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Voorwoord 
Marloes Hoogerbrugge, Platform31 

Deze publicatie is één van de resultaten van het onderzoeksproject  

 ‘Kansen en mogelijkheden voor verevening van cultureel erfgoed in inte-

grale gebiedsontwikkeling’. Dit onderzoek is begin 2009 van start gegaan 

en maakt onderdeel uit van het ‘Kennis voor Krachtige Steden’ onder-

zoeksprogramma van Platform31. Binnen dit programma lopen ruim   

zestig onderzoeken naar stedelijke en regionale vraagstukken.

Het onderzoek is uitgevoerd door PhD-student Marlijn Baarveld en uni-

versitair docent Marnix Smit van de Universiteit Twente. Zij hebben onder 

leiding van professor Geert Dewulf onderzoek gedaan naar verschillende 

herontwikkelingsprojecten in Nederland. Op basis van dit onderzoek  

hebben zij verschillende Engelstalige wetenschappelijke artike-

len geschreven. In deze praktijkpublicatie worden de belangrijkste 

onderzoeks resultaten besproken. 

Vanuit de praktijk zijn de gemeente Tilburg, Zaanstad, Hengelo en  

Enschede als stedelijke consortiumpartners bij het onderzoeksproject be-

trokken geweest. Ook NS Poort en het Rijksvastgoedbedrijf zijn vanaf het 

begin bij het onderzoek aangehaakt en hebben net als de vier  gemeenten  

een herontwikkelingsproject aangedragen die is gebruikt in het onder-

zoeksproject. Zo hebben de onderzoekers het planvormingsproces van de 

Spoorzone in Tilburg, het Hembrugterrein in Zaanstad, het Hart van Zuid 

in Hengelo, De Wagenwerkplaats in Amersfoort en ’t Vaneker in Ensche-

de geanalyseerd. Drie van deze projecten worden ook in deze publicatie 

uitvoerig besproken. Bij de start van het project heeft ook projectbureau 

 Belvedere een bijdrage geleverd. Na de opheffing van dit bureau heeft het 

Nationaal Programma Herbestemming deze rol overgenomen. 

De aanleiding van het onderzoek werd gevormd door het feit dat over- 

heden, private partijen, belangengroepen en burgers vaak overtuigd zijn 

van het belang van het behoud of restauratie van cultureel erfgoed, maar 

dat zij niet of slechts moeizaam tot overeenstemming komen wanneer er 

daadwerkelijk bindende afspraken moeten worden gemaakt. De veelheid 

aan actoren en belangen bij integrale gebiedsontwikkeling zorgen veel-

al voor complexe planvormingsprocessen, mede door de hoge kosten van 

het behoud of restauratie van cultureel erfgoed. Om ontwikkelingen vlot 

te trekken verleent de overheid vaak subsidies om op deze manier een im-

puls te geven aan de herbestemming gebieden. Sommige partijen profite-

ren van de publieke investeringen, zonder bij te dragen in de kosten. Om 

dit bekende ‘free rider’ probleem tegen te gaan, biedt verevening van de 
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kosten en de baten uitkomst. Dit onderzoek analyseert de mogelijkheden van 

verevening en evenals de gevolgen hiervan voor het proces van integrale ge-

biedsontwikkeling.

Het onderzoek van de Universiteit Twente sluit aan bij een ander ‘Kennis voor 

Krachtige Steden’ onderzoeksproject. In het project ‘Cultureel erfgoed op waar-

de geschat’, uitgevoerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam, is er onder-

zoek gedaan naar de economische waardering van cultureel erfgoed. De onder-

zoekers tonen aan dat cultureel erfgoed tot een waardestijging van vastgoed 

in de directe omgeving kan leiden. Daarnaast worden steden met een hoog per-

centage cultureel erfgoed aantrekkelijk gevonden door hogeropgeleiden en 

toeristen. Op deze manier kan erfgoed een bijdrage leveren aan het aantrekken 

van kenniswerkers naar een stad of regio. 

Naast de twee Kennis voor Krachtige Steden onderzoeksprojecten heeft Plat-

form31/Nicis Institute in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) 

het netwerkmanagement vervuld van het Netwerk Erfgoed en Ruimte. Dit net-

werk werd opgericht om voor een periode van drie jaar (2011-2014) vanuit ver-

schillende disciplines onderzoek en onderwijs te verzorgen op het raakvlak 

van erfgoed en ruimte. Zo is er een internationaal vergelijkend onderzoek naar 

de rol van erfgoed in krimpgebieden verricht. Het netwerk organiseerde diver-

se debatten over de potentie van erfgoed in vakgebieden en beleidstrajecten 

zoals het Deltaprogramma en het topsectorenbeleid. Daarnaast heeft het net-

werk een nationale kennisagenda ontwikkeld. Jaarlijks is een interuniversitai-

re module verzorgd, waarin studenten van opleidingen als stedenbouw, archi-

tectuur, erfgoedstudies en planologie samen optrokken in colleges, excursies 

en groepswerk. De RCE was opdrachtgever van het netwerk, namens de Minis-

teries van IenM, EL&I (nu EZ) en OCW en drie universiteiten: VU, Wageningen en 

TU Delft. 

Kortom, er is veel aandacht voor erfgoed en ruimte in onderzoek, beleid en 

praktijk. In deze publicatie worden de belangrijkste inzichten uit het weten-

schappelijke onderzoek vertaald naar de stedelijke en regionale praktijk. Aan 

de hand van verschillende projecten worden gebiedsontwikkelingsprocessen 

geanalyseerd en de belangrijkste lessen geïdentificeerd. Dit levert interessan-

te inzichten op voor andere projecten waar partijen waarde hechten aan het be-

houd van cultureel erfgoed. 
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Inleiding
Geert Dewulf, Marnix Smit en Marlijn Baarveld

Elke stad, regio, of land is trots op het eigen 

cultuurhistorisch erfgoed. Of het nu boer-

derijen zijn, woonhuizen, kastelen of indus-

triële loodsen, het erfgoed geeft een plaats 

unieke waarde. Het biedt een stad eigenheid 

en zorgt voor een vorm van geborgenheid. 

Erfgoed trekt natuurlijk ook toeristen aan, 

een economische opsteker voor stad en land. 

Ondanks deze ontegenzeggelijke voordelen, 

is het lastig de economische, functionele of 

culturele waarde van erfgoed precies vast te 

stellen. Het debat hierover is nog lang niet 

verstomd. Zeker omdat de investeringen voor 

behoud of herbestemming van het erfgoed 

hoog zijn. Dit roept vragen op over hoe om te 

gaan met cultureel erfgoed bij functieverlies.

We zijn als samenleving de afgelopen de-

cennia anders gaan denken over behoud en 

herbestemming. In de traditionele benadering 

stond consolidatie van geïsoleerde, individuele 

objecten centraal. Dat ging gepaard met strikte 

regulering. Tegenwoordig bekijken we cultu-

reel erfgoed in relatie tot de directe omgeving 

en hergebruik wordt eerder gestimuleerd dan 

afgehouden. Sterker, in deze meer dynamische 

benadering wordt erfgoedbehoud expliciet 

verbonden met ruimtelijke ontwikkeling. 

Op het vlak van gebiedsontwikkelingen met 

veel erfgoed verschuift de aandacht steeds 

meer van historische binnensteden naar 

andere type gebieden. De blik richt zich op 

verouderde fabrieksterreinen die ingesloten 

zijn geraakt door woonwijken, voormalige 

militaire vliegvelden en kazernes, haven-

terreinen en scheepswerven, stationslo-

caties, spooremplacementen en andere 

locaties met verouderde voorzieningen. Dit 

erfgoed is niet los te zien van de ruimtelij-

ke context. Juist het ensemble van gebou-

wen maakt de terreinen cultuurhistorisch 

waardevol, geeft het gebied zijn karakter. 

Een groot verschil met historische bin-

nensteden is dat deze terreinen vaak geen 
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‘ beschermd stadsgezicht’ zijn. Hoewel cultu-

reel erfgoed (beschermd en onbeschermd) 

wettelijk gezien moet worden meegewogen 

in ruimtelijke ordening, is de omgang met 

erfgoed slechts een van de belangen die 

spelen in ruimtelijke projecten. Hoe partijen 

omgaan met het erfgoed is dus afhankelijk 

van de waarde die zij er aan hechten. Ondanks 

deze onzekere status zijn er al veel voor-

beelden van succesvolle transformatie van 

erfgoed in dit soort gebieden. Bijvoorbeeld 

de Westergasfabriek in Amsterdam en de 

Rijkswerf Willemsoord in Den Helder, en over 

de grenzen het Distillery District in Toronto en 

de Eveleigh Carriage Workshops in Sydney. De 

ambitie was in alle gevallen niet zozeer con-

solidatie van het bestaande, maar het laten 

bijdragen van het aanwezige erfgoed aan eco-

nomische of culturele waardevermeerdering 

van het betreffende gebied. Deze en vele an-

dere projecten hebben bewezen dat transfor-

matie van gebouwd erfgoed het startpunt kan 

vormen voor de opwaardering van gebieden 

en het aantrekken van een nieuw publiek. 

Deze publicatie heeft betrekking op dergelijke 

herontwikkelingsprojecten. De meerwaarde 

die cultureel erfgoed hier kan hebben, wordt 

tegenwoordig vanuit verschillende invalshoe-

ken onderkend. Cultuurhistorici benadrukken 

het belang van het doorgeven van het verleden 

aan toekomstige generaties; milieuactivisten 

zien hergebruik als een belangrijke factor voor 

duurzame stedelijke ontwikkeling; sociale 

wetenschappers benadrukken de relevan-

tie van erfgoed voor lokale identiteit en het 

historisch bewustzijn van gemeenschappen. 

Zelfs economen zijn het eens dat cultureel erf-

goed financiële meerwaarde heeft. Cultureel 

erfgoed biedt mogelijkheden voor toerisme en 

culturele activiteiten, verhoogt vastgoedwaar-

de in de omgeving en draagt bij aan de tevre-

denheid van burgers over hun leefomgeving. 

Maar het aanpassen van erfgoed aan een 

nieuwe functie is duur. Daar komt bij dat de 

opbrengsten, die er wel degelijk zijn, veelal 

indirect zijn en lastig te kwantificeren. Kosten 

en baten zijn vaak ook ‘oneerlijk’ verdeeld; de 

opbrengsten komen niet of te weinig terecht 

bij de investeerders. Het ontbreken van een 

transparante vereveningssystematiek zet de 

haalbaarheid van veel plannen onder druk. 

Kansen blijven onbenut. Ondanks de con-

sensus dat hergebruik van cultureel erfgoed 

in ruimtelijke ontwikkeling aantoonbaar 

voordelen oplevert voor alle betrokkenen, 

komen dergelijke projecten maar moei-

zaam van de grond. De processen verlopen 

traag en worden geplaagd door impasses en 

conflict. Partijen die het cultureel erfgoed 

willen behouden in de ontwikkeling zijn 

continu op zoek naar goede argumentatie 

in de onderhandeling en naar mogelijkhe-

den om de kosten en baten te verevenen. 

De afgelopen jaren heeft Universiteit Twente, 

binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor 

Krachtige Steden’ van Platform31, onderzoek 

gedaan naar deze problematiek samen met de 

gemeenten Tilburg, Hengelo, Enschede, Zaan-

stad, NS Poort en het Rijksvastgoedbedrijf. Om 

de verbinding tussen wetenschap en praktijk te 

leggen, nieuwe onderzoeksvragen te formule-

ren, en stakeholders uit de beleidspraktijk met 

elkaar en andere (stedelijke) partners in gesprek 

te brengen, zijn diverse bijeenkomsten georga-

niseerd. Dit gebeurde in de vorm van expert-

sessies, workshops en symposia. De ene keer 

werd ingegaan op specifiek lokale vragen, zoals 

hoe bescherm je erfgoed bij verkoop, de andere 

keer werden gemeentelijke beleidsmaatrege-

len voor het terugvorderen van investeringen 

in erfgoed besproken. De hamvraag was in alle 

gevallen welke mogelijkheden verevening en 

coalitievorming bieden voor het behoud van 
 cultureel erfgoed in herontwikkelingsprojecten. 
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Wagenwerkplaats Amersfoort
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Deze publicatie toont de belangrijkste onder-

zoeksresultaten en draagt met beschrijvin-

gen van praktijkcasussen bij aan het debat 

over de toekomst van gebiedsontwikkelin-

gen met cultureel erfgoed. Juist in een tijd 

waarin (grootschalige) gebiedsontwikkeling 

zijn dominante rol is kwijtgeraakt en her-

gebruik van erfgoed onder druk staat door 

bezuinigingen en hoge leegstandcijfers in 

de vastgoedmarkt, is kennis van en inzicht 

in de relatie tussen erfgoed en ruimtelijke 

ontwikkeling van groot belang. Deze publica-

tie laat de complexiteit van herbestemming-

opgaven zien, toont de waarde van erfgoed, 

beschrijft knelpunten en schetst kansen. 

Om de lezer bewust te maken van de dy-

namiek en actualiteit in erfgoedbeleid 

starten we met een inleidend hoofdstuk 

over de verruimde inzet en betekenis van 

erfgoed in ruimtelijke ontwikkelingen. 

Aansluitend op de ’Kennisagenda Erfgoed 

en Ruimte’ komen drie visies op erfgoed 

aan bod (als sector, factor, en vector) en 

de verschuiving die daarin gaande is, 

onderbouwd met actuele voorbeelden 

van ‘verevening in natura (in kind)’. 

In het tweede hoofdstuk staat de waarde van 

cultureel erfgoed centraal. In het publieke 

debat wordt vaak naar voren gebracht dat erf-

goed meerwaarde heeft voor ruimtelijke ont-

wikkelingen. Wat is die meerwaarde precies? 

De veelvormigheid van het waardebegrip wordt 

in dit hoofdstuk geschetst, inclusief een voor-

stel om de waardebepaling van erfgoed in deze 

projecten op een andere wijze vorm te geven.

Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de casus ‘t 

Vaneker/Zuidkamp belicht. In samenwerking 

met praktijkprofessionals zijn hier inpassing 

van cultuurhistorie, gehanteerde ontwikkel-

strategie en kosten-, baten- en risicoverde-

ling beschreven. De casus laat goed zien dat 

vasthoudendheid geboden is om de ambi-

tie van erfgoedbehoud te verwerkelijken. 

In het vierde hoofdstuk komt verevening in de 

Nederlandse context aan bod. Het bespreekt 

een aantal vereveningsmechanismen (value 

capturing) en gaat in op de toepassingsmo-

gelijkheden van deze mechanismen voor de 

financiering van investeringen in erfgoedbe-

houd in stedelijke gebiedsontwikkelingen. 

Om inzicht te krijgen in de factoren die belang-

rijk zijn voor het succes van erfgoedbehoud 

zijn tien projecten bestudeerd, variërend van 

de recentelijk geopende De Hallen in Amster-

dam, tot het Scheldekwartier in Vlissingen. 

In hoofdstuk vijf wordt voor elk project wordt 

afzonderlijk ingezoomd op de projectkenmer-

ken, de samenwerking, welke problemen zich 

voordeden in het proces en welke factoren 

effectieve transformatie lijken te bevorderen. 

In hoofdstuk zes wordt ingegaan op de 

onderhandelingen. Het procesverloop van 

twee herontwikkelingsprojecten, het Hem-

brugterrein in Zaanstad en De:Werkplaats in 

Tilburg, zijn beschreven. Het hoofdstuk laat 

zien dat samenwerking essentieel is maar 

complex. Tegelijkertijd moet gezocht worden 

naar realisatie van het eigen belang en het 

gezamenlijk belang en die lopen niet bepaald 

parallel. De inpassing van erfgoed in de plan-

nen is een regelmatig optredende bron van 

conflict, maar brengt ook partijen samen in 

de wil iets moois van het gebied te maken. 

In het laatste hoofdstuk, de conclusie, 

wordt een rode draad getrokken door de 

hoofdstukken en een visie gegeven op de 

toekomst van erfgoed in gebiedsontwikke-

ling. Daarnaast worden er enkele concre-

te lessen van de praktijk geformuleerd.
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In deze publicatie lopen wetenschappelijk 

onderzoek en praktische kennis in elkaar over. 

Dit was ook het geval in de diverse sessies die 

in de afgelopen jaren hebben plaats gevon-

den. Soms stond een locatiespecifieke vraag 

voorop, op andere momenten de toepassing 

van (analyse)modellen. Voor projectmana-

gers van gebiedsontwikkelingen met erfgoed 

is reflectie en onderzoek geen routine. Voor 

wetenschappers geldt hetzelfde voor het 

doen van concrete beleidsaanbevelingen. Om 

tot een nieuwe erfgoedpraktijk te komen is 

uitwisseling van kennis en ervaringen echter 

essentieel. De erfgoedsector is na het Belvede-

rerapport van rond de eeuwwisseling sterk ver-

anderd en zal blijven bewegen. Ook de ruim-

telijke ontwikkeling kent een andere realiteit. 

