick of geniaal: hoe doe je dat, 40.000 extra 

woningen in Lelystad?
5. Zo laat je culturele plekken floreren en steden bloeien
6. Hoogbouw is de ideale oplossing in de strijd tegen 

woningnood. Of toch niet?
7. “Uitwerking strategie rijksadviseur is rampzalig”
8. Zijn gemeenten verplicht te tenderen bij 

gebiedsontwikkeling?
9. Zo creëer je sociale veerkracht via gebiedsontwikkeling
10. “Invloed gebouwde omgeving op mentale gezondheid is 

veel groter dan gedacht”.

Best gelezen artikelen
Het best gelezen artikel van 2021 was - met kop en 
schouders - het artikel over het verbod van de Hoge Raad 
op de een-op-een verkoop van vastgoed door overheden. 
Geen typisch woningcrisisverhaal dus, maar wel een met 
grote implicaties voor de gebiedsontwikkelingspraktijk. 
Ook de rest van de top-10 laat een tamelijk atypisch beeld 
zien. Slechts twee daarvan gingen over (schijnbaar) hét 
onderwerp van dit jaar, de woningbouwopgave. Onze 
lezers – u dus – besteedden hun tijd veelal aan schijnbaar 
minder urgente, maar minimaal even belangrijke 
onderwerpen, zoals hoe je in een gebied plek geeft aan 
cultuur, sociale veerkracht en gezondheid.
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De drie meest 
gelezen artikelen 
van 2021
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Projectenkaart
De projectenkaart is een interactief overzicht van de 
belangrijkste projecten voor gebiedsontwikkeling. De kaart 
biedt zo toegang tot inspiratie en geleerde lessen. De 
projecten zijn ingedeeld op categorie en bevatten per stuk 
meer informatie en, indien aanwezig, een link naar de 
bijbehorende casus. Bovendien kunt u uitgebreid filteren en 
zoeken. Deze kaart wordt in functionaliteit en inhoud door 
de leerstoel verder ontwikkeld en uitgebreid.

Gebiedsontwikkeling.krant
In 2021 maakten we weer twee papieren kranten (de winter- 
en zomeredities zijn ook digitaal beschikbaar) waarin we 
het beste dat gebiedsontwikkeling te bieden heeft bij een 
groeiende groep lezers op de mat laten vallen. 

Doorontwikkeling
In 2021 hebben we de basis gelegd voor onze nieuwe 
website. Designer Matthew Adeney werkte aan een prachti-
ge nieuwe vormgeving, terwijl onze webdeveloper Rik 
Dekker aan de slag ging met de realisatie. In het voorjaar 
van 2022 hopen we de nieuwe site te lanceren!

Natuurlijk bleef ook de huidige site niet stilstaan. We 
lanceerden nieuwe dossiers, bouwden een prachtig voetno-
tensysteem in, creëerden meer ruimte voor beeld en 
schoonden de weergave van onze artikelen verder op. Ook 
werkten we aan de overstap naar nieuwe software voor de 
statistiek, zodat we dat sneller en anoniemer kunnen doen. 
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https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/lees-de-wintereditie-van-de-gebiedsontwikkelingkrant-2021/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/lees-de-zomereditie-van-de-gebiedsontwikkelingkrant-2021/


DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur bestaat uit de 
volgende leden:
•  Ronald Huikeshoven (voorzitter), 

Directievoorzitter bij AM
• Carolien Schippers (plv. voorzitter), Directeur 

Grond & Ontwikkeling Gemeente Amsterdam)
• Sebastiaan de Wilde (secretaris-penningmeester), 

Directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud 
bij NS Stations

• Ellen van Bueren (vast bestuurslid TU Delft), 
Hoogleraar Urban Development Management 
bij TU Delft

• Co Verdaas, Hoogleraar Gebiedsontwikkeling bij 
TU Delft

• Tom Daamen, Directeur bij Stichting Kennis 
Gebiedsontwikkeling en Associate Professor 
Urban Development Management bij TU Delft. 

Het dagelijks bestuur van de SKG komt circa zes keer per 
jaar bijeen. Op 1 juli 2021 heeft Esseline Schieven 
(Directeur Verkeer & Openbare Ruimte bij de Gemeente 
Amsterdam) haar plek in het bestuur overgedragen aan 
Carolien Schippers (Directeur Grond & Ontwikkeling 
Gemeente Amsterdam). Carolien Schippers is vanaf dat 
moment ook de nieuwe plaatsvervangend voorzitter. De 
deelnemersraad vergadert twee keer per jaar. Naast een 
huishoudelijke agenda wordt dan gesproken over een 
inhoudelijk thema.