Dit brengt grote nieuwe uitdagingen en roept 

nieuwe beleidsvragen op over hoe om te gaan 

met ons erfgoed. Belvedere wordt vertaald 

als ‘mooi uitzicht’. Samen (blijven) bouwen 

aan (de kennis over) herbestemming is nodig 

om dat ‘Belvedere’ werkelijkheid te maken.



Koepelhal in Spoorzone Tilburg
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1. Inzet en 
betekenis erfgoed 
in ruimtelijke 
ontwikkeling groeit
Doe-het-zelfzorg 
biedt nieuwe kansen
Eva Stegmeijer1 

Erfgoed heeft nieuwe betekenis gekregen 

in ruimtelijke ontwikkelingen. Tot in de jaren 

tachtig zette erfgoedzorg vooral in op behoud 

van individuele monumenten. Sindsdien wordt 

de meerwaarde van erfgoed in gebiedsontwik-

keling, zowel fysiek als qua imago en inspiratie, 

steeds beter gezien en benut. Met de financiële 

crisis is de gebiedsontwikkeling echter vrijwel 

stil komen te liggen. Ontwikkelaars vallen om, 

overheden bezuinigen en monumenten wor-

den afgestoten. Toch zijn er volop kansen voor 

erfgoed. Overal duiken initiatieven op van om-

wonenden, professionals en gebruikers die zich 

inzetten voor karakteristieke panden en land-

schappen. De aanjaagfunctie van financiële of 

fiscale verevening mag dan geluwd zijn, de bij-

dragen in natura van deze betrokkenen zetten 

erfgoedzorg in beweging.

1.1 Veranderlijke monumenten, 
veranderlijke erfgoedzorg

Hoewel om erfgoed een zweem van conser-

veren en inertie hangt, zijn monumenten 

en cultuurlandschappen per definitie veran-

derlijk. Historische objecten en structuren 

zijn in de loop der tijd telkens door nieuwe 

generaties gebruikt, soms voor uiteenlo-

pende doelen, zoals de opslag-, woon-, be-

drijfs- en horeca-functie van de Amsterdam-

se grachtenpanden. Men heeft er dingen 

aan toegevoegd en vanaf gehaald, denk aan 

de koppelpoort in Amersfoort. Deze land- 

en waterpoort werd eind twaalfde eeuw ge-

bouwd, kreeg in 1646 een volmolen, stond 

in 1861 op de gemeentelijke nominatie om 

gesloopt te worden vanwege gebrekkig on-

derhoud en werd in 1886 ‘opvallend’ geres-

taureerd (zie Afbeelding 1.1). Rijksadviseur 

Cuypers liet het bovendeel en dak verwijde-

ren en, vanuit defensie-oogpunt opmerkelijk 
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genoeg, kantelen aanbrengen aan de stads-

zijde (Hovens & Cramer, 2004). 

Net als de monumenten zelf, veranderen de 

ideeën over hoe we als samenleving met erf-

goed om (zouden moeten) gaan. Binnen de 

ruimtelijke dynamiek kunnen we drie benade-

ringen van erfgoedzorg onderscheiden: isole-

ren, inzetten en inspireren. Isoleren gebeurt 

al zeker een eeuw, terwijl de meer instrumen-

tele/strategische aanpak in de laatste 25 jaar 

centraal is komen te staan. In de recent ver-

schenen ‘Kennisagenda Erfgoed en Ruimte’, 

hebben de hoogleraren van het gelijknami-

ge interdisciplinaire netwerk2 de perspectie-

ven pakkend gelabeld: erfgoed als sector, fac-

tor en vector in de ruimtelijke dynamiek (zie 

Figuur 1.1) (Janssen et al., 2014). Zij beschrijven 

hoe de benaderingswijzen zijn opgekomen en 

hoe zij nu naast elkaar bestaan, zonder hiërar-

chie in termen van wenselijkheid of superiori-

teit. Elk heeft een eigen discours, coalities en 

voorvechters, hoogtepunten en systemen van 

normen, wetten, financiering, gedragingen en 

regels. Op elk van de benaderingen wordt nu 

kort ingegaan.

De oorsprong: erfgoed vrijwaren van 
ruimtelijke dynamiek
Erfgoed is kwetsbaar en moet worden gevrij-

waard van (ruimtelijke) dynamiek. Bescher-

ming van authenticiteit is belangrijk en de 

cultuurhistorische waarde van erfgoed kan 

objectief wetenschappelijk worden vastge-

steld om zo tot een verantwoorde ‘collectie’ 

te komen. Dit is de essentie van de erfgoed-

zorg die in de tweede helft van de negentiende 

eeuw ontstond onder een bezorgde, culture-

le elite. De bescherming richt zich op nauw-

keurig behoud van het object. Een mooi voor-

Afbeelding 1.1: Bouwkundige tekening uit 1886 van de opstand van de Koppelpoort

Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014.
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Figuur 1.1: Interactie tussen ruimtelijke ordening en erfgoedzorg

Bron: Janssen et al., 2014, p. 12.

beeld is de restauratie van kathedraal Sint 

Jan in Den Bosch. Janssen et al. (2014) spre-

ken van erfgoed als een op zichzelf staande, 

ruimtelijke sector, waarbij erfgoed vooral bui-

ten de invloedsfeer van de ruimtelijke orde-

ning gehouden wordt. Zoals Potgieter in 1858 

dichtte: “Waar rees, hoe vaak de moker klonk, 

iets schooners op dan wat er zonk?”3 Vanuit 

het perspectief van de ruimtelijke ordening 

is deze vorm van erfgoedzorg vooral een hin-

dermacht; een complicerende factor waar je 

‘niets’ mee mag.

Het instrument: erfgoed inzetten bij 
gebiedsontwikkeling
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw zien 

we erfgoed steeds meer als factor in ruimtelij-

ke dynamiek. “In de context van de integrale 

gebiedsontwikkeling die in de jaren tachtig en 

negentig is ontstaan, is het behoud en de revi-

talisering van erfgoed uitgegroeid tot een on-

derhandelbaar aspect in een markt-gedreven 

ontwikkeling” (Janssen et al., 2014, p.13). Al-

leen uitzonderlijke objecten worden volledig 

beschermd. Voor het overige erfgoed is ook in-

grijpende verbouwing en uitbreiding een op-

tie. Erfgoedprofessionals werken samen en on-

derhandelen met planologen en marktpartijen 

en leveren cultuurhistorische argumenten. Het 

is beleidsjargon pur sang, maar men zoekt naar 

‘meekoppelkansen’ met ontwikkelingen en be-

leidsprioriteiten van nu, zoals watermanage-

ment, energievoorziening, collectieve zorg en 

(duurzame) woningbouw. Erfgoed wordt niet 

langer als autonoom object gezien, maar ge-

biedsgericht benaderd. Het heeft immers im-

pact op de omgeving, of het nu om nieuwbouw 

van woningen gaat (bijvoorbeeld Strijp-S in 

Eindhoven) of om revitalisering van een buurt, 

zoals in Amsterdam West rond de Westergasfa-
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briek is gebeurd. Het belang van de historische 

factor voor een aantrekkelijk woon- en leefkli-

maat wordt onderkend; erfgoed is een icoon, 

het vergroot herkenbaarheid, voedt het  imago, 

trekt bezoekers, verhoogt de WOZ-waarde, et 

cetera. Vanuit de ruimtelijke sector gerede-

neerd is erfgoed zo een middel, en ook de erf-

goedzorg ziet heil in deze meer strategische 

positionering in het krachtenveld. 

Het verhaal: erfgoed als richtinggeven-
de inspiratiebron
Met het erfgoed als vector onderscheiden 

Janssen et al. (2014) een derde benadering. 

Erfgoed inspireert niet alleen in materiële zin, 

maar ook via tradities; via de betekenis van de 

plek, die doorklinkt in verhalen over histori-

sche gebeurtenissen en personen, in recon-

structies, van persoonlijke anekdotes tot we-

tenschappelijke landschapsbiografieën. De 

historische lagen kunnen een context bieden 

aan de ruimtelijke planvorming, en richting ge-

ven aan een nieuwe fase in het stedelijke of 

cultuurlandschap. Dit geldt zowel voor plekken 

waar het fysieke erfgoed verdwenen is of on-

der de grond verstopt zit, als voor nog zichtba-

re fysieke objecten die veel meer gaan ‘leven’ 

wanneer het historisch verhaal bekend is. Dit 

verhaal, het gedeelde verleden, werkt boven-

dien mobiliserend en procesversnellend  

(Renes & Stegmeijer, 2014).

De verschuiving die met deze laatste twee 

 benaderingen is ontstaan, is die van een cul-

tuur van verlies naar een cultuur van pro-

fijt (Kolen, 2007). Oftewel, erfgoed als troef in 

plaats van slachtoffer (Corten & Geurts, 2014), 

van waardestelling naar waardecreatie (Jans-

sen et al., 2014).

Westergasfabriek, een ontmoetingsplaats
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1.2 Ook in het beleid verschuift 
het paradigma

De drie benaderingen hebben elk eigen regi-

mes, mijlpalen én ‘heilige schriften’; de lan-

delijke en internationale beleidsdocumenten, 

verdragen en wetgeving, waarin de paradig-

maverschuiving is neergeslagen. De traditio-

nele erfgoedzorg (erfgoed als sector) is inter-

nationaal vastgelegd in met name het ‘Charter 

van Venetië’ (1964) omtrent de conserve-

ring en restauratie van monumenten en loca-

ties. Richtlijnen voor (restauratie) professio-

nals zijn daarmee wereldwijd geaccepteerd. In 

Nederland vindt wettelijke verankering plaats 

via de Monumentenwet (1961). Via het instru-

ment van de beschermde stads- en dorpsge-

zichten, dat in deze wet opgenomen is, zien we 

hier al een directe relatie met de ruimtelijke or-

dening. Opvallend genoeg zet Nederland daar-

mee al een stap richting erfgoed als factor. Dit 

gebeurt internationaal pas in 1975 met de ‘Ver-

klaring van Amsterdam’ van de Raad van Euro-

pa, die verder wordt uitgewerkt in 1987 in het 

‘Charter van Washington’. Niet langer wordt 

erfgoedzorg als autonome activiteit gezien, 

maar als onderdeel van de ruimtelijke planvor-

ming (Corten & Geurts, 2014). Een dynamische, 

toekomstgerichte en positieve benadering van 

erfgoed wordt gepromoot. Verschillende buur-

landen zoals Frankrijk, Duitsland en Engeland 

adopteren in de jaren negentig deze manage-

ment of change houding waarbij erfgoed deel 

uitmaakt van (duurzame) regionale ontwikke-

ling (Janssen et al., 2013). Nederland volgt met 

een spektakelstuk: de ‘Nota Belvedere’ (1999). 

Deze is gekoppeld aan een tienjarig program-

ma, waarmee in tal van concrete ruimtelijke 

projecten het motto ‘Behoud door Ontwikke-

ling’ wordt uitgeprobeerd. Men wil onder ruim-

Figuur 1.2: Verschuiving van verantwoordelijkheid in de erfgoedzorg

Bron: Janssen et al., 2014, p.16.



20

Bouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed

telijke professionals “belangstelling wekken 

voor geschiedenis en erfgoed als inspiratie-

bron en kwaliteitsfactor voor gebiedsontwik-

keling” (Janssen et al., 2013, p.12). Dat ging niet 

zonder slag of stoot. Naar verluidt spraken ar-

chitecten in de begindagen van het program-

ma over “Belvederrie”.4 Pas met de beleids-

brief ‘Modernisering Monumentenzorg’ (2009) 

geeft de rijksoverheid een planologische in-

vulling aan het tot dan toe overwegend ont-

werpgerichte Belvederebeleid. Onder de noe-

mer ‘gebiedsgericht erfgoedbeleid’ zet het Rijk 

in op de integratie van cultuurhistorie in ruim-

telijke plannen.5 Cultuurhistorische waarden 

worden vanaf begin 2012 een verplichte afwe-

gingsfactor in bestemmingsplannen.

Op het internationale toneel duikt erfgoed als 

vector prominent op in de UNESCO aanbe-

velingen omtrent Historic Urban Landscape 

(HUL) van 2011. HUL staat voor “layering of 

cultural and natural values and attributes, ex-

tending beyond the notion of ‘historic cent-

re’ or ‘ensemble’ to include the broader urban 

context and its geographical setting”.6 Het im-

materiële (verhalen, rituelen, symboliek) wordt 

naar voren geschoven als richtinggevend: “The 

HUL approach shifts emphasis from the monu-

mental architecture to the conservation of ur-

ban values that undergird the life of the city”. 

Erfgoed als kans en als inspiratiebron zien we 

ook doorsijpelen in de ‘Karakteristieken’ van 

de ‘Visie Erfgoed en Ruimte’ (2011) en het mot-

to ‘van collectie naar connectie’. De koppeling 

met grote uitdagingen van deze tijd, zoals (de-

mografische) krimp, duurzame energievoor-

ziening, het vestigingsklimaat en waterbeheer 

is expliciet en op die punten ziet het Rijk ook 

een rol voor zichzelf. 

1.3 Wie doet het, wie bepaalt 
en wie betaalt?

In lijn met deze ontwikkelingen zien we dat het 

primaat bij andere partijen en coalities komt te 

liggen. Met de institutionele verankering van 

de sectorbenadering neemt de overheid, met 

name het Rijk, een stevige rol over van de ac-

tieve burgers die tot dan toe zorg voor het be-

houd van erfgoed droegen, soms samen met 

professionals als de Bond Heemschut, soms als 

georganiseerde investering, zoals Stadsherstel 

NV. Bij de factorbenadering groeit de invloed 

van de markt, al dan niet in publiek-private sa-

menwerkingsvormen. De vectorbenadering 

laat opnieuw meer ruimte aan eigen initia-

tief van burgers en (kleine) bedrijven. Janssen 

et al. (2014) duiden deze beweging als versta-

telijking, vermarkting en vermaatschappelij-

king (zie Figuur 1.2). Uiteraard speelt hier meer 

dan het veranderende perspectief op erfgoed-

zorg. De verschuivingen zijn niet los te zien van 

maatschappelijke ontwikkelingen als decen-

tralisering, economische crisis en privatisering. 

Gelijktijdig ontstaat er een zoektocht naar een 

evenwichtiger verhouding tussen de dragers 

van de kosten en de ontvangers van de baten. 

Bij het conserveren van erfgoed wordt vooral 

naar de overheid gekeken (subsidies, laagren-

tende leningen van bijvoorbeeld het Nationaal 

Restauratiefonds) , maar binnen de factorbe-

nadering lijken meer marktgedreven financie-

ringsvormen en verdienmodellen mogelijk. Zo-

als Janssen et al. (2014, p.15) stellen: “Vanuit 

dit perspectief ontstaat de logische behoefte 

om na te gaan of de waarde van erfgoed in het 

economisch verkeer kan bijdragen aan de in-

standhouding van de erfgoedwaarde, en zelfs 

tot bron van waardevorming in gebiedsont-

wikkeling kan worden getransformeerd”. Zo-

wel het vereveningsvraagstuk als de zoektocht 

naar de sleutels van waardecreatie zien we te-
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Voormalig en huidig gebruik van kantoorpand RET, nu Veldacademie

rug in het onderzoeksproject dat in deze publi-

catie centraal staat. Het is een voorbeeld van 

vraaggericht onderzoek waar de wetenschap 

zich - aangespoord door de roep om valorisa-

tie en coproductie in Europa, in nationaal be-

leid en bij wetenschapsfinanciers7 - aarzelend 

toe laat bewegen. 

Recentelijk zien we, met een terugtrekkende 

overheid, ook een toenemend appel op zelfor-

ganisatie en (crowd)-funding, of het nu om ini-

tiatieven van lokale bewoners, betrokken on-

dernemers of fondsen en bedrijven gaat. Zo 

kiezen SBS6 kijkers een monument als ‘mooi-

ste pand van Nederland’ waarop het winnen-

de gebouw een miljoen euro voor restaura-

tie ontvangt, gesponsord door een loterij. Dit 

voorbeeld tekent ook de popularisering van de 

erfgoedzorg; de ‘objectieve’ vaststelling door 

experts van erfgoedwaarden en van wat erf-

goed is, staat in toenemende mate ter discus-

sie.

1.4 Zelf doen, als bijdrage in natura

Met de financiële en vastgoedcrisis vanaf 2008 

zijn grote gebiedsontwikkelingen vrijwel stil 

komen te liggen. De leegstand is van onge-

kende omvang en in plaats van groei - demo-

grafisch, economisch en ruimtelijk - zien we 

stilstand, of zelfs krimp. Dit knaagt aan de fi-

nancieringsbasis van de factorbenadering. Van 

het afromen van baten uit projectontwikkeling 

voor behoud van erfgoed - toch al moeilijk rea-

liseerbaar - lijkt weinig sprake meer te zijn. 

Toch zijn er volop kansen voor erfgoed. Men-

sen gaan (weer) zelf aan de slag met dat mo-

numentale pand in hun buurt, dat pand waar-

van ze genieten, profijt van hebben en dat zij 
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willen behouden. Ondanks het concurrerende 

aanbod van leegstaande (kantoor)panden met 

 lagere huren en onderhoudskosten,  richten 

veel initiatieven zich juist op herontwikkeling 

en (tijdelijk) gebruik van erfgoed. 

Een goed voorbeeld van organische herbe-

stemming, waarbij ‘lokalen’ een karakteristiek 

pand in hun wijk opknappen, een nieuwe func-

tie geven, en ook nog werkloze bewoners de 

mogelijkheid bieden om vakvaardigheden te 

leren, is de Veldacademie in Charlois Rotter-

dam.8 De locatie, een voormalige kantoorpand 

van de tramremise RET, is voor de komende 

twintig jaar beschikbaar gesteld door de ge-

meente. Het Havenbedrijf heeft een beperkt 

bedrag gegeven voor de eerste kosten (met 

name asbest verwijderen). De initiatiefnemers 

willen het pand herontwikkelen tot “bedrijfs-

verzamelgebouw voor partijen die zich bezig-

houden met wijkontwikkeling, talentontwik-

keling en de koppeling tussen haven en stad”. 

Het opknappen van het verloederde pand dat 

al jaren leegstond en gebruikt werd door dak-

lozen, pakt men zelf aan in samenwerking met 

bouwbedrijven, die mensen zo praktijkervaring 

bieden in bijvoorbeeld stucwerk. Hoe de reno-

vatie precies in zijn werk zal gaan, ook financi-

eel, en of er nieuwe gebruikers komen, weten 

de initiatiefnemers nog niet. Ze zijn gewoon 

begonnen. 

Er zijn uiteraard nog veel meer voorbeelden te 

noemen van low-profile, bottom-up initiatie-

ven: het particuliere initiatief om van het leeg-

staande kantoorpand Schieblock in Rotterdam 

een stadslaboratorium te maken, of het Trouw-

gebouw in Amsterdam, waar creatieve onder-

nemers heentrokken nadat het tijdelijke her-

gebruik van het Post CS gebouw ten einde 

kwam. Dit laatste is een vorm van sequentië-

le tijdelijkheid; via het doorverhuizen van ge-

bouw naar gebouw gaan gebruikers  

(veelal  creatieve bedrijven) om met leegstand 

(Rietveld & Rietveld, 2014).

Nu zijn vooral de mensen aan zet, de  om- 

wonenden, de gepassioneerde professionals 

en de (toekomstige) gebruikers. Ze bepalen 

wat in hun buurt van waarde is, investeren 

tijd, inzet en soms ook middelen. Zij hebben 

er baat bij én investeren. In plaats van fisca-

le of financiële verevening, zou je zodoen-

de kunnen spreken van in kind (in natura) 

verevening, waar de kwaliteit van een groter 

gebied bovendien bij gebaat is. Ook in deze 

situatie is erfgoed een factor in de ruimte- 

lijke  dynamiek, al is het niet dankzij het mas-

terplan van de gemeente of de strategie van 

een projectontwikkelaar in een grootschali-

ge gebiedsontwikkeling.

Natuurlijk zijn er (potentiële) bezwaren tegen 

deze situatie. De keuze van het leegstaand erf-

goed gebeurt lukraak en het gevaar bestaat 

dat er gaten vallen bij bijvoorbeeld belangrijke 

monumenten die minder in de smaak  vallen. 

Veelal zal slechts hoognodig onderhoud ge-

pleegd kunnen worden en is er geen geld voor 

herstel. Lang niet alle nieuwe functies zijn 

duurzaam en in het draaideurproces van  

(aanpassing aan) nieuwe gebruikers zou steeds 

meer van de essentie van het pand aangetast 

kunnen worden. Daarnaast is er geen  perfecte  

verevening want er blijven free-riders. Uiter-

aard biedt deze ‘doe-het-zelfmethode’ geen 

soelaas voor al die kerken, boerderijen, palei-

zen en watertorens die de komende jaren vrij-

komen of al leeg staan.

Toch zijn er vele pluspunten. De onverwachte 

actoren en coalities komen met vernieuwen-

de oplossingen en gebruiksfuncties. Mensen 

in de omgeving raken meer betrokken, er zijn 

vaak ook meer betrokkenen. In tegenstelling 

tot de speculatieve en aanbodgerichte bouw 
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door ontwikkelaars is sprake van vraaggerich-

te en lokale ontwikkeling. Door de veelal loka-

le inbedding, helpen deze projecten sociale 

structuren en ruimtelijke kwaliteit in de buurt 

te versterken, en worden ook andere maat-

schappelijke doelen, van groen- tot werkvoor-

ziening, gediend. Juist vanwege de unieke kwa-

liteiten zetten we ons in voor ons erfgoed. Het 

erfgoed, zou je kunnen stellen, speelt na een 

periode van meer instrumentele inzet weer de 

hoofdrol.
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2. De waarde van 
cultureel erfgoed 
voor gebiedsont-
wikkeling
Marnix Smit

Een van de kernconcepten van duurzaamheid 

is behoud van de kwaliteit van de leefomgeving 

voor toekomstige generaties. Ontwikkelingen 

moeten bijdragen aan de behoeften van de hui-

dige generatie zonder de mogelijkheden voor 

toekomstige generaties in gevaar te brengen 

(World Commission on Environment and Deve-

lopment, 1987). Transformatie van bestaande, 

stedelijke locaties is dan ook een van de speer-

punten van het huidige ruimtelijk beleid. Ge-

meenten zijn op grond van het Besluit ruimte-

lijke ordening9 tegenwoordig zelfs verplicht om 

bij voorgenomen ontwikkelingen eerst te kij-

ken of transformatie in de ruimtebehoefte kan 

voorzien. 

Daarnaast is de gemeente ook gehouden om 

de cultuurhistorische belangen af te wegen als 

onderdeel van een ‘goede ruimtelijke ordening’ 

en in de toelichting van het bestemmingsplan 

te beschrijven op welke wijze met het aanwe-

zige cultureel erfgoed in het plangebied reke-

ning is gehouden.10 Het belang van aanwezig 

cultureel erfgoed dient in de afwegingen na-

drukkelijk een plek te krijgen. In de Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte is behoud en ver-

sterking van cultuurhistorische kwaliteiten van 

gebieden zelfs benoemd als nationaal belang. 

In het publieke debat over cultureel erfgoed 

wordt echter niet zo zeer het belang van trans-

formatie met het oog op duurzaam ruimtege-

bruik benadrukt, maar wordt vooral gewezen 

op de meerwaarde die cultureel erfgoed heeft 

voor ruimtelijke ontwikkeling. Wat die meer-

waarde precies is, blijft vaak onduidelijk. Dit 

hoofdstuk ontrafelt de waarde van cultureel 

erfgoed. Gestart wordt met een korte beschou-

wing van de verschillende waarden die erf-

goed kan hebben. Vervolgens wordt beschre-

ven op welke wijze de economische waarde van 

erfgoed wordt bepaald. In de derde paragraaf 

komt het knelpunt van veel erfgoedprojecten 

aan de orde: de spanning tussen maatschappe-
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lijke waarde en financiële rentabiliteit. Tot slot: 

de aanbeveling om de waardebepaling van erf-

goed in projecten op een andere wijze vorm te 

geven.

2.1 Meerwaarde of meer waarden?

Hergebruik van cultureel erfgoed draagt bij 

aan de ruimtelijke kwaliteit en eigenheid van 

locaties. Vanuit dit idee is het onderzoek dat 

de basis vormt voor deze publicatie gestart. 

De veronderstelling is dat het positieve effect 

zich vertaalt in meerwaarde. Het bepalen van 

de meerwaarde van cultureel erfgoed is echter 

niet eenvoudig. Bazelmans (2013) spreekt zelfs 

van ‘waarde in meervoud’. Hij onderscheidt ge-

bruikswaarde, marktwaarde, belevingswaar-

de, cultuurhistorische waarde, statuswaar-

de en levensbeschouwelijke waarde. Andere 

auteurs gebruiken hun eigen indelingen. Zo 

stelt  Trosby (2001) voor om voor een complete 

waardering van erfgoed onderscheid te maken 

naar de esthetische, spirituele, sociale, symbo-

lische en authenticiteit waarde van erfgoed.  

Tabel 2.1 laat zien dat de waarde van erfgoed 

op zeer verschillende manieren kan worden 

beschouwd. De componenten die genoemde 

auteurs en organisaties voorstellen, betreffen 

overigens niet per se waarden.  Het zijn  vooral 

manieren die, gebruik makend van diverse 

raamwerken en methoden, helpen te  begrijpen 

welke belangen rondom erfgoed spelen. 

Uitspraken over de waarde van een erfgoed-

locatie, bijvoorbeeld in termen van histori-

sche betekenis, architectonische kwaliteit, of 

geld, zijn in zekere zin uitdrukkingen van de-

zelfde kwaliteit vanuit wisselend perspectief. 

De maatstaven die betrokkenen zoals histori-

ci, burgers en vastgoedontwikkelaars gebrui-

ken, laten zich ook lang niet altijd vergelijken. 

Verschillen in kennis, doelen en context waar-

in partijen opereren, zorgen er voor dat zij uit-

eenlopende ideeën koesteren over de waarde 

van erfgoed. Zo zal de eigenaar van industrieel 

erfgoed de economische waarde van die ge-

bouwen waarschijnlijk anders beoordelen dan 

de omwonenden. 

Traditioneel bepaalden experts de waarde van 

cultureel erfgoed op basis van wetenschappe-

lijke en cultuurhistorische kennis. Zij definieer-

den de waarde van het erfgoed in min of meer 

objectieve termen, zoals staat, conditie en his-

torische betekenis. Het perspectief van eige-

naren, gebruikers en belanghebbenden werd 

niet of nauwelijks meegewogen. Deze benade-

ring is door verschillende sociaal-maatschap-

pelijke en economische ontwikkelingen onder 

druk komen te staan. De publieke budgetten 

voor ruimtelijke ontwikkeling krimpen11 en de 

neoliberale vraag naar de directe en indirecte 

opbrengsten van investeringen in erfgoedzorg 

klinkt luider. Het maakt overheden afhankelij-

ker van private partijen voor het overeind hou-

den van erfgoedambities. Ook spelen econo-

mische argumenten een steeds dominantere 

rol in de besluitvorming over het slopen of be-

houden van onroerend cultureel erfgoed. 

2.2 De economische waarde 
van cultureel erfgoed

Binnen de erfgoedsector is veel onderzoek 

verricht naar de effecten van investeringen in 

erfgoed. Subsidies voor de restauratie van mo-

numenten hebben een gunstig effect op de 

economie als geheel, bleek al uit de reeks rap-

porten in opdracht van het toenmalig minis-

terie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

(‘Rekenen met monumenten’ (1994), ‘Verder 

rekenen met monumenten’ (1995) en ‘Doorre-

kenen met monumenten’ (1998). Een recenter 

onderzoek is nog iets positiever. Onder verwij-

zing naar een macro-economische doorreke-
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Tabel 2.1: Categorieën erfgoedwaarden volgens diverse auteurs en organisaties in het erfgoedveld

Lipe (1984) Frey (1997) Klamer (1999) Mason (2002) English Heri-
tage (1997)

ICOMOS 
(2013)

Symbolisch

Esthetisch

Economisch

Informatief

Monetair

Optioneel

Bestaan

Erfwaarde

Prestige

Educatief

Cultureel

Sociaal

Economisch

Sociaal- 

cultureel

Economisch

Cultureel

Esthetisch

Wetenschap-

pelijk

Economisch

Middel

Recreatie

Educatief

Historisch

Esthetisch

Wetenschap-

pelijk

Sociaal

Spiritueel

ning van het Centraal Planbureau rekenen de 

opstellers in het rapport ‘Investeren in Monu-

menten 2010’ voor dat van elke euro die de 

overheid in de periode 1995 tot 2009 inves-

teerde in monumentaal erfgoed gemiddeld 

1,50 euro terugvloeide in de schatkist. Daar-

mee is volgens dit rapport van Nationaal Res-

tauratiefonds aangetoond dat investeringen 

in het behoud van cultuurhistorie de overheid 

per saldo geld opleveren. 

Baarsma (2012) laat echter zien dat in de be-

rekeningen onjuiste aannames zijn gebruikt. 

Zij wijst er onder meer op dat geen rekening is 

gehouden met de counterfactual12, het crow-

ding-out effect13 en de kosten van belasting-

heffing, waardoor de sector zich rijk rekende.

Dit doet niet af aan het economische effect 

van erfgoed, integendeel. Diverse studies op 

het terrein van de culturele economie tonen 

de positieve economische effecten van erf-

goed aan. Zo laten Ruijgrok (2006) en Navrud & 

Ready (2002) zien dat erfgoed financiële waar-

de heeft. Lazrak & Rouwendal (2013) becijfer-

den in hun studie de waarde die erfgoed toe-

voegt aan het vastgoed. Zij concluderen dat 

eigenaren bereid zijn tussen de zes en twin-

tig procent extra te betalen voor een woning 

die een monumentenstatus heeft. Van Loon 

(2014) en Bizarro & Nijkamp (1996) laten de 

mogelijkheden zien die erfgoed biedt voor ont-

wikkeling van toerisme, recreatie, vrijetijdseco-

nomie en culturele activiteiten. En Aarsen & 

Brons (2010) tonen aan dat erfgoed in de direc-

te omgeving de tevredenheid van mensen over 

hun woonbuurt vergroot. 

De meeste van deze onderzoeken bestude-

ren erfgoed als een bezit (asset). Impliciet gaat 

het dan om de vraag hoeveel slechter we af 

zouden zijn als het erfgoed er niet meer zou 

zijn. Minder aandacht gaat uit naar de kosten 

en baten van acties die het erfgoed op een be-

paalde manier veranderen. Bij het overwe-

gen van investeringen ten behoeve van be-

houd of transformatie van erfgoed is juist dit 

laatste interessant. In de praktijk van ruimtelij-

ke ontwikkelingen wordt daarvoor nogal eens 

het instrument van de maatschappelijke kos-

ten-batenanalyse gebruikt. 

Maatschappelijke kosten-batenanalyse 
(MKBA)
Een MKBA vergelijkt twee toekomstbeelden: 

het toekomstbeeld mét ingreep (projectalterna-

tief) en het toekomstbeeld zónder ingreep (nu-

lalternatief). De verschillen tussen deze beel-

den leiden tot kosten en baten. De eerste stap in 

de analyse is te omschrijven wat er gebeurt met 
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en zonder project. Een beeld van de wijze waar-

op de voorgenomen ingreep van (positieve of 

negatieve) invloed is op de erfgoedlocatie is on-

misbaar voor een economische analyse. Alle as-

pecten waaraan mensen waarde hechten (voor 

zover mogelijk) worden vervolgens in geld uit-

gedrukt en opgeteld. Inclusief zaken die meest-

al niet in geld worden gewaardeerd, zoals baten 

van onroerend cultureel erfgoed voor anderen 

dan de eigenaar. Door de verschillende  effecten 

zoveel mogelijk onder één noemer te brengen 

(geld) kun je ze vergelijken. Uiteindelijk worden 

alle kosten en baten die optreden over de ge-

hele looptijd teruggerekend tegen de discon-

tovoet. Het resultaat wordt de netto contante 

waarde (NCW) genoemd.

De kosten worden in de analyses onderschei-

den in twee soorten: kosten voor projectactivi-

teiten en alternatieve kosten. De eerste cate-

gorie spreekt voor zich. De tweede categorie 

betekent dat als behoud van het erfgoed de 

ontwikkeling van de locatie voor een alterna-

tief doel uitsluit (bijvoorbeeld voor woningen 

of een park), die kosten moeten worden mee-

genomen als projectkosten. Deze kosten zijn 

gebaseerd op de netto contante waarde van 

de baten van de beste opgeofferde alternatie-

ve ontwikkeling. Als de alternatieve ontwik-

keling ook elders plaats kan vinden, dan hoeft 

alleen het verschil in kosten tussen beide loca-

ties worden meegenomen. 

De baten van een investering kunnen bestaan 

uit vermeden kosten, bijvoorbeeld als gevolg 

van verloedering van het erfgoed, of uit toege-

nomen opbrengsten. De specifieke invulling 

van het project, bepaalt welke baten met hoe 

veel toenemen en wie deze ontvangt. Omdat 

veel baten zich niet direct voordoen, is ook de 

tijdhorizon van belang. 