• De deelnemersraad op 1 juli 2021 vond in verband met de 
coronapandemie in een hybride vorm plaats in De Balie 
te Amsterdam. Met de SKG-deelnemers werd via een 
Zoom verbinding gesproken over het kennisprogramma 
van de SKG in de komende periode (2021-2024). Ook 
sprak Co Verdaas live met de nieuwe leden Reinoud 
Fleurke (SADC), Adrian Los (Gemeente Leiden), Helen 
van Duin (Gemeente Almere) en Machteld Hooyman 
(Provincie Utrecht) over de redenen waarom hun 
organisaties deelnemer van de SKG zijn geworden en 
welke grote vragen zij hebben over gebiedsontwikkeling 
in hun dagelijkse praktijk. Een breed gevoelde behoefte 
aan uitvoeringskracht kwam uit de discussie naar voren. 
Ook ontving de Leerstoel Gebiedsontwikkeling de vraag 
om richting de gemeenteraadsverkiezingen voor 
raadsleden en lokale bestuurders een leerproduct te 
maken dat hen introduceert in het vakgebied. 

• De deelnemersraad op 5 november 2021 werd 
omgevormd tot de volledig fysieke viering van 15 jaar 
SKG op de faculteit Bouwkunde (  zie hoofdstuk 2.1 
Kennisbijeenkomsten). De huishoudelijke stukken van 
de Deelnemersraad (met name de begroting en het 
jaarplan) zijn schriftelijk (per email) behandeld en door 
de leden goedgekeurd.
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DEELNEMERSRAAD 2021

De deelnemersraad bestaat uit het bestuur aangevuld met 
afgevaardigde leden van alle deelnemende organisaties van 
de SKG. De leden zijn:
• Annemarie Jol, Adjunct-directeur Zuidest bij AM
• Ronald Huikeshoven, Directeur bij AM
• Heleen Aarts, CEO bij Amvest
• Yvonne van Mierlo, Directeur Blauwhoed Studio 

bij Blauwhoed
• Eltjo Bouwman, Directeur Wonen bij Blauwhoed
• Boy Wesel, Manager Strategic Partnerships bij 

Bouwinvest
• Nicolette Klein Bog, Head of Global Marketing 

& Communication bij Bouwinvest 
• Allard van Spaandonk, CIO Dutch Investments 

bij Bouwinvest
• Desiree Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD
• CoenMartijn Hofland, Stadsontwikkelaar bij BPD
• Patrick van der Klooster, Leider BPDi 

Stadsontwikkelaars en Conceptstudio, bij BPD
• Rob Haans, Bestuursvoorzitter bij De Alliantie 
• Jan van Barneveld, Directeur Ontwikkeling bij 

De Alliantie
• Egbert Dekker, Manager Vastgoed Amsterdam/Almere 

bij De Alliantie
• Lilian van den Aarsen, Directeur van de staf bij 

Deltacommissaris 
• Marlies Veenstra, Algemeen Secretaris bij de Staf 

bij Deltacommissaris
• Lilianne van Sprundel, Liaison Ruimtelijke adaptatie 

bij de Staf bij Deltacommissaris 
• Paul Verbruggen, Wethouder bij Gemeente Alkmaar
• Helen van Duin, DSO Manager Gebiedsontwikkeling 

bij Gemeente Almere

JAARVERSLAG 2021 EN VOORUITBLIK 2022 HET NETWERK VAN SKG

42

RONALD HUIKESHOVEN
Bestuursvoorzitter SKG



• Liesl Viviers, Adjunct Manager Gebiedsontwikkeling 
bij Gemeente Almere 

• Esseline Schieven, Directeur Verkeer en Openbare 
Ruimte bij Gemeente Amsterdam

• Carolien Schippers, Directeur Grond en Ontwikkeling 
bij Gemeente Amsterdam

• Ruud Schouwaert, Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling 
bij Gemeente Barneveld

• Bas van Rijsbergen, Directeur Stedelijke Ontwikkeling 
bij Gemeente Breda

• Hanneke Schippers, Gemeentedirecteur cluster Ruimte 
en Economie bij Gemeente Delft

• Harry van Dongen, Stedelijk Programmeur bij  
Gemeente Delft

• Marjon Bouwkamp, Programmamanager Ruimtelijke 
Ordening en Duurzaamheid bij Gemeente Delft 