Investeringen in cultureel erfgoed leveren ook 

baten op die normaliter niet in geld zijn uitge-

drukt. Economen spreken van een ‘positief ex-

tern effect’, omdat het effect van de investe-

ring buiten het prijsmechanisme van de markt 

om uitwerking heeft op de welvaart van men-

sen. In de praktijk en in academische literatuur 

worden diverse methoden gebruikt om deze 

positieve externe effecten toch van een prijs-

kaartje te voorzien (Tabel 2.2). Voor cultureel 

erfgoed geldt dat in de meeste gevallen ge-

bruik wordt gemaakt van de conditionele waar-

deringsmethode.

Ondanks verdergaande methodologische ver-

fijningen, blijkt het kwantificeren van imma-

teriële of indirecte voordelen in de MKBA nog 

steeds heel lastig. Dit leidt geregeld tot een ge-

brek aan commitment of vertrouwen bij be-

langhebbenden. Hoewel de MKBA is ‘geïnstitu-

tionaliseerd’ en nog steeds een prominente rol 

in het beoordelings- en besluitvormingspro-

ces speelt, groeit in de praktijk en in de litera-

tuur de aandacht voor de beperkingen van de 

methode. Beukers et al. (2014) wijzen bijvoor-

beeld op de knelpunten en fouten die in het 

MKBA-proces zijn ingesleten. Ook andere we-

tenschappers (zie bijvoorbeeld het werk van 

Alexander, 2002) hebben fundamentele kritiek 

geuit op de utilitaristische benadering14 die ten 

grondslag ligt aan het instrument. Zij wijzen de 

suggestie dat het publiek belang kan worden 

gecalculeerd van de hand. In diverse studies 

wordt bekeken of en hoe het MKBA kan worden 

gebruikt om een leerproces tussen stakehol-

ders te faciliteren in plaats van eenmalig een 

definitieve berekening te presenteren om be-

slissingen te rechtvaardigen.

Ondanks de kritiek is de toepassing van MKBA 

volgens de leidraad van het CPB nog steeds 

zeer gangbaar in de praktijk van ruimtelijke 

projecten. Het instrument is ook bekend en 

toegepast in de erfgoedsector, getuige de in 
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opdracht van het voormalige Projectbureau 

Belvedère geschreven ‘Handreiking Cultuur-

historie in m.e.r. en MKBA’. 

De uitkomsten van diverse studies naar de 

waarde-effecten van cultureel erfgoed bin-

nen MKBA’s laten zien dat cultuurhistorie aan-

zienlijke indirecte en externe baten wordt toe-

gerekend. Twee praktijkvoorbeelden die deze 

conclusie ondersteunen staan beschreven in 

onderstaande kaders.

Hedonische 
prijsmethode

Reiskosten 
methode

Conditione-
le waardering

Keuze modelleren

Uitgangspunt 

v.d. methode

Prijzen van onroe-

rend goed worden 

(pos./neg.) beïn-

vloed door de ken-

merken van de 

leefomgeving

De kosten die per-

sonen maken om 

cultureel erfgoed te 

bezoeken geeft hun 

waardering weer

Personen handelen 

rationeel en kun-

nen het ‘nut’ dat zij 

ontlenen aan het 

erfgoed aangeven

Keuzen die perso-

nen maken hangen, 

naast allerlei an-

der zaken, moge-

lijk af van de nabij-

heid van erfgoed

Indicator voor erf-

goedwaarde

De extra prijs van 

het onroerend goed 

in de nabijheid van 

cultureel erfgoed 

is – als al het an-

dere gelijk is - de 

betalingsbereid-

heid voor het cul-

tureel erfgoed

De in geld uitge-

drukte tijd die een 

persoon aan de trip 

naar het erfgoed 

kwijt is, samen met 

werkelijk betaalde 

kosten voor zaken 

als transport, par-

keren, toegang, e.d.

De door responden-

ten uitgesproken 

(fictieve) betalings-

bereidheid voor 

het behouden van 

het erfgoed c.q. om 

verpaupering er-

van te voorkomen

De betalingsbereid-

heid (indirect) af-

geleid uit de rang-

schikking, scores 

of keuzes van res-

pondenten als hen 

naar kenmerken 

(o.a. kosten) en ni-

veaus gedifferenti-

eerde beschrijvin-

gen van het erfgoed 

wordt voorgelegd

Methode van da-

taverzameling

Kadastergegevens 

of  andere databases

Enquête onder be-

zoekers van het cul-

tureel erfgoed

Enquête onder een 

willekeurige steek-

proef uit een be-

paalde populatie

Enquête onder een 

willekeurige steek-

proef uit een be-

paalde populatie

Toegepast op 

 erfgoed door:

ABF Research 

(2008) Lazrak 

e.a. (2009)

CPB (2010)

Van Loon e.a. 

(2012) voor bin-

nenlands toeris-

me en erfgoed

De la Torre (2002)

Tilburg in MKBA 

voor de Spoorzone

Van Duijn en Rou-

wendal (2012) voor 

woonplaatskeuzen

Beperkingen of 

probleempunten

De methode kan 

slechts worden toe-

gepast voor cul-

tureel erfgoed 

dat effect heeft 

op prijzen van on-

roerend goed 

Er doen zich me-

thodologische 

moeilijkheden voor 

als het erfgoed 

niet de enige re-

den is voor een be-

zoek aan de locatie

De hoeveelheid in-

formatie die aan 

respondenten over 

het erfgoed wordt 

gegeven, blijkt van 

invloed op hun 

(fictieve) beta-

lingsbereidheid

Het ontwerpen 

van valide (onbe-

vooroordeelde) 

enquêtes is las-

tig. Daarnaast is 

in een hypothe-

tische markt mo-

gelijk strategisch 

gedrag van respon-

denten een issue

Tabel 2.2: Methoden voor waardering van externe effecten erfgoed (gebaseerd op Mourato en Mazzanti, 2002)
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2.3 Cultureel erfgoed en 
financiële rentabiliteit

Economische waarderingsmethoden helpen de 

baten van investeringen in cultureel erfgoed op 

een geloofwaardige manier te onderbouwen. 

Het uitdragen van de resultaten van deze ana-

lyses draagt bij aan het politiek en maatschap-

pelijk draagvlak voor overheidsfinanciering van 

Polygoonloods Tilburg

erfgoed. Een positief resultaat in termen van 

maatschappelijke kosten en baten impliceert 

echter nog geen financieel haalbare ontwikke-

ling. Externe effecten leiden ertoe dat maat-

schappelijke kosten en opbrengsten afwijken 

van private kosten en opbrengsten. 

 – Als de transformatie van een erf-

goedlocatie tot waardestijging (ba-

Spoorzone Tilburg

In het kader van een aanvraag budget Nota Ruimte heeft Buck Consultants (2008) een MKBA uitgevoerd voor 

de Spoorzone Tilburg. Gebruik makende van de conditionele waarderingsmethode is in de MKBA de waarde 

van het cultureel erfgoed in de Spoorzone gekwantificeerd. Daarvoor is er gekeken naar de verwachte stijging 

van het aantal bezoekers in het plangebied en is gevraagd naar de betalingsbereidheid van potentiële bezoe-

kers voor het behouden van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Zonder dat de exacte werkwijze uit-

een wordt gezet, vermeldt de analyse dat de betalingsbereidheid vijf euro per bezoeker is. De geschatte toena-

me van het aantal bezoekers bedroeg 190.000. Samen met het tijdpad voor de herontwikkeling van het gebied 

leidde dit tot een netto contante waarde van tien miljoen euro.
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 – Contextvariabelen: vastgoedmarkt, 

arbeids- en bouwmarkten, rijksbe-

leid, locatiekenmerken, et cetera.

 – Hoe partijen de inhoud en begren-

zing (scope) van plannen bepalen.

Vereenigingsgebouw Hart van Zuid

Hart van Zuid, Hengelo - Vereenigingsgebouw

In een MKBA voor Hart van Zuid zijn de waarde-effecten geanalyseerd van investeringen ter behoud en uitbrei-

ding van het Vereenigingsgebouw. Gesteld wordt dat deze waarde-effecten drie vormen hebben.

1 Direct financiële effecten: behoud en uitbreiding zorgen ervoor dat de benuttingsmogelijkheden van het 

gebouw verbeteren, wat tot uitdrukking komt in hogere verwachte exploitatieopbrengsten.

2  Indirecte effecten: behoud van het gebouw heeft een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit. Dit komt 

tot uitdrukking in de waarde van nieuw te ontwikkelen en bestaand vastgoed in de omgeving. 

3 Externe maatschappelijke effecten: Voor de waardering daarvan is gekeken naar toegekende subsidies 

in 16 andere erfgoedprojecten. Op basis daarvan is bepaald dat de gemiddelde subsidiabele kosten voor 

een renovatie als bij het Vereenigingsgebouw 270 euro per m3 zijn. Vermenigvuldigd met de inhoud van 

het gebouw (5778 m3) zou men volgens deze methodiek 1.6 miljoen euro over moeten hebben om het 

Vereenigingsgebouw te behouden. De netto contante waarde daarvan is becijferd op 0.9 miljoen euro. 

Dit wordt beschouwd als de ondergrens van deze baat van het gebouw, omdat de methode alleen naar de 

kostenkant kijkt. 

ten zijn hoger dan de kosten) leidt, is 

er sprake van initiële winst. De hoog-

te van deze winst is afhankelijk van: 
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Is er sprake van initiële winst dan betekent 

dit nog niet dat alle partijen zelf winst (finale 

winst) behalen. De vraag blijft ook of daarmee 

het behoud c.q. de transformatie van het erf-

goed betaald kan worden. De verdeling is af-

hankelijk van:

 – Contextvariabelen: de formele regels die 

relevant zijn voor de ruimtelijke ordening.

 – Hoe partijen interacteren en de 

specifieke omstandigheden.

De hoogte van de initiële winst speelt uiteraard 

een cruciale rol voor de mogelijkheden voor 

transformatie van de erfgoedlocatie. Zonder 

taart valt er tenslotte niets te verdelen. Uit een 

serie interviews met projectmanagers van vijf 

gebiedsontwikkelingen15 blijkt dat er drie finan-

ciële belemmeringen zijn voor de haalbaarheid 

van dit type projecten: 

• de financiële waarde van de erf-

goedlocatie in de oude functie; 

• de realisatiekosten om te ko-

men tot de nieuwe functie; 

• de financiële waarde van de erf-

goedlocatie in de nieuwe functie. 

De kenmerken van erfgoedlocaties zorgen er-

voor dat de financiële waarde in de oude func-

tie vaak relatief hoog is. Dit geldt in het bijzon-

der als er nog operationele bedrijven moeten 

worden uitgekocht. Onderzoek van het Econo-

misch Instituut voor de Bouw (2010) laat zien 

dat de verwervingskosten van transformatielo-

caties gemiddeld 30 procent hoger liggen dan 

andere stedelijke locaties. Ook staan gebou-

wen soms nog tegen hoge waarde in de boe-

ken. Als eigenaren daaraan vasthouden kan dit 

een drempel vormen voor transformatie. 

De noodzakelijke investeringen om een nieu-

we gebruiksfunctie te realiseren zijn relatief 

hoog en onzeker. Het verbouwen van karak-

teristieke panden voor nieuw gebruik vraagt 

om inventieve en arbeidsintensieve ingrepen. 

Het is vaak kostbaar om een pand achteraf 

aan te passen aan de eisen van de huidige tijd 

(denk aan energiezuinigheid, klimaatbeheer-

sing, brandveiligheid). Zeker als er sprake is 

van achterstallig onderhoud en restauratie no-

dig is, stijgen de kosten snel. Bij industrieel erf-

goed is er daarnaast nogal eens sprake van ver-

ontreinigde grond en asbest. Saneringen en 

het herstructureren van de ondergrondse in-

frastructuur kunnen aanzienlijke kostenpos-

ten impliceren. Ook zijn de plan- en voorberei-

dingskosten in dit type projecten relatief hoog. 

Langdurige onderhandelingen over verwervin-

gen zijn niet ongebruikelijk en de uniciteit en 

complexiteit van transformatieopgaven zorgen 

er voor dat het ontwerpers, adviseurs, bouwers 

en bestuurders ontbreekt aan ervaring om der-

gelijke processen efficiënt in te richten. Onbe-

kendheid en onzekerheid maken dat partijen 

afhaken of een aanzienlijke risico-opslag han-

teren.

Het te behalen opbrengstniveau van de erf-

goedlocatie in de nieuwe situatie is relatief 

laag. De aanwezigheid van cultuurhistorisch 

waardevolle gebouwen maakt bijbouwen van 

vastgoed in hoge dichtheden vaak onmoge-

lijk of onwenselijk. Ook is commerciële exploi-

tatie door de specifieke kenmerken van veel 

oude panden lastiger. Het comfortniveau van 

voormalige militaire of industriële gebouwen 

is overwegend lager en het specifieke karakter 

zorgt ervoor dat het aantal passende nieuwe 

gebruiksfuncties met een aantrekkelijke op-

brengstpotentie per vierkante meter beperk-

ter is. Bij grote open hallen met staalkolom-

men en dakbalken, die ooit als werkplaats voor 

het onderhoud van treinen of voor de fabrica-
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ge van grote machines dienden, kan de ruim-

te vaak niet volledig benut worden voor nieuwe 

functies, terwijl de kosten wel betrekking heb-

ben op alle vierkante meters. Tenslotte beknot 

het belang en de regels van een monumenta-

le status de vrijheid van ontwikkeling. Voor ge-

meenten is die beperking vaak een reden om 

geen steun te geven aan aanvragen voor mo-

numentale status van karaktervolle gebouwen 

of ensembles. Dit was onder andere het geval 

bij aanvragen voor de NS werkplaats in Tilburg 

en het Stork en Dikkersterrein dat onderdeel 

uit maakt van Hart van Zuid in Hengelo.

Het gevolg van bovenstaande kenmerken is 

dat de private kosten van transformatie in veel 

gevallen hoger zijn dan de private opbreng-

sten. Onderzoek van Boon en Vehof (2014) 

naar de financiële rentabiliteit van 25 herbe-

stemmingsprojecten lijkt deze conclusie in 

eerste instantie tegen te spreken. Op basis 

van een analyse van de financiële gegevens en 

kenmerken van de projecten komen zij op een 

gemiddeld investeringsrendement voor finan-

cieringslasten van 4,6 procent. In de bereke-

ningen zijn echter de ontvangen subsidies, die 

gemiddeld 13,3 procent van de stichtingskos-

ten bedroegen, al meegenomen. Zonder deze 

subsidies zou het gemiddelde rendement voor 

financieringslasten dalen van 4,6 procent naar 

2,9 procent. Zoals Boon en Vehof zelf al aan-

geven, is dit rendement absoluut te laag om 

marktconforme rentelasten voor de financie-

ring te betalen. 

Als de gevraagde investeringen de private op-

brengsten overstijgen is transformatie met erf-

goedbehoud alleen haalbaar door: 

1 wachten tot (markt)omstan-

digheden veranderen;

2 wijzigen van inhoud en/of 

scope van de plannen; 

3 externe bijdragen.

Langer wachten, in de zin van niets doen, leidt 

tot verpaupering en achteruitgang. Omdat dit 

onwenselijk, is kiest men vaker voor incremen-

tele ontwikkeling, waarbij tijdelijke exploita-

tie van gebouwen en openbare ruimte wordt 

gecombineerd met stapsgewijze transforma-

tie van individuele objecten met een sluitende 

business case. Hoewel deze aanpak in toene-

mende mate wordt toegepast voor erfgoedlo-

caties, is de huidige praktijk hier nog niet echt 

op ingericht. Zo is er in grondexploitaties bij tij-

delijk gebruik vaak alleen een post opgenomen 

voor noodzakelijk onderhoud, maar geen voor-

ziening voor opwaardering naar permanent ge-

bruik. Ook worden tijdelijke gebruiksovereen-

komst vaak opgezegd omdat na vijf jaar een 

huurovereenkomst met bijbehorende (huur)

rechten ontstaat.16 Tijdelijk gebruik wordt nog 

vaak gezien als een middel voor beheer en als 

instrument voor place-making, zodat de ge-

vestigde orde van partijen in een later stadium 

alsnog een aangepast plan (optie 2) kan uit-

voeren. 

De derde optie, externe bijdragen, komt vaak 

in de vorm van publieke subsidies, leningen of 

garanties. Daarmee overbruggen overheden 

het spanningsveld tussen een gemeenschap 

die profiteert van het aanwezige cultureel erf-

goed en degenen die daadwerkelijk de trans-

formatie van karakteristieke industriële, mili-

taire en religieuze gebouwen ter hand nemen, 

met alle risico’s van dien. Overheden trachten 

via bijdragen het marktfalen als gevolg van ex-

terne effecten en free rider gedrag te corrige-

ren. Deze optie is uiteraard niet ongelimiteerd. 

Agentschappen en organisaties die streven 

naar het behoud van cultuurhistorisch waarde-
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volle objecten, moeten om de bijdragen concur-

reren met andere maatschappelijke belangen. 

Bovendien moeten er wegens de beperkte mid-

delen keuzes gemaakt worden tussen wedijve-

rende erfgoedlocaties. Het is aan de politiek en 

het bestuur te bepalen hoe hoog de publieke bij-

drage is en in hoeverre erfgoed in ‘eigen onder-

houd’ moet voorzien. De versterkte aandacht 

voor doelmatige besteding van publieke midde-

len zorgt er wel voor dat er in toenemende mate 

wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om 

de baten die investeringen in erfgoed genereren, 

te internaliseren in de business case of anders-

zins terug te vorderen.

2.4 Conclusie en discussie

De voorgaande beschouwing laat zien dat de 

vraag naar de (meer)waarde van cultureel erf-

goed zich niet eenvoudig laat beantwoorden. De 

overwegingen om in concrete gevallen het erf-

goed in stand te houden zijn divers: identiteits-

beleving; historisch besef; esthetische, ecolo-

gische, of economische belangen. In discussies 

over erfgoed en ruimte ligt steeds vaker de na-

druk op het economisch rendement van investe-

ringen in cultuurhistorie. Maar het economisch 

argument is lang niet altijd doorslaggevend. Voor 

de daadwerkelijke totstandkoming van transfor-

matieprojecten gaat het niet zozeer om de vraag 

óf erfgoed economische (meer)waarde heeft, 

maar vooral om de vraag voor wíe het erfgoed 

welke waarde heeft. Meerwaarde voor eigena-

ren, voor stakeholders of voor de gemeenschap? 

Voor het plangebied of ook bovenplans? Voor de 

investeerder of voor de eindgebruiker? Gaat het 

om meerwaarde in termen van winst op de korte 

termijn of om rendement op de lange termijn? 

Traditionele waarderingsstudies hebben weinig 

oog voor deze vragen. Hoogopgeleide  experts 

concentreren zich op cijfers, technische infor-

matie en te meten effecten. Andere kennis is 

nodig om te begrijpen wat industrieel erfgoed 

betekent voor voormalige arbeiders, of hoe in-

vesteren in behoud van een kerk bijdraagt aan 

de leefbaarheid van een wijk. De waarde van erf-

goed kan dan ook gezien worden als een ‘soci-

aal construct’. Het is afhankelijk van tijd, plaats 

en ruimtelijke context en krijgt betekenis in de 

afstemmings- en onderhandelingsprocessen 

tussen betrokkenen en belanghebbenden. Be-

woners, lokale ondernemers, bestuurders en 

ontwikkelaars, hebben in het verlengde van hun 

kennis, context en positie uiteenlopende ideeën 

over wat waardevol is. 

In plaats van een lineaire benadering, waarbij 

eerst het plan voor het erfgoed wordt opgesteld 

om deze vervolgens ex-ante te evalueren, zou-

den waarderingsprocessen participatie en ana-

lyse veel meer moeten combineren. Participa-

tie betreft de meer informele processen waarin 

 stakeholders hun zorgen, doelstellingen en be-

langen kunnen communiceren. Analyses zijn de 

op expertkennis gebaseerde kwantitatieve me-

thoden om de effecten van een project te be-

rekenen. Het is uiteraard niet eenvoudig om de 

juiste balans te vinden tussen beide. Vaak nog 

worden participatie en analyse ‘instrumenteel’ 

georganiseerd om een gezaghebbend advies te 

kunnen geven, zonder dat de beslissingsruimte 

echt wordt opengesteld en meer percepties over 

hoe door het cultureel erfgoed waarde kan wor-

den gecreëerd, worden verkend (wat participatie 

zou moeten faciliteren).

Inbedden in de besluitvorming is ook lastig, om-

dat planprocessen soms strakke deadlines ken-

nen die weinig ruimte laten voor verkenning. De 

praktijk correspondeert daardoor nog vaak met 

wat Stirling (2006) omschrijft als “appraisals of-

ten assist decision makers to cut through the 

messy, intractable and conflict prone diversity of 

views and develop a clear authoritative prescrip-

tive recommendation”. Studies naar de (meer)

waarde van behoud van cultureel erfgoed in 

ruimtelijke ontwikkelingen zouden echter meer 
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waarde hebben als voor de bepaling van die 

(meer)waarde participatie en analyse worden ge-

combineerd. Door in interactieve processen sta-

keholders (gezamenlijk) de waarde van het erf-

goed te laten definiëren, kunnen aannames en 

redeneringen worden verhelderd door ze uit te 

spreken en te bediscussiëren. Het versterkt ook 

mental ownership en verbind korte- en lange ter-

mijn. Dit kan weer bijdragen aan een  verfijndere 

bepaling van de waarde van het erfgoed en de 

daadwerkelijke uitvoering van plannen dichter-

bij brengen.

Op het terrein van gebiedsontwikkeling zijn er 

de afgelopen jaren instrumenten ontwikkeld die 

de combinatie van analyse en participatie kun-

nen ondersteunen. Sommige maken gebruik 

van voorgedefinieerde criteria die stakeholders 

helpen te laten zien en te bediscussiëren wat zij 

echt belangrijk vinden. Instrumenten zoals de 

omgevingswijzer kunnen fungeren als ‘ijsbreker’, 

discussies vergemakkelijken en doelstellingen in 

het begin van de planproces aan de oppervlak-

te brengen. Andere methoden, zoals de MKBA 

Arena17 pogen alternatieven te bieden voor het 

omgaan met welbekende uitdagingen in het ge-

bruik van maatschappelijke kosten-batenanaly-

se (MKBA), zoals de moeilijkheid van het geven 

van monetaire waarden op een aantal effecten 

van het project, en de perceptie van sommige 

belanghebbenden dat de MKBA een black box is. 

Hoewel de toepasbaarheid en de kenmerken van 

de diverse ontwikkelde methoden verschilt, heb-

ben ze allen één gemeenschappelijk kenmerk: 

participatie. Nieuwe innovatieve methoden on-

derkennen de complexe, sociale dynamiek van 

gebiedsontwikkeling, en erkennen de noodzaak 

om de verschillende percepties en waarden in 

plan- en besluitvorming op te nemen. Daarbij is 

het van belang dat de methoden zich aanpassen 

aan de specifieke behoeften van een project. Zij 

moeten ondersteuning bieden voor (1) de analy-

se van de context om mogelijkheden en stra te-

gieën te bepalen, (2) de allocatie van middelen, 

(3) het leren tussen stakeholders over hun waar-

den, doelstellingen en voorkeuren, en (4) het la-

ten zien van de waarde van het project. Waar-

dering is een fundamenteel onderdeel van de 

besluitvorming en de motor van verandering in 

het planproces. Daarbij kan het combineren van 

analyse en participatie problemen omzetten in 

kansen en verbeelding in realiseerbare plannen.

De auteur dankt Julieta Matos Castaño voor haar commen-

taar op een eerdere versie van dit hoofdstuk.
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3. Intermezzo:  
’t Vaneker/Zuid-
kamp in Enschede
Paviljoenkazerne 
wordt villadorp
Joop Nijenhuis en Rien Wilderink18 

‘Eindelijk vaart in ‘t Vaneker’, kopte het regio-

nale dagblad TC Tubantia op 28 augustus 2014. 

Na jaren van plannen maken staat de gemeen-

te Enschede op het punt de eerste kavels van 

ontwikkelgebied ’t Vaneker te verkopen en 

zijn er twee panden op de voormalig paviljoen-

kazerne het Zuidkamp verkocht. Een gebied-

stransformatie lijkt aanstaande. 

3.1 Aanleiding en ambitie

De plannen voor ‘t Vaneker kregen vorm in 

1999, toen de gemeente Enschede, na discus-

sie over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

in de stad, besloot in te zetten op hoogwaardi-

ge woonlandschappen in het groen. Dit zou bij-

dragen aan het behouden en aantrekken van 

hogere inkomens ter versterking van de soci-

aaleconomische structuur van de stad.   

‘t Vaneker, ten noorden van de bebouwde kom 

van Enschede, werd één van de locaties waar 

unieke landschappelijke kwaliteiten konden 

worden gecombineerd met exclusief wonen. 

Het Zuidkamp, de voormalige paviljoenkazer-

ne, vormt het hart van het plangebied. Daarom-

heen ligt een ontwikkelingsgebied dat wordt 

aangeduid als ‘De Schil’ (Zie Figuur 3.1). 

3.2 Het cultureel erfgoed 
van het Zuidkamp

De gemeente Enschede heeft als onderdeel 

van het ontwikkelplan voor ’t Vaneker een 

waardenkaart opgesteld waarop inzichtelijk is 

gemaakt welke waarden van het gebied belang-

rijk zijn voor het karakter en de kwaliteit van 

het gebied. Naast stedenbouwkundige lijnen 

en landschappelijke structuren zijn dit voor-

al de karakteristieke gebouwen uit de tijd van 

de Tweede Wereldoorlog op het Zuidkamp. Het 

Zuidkamp heeft een belangrijke rol gespeeld in 

de militaire geschiedenis van Nederland. Het 

gebied is vanaf 1940 als een paviljoenkazer-

ne gebouwd en kent een opzet die gebaseerd 
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is op een Twentse buurtschap in een essen- en 

kampenlandschap. De gebouwen staan rond 

een kleine es. De kazerne was vanuit de lucht 

dan ook nauwelijks als militair terrein herken-

baar. In het vrijwel nog compleet aanwezi-

ge landschap zijn de militaire gebouwen ont-

wikkeld in de Duitse baksteenarchitectuur van 

het Münsterland. De architectonische waar-

de van de gebouwen zit vooral in de conse-

quente toepassing van deze landelijke bouw-

stijl, die de militaire functie niet weerspiegelt. 

Deze gebouwen geven een extra kwaliteit aan 

het gebied; een historische laag die voelbaar 

aanwezig is. De verschillende bebouwings- 

typologieën op het Zuidkamp bestaan uit boe-

renschuren en boerderijen, dorpshuizen,  

enkele woonhuizen en bijzondere gebouwen.

Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte het  

Nederlandse leger de gebouwen op het Zuid-

kamp voor de huisvesting van legereenheden 

die actief waren op de luchtmachtbasis Twente.   

Geen van de gebouwen op het terrein heeft 

een monumentale status. De gemeente En-

schede is zich echter bewust van de cultuur-

historische waarde van de panden en het ge-

bied als geheel en wenst deze in te passen in 

de ontwikkeling van een hoogwaardige woon-

omgeving.

Figuur 3.1: Luchtfoto plangebied ‘t Vaneker met Zuidkamp en De Schil  
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3.3 Inpassing van cultuurhistorie

Niet alle bestaande gebouwen op het Zuid-

kamp worden echter gehandhaafd of inge-

past. In het Ontwikkelingsplan 2012 is een on-

derscheid gemaakt tussen ‘bebouwing klasse 

A’, ‘bebouwing klasse B’ en ‘bebouwing zonder 

cultuurhistorische objectwaarde’.

Tot de laatste categorie behoort de moder-

ne bebouwing die Defensie in latere jaren 

heeft neergezet. Daarnaast is een aantal ge-

bouwen in een zeer slechte bouwtechnische 

staat. Deze worden voor zover mogelijk tijdelijk 

 gebruikt en te zijner tijd gesloopt. 

Een beperkt aantal gebouwen op het Zuid-

kamp is wel beeldbepalend, maar door hun 

bouwvolume en ligging in het plangebied min-

der geschikt voor herbestemming als woning. 

Het bestemmingsplan biedt beperkt ruim-

te voor andere functies dan wonen. Voor deze 

 gebouwen geldt dat ze in het stedenbouwkun-

dig plan kunnen worden ingepast als er een 

goed initiatief komt voor herbestemming met 

behoud van de vormgeving. Als dat niet moge-

lijk is kan ook deze ‘klasse B-groep’ geheel of 

gedeeltelijk worden gesloopt.

De cultuurhistorisch meest waardevolle en ka-

rakteristieke gebouwen, ‘klasse A’, krijgen in 

het bestemmingsplan een aanduiding ‘karak-

teristiek’ met de bijbehorende beschermen-

de juridisch-planologische regeling. Van deze 

meest bijzondere en karakteristieke gebou-

wen worden de zichtzijden extra beschermd. 

De architectonische kenmerken van het meest 

voorkomende standaardtype zijn gebaseerd 

op boerderijen uit het Münsterland in Duits-

land. Deze liggen verspreid over het Zuidkamp 

en kunnen ook in de toekomst als solitaire ge-

bouwen zichtbaar blijven. Het zijn sobere, gro-

te boerderijen c.q. schuren met een lage goot 

en grote met pannen gedekte dakvlakken. De 

bakstenen gevels zijn relatief gesloten. In te-

genstelling tot Twentse boerderijen hebben de 

gebouwen geen windveren, geen dakoverstek-

ken en meestal geen dakkapellen. 

In enkele delen van het Zuidkamp is de samen-

hang tussen straten, inrichting van de open-

bare ruimte en bebouwing zo nauw dat het 

geheel als ensemble cultuurhistorisch waarde-

vol is. Ook de ensembles bestaan deels uit het 

standaardtype boerenschuur. Omdat de ste-

denbouwkundige opzet van het Zuidkamp een 

dorpse structuur moest vertonen, hebben de 

gebouwen extra architectonische details, zo-

als bijvoorbeeld het type ‘dorpshuis’ Z21 met 

gebogen entree. De meest karakteristieke ge-

bouwen hebben een veel groter bouwvolume 

en vaak bijzondere elementen, zoals bijvoor-

beeld de getrapte kopgevel van het gebouw 

Z31.

Op het Zuidkamp zijn drie verschillende en-

sembles te onderscheiden waarvoor in het 

bestemmingsplan een beschermende of 

conserverende regeling is opgenomen. De be-

scherming van deze ensembles gaat verder 

dan de objectkenmerken. Ook de stedenbouw-

kundige en landschappelijke samenhang on-

derling is in het bestemmingsplan opgeno-

men. 

3.4 Procesverloop en  
(her)ontwikkelstrategie

Om de plannen voor ’t Vaneker te kunnen rea-

liseren, koos de gemeente rond de eeuwwisse-

ling voor actief grondbeleid. Actief grondbeleid 

was in die tijd een gebruikelijke uitvoerings-

strategie. De gemeente wilde de grond in het 

plangebied in handen hebben voordat ont-

wikkelrechten zouden ontstaan door wijziging 

van het nieuwe bestemmingsplan. Om dit te 

ondersteunen werd op 26 oktober 1999 door 
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Gebouw Z30

Gebouw Z32

Gebouw Z31

Gebouw Z34
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het college van B en W het voorkeursrecht op 

grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten 

gevestigd voor het gebied. Vanaf dat moment 

startte de gemeente met het verwerven van 

gronden in ‘De Schil’, het deel van het plange-

bied dat rondom het Zuidkamp ligt.

Het Zuidkamp zelf was toen nog voor het over-

grote deel eigendom van Defensie. Hoewel het 

Zuidkamp geografisch gescheiden ligt van het 

terrein van het voormalig vliegveld Twente, 

maakte het wel onderdeel van de besluitvor-

ming over de toekomst van het vliegveld. Oor-

spronkelijk werd het Zuidkamp integraal mee-

genomen in de gemeentelijke plannen voor 

‘t Vaneker. Omdat het echter lang onduidelijk 

bleef of het Zuidkamp afzonderlijk zou worden 

afstoten door Defensie of dat het onderdeel 

uit zou maken van de verkoop van het luchtha-

venterrein en omdat de condities voor de over-

dracht lange tijd punt van onderhandeling wa-

ren, wordt in de gemeentelijke planvorming en 

organisatie Zuidkamp soms los van de rest van 

‘t Vaneker behandeld. 

Medio 2009 werd uiteindelijk duidelijk dat het 

Zuidkamp integraal onderdeel zou gaan uitma-

ken van de gebiedsontwikkeling luchthaven 

Twente en omgeving. Het Rijk droeg het lucht-

haventerrein, inclusief het geografisch daarvan 

gescheiden deel het Zuidkamp, over aan de 

provincie Overijssel en de gemeente Ensche-

de. Laatstgenoemde partijen werden daarmee 

verantwoordelijk voor de Gebiedsontwikkeling 

Luchthaven Twente en werden tevens eigenaar 

van het Zuidkamp.