• Gertjan Giele, Aanjager Woningbouwproductie DSO 
bij Gemeente Den Haag

• Ronald Nomes, Algemeen Directeur DSO bij 
Gemeente Den Haag

• Anne Wouters, Strategisch Adviseur Bouwende Stad 
bij Gemeente Dordrecht

• Mark van Oosterhout, Opgavemanager Bouwende Stad 
bij Gemeente Dordrecht

• Edwin van Son, Stedenbouwkundige bij Gemeente 
Dordrecht

• Jos Roijmans, Programmamanager Spoorzone 
Eindhoven bij Gemeente Eindhoven

• Gertjan Arts, Directeur Stedelijke Opgaven bij 
Gemeente Eindhoven

• Jaap Haks, Ontwikkelmanager Gebiedsontwikkeling 
en Hoofd Grondzaken bij Gemeente Groningen 

• Alfred Kazemier, Directeur Ruimtelijk Beleid & 
Ontwerp, Stadsontwikkeling, Gemeente Groningen

• Adrian Los, Directeur Stedelijke Ontwikkeling bij 
Gemeente Leiden

• Jaap van Opstal, Programmamanager 
Gebiedsontwikkeling bij Gemeente Leiden

• Paul Matthieu, Gebiedsontwikkelaar Station Nijmegen 
bij Gemeente Nijmegen

• Henk Berends, Concernmanager Stadsontwikkeling 
bij Gemeente Nijmegen

• Bertine Schouten, Coördinator Stadsontwikkeling 
bij Gemeente Nijmegen

• Joktan Cohen, Directeur Maatschappelijk Domein 
bij Gemeente Purmerend

• Sjaak Vaes, Strategische Acquisitie en Advies bij 
Gemeente Purmerend

• HarmJan Stalman, Programmamanager bij 
Gemeente Purmerend 

• Jos Melchers, Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster 
Stadsontwikkeling bij Gemeente Rotterdam

• Erik Pors, Afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij 
Gemeente Rotterdam 

• Anneloes Nieuwenhuis, Programma Coördinator 
bij Gemeente Rotterdam

• Marianne Linde, Directeur Duurzame Stad 
bij Gemeente Tilburg

• Angela Barendregt, Afdelingshoofd Ruimte bij 
Gemeente Tilburg   

• Kees Verschoor, Strateeg Ruimte en Economie 
bij Gemeente Utrecht

• Rianne Nederhof, Senior Adviseur Investeringsstrategie 
& partners bij Gemeente Utrecht

• Bart van Bregt, Ambtelijk Opdrachtgever 
Energietransitie bij Gemeente Zwolle

• Jim van der Zwan, Manager afdeling Ruimtelijke 
Planvorming bij Gemeente Zwolle
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• Esther Wolfkamp, Afdelingshoofd SV bij 
Gemeente Zwolle

• Dick Laheij, Directeur bij Heijmans 
• Bert Hoeve, Directeur Programma bij Kadaster
• Guido Kuijer, Kwartiermaker Gebiedsgerichte 

Aanpak Landelijk Gebied bij Kadaster
• Johan Groot Nibbelink, Projectmanager 

Gebiedsontwikkeling bij Kadaster 
• Marja Appelman, Directeur Woningbouw bij 

Ministerie van BZK
• Rik Bauer, Programmadirecteur-kwartiermaker 

Woningbouwimpuls bij Ministerie van BZK
• Layla el Kamali, Directie Woningbouw bij Ministerie  

van BZK
• Martje Storm, Clustercoördinator RITME bij 

Ministerie IenW
• Jan Bert Dijkstra, Directeur Programma Mobiliteit en 

Gebieden bij Ministerie IenW
• Sebastiaan de Wilde, Directeur Vastgoed bij NS Stations
• Daan Klaase, Manager Planontwikkeling bij NS Stations
• Mary Haselager, Hoofd Gebiedsprogramma’s en Europa 

bij Provincie Flevoland
• Edzard van de Water, Opgavemanager Toekomst-

bestendig Landelijk Gebied bij Provincie Flevoland
• Rogier Wilms, Programmamanager 

Gebiedsprogramma’s bij Provincie Flevoland
• Fred van de Wart, Lid Centraal management Team 

bij Provincie Gelderland
• Marc van Hemmen, Programmamanager van 

Uitvoering Fysieke Opgaven bij Provincie Gelderland
• Arno van den Hurk, Projectmanager Herbestemmen 

Grote Erfgoedcomplexen bij Provincie Noord-Brabant
• Pleunie Josseaud, Programmamanager 

Majeure Projecten & Ontwikkelbedrijf bij Provincie 
Noord-Brabant

• John Arkes, Sectormanager Integrale Opgaven en 
Transities bij Provincie Noord-Holland

• Daphne Rigter, Plv. Sectormanager Integrale 
Opgaven en Transities bij Provincie Noord-Holland

• Marjolijn Boot, Directeur Ruimte & Bereikbaarheid 
bij Provincie Overijssel

• Björn Edelenbos, Sr. Beleidsontwikkelaar Mobiliteit, 
infrastructuur & Ruimte bij Provincie Overijssel

• Machteld Hooyman, Programmamanager 
Versnelling Woningbouw bij Provincie Utrecht 

• Stephanie van Schaijk, Projectleider RO bij 
Provincie Utrecht 

• Jan de Poorter, Manager Strategische RO bij 
Provincie Utrecht 

• Jeroen van Vught, Hoofd Bureau Verkenning en 
Monitoring bij Provincie Zuid-Holland

• Nicole BezuijenDierdorp, Hoofd Ruimtelijke 
Ontwikkeling bij Provincie Zuid-Holland

• Jos de Jong, Opdrachtgever Sterke Steden en 
Dorpen bij Provincie Zuid-Holland

• Roel van de Bilt, Directeur bij  
Rabo Real Estate Finance

• HansHugo Smit, Sr. Sectoranalist Bouw  
& Gebieds ontwikkeling bij Rabo Real Estate Finance

• Maarten Donkers, Hoofd Kennis & Sturing bij 
Rabo Real Estate Finance

• Jos Mandema, Hoofd Gebieden bij Rijksvastgoedbedrijf 
• Elvera van de Panne, Programmamanager bij 

Rijksvastgoedbedrijf
• Riette Bosch, Senior Stedenbouwkundige bij 

Rijksvastgoedbedrijf
• Arno Jansen, Manager Finance bij SADC
• Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene 

Metropool bij Staatsbosbeheer
• Sylvo Thijsen, Directeur bij Staatsbosbeheer
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• An van Veen, Adviseur Strategie – Programmaleider 
bij Staatsbosbeheer

• Tobias Verhoeven, Directeur bij Synchroon
• Henri van Dam, Directeur bij Synchroon
• Jos Sentel, Manager Strategy & Research bij 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
• Anjelica Cicilia, Acquisition & Development Director 

bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance
• Mireille Jeurnink, Directeur Vastgoedontwikkeling 

bij VanWonen
• Robyne van Notten, Ontwikkelingsmanager 

bij VanWonen
• Annemiek Houtkamp, Ontwikkelingsmanager 

bij VanWonen
• Gertjan van der Baan, CEO bij Vesteda
• Una Buning, Head of Portfolio Strategy bij Vesteda
• Pieter Knauff, CIO bij Vesteda
• Daan van der Vorm, CEO bij VORM Holding
• Eva Hekkenberg, Directeur Concepten bij 

VORM Holding
• Bea de Buisonje, Lid Dagelijks Bestuur bij 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
• Laurette van Halen, Bestuursadviseur en Secretaris 

bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
• Kasper Spaan, Waternet Klimaatadaptatie Ruimtelijke 

Ontwikkeling bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

KRING VAN ADVISEURS 

De Kring van Adviseurs bestaat uit de volgende leden: 
• Wouter Jan Verheul (voorzitter), Senior onderzoeker 

bij de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
• Patrick Esveld, Partner en Directeur bij Akro Consult 
• Lennert Middelkoop, Partner bij Deloitte

• Wouter van den Wildenberg, Partner bij Fakton
• Aeisso Boelman, Partner bij Fakton
• Joof Tummers, Regiodirecteur Noordoost  

bij Movares
• Ruben Visser, Adviseur en Programmamanager 

Over Morgen
• Koos Seerden, Directeur bij Rho
• Rob Schram, Projectleider bij Rho
• Frits Dinkla, Projectleider en Adviseur bij Rho
• Bart Verschut, medeoprichter en Partner  

bij PT Finance
• Jan Reinier van Angeren, Partner en Advocaat 

bij Stibbe.