De ruimtelijke ontwikkelingskaders voor de ge-

biedsontwikkeling werden neergelegd in de 

gemeentelijke structuurvisie ‘Gebiedsontwik-

keling luchthaven Twente en omgeving’ (de-

cember 2009) en in de provinciale structuur-

visie ‘Ruimtelijke visie gebiedsontwikkeling 

luchthaven Twente en omgeving’ (2010). De in 

de twee structuurvisies en het ‘Ontwikkelings-

plan ‘t Vaneker 2008’ neergelegde  ruimtelijke  

ontwikkelingskaders voor respectievelijk 

luchthaven Twente en omgeving en ‘t Vaneker 

(met inbegrip van het Zuidkamp) zijn in 2011 

verder uitgewerkt in het ‘Ontwikkelingsplan 

2012’. De hierin beschreven ontwikkelingska-

ders voor ’t Vaneker en deelgebied Zuidkamp 

vormen de inhoudelijke basis voor het bestem-

mingsplan ‘’t Vaneker 2013’. 

Het Zuidkamp wordt gefaseerd ontwikkeld, 

waarbij over een lange looptijd (2014 tot en 

met 2028) jaarlijks enkele kavels worden ver-

kocht. Het is de bedoeling dat de investeringen 

ditzelfde lage tempo volgen. In het  programma 

is rekening gehouden met een commercië-

le voorziening en een gedifferentieerd woon-

programma. De woningbouw op het Zuidkamp 

is vooral gericht op de extensieve segmenten 

in de markt, in aansluiting op de beleidsvisie 

van de gemeente Enschede. Daarbij is gezocht 

naar niches in de markt. Deze niches zijn bij-

voorbeeld hippisch wonen, zorgconcepten en 

community-wonen. Hiervoor zijn twee gebie-

den aangewezen, die bij voorkeur aan een pro-

jectontwikkelaar worden verkocht om binnen 

de gestelde randvoorwaarden voor eigen reke-

ning en risico woningen te ontwikkelen en ver-

kopen. Het overgrote deel van de kavels is be-

stemd voor particulier opdrachtgeverschap. 

Ook bijzondere objecten waar voorzieningen 

in kunnen worden gerealiseerd worden in prin-

cipe rechtstreeks aan de eindgebruiker ver-

kocht of eventueel aan een belegger. In totaal 

zijn er in het plangebied ’t Vaneker ongeveer 

257  woningen geprogrammeerd, waarvan 165 

op het Zuidkamp. Ruim veertig van deze wo-

ningen komen in bestaande, voormalig militai-

re, gebouwen. 
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Tabel 3.1: Woningbouwprogrammering  
‘t Vaneker-Zuidkamp

Type ‘t Vaneker-  
Schil

Zuid-
kamp

Buitenplaats 

 (appartementen)

18

Kavels 600 – 800 m2 4 33

Kavels 800 – 1000 m2 8 15

Kavels 1000 – 1500 m2 24 25

Kavels 1500 – 3000 m2 18 15

Kavels > 3000 m2 24 8

Parkwoningen - 28

Bestaande grondge-

bonden woningen

2 15

Bestaande  

appartementen

- 20

Bestaande voorzieningen - 6

3.5 Kosten, baten en verevening

Een belangrijke opgave voor de gemeente  

Enschede is het verzilveren van haar financië-

le positie in het gebied. Daarin speelt het cultu-

reel erfgoed van het Zuidkamp een belangrijke 

rol. Aangezien het gebied voor het overgro-

te deel wordt ontwikkeld als woonlocatie, zou 

het hier vooral gaan om de vraag of het erf-

goed bijdraagt aan een hogere grondwaarde. 

In de onderhandelingen over de overdracht 

van het Zuidkamp was dit nadrukkelijk onder-

werp van discussie tussen Rijk en gemeente. 

Het Rijk kende - mede uit onderhandeltechni-

sche overwegingen - meer waarde toe aan het 

bestaande vastgoed c.q. het cultureel erfgoed 

en de mogelijke alternatieve invulling van deze 

bebouwing. Dit vertaalde zich in een gevraag-

de grondprijs die hoger lag dan de gemeente 

bereid was te betalen. 

Omdat partijen het niet eens konden worden, 

werd besloten om eerst gezamenlijk, met de 

provincie Overijssel als derde partij, naar de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor het gehe-

le luchthaventerrein te kijken. Toen daarover 

na vele onderhandelingen tussen Rijk enerzijds 

en provincie Overijssel en gemeente Ensche-

de anderzijds in 2009 meer duidelijkheid ont-

stond, konden ook afspraken worden gemaakt 

over de overdracht van de grond. Area Deve-

lopment Twente (ADT), een voor de ontwikke-

ling van het gebied opgerichte gemeenschap-

pelijke regeling tussen provincie en gemeente, 

verwierf het totale luchthaventerrein voor 29,8 

miljoen euro, waarvan 18 miljoen voor de loca-

tie het Zuidkamp. 

Vervolgens speelde de vraag of de ontwikke-

ling van het Zuidkamp zou worden uitgevoerd 

als onderdeel van de plannen voor Vliegveld 

Twente of dat het Zuidkamp zou worden ont-

wikkeld als onderdeel van de plannen voor ’t 

Vaneker. In het eerste geval zou de ontwikke-

ling plaatst vinden voor rekening en risico van 

ADT, waarin provincie en gemeente op gelijke 

voet participeerden. In het tweede geval zou 

de gemeente Enschede de grond moeten ver-

werven van ADT.19  Na ampele onderhandelin-

gen is uiteindelijk besloten dat het Zuidkamp 

wordt ontwikkeld voor rekening en risico van 

ADT. Verevening vindt plaats door alle elemen-

ten van de gebiedsontwikkeling in één geza-

menlijke entiteit onder te brengen. Kosten, ba-

ten en risico’s worden naar rato van deelname 

verdeeld. Voor het gemeentelijk kostenverhaal 

is een exploitatie-overeenkomst afgesloten. 

Daarnaast is in de koopovereenkomst tussen 

gemeente Enschede en provincie Overijssel 

enerzijds en Defensie anderzijds geregeld dat 

eventueel noodzakelijke bodemsaneringen 

om het Zuidkamp voor woningbouw geschikt 

te maken voor rekening komen van Defensie. 
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Voor de andere deelgebieden van ’t Vaneker 

(Noordschil en Zuidschil) heeft de gemeente 

Enschede vrijwel alle gronden zelf verworven. 

Het uitgangspunt is dat de totale kosten van de 

ontwikkeling van ‘t Vaneker (inclusief het Zuid-

kamp) uiteindelijk worden gedekt door de op-

brengsten uit kaveluitgifte en verkoop van ge-

bouwen. Een aantal panden op het Zuidkamp 

kan relatief eenvoudig worden verbouwd tot 

woningen, zodat deze naast hun cultuurhisto-

rische waarde ook in financieel-economische 

zin directe opbrengsten genereren. Voor een 

aantal andere panden is behoud afhankelijk 

gemaakt van de vraag of het mogelijk is hier-

voor functies te vinden die passen bij het pand 

en de toekomstige woonomgeving (zie de eer-

der beschreven onderverdeling naar klasse A 

en B). 

3.6 Conclusie en reflectie

De bestaande gebouwen met een hoge cul-

tuurhistorische waarde voegen duidelijk waar-

de toe aan de ontwikkeling van een gebied als 

’t Vaneker. De bebouwing verhoogt de kwali-

teit van het gebied. Het geeft een historische 

gelaagdheid die het gebied boven een gemid-

deld vrije kavelgebied uittilt. Daarnaast is het 

door de aanwezigheid van de panden moge-

lijk om naast de geprogrammeerde vrije kavels 

een ander product aan te bieden waardoor ’t 

Vaneker ook voor een doelgroep aantrekkelijk 

is die andere woonwensen heeft dan een roya-

le vrije kavel. 

Wat een ingewikkelde puzzel is gebleken, is 

het bepalen onder welke voorwaarden de his-

torische gebouwen op de markt gezet kun-

nen worden. Enerzijds bestaat er de behoefte 

om zoveel mogelijk van de bestaande waar-

den te behouden, anderzijds zijn de gebouwen 

nooit gebouwd als woonhuis en dienen veran-

deringen plaats te vinden om er een aantrek-

kelijke woning van te maken. Dit is essentieel 

om ze ook voor de toekomst te behouden. Via 

workshops met studenten, professionals, zo-

als architecten, stedenbouwers, makelaars 

en cultuurhistorici, en via een stageopdracht 

zijn verschillende modellen verkend. Omdat 

de gebouwen geen formele monumentensta-

tus hebben is het juridisch lastig om een water-

dichte regeling te maken die de cultuurhistori-

sche waarden beschermd. Aan de andere kant 

geeft dit ruimte voor creativiteit en eigen in-

vulling die niet ongewenst beperkt wordt door 

regels. In deze balans is gezocht naar een ma-

nier om de panden aantrekkelijk te maken om 

te kopen als woning en tevens ervoor te zor-

gen dat de belangrijkste cultuurhistorische 

waarden bewaard blijven. Uiteindelijk is beslo-

ten de woningen zodanig aan te bieden dat 

deze niet duurder zijn dan een kavel, maar ook 

niet goedkoper. Je krijgt als het ware het ob-

ject gratis bij de kavel, maar als je liever een ka-

vel wilt, word je niet in de verleiding gebracht 

een bestaand gebouw te kopen en te slopen. 

Maximaal twee zichtzijden vanaf het openbaar 

gebied mogen alleen beperkte ingrepen on-

dergaan ter aanpassing aan wensen van de ko-

pers. De twee andere zijden van het gebouw 

kunnen naar eigen inzicht worden verbouwd. 

Gezien de huidige markt is vooralsnog de be-

langstelling groot. De tijd zal leren in hoeverre 

de cultuurhistorische waarden behouden zijn 

gebleven waarbij er een nieuwe laag in de tijd 

is toegevoegd. De eerste voortekenen zijn po-

sitief. 
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4. Value capturing 
voor erfgoedbe-
houd
Het belang van 
coalitievorming
Marnix Smit

Diverse studies laten zien dat de aanwezigheid 

van cultureel erfgoed belangrijke economische 

baten voor gebieden oplevert (zie ook hoofd-

stuk 2). De markt zal uit zichzelf echter te wei-

nig investeren in cultureel erfgoed omdat de 

investeringen in erfgoed ook externe baten te-

weeg brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

de stijging van grond- en vastgoedwaarde in de 

omgeving van het erfgoed, of om recreanten 

en toeristen die profiteren van de beleving van 

karakteristieke gebouwen. Deze baten zijn niet 

direct te kapitaliseren voor de investeerders in 

het erfgoed en wegen dus niet, of veel minder, 

mee bij investeringsbeslissingen. Dit geeft een 

economische reden voor de overheid om zich 

te bemoeien met erfgoed. 

In stedelijke herontwikkelingsprojecten wordt 

het behoud van cultuurhistorische waarden 

dan ook veelal (deels) door overheden gefi-

nancierd, soms als katalysator om een ontwik-

keling op gang te brengen. De noodzakelijke 

investeringen voor het waarborgen van het cul-

tureel erfgoed nemen de komende jaren ech-

ter sterk toe. Zoals door de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed is becijfert, komt er elke 

dag een boerderij leeg, elke week twee kerken, 

elke maand een klooster en komen er postkan-

toren, industriële gebouwen, defensieterrei-

nen, scholen, zorginstellingen, musea, et ce-

tera leeg te staan. De uitdaging om cultureel 

erfgoed te behouden is dan ook enorm. Re-

cente literatuur illustreert het belang van ste-

delijke conservatie en duurzaam hergebruik 

van gebouwd cultureel erfgoed, maar besteedt 

weinig aandacht aan de sturing en bekosti-

ging daarvan. Voor de implementatie van plan-

nen is de beschikbaarheid van voldoende mid-

delen echter cruciaal. Dit hoofdstuk gaat in op 

een gangbaar probleem van het implemente-

ren van plannen voor behoud van cultureel erf-

goed: het vinden van geld als bekostiging door 

overheden niet beschikbaar of ontoereikend 

is. Een antwoord op dit probleem is value cap-
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turing. Value capturing veronderstelt dat pu-

blieke investeringen indirecte baten genere-

ren die kunnen worden teruggevorderd van de 

baathebbenden om bij te dragen aan de be-

kostiging van projecten. De vraag is hoe value 

capturing kan worden geïmplementeerd. Met 

andere woorden, wat kan worden gedaan om 

de relevante indirecte baten resulterende uit 

erfgoedprojecten te identificeren en te zorgen 

dat deze bijdragen aan het dekken van de in-

vesteringskosten?

Dit hoofdstuk start met het verduidelijken van 

enkele begrippen die raken aan het concept 

value capturing. Vervolgens worden value cap-

turing mechanismen beschreven en wordt de 

toepasbaarheid van deze mechanismen voor 

de bekostiging van erfgoedprojecten in Neder-

land bediscussieerd.

4.1 Het concept value capturing

Voor de overheid is het onmogelijk om publie-

ke investeringen in potentieel aantrekkelijke 

projecten volledig te betalen vanuit de alge-

mene middelen. Een gebruikelijke manier om 

met deze tekortkoming om te gaan is door een 

deel of alle kosten over te dragen naar direct 

baathebbenden, gebaseerd op het principe ‘de 

gebruiker betaald’. Dit wordt gedaan voor tal 

van publieke investeringen en maakt projec-

ten soms haalbaar. Soms is bekostiging via di-

recte gebruikersbijdragen echter niet mogelijk 

waardoor waardevolle projecten moeten wor-

den uitgesteld of afgeblazen omdat de beno-

digde investering hoger is dan het beschikba-

re geld. Value capturing is een strategie die een 

oplossing wil bieden voor dit veelvoorkomende 

probleem bij overheidsfinanciën. Het concept 

veronderstelt dat de baten van publieke inves-

teringen in bijvoorbeeld erfgoedbehoud zich 

niet beperken tot de directe gebruikers van de 

karakteristieke gebouwen, maar dat ook ande-

re partijen (samenwerkingspartners, eigenaren 

in de omgeving of de bredere maatschappij) 

delen in de ‘winst’. Deze indirecte baten kan de 

overheid terughalen en investeren in het pro-

ject. Onder de notie van value capturing vallen 

vier deels overlappende begrippen die in het 

publieke debat nogal eens door elkaar worden 

gebruikt: kostenverhaal, waardevangst, baataf-

roming en verevening. Ter verduidelijking wor-

den deze concepten kort besproken.

Kostenverhaal
Kostenverhaal is erop gericht de gemaakte 

kosten voor een publieke voorziening te verha-

len op private ontwikkelaars die profiteren van 

de voorziening, om de voorziening haalbaar 

te maken. De kosten voor de voorziening kun-

nen de baten in de vorm van de toegenomen 

waarde voor de ontwikkelaar overstijgen of an-

dersom. 

Waardevangst
Waardevangst houdt in dat overheden die in-

vesteren in het gebied de toegenomen grond- 

en vastgoedwaarde die het gevolg is van deze 

investeringen (deels) terug krijgen. Het idee 

achter waardevangst is dat het internaliseren 

van een deel van de positieve externe waar-

de-effecten leidt tot een eerlijkere verdeling 

van kosten en baten en het de financiële basis 

voor investeringen vergroot. De focus ligt dus 

niet op de kosten, maar op het meeprofiteren 

van een waardestijging. 

Baatafroming
Het concept value capturing kan ook verwijzen 

naar beleid of wettelijke instrumenten die ‘on-

verdiende’ waardestijging van gebiedsontwik-

kelingsprojecten afromen, ongeacht de oor-

zaak van de waardestijging. De overheid kan zo 

meeprofiteren van de private winsten zonder 

publieke investeringen. De afgeroomde baten 

hoeven dan ook niet te worden besteed aan de 
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Hart van Zuid Hijschcomplex

financiering van activiteiten die de waardestij-

ging veroorzaken. 

Verevening
Verevening is een ruimer begrip. Het staat 

voor de verdeling van rechten, risico’s, finan-

ciële of kwalitatieve waarden, tussen winstge-

vende en verliesgevende elementen. Indien 

dit betrekking heeft op een bepaald afgeba-

kend exploitatiegebied wordt wel gesproken 

over binnenplanse verevening. Betreft het een 

overheveling tussen twee of meer exploitatie-

gebieden, dan wordt er gesproken van bovenp-

lanse verevening. 

4.2 Value capturingmechanismen

Value capturing maakt dus de waardestijging 

als gevolg publieke investeringen beschik-

baar voor het dekken van een deel van deze in-

vestering. Er zijn drie manieren om value cap-

turing te implementeren: door afdwingen, via 

grondbeleid en op vrijwillige basis. 

Afdwingen
Het afdwingen van value capturing, gaat via 

wet- en regelgeving. Fundamentele vragen, 

die voorafgaand aan de toepassing van wette-

lijk dwang dienen te worden beantwoord zijn: 

wie moet voor welke kosten opdraaien? En: wie 

mag van welke waardestijging profiteren?

De antwoorden zijn ideologisch gekleurd. 