WETENSCHAPSRAAD 

De Wetenschapsraad bestaat uit de volgende leden: 
• Frank van Oort, Hoogleraar Economics, 

Human Geography and Planning bij Erasmus 
Universiteit Rotterdam

• Arjan Bregman, Hoogleraar Bouwrecht bij 
Rijksuniversiteit Groningen en Senior 
Stafmedewerker aan het Instituut voor Bouwrecht 

• Edwin Buitelaar, Hoogleraar Land and Real Estate 
bij Universiteit Utrecht en Senior onderzoeker en 
programmaleider bij het Planbureau voor de 
leefomgeving 

• Erwin van de Krabben, Hoogleraar Planologie bij 
Radboud Universiteit Nijmegen 

• Sandra Schruijer, Hoogleraar Organisatiewetenschap 
bij Universiteit Utrecht 

• Ellen van Bueren, Hoogleraar Urban Development 
Management bij TU Delft.
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DE REDACTIERAAD 

De redactieraad adviseert de hoofdredactie van 
gebiedsontwikkeling.nu en bestaat uit: 
• Friso de Zeeuw (voorzitter), Emeritus Hoogleraar 

Gebiedsontwikkeling bij TU Delft
• Kristel Lammers, Verandermanager bij VNG
• Desireé Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD
• Geurt van Randeraat, Directeur SITE Urban 

Development
• Simon Kooistra, oud-hoofdredacteur 

gebiedsontwikkeling.nu
• Agnes Franzen, Strategisch Adviseur bij TU Delft.

LEERSTOEL GEBIEDSONTWIKKELING 

Het team aan de TU Delft bestond in 2021 uit de 
volgende medewerkers: 
• Co Verdaas, Hoogleraar Gebiedsontwikkeling 
•  Tom Daamen, Directeur SKG en Universitair 

Hoofddocent Gebiedsontwikkeling
• Arthur Verwayen, Coördinator SKG
• Ineke Lammers, Redacteur en Assistent-Coördinator
• Céline Janssen, Promovenda 
• Simon van Zoest, Promovendus 
• Wouter Jan Verheul, Senior Onderzoeker
• Jutta Hinterleitner, Senior Onderzoeker
• Joost Zonneveld, Hoofdredacteur  

gebiedsontwikkeling.nu 
• Inge Janse, Adjunct-Hoofdredacteur 

gebiedsontwikkeling.nu 
•  Jasper Monster, Redacteur gebiedsontwikkeling.nu
• Donne Gerlich, Student-Redacteur  

gebiedsontwikkeling.nu
• Tim de Groot, Student-Redacteur  

gebiedsontwikkeling.nu 
• Atacan Batbay, Student-Redacteur  

gebiedsontwikkeling.nu 
• Amanda Hagman, Secretariaat 
• Mary Voskuil, Secretariaat 
• Agnes Franzen, Strategisch Adviseur.
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4.1 JAARREKENING

31122021 31122020

ACTIEF

Vlottende activa
Vorderingen
-  Overige 

vorderingen en 
overlopende activa

 92.750 41.250

Liquide middelen 290.958 168.050

383.708 209.300

383.708 209.300

PASSIEF

Eigen Vermogen
Gestort kapitaal - -

Overige reserves 209.855 169.743

209.855 169.743

Kortlopende 
schulden
Overige schulden 
en overlopende 
passiva 173.853 39.557

173.853 39.557

383.708 209.300

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA VERWERKING VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING)
(bedragen in €)
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ACTIEF

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
De samenstelling hiervan is als volgt:

2021 2020

- Te ontvangen schenkingen publieke partijen  48.750 41.250

- Te ontvangen schenkingen private partijen 44.000 - 

92.750 41.250
De vorderingen hebben allen een looptijd van
minder dan 1 jaar.

Liquide middelen
Dit betreft het saldo aangehouden bij de Rabobank te Utrecht.
Het saldo is vrij opeisbaar.

TOELICHTING OP DE BALANS
(bedragen in €)

JAARVERSLAG 2021 EN VOORUITBLIK 2022 JAARREKENING

48



PASSIEF

Eigen vermogen

Overige reserves
Het verloop hiervan is als volgt:

2021 2020

Stand per 1 januari  169.743 106.919

Resultaat verslagperiode 35.409 62.824

Stand per 31 december 205.152 169.743

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
De samenstelling hiervan is als volgt:

2021 2020

- Te betalen eindafrekening TU Delft 128.558 4.707

- Vooruitontvangen schenkingen 47.250 32.250

- Te betalen accountantskosten 2.748 2.600

- Te betalen overige - -

178.556 39.557

De vooruitontvangen bijdragen hebben betrekking 
op de periode 2022 tot en met 2024.

TOELICHTING OP DE BALANS
(bedragen in €)
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2021 2020

Ontvangen 
schenkingen

565.250 538.200

Ontvangen 
royalties en overige 
ontvangsten

1.236 2.431

566.486 540.631

Gedane 
schenkingen

522.212 469.707

Overige 
bedrijfskosten

8.250 8.100

Som der 
bedrijfslasten

530.462 477.807

Saldo renterekening -615 -
Resultaat 35.409 62.824

Toevoeging aan 
overige reserves

-35.409 -62.824

Resteert 0 0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
(bedragen in €)
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Ontvangen schenkingen
Dit betreffen ontvangen schenkingen van overheden, 
corporaties en andere marktpartijen.

Gedane schenkingen
Dit betreft een schenking aan de TU Delft, faculteit Bouw-
kunde, ten behoeve van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling.

Overige Bedrijfskosten 2021 2020

- Externe adviseurs - -

- Administratiekosten 5.500 5.500

- Accountantskosten  2.750  2.600 

- Overig - -

8.250 5.741

Renterekening
De samenstelling is als volgt:

2021 2020

- Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - -

- Rentelasten en soortgelijke kosten -615 - 

615 0

Personeel
De stichting had gedurende het verslagjaar geen
personeel in dienst.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(bedragen in €)
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4.2 GRONDSLAGEN VOOR 
FINANCIËLE VERSLAGGEVING
 
ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, 
gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit het verbinden 
van publieke, private en maatschappelijke organisaties die 
zich richten op de praktijk van gebiedsontwikkeling. Samen 
met de TU Delft wordt richting en inhoud gegeven aan het 
kennisprogramma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling. 
De Leerstoel werkt aan het initiëren en uitvoeren van 
onderzoek en onderwijs op het terrein van gebiedsontwik-
keling. Daarnaast organiseert zij kennisbijeenkomsten voor 
en samen met de Nederlandse praktijk, zoals expertsessies, 
seminars en dagcongressen.De stichting is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 32115986.

Gevolgen van de coronacrisis voor de stichting
De gevolgen van de coronacrisis voor Stichting Kennis 
Gebiedsontwikkeling zijn beperkt. Het bestuur is van 
mening dat de coronacrisis geen materiële impact zal 
hebben op de financiële positie van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA 
EN PASSIVA

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening 
is opgesteld
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winst-
streven gevolgd.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en 
passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de 
verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet 
anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor 
de nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale 
waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voor-
zieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders 
vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd 
van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is 
gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
ontvangen schenkingen en alle hiermee verbonden, aan 
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet 
is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in 
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Ontvangen schenkingen
De verantwoorde schenkingen zijn door de verstrekkers 
afhankelijk gesteld voor de uitvoeringskosten en investe-
ringsuitgaven welke betrekking hebben op het financieren 
van wetenschappelijk onderzoek.

Gedane schenkingen
De organisatie verwerkt schenkingsverplichtingen en 
verplichtingen tot het doen van een gift in de balans 
als schuld en in de staat van baten en lasten als last, ook 
als de verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar. 
Indien schenkingsverplichtingen vervallen, worden zij 
in het boekjaar waarin zij vervallen in de staat van 
baten en lasten zichbaar in mindering gebracht op de 
verstrekte schenkingen.

Vennootschapsbelasting
De stichting is op basis van haar doelstellingen en activitei-
ten door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen 
Nut Beogende intstelling (ANBI). Op grond daarvan is de 
stichting vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. 

4.3 OVERIGE GEGEVENS
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtennissen na balansdatum die nader 
inzicht geven in de feitelijke situatie per balansdatum.

RESULTAATBESTEMMING 

Voorstel resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat over 2021 toe te voegen 
aan de overige reserves. De overige reserves zijn vrij 
beschikbaar voor het bestuur.
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COLOFON

UITGAVE
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)
Technische Universiteit Delft
Julianalaan 134
2628 BL  Delft

BEELD
Alle foto’s en afbeeldingen in dit jaarverslag zijn
eigendom van SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
TU Delft, tenzij anders is vermeld. Voor overige
portretfoto’s is toestemming verleend.

REDACTIE
Ineke Lammers en Arthur Verwayen

ONTWERP
Volta, Utrecht
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