Sommige landen kennen instrumenten die zijn 

gericht op het direct belasten van waardestij-

ging. VVoorbeelden hiervan zijn het Zwitser-

se en Vlaamse stelsel van planbaatheffing20 en 

het systeem van Tax Increment Financing  in 

de Verenigde Staten. De redenering die daar-

aan ten grondslag ligt, is dat een waardestij-
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ging als gevolg van publieke investeringen 

toebehoort aan de gemeenschap. Andere lan-

den redeneren niet vanuit het standpunt dat 

de waardestijging onverdiend is, maar vanuit 

de noodzaak om de positieve effecten van pu-

blieke investeringen te internaliseren. Met an-

dere woorden, de kosten die de maatschappij 

maakt, moeten gecompenseerd worden. 

Het afdwingen van bijdragen gebeurt door-

gaans op basis van grond- of vastgoedwaarde. 

De overheid stelt belastingen, heffingen of fis-

cale middelen vast, die algemeen kunnen gel-

den of voor een afgebakend (plan)gebied.

Een algemene vorm van value capturing bin-

nen de Nederlandse context is de onroerende-

zaakbelasting (ozb). De inkomsten uit de ozb 

komen ten goede aan de algemene middelen 

van de gemeente. Dat betekent dat de inkom-

sten geen vooraf bepaald bestemmingsdoel 

hebben, maar dat de gemeenteraad bepaalt 

waarvoor de opbrengsten uit de ozb worden in-

gezet. Het mechanisme legt dus, in tegenstel-

ling tot bijvoorbeeld het systeem van  

Tax Increment Financing21 dat gangbaar is in de  

Verenigde Staten, geen directe verbinding tus-

sen kosten en baten op het niveau van het ge-

bied. Daarnaast geldt dat het ozb-percenta-

ge kan worden bijgesteld als de (gemiddelde) 

woz-waarden in een gemeente een hogere 

procentuele stijging kennen dan de gewens-

te stijging van de ozb-inkomsten zoals door de 

gemeenteraad is vastgesteld. Deze factoren 

maken de ozb als instrument voor verevening 

van kosten en baten van erfgoedinvesteringen 

op gebiedsniveau minder relevant. 

Als gebiedsspecifieke mechanismen voor het 

afdwingen van value capturing beschikt de 

overheid over twee instrumenten: de baatbelas-

ting22 en de Grondexploitatiewet. Baatbelasting 

 wordt geheven op “degenen die krachtens ei-

gendom, bezit of beperkt recht het genot heb-

ben van een onroerende zaak, welke gebaat is 

door voorzieningen die tot stand worden of zijn 

gebracht door of met medewerking van het ge-

meentebestuur”. In de praktijk is de uitvoer-

baarheid van baatbelasting bij complexe opga-

ven zeer beperkt. Het instrument werkt alleen 

in hele specifieke situaties met een hele dui-

delijke baat. Onderhoud aan cultureel erfgoed 

wordt niet als voorziening van openbaar nut 

aangemerkt. Los daarvan is het heffen van baat-

belasting behoorlijk bezwaar- en beroepsge-

voelig en gaat het gepaard met veel formele 

procedures. Met de komst van de Grond- 

exploitatiewet23 in 2008 is baatbelasting alleen 

nog in te zetten bij situaties waarin de Grondex-

ploitatiewet niet kan worden toegepast. Dit be-

tekent dat voor het verhalen van kosten binnen 

gebiedsontwikkelingen de Grondexploitatiewet 

het aangewezen instrument is. De Grondexploi-

tatiewet heeft als doel gemeenten een passend 

instrumentarium te bieden voor kostenver-

haal, verevening en locatie-eisen bij particuliere 

grondexploitatie (zie kader).

“Al geruime tijd is duidelijk dat de huidige wettelij-

ke instrumenten voor kostenverhaal, te weten de 

exploitatieovereenkomst en de baatbelasting, op 

een aantal punten tekort schieten. Zo kan via de 

baatbelasting maar een deel van de kosten wor-

den verhaald, terwijl de exploitatieovereenkomst 

vaak tot langdurige onderhandelingen aanlei-

ding geeft en tekort schiet doordat zogenoemde 

free-riders de dans ontspringen. Voorts ontbre-

ken bij particuliere grondexploitatie de noodza-

kelijke instrumenten voor verevening, waardoor 

onrendabele delen van bouwlocaties niet gere-

aliseerd dreigen te worden [...]” (Tweede Kamer 

2004/2005b: 2).

De Grondexploitatiewet kan een hulpmiddel 

zijn voor value capturing, maar de waarde van 
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de wet voor het afdwingen van bijdragen voor 

behoud of transformatie van cultureel erfgoed 

is om een aantal redenen gering. 

Allereerst kunnen alleen de kosten verhaald 

worden die staan vermeld in het ‘Besluit ruim-

telijke ordening’.24 Publieke investeringen in 

cultureel erfgoed ontbreken in de limitatieve 

opsomming van maatschappelijke voorzienin-

gen in dit besluit en kunnen dus niet publiek-

rechtelijk worden verhaald. 

In de tweede plaats is het publiekrechtelijk ver-

haal van de kosten die wel op de lijst staan be-

perkt tot het opbrengstniveau van de loca-

tie-ontwikkeling. Hier doet zich een probleem 

voor. Transformatieprojecten van cultureel erf-

goed kennen bijna per definitie een exploita-

tietekort (zie hoofdstuk 2). Hoewel de Gron-

dexploitatiewet in beginsel ook ruimte biedt 

voor bovenplanse verevening, waarbij vanuit 

een andere (opbrengst)locatie wordt bijgedra-

gen in het tekort (kosten), geldt ook hier dat de 

kosten moeten voorkomen op de kostensoor-

tenlijst. Met andere woorden: het vanuit loca-

tie A bijdragen in de kosten van locatie B is al-

leen mogelijk voor zover in locatie B sprake is 

van kosten, die voorkomen op de kostensoor-

tenlijst. Zelfs als de wetgever cultureel erfgoed 

als investerings- of kostensoort toevoegt, be-

tekent dat nog niet dat deze kosten ook daad-

werkelijk kunnen worden verhaald. Voor het 

verhaal gelden namelijk criteria van profijt, 

toerekening en proportionaliteit. Toepassing 

hiervan zal in veel gevallen tot ingewikkelde 

juridische vraagstukken leiden en de uitvoe-

ringskosten kunnen aanzienlijk zijn. Tenslotte 

geldt, dat de Grondexploitatiewet niet is toege-

sneden op de huidige praktijk van meer orga-

nische gebiedsontwikkeling, waarbij stap voor 

stap kleine deelprojecten worden opgepakt 

op basis van de actuele marktvraag. Dit bete-

kent een transformatieproces over een lange-

re periode zonder detailbeeld van het eindsitu-

atie. In de tussentijd is er ruimte voor tijdelijke 

functies, maar welke is vaak nog niet duidelijk. 

Het vraagt om flexibiliteit maar dat staat haaks 

op het wezen van het bestemmingsplan. De re-

gels voor kostenverhaal in de Grondexploitatie-

wet staan een organische aanpak met een glo-

baal/flexibel bestemmingsplan niet in de weg, 

maar het is lastig kosten toe te rekenen aan ex-

ploitanten want het is onbekend hoeveel er 

komen en er is geen concreet eindbeeld. De 

Grondexploitatiewet lijkt dan ook nog uit te 

gaan van ruimtelijke ontwikkeling als project in 

plaats van als proces.

Op dit moment ontbreekt het de Nederlandse 

overheid aan specifieke wettelijke steun voor 

het afdwingen van value capturing op het ni-

veau van projecten. De overheid heeft niet het 

recht om een stijging van private grond- of 

vastgoedwaarde door publieke investeringen 

in erfgoed af te romen. De vraag of hier veran-

dering in dient te komen, betreft een waarde-

oordeel dat in eerste instantie van politiek-be-

stuurlijke aard is. Met de huidige formele regels 

vallen de baten toe aan grond- en vastgoedei-

genaren. In dat licht bezien lijkt gebiedseigen-

dom een voorwaarde om positieve waarde-ef-

fecten van investeringen in cultuurhistorisch 

waardevolle panden te kunnen verevenen. De 

overheid kan dit organiseren via actieve ver-

werving of door vrijwillige coalitievorming met 

andere actoren. 

Actief grondbeleid
Actief grondbeleid was lange tijd populair on-

der Nederlandse gemeenten. Het instrument 

geeft de gemeente volledige regie over de 

planontwikkeling, waaronder het vastgoed-

programma en de inrichting van de openbare 

ruimte. Deze top-down strategie kan de moge-

lijkheden tot value capturing vergroten, aan-

gezien dan meer plannen als gevolg van het ei-

gendomsrecht onder sturing van één partij 
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worden uitgevoerd. Toepassing van een derge-

lijke strategie is maar is in de praktijk van erf-

goedprojecten echter lang niet altijd aantrek-

kelijk. Actieve verwerving van gronden en/

of opstallen kan grote (financiële) risico’s met 

zich meebrengen, als gevolg van hoge aan-

koopkosten, (onbekende) sanerings- en ver-

bouwingskosten en marktrisico’s bij verkoop. 

Dat ook de omvang van de waarde-effecten 

van het cultureel erfgoed op de directe om-

geving lang niet altijd op voorhand duidelijk 

is, impliceert dat risico’s evenredig toenemen. 

Niettemin zijn er vele praktijkvoorbeelden, zo-

als ’t Vaneker in Enschede (zie hoofdstuk 3) 

en De:Werkplaats in Tilburg (zie hoofdstuk 6), 

waarin de overheid, ook vanuit maatschappe-

lijk belang, heeft gekozen om de erfgoedlo-

catie actief te verwerven. De verwachte waar-

destijging door het erfgoed wordt in dit geval 

‘gecaptured’ door de verkoop van eigendoms-

rechten aan private partijen, of een publiek-pri-

vate samenwerking, of via huurprijzen, of via 

erfpacht. 

Erfpacht is een bijzondere vorm van actief 

grondbeleid. Het instrument lijkt de laatste 

tijd bij het ontbreken van adequate andere in-

strumenten weer aan populariteit te winnen. 

Via het erfpachtstelsel valt de grondwaarde-

stijging door periodieke herziening van de ca-

non ten deel aan de gemeente. Het draagt 

daarmee bij aan het doorbreken van het pro-

bleem dat de kosten van publieke investerin-

gen worden afgewenteld op de gemeenschap 

en de baten worden geprivatiseerd. Uitgaande 

van een positief effect van publieke investerin-

gen in erfgoedbehoud op de grondwaarde, kan 

een (extra) verhoging van het erfpachtcanon 

worden gezien als een vorm van verevening in 

de tijd. Erfpacht is echter meestal een gene-

Spoorzone Tilburg
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riek stelsel, terwijl locatie- en gebiedsontwik-

keling vraagt om specifieke en locatiegerichte 

afspraken. Dit kan ondervangen worden door 

gebiedsspecifieke afspraken te verwerken in 

nieuwe erfpachtvoorwaarden, bijvoorbeeld 

door extra erfpachtinkomsten als gevolg van 

investeringen (gedeeltelijk) ten goede te laten 

komen aan een gebiedsfonds. Relevante vraag 

in dit verband is echter op welk niveau men wil 

beschikken over de inzet van middelen; het 

gebiedsniveau of het gemeenteniveau. Ofte-

wel op welk niveau wil men kunnen verevenen 

c.q. wat is de visie op de herverdelende rol van 

de overheid. Recentelijk zijn diverse gemeen-

ten bezig met het ontwikkelen en actualiseren 

van hun erfpachtbeleid. En hoewel tal van ge-

meenten het instrument selectief gebruiken, 

is Amsterdam nog steeds een van de weinige 

gemeenten die ernaar streeft  gemeentelijke 

gronden uitsluitend in erfpacht uit te geven. 

Omdat de erfpachtcanon vaak standaard wordt 

afgekocht voor een lange periode (in Amster-

dam 50 jaar) gaat het vooralsnog om zeer lan-

ge termijn value capturing. 

Vrijwillige afspraken 
Het gegeven dat actief grondbeleid lang niet 

altijd aantrekkelijk is en dat de huidige moge-

lijkheden van publiekrechtelijke instrumenten 

als baatbelasting en de Grondexploitatiewet 

voor erfgoedlocaties zeer beperkt zijn, zorgt 

ervoor dat verevening van investeringen in 

erfgoed op gebiedsniveau vooral is aangewe-

zen op vrijwillige afspraken. Bij vrijwillige value 

capturing wordt de private sector betrokken 

bij het realiseren van waarde. Uitgangspunt is 

dat er een sterke samenhang bestaat tussen 

ruimtelijke kwaliteit, financiën en proces. Sim-

pel gesteld: voor behoud en herontwikkeling 

van cultureel erfgoed als kwaliteitsdrager voor 

een gebied is geld nodig en in de zoektocht 

naar geld wordt gekeken naar mogelijkheden 

om meer functies, locaties en stakeholders 

te betrekken in het proces. Als stakeholders 

in erfgoedprojecten win-win mogelijkheden 

beschouwen en vrijwillig tot overeenkomst ko-

men, kan value capturing op een natuurlijke 

wijze plaats vinden waarbij de uitkomst accep-

tabel is voor alle betrokkenen. Deze vorm kent 

in de praktijk vele variaties. Een basismecha-

nisme voor vrijwillige value capturing is een pu-

bliek-private samenwerking, vastgelegd in een 

op maat gemaakt arrangement. In de meeste  

gevallen krijgt de formalisering de vorm van 

contractuele afspraken over investeringen, ri-

sico’s en baten van de gebiedsontwikkeling, 

waaronder de herbestemming van erfgoed. 

Samenhangende planonderdelen worden bij-

voorbeeld in een ‘envelop’ aan elkaar gekop-

peld (bijvoorbeeld De: Werkplaats in Tilburg). 

Soms wordt ook een aparte juridische enti-

teit opgericht om alle elementen van een ge-

biedsontwikkeling onder te brengen (Strijp-S 

in Eindhoven). Binnen deze vorm kan de over-

heid value capturing ondersteunen via regel-

gevende prikkels die aan haar zijn voorbehou-

den, zoals het bestemmen van gronden en het 

verlenen van ontwikkelrechten. Andere me-

chanismen binnen deze categorie zijn bijvoor-

beeld zogenaamde benefit-sharingsovereen-

komsten of exploitatieovereenkomsten. 

4.3 Conclusie: het belang 
van coalitievorming 
voor value capturing

Bij verplichte value capturing zijn de instru-

menten top-down gericht. Overheden beslis-

sen min of meer unilateraal welk erfgoed moet 

worden behouden en trachten waardestijgin-

gen terug te vorderen van baathebbenden. Uit-

gangspunt van de benadering is dat de (indi-

recte) financiële baten van de investeringen in 

erfgoed ‘objectief’ kunnen worden vastgesteld 

en dat profijt, toerekenbaarheid en proporti-
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onaliteit op een juridisch houdbare wijze kun-

nen worden aangetoond. 

Vrijwillige value capturing daarentegen impli-

ceert een bottom-up benadering. Partijen on-

derhandelen over wie waarin investeert en 

wie welke baten vangt. Zij zoeken naar oplos-

singen die in het gezamenlijk belang zijn. Dit 

is een inhoudelijke proces dat creativiteit ver-

eist en een open zoektocht naar de mogelijk-

heden. Waarde wordt in dat geval gegenereerd 

door subjectieve evaluaties van de voordelen 

van alternatieven. In een dergelijke bottom-up 

proces is wat er zal gebeuren met het erfgoed, 

welke plannen het halen, afhankelijk van de 

partijen die aan tafel schuiven en van de uit-

komst van hun onderhandelingen. Relevante 

vragen worden dan: wie bepaalt dat het cultu-

reel erfgoed de moeite waard is om te behou-

den? En moet diegene dan ook financieren? 

En als het behoud van de gebouwen wordt ge-

zien als een ‘publiek belang’ dat de overheid 

wil waarborgen, is dan de consequentie dat zij 

ook financieel zorg draagt voor het erfgoed? 

Of is het behoud van de gebouwen onderhan-

delbaar en afhankelijk van de financiële waar-

de en de mogelijkheden om deze waarde in 

een business case te internaliseren? In de laat-

ste situatie, moet een strategie voor waarde-

creatie (interactie en wederzijds leren) hand in 

hand gaan met een strategie voor value cap-

turing (onderhandeling en contractering) om 

de business case te garanderen. De uitkomst 

zal in dat geval afhangen van de strategie en 

de acties van belanghebbende partijen in on-

derhandelingsprocessen. Hoe dat in de prak-

tijk vorm krijgt, staat beschreven in de volgen-

de hoofdstukken.

20 In Vlaanderen is in de Codex Ruimtelijke Ordening (arti-

kel 2.6.4 en volgende) een stelsel van planbaatheffing ge-

regeld. Planbaten zijn in deze regeling de meerwaarde die 

ontstaan als gevolg van een bestemmingswijziging. De ei-

genaar moet 20% van de forfaitair geraamde meerwaar-

de betalen bij verkoop of bij verkrijging van een bouw- of 

verkavelingsvergunning. Dit geldt zowel voor agrariërs die 

grond voor toekomstige verstedelijking verkopen, als voor 

eigenaren van vastgoed op binnenstedelijke herstructure-

ringslocaties. De inkomsten worden verdeeld over het Ge-

west (10%), de provincies (10%) en de gemeenten (80%). 

De overheid dient de inkomsten uit de planbaten aan te 

wenden voor projecten of doelstellingen van ruimtelijke 

ordening, in overeenstemming met haar ruimtelijk struc-

tuurplan. In Zwitserland wordt in de kanton Stad Basel een 

belasting geheven van 50% van de(getaxeerde) planbaat 

na bestemmingswijziging. Tevens wordt de planschade be-

paald en daar waar van toepassing verrekend met de plan-

baat. De opbrengst van de heffing is bestemd voor de in-

richting en verbetering van openbaar groen in de stad. In 

de praktijk wordt de heffing in Basel relatief weinig toege-

past en is de opbrengst beperkt. De heffing wordt van ge-

val tot geval bepaald en is dus niet-forfaitair; dit geeft een 

hoge administratieve werklast.

21 Bij Tax Increment Financing worden alle ozb-inkomsten 

in een gebied aan de start van een bepaalde ontwikkeling 

vastgelegd. Gecorrigeerd voor inflatie blijven deze inkom-

sten ook daarna naar de publieke middelen vloeien. De 

meerinkomsten die boven deze lijn ontstaan door de waar-

deontwikkeling kunnen op gebiedsniveau worden afge-

roomd en opnieuw geïnvesteerd in de publieke ruimte.

22 ex artikel 222 Gemeentewet.

23 Feitelijk gaat het niet om een op zichzelf staande wet, maar 

om aanpassing van afdeling 6 van de Wro per juli 2008.

24 Voorbeelden van kosten die op grond van de Bro in aan-

merking komen voor verhaal zijn de kosten voor bodemsa-

nering, plan- en apparaatskosten, onderzoekskosten, kos-

ten voor de inrichting van openbaar gebied.
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ECI Roerdelta
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5. Tien transfor
matieprojecten 
vergeleken
De knelpunten en 
succesfactoren
Marlijn Baarveld en Marnix Smit

Verspreid over het land zijn tien grote transfor-

matieprojecten met cultureel erfgoed geëvalu-

eerd. Wat maakt deze projecten tot een succes 

en welke hindernissen moeten zij overwinnen?  

Om de knelpunten en succesfactoren te iden-

tificeren is de aanpak per project vergeleken. 

Voor we de hobbels en mogelijke aanpakken 

benoemen, eerst een korte uitleg hoe en op 

welke punten we de projecten hebben verge-

leken.

5.1 Samenwerken en 
onderhandelen 

Stedelijke transformatieprojecten zijn com-

plexe opgaven, zeker als cultureel erfgoed 

er deel van uit maakt. De bestaande omge-

ving en bebouwing perken de mogelijkheden 

voor nieuwe ontwikkelingen in. Bij de projec-

ten zijn ook veel partijen betrokken, vanwege 

onder andere versnipperd eigendom, hoge in-

vesteringen en specifieke kennis en regelge-

ving. Hoewel overheden, marktpartijen, belan-

gengroeperingen en burgers vaak het belang 

van behoud van markante panden onderschrij-

ven, schrikt men terug van de forse investerin-

gen die aanpassing van cultureel waardevol-

le gebouwen aan huidige standaarden vergt. 

Sloop-nieuwbouw lonkt als goedkopere optie.  

Bovendien zijn de opbrengsten van herbe-

stemd erfgoed deels indirect en niet altijd ge-

makkelijk in geld uit te drukken. Er dient een 

vorm van verevening van kosten en baten toe-

gepast te worden. Dit kan op verschillende ma-

nieren (zie hoofdstuk 4). Binnen de Neder-

landse context biedt vrijwillige verevening het 

meeste perspectief. In dat licht zijn een goede 

samenwerking en onderlinge verhouding tus-

sen de partijen van extra grote betekenis. Maar 

de belangen van de betrokken lopen niet altijd 

parallel en dat maakt het lastig om de samen-

werking adequaat vorm te geven.

Om meer inzicht te krijgen in de aanpak van 
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dit type projecten en de succes- en faalfacto-

ren zijn tien Nederlandse projecten vergele-

ken. Voor het structureren van die vergelijking 

is gebruik gemaakt van bestaande inzichten 

in literatuur over (ruimtelijke) planvorming en 

onderhandeling. Voortbouwend daarop is een 

raamwerk opgesteld dat als basis heeft ge-

diend voor het verzamelen en analyseren van 

data van de projecten, zie Figuur 5.1. 

Context en projectkenmerken
Transformatieprojecten zijn niet los te zien van 

hun specifieke locatie en context. De bestaan-

de situatie bepaalt welke partijen er betrokken 

zijn en heeft een sturende invloed op het ver-

loop van interactieprocessen. Elk project vindt 

zijn oorsprong in de discrepantie tussen een 

bestaande en een gewenste situatie in de ogen 

van een of meerdere partijen. De bestaande si-

tuatie, zoals leegstand van gebouwen, verloe-

dering van het gebied en de ambitie van een 

partij om het gebied te transformeren naar an-

dere gebruiksfuncties is relevant. Om naar de 

gewenste situatie te komen zijn ruimtelijke in-

grepen nodig. Hoe haalbaar deze zijn hangt af 

van gebiedskenmerken, zoals grootte, ligging, 

aantal bestaande (erfgoed) gebouwen met hun 

karakteristiek en onderhoudsstaat, milieucon-

touren en bodemvervuiling. 

Interactiekenmerken
De kenmerken van transformatieopgaven zor-

gen ervoor dat samenwerking noodzakelijk is. 

Elke betrokken partij heeft echter zijn eigen 

belang, middelen (geld, grondeigendom, ken-

nis of bevoegdheid), werkprocessen, hande-

lingslogica en eigen beelden van problemen 

en mogelijke oplossingen. Partijen proberen 

hun samenwerking vorm te geven door infor-

matie en kennis uit te wisselen, van elkaar te 

• Probleem/aanleiding 
project

• (Fysieke) kenmerken 
gebied, incl. erfgoed

• Ambitie project & 
projectdoelstellingen

• Tevredenheid actoren
• Formale overeenkomst voor
 implementatie plan:
 •  Behoud erfgoed
 • Verdeling kosten en baten

Commitment
implementatie

plan

Project & context
eigenschappen

Actor

Actor

Actor

Actor

Interactie
• Actoren: belang, middelen, rol
• Organisatiestructuur

• Conflicten
• Type onderhandeling
 ‘coöperatief of competitief ’

Figuur 5.1: Raamwerk voor verzamelen en analyseren data
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leren, en afspraken te maken. Dergelijke in-

teractieprocessen verlopen meestal niet pro-

bleemloos. Om tegengestelde belangen te ver-

zoenen en conflicten te beslechten kunnen 

partijen verschillende onderhandelingsstrate-

gieën hanteren. In de literatuur wordt onder-

scheid gemaakt tussen twee typen gedrag: 

coöperatief (integrative) en competitief (dis-

tributive) (Leeuwis, 2000). Bij coöperatieve on-

derhandelingen zoeken partijen naar het ge-

zamenlijk belang, staan zij open om te leren, 

delen zij open informatie en passen hun per-

ceptie aan. Met andere woorden, de partijen 

proberen gezamenlijk waarde te creëren. Daar-

entegen wordt een competitieve onderhande-

ling getypeerd door waardeclaimend gedrag, 

waarbij partijen zoveel mogelijk hun eigen be-

lang proberen te realiseren door hoog in te zet-

ten. Zij overdrijven de waarde van eigen con-

cessies, houden informatie achter en wachten 

op initiatief van de andere partij. De onderhan-

deling verloopt harder en partijen zijn niet be-

reid om mee te bewegen. 

Om in transformatieprojecten verevening van 

kosten en baten te realiseren, zijn beide onder-

handelingsstijlen nodig. Verevening is name-

lijk gestoeld op de gedachte dat meerwaarde 

kan worden gerealiseerd via integrale gebieds-

ontwikkeling. Dit zoeken naar win-winoplossin-

gen en manieren om de beschikbare middelen 

te vergroten, vraagt om een coöperatieve stra-

tegie van partijen. Echter, op een bepaald mo-

ment in het proces moeten er ook afspraken 

worden gemaakt over de verdeling van kosten, 

baten en risico’s. Dat vergt een competitie-

ve houding van partijen, waarbij waarde wordt 

toegeëigend. 

In het kader van verevening vormt de wij-

ze waarop betrokken partijen omgaan met 

de spanning tussen een coöperatieve en een 

competitieve strategie dus een centraal dilem-

ma, waarbij een balans moet worden gezocht 

tussen het bereiken van gezamenlijk belang en 

eigen belang. Dit roept de vraag op hoe de ge-

kozen strategieën van partijen deze afspraken 

beïnvloeden en wanneer het resultaat als suc-

cesvol kan worden bestempeld. 

Performancekenmerken: succes en 
falen
Afhankelijkheidsrelaties en uiteenlopende be-

langen kenmerken transformatieprocessen en 

in zo’n context laat succes zich niet eenvoudig 

definiëren. Wat voor de ene partij succes is kan 

voor een andere partij falen zijn. Om deze re-

denen is er gekozen om het succes te bepalen 

door allereerst te kijken of er een formele over-

eenkomst is tussen partijen over de uitvoering 

van de plannen, inclusief het behoud van het 

cultureel erfgoed en verdeling van de kosten 

en baten. Tweede criterium is de vraag in hoe-

verre de eigenaar van het erfgoed (probleem-

hebber) tevreden is over de overeenkomst en 

of deze er vertrouwen in heeft dat de ambitie 

wordt gerealiseerd. Gezamenlijk geeft dit een 

beeld van commitment van partijen om daad-

werkelijk de middelen in te zetten voor de im-

plementatie van plannen.

5.2 Methode

Om te onderzoeken hoe de transformatie van 

erfgoed wordt aangepakt en wat daarbij suc-

ces-en faalfactoren zijn, is een meervoudige 

case studie uitgevoerd in 2011. Er zijn tien pro-

jecten geselecteerd in Nederland waarin spra-

ke is van gebouwd cultureel erfgoed in een ste-

delijke of stadslandschappelijke omgeving, 

waarvoor transformatie wenselijk is als onder-

deel van een multifunctionele gebiedsontwik-

keling :
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1. Enka (Ede)

2. Roerdelta (Roermond) 

3. Dru Industriepark (Ulft)

4. Indiëterrein (Almelo)

5. Scheldekwartier (Vlissingen)

6. Strijp-S (Eindhoven)

7. De Hallen (Amsterdam)

8. NDSM werf (Amsterdam) 

9. Overhoeks (Amsterdam)

10. Stadhouderspark (Vught)

Voor elk project is de projectmanager van de 

betreffende gemeente of private ontwikkelaar, 

afhankelijk van de partij die het project trekt, 

geïnterviewd. Ook is voor elk project een do-

cumentenanalyse uitgevoerd. Bestudeerde 

documenten omvatten onder meer master-

plannen, cultuurhistorische analyses, bestem-

mingsplannen, (raads)besluiten, samenwer-

kingsovereenkomsten en nieuwsberichten. 

Op basis hiervan is een uitvoerig rapport opge-

steld waarin de cases individueel zijn beschre-

ven. Per case zijn ook de meest relevante suc-

ces-en faalfactoren vanuit het perspectief van 

de ‘probleemhebber’ in beeld gebracht. Ver-

volgens zijn de cases met elkaar vergeleken 

met behulp van het analytisch raamwerk. De 

projecten zijn op de volgende pagina’s afzon-

derlijk toegelicht en in Tabel 5.1 samengevat. 

Met behulp van deze gesimplificeerde tabel is 

het mogelijk om de grote lijnen te zien en con-

clusies te trekken. 

5.3 De projecten 

Enka in Ede
Aan de oostkant van Ede ligt het terrein (42 ha) 

van de voormalig viscosefabriek Enka. In 1919 

werd hier de Nederlandse Kunstzijdefabriek 

gebouwd. Bijna honderd jaar later, in 2002, 

sloot de fabriek zijn poorten. De gebouwen 

werden niet langer onderhouden en het zwaar 

vervuilde terrein lag er verlaten bij. 

In 2003 kocht projectontwikkelaar AM het 

complex met de bedoeling er 1400 woningen 

te bouwen, plus maatschappelijke en commer-

ciële functies. Samen met de gemeente werk-

te AM een stedenbouwkundig plan uit voor het 

gebied. In 2004 kregen enkele gebouwen op 

het terrein de status van rijksmonument. De 

projectontwikkelaar, de gemeente en de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed sloten een 

convenant, waarin zij vastlegden karakteris-

tieke geveldelen en een hoektoren op te ne-

men in een nieuw stedenbouwkundig plan. 

Dat betekende dat in plaats van sloop-nieuw-

bouw ook gezocht moest worden naar herbe-

stemming van de cultuurhistorische gebou-

wen. Deze verschuiving in uitgangspunten had 

een grote invloed op de grondexploitatie en 

zorgde ervoor dat de planvorming lang duur-

de. Uiteindelijk lag er in 2009 een stedenbouw-

kundig plan waarin de gemeente en de ontwik-

kelaar zich konden vinden en op basis waarvan 

een samenwerkingsovereenkomst kon worden 

gesloten. 

De projectontwikkelaar is eigenaar van het ge-

bied en ontwikkelt het terrein voor eigen re-

kening en risico. De gemeente heeft een 

ondersteunende rol. Zij denkt met de project-

ontwikkelaar mee in de stuurgroep en in ver-

schillende werkgroepen. Daarnaast toetst zij 

de (deel)plannen op ruimtelijke kwaliteit en na-

leving van het convenant over de cultuurhis-
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torie. Hoewel de uitgangspunten voor de ont-

wikkeling vastliggen in het stedenbouwkundig 

plan, is de uitwerking in deelplannen steeds 

weer een punt van discussie. Interpretaties van 

projectontwikkelaar en gemeente lopen tel-

kens uiteen. Niettemin zeggen alle partijen 

overtuigd te zijn dat de projectdoelen uiteinde-

lijk bereikt worden. 

In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

 – Duidelijke uitgangspunten in het be-

gin van het proces. De verschuiving in 

uitgangspunten heeft tot vertraging in 

het project geleid. Door vooraf geza-

menlijk duidelijke kaders te stellen kun-

nen de visie, de hoofdlijnen van het plan 

en de grondexploitatie dienen als uit-

gangspunt bij de verdere uitwerking. 

 – Niet alleen commitment over de inhoud, 

maar ook over het proces. Door goede af-

spraken over het proces te maken, kun-

nen op het juiste moment de juiste  

personen worden betrokken om  

(uitwerking van) plannen af te stemmen. 

 – Welwillendheid van partijen om het pro-

ject tot een succes te maken zodat bij  

tegenslagen ook naar oplossingen  

gezocht wordt.
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Roerdelta langs de Maas
Het project Roerdelta betreft de herontwik-

keling van het voormalig fabrieksterrein (54 

ha) gelegen tussen de binnenstad van Roer-

mond en de rivier de Maas. Midden op dit ter-

rein staat het rijksmonumentale pand van de 

Electro Chemische Industrie, het ECI -complex, 

een waterkrachtcentrale. Hier hebben zich on-

der andere een papierfabriek en een chemi-

sche fabriek ooit gevestigd. Sinds 1970 staat 

het ECI-complex leeg en heeft het gebied lang-

zaam haar functie als industrieterrein verloren. 

De gemeente Roermond heeft het terrein aan-

gekocht met het idee om het te herontwikke-

len tot een woonwijk. In 2011 sloot Roermond 

hiertoe een intentieovereenkomst met de ont-

wikkelcombinatie Roerdelta BV. Hierin is vast-

gelegd dat Roerdelta BV eigenaar wordt van 

de gronden en het gebied zal herontwikke-

len voor eigen rekening en risico. De gemeen-

te en Roerdelta BV werkten gezamenlijk een 

visie uit voor het gebied. Belangrijk punt van 

onderhandeling waren het volume en de dicht-

heid van de woningen. Een groot deel van het 

gebied is ernstig vervuild en de saneringskos-

ten voor woningbouw bleken zo hoog op te lo-

pen, dat de gemeente besloot om in plaats van 

woningen een stadspark te realiseren. Dit had 

grote consequenties voor de grondexploitatie. 

Na onderhandelingen was de gemeente bereid 

om de helft van het financiële tekort te dekken 

ten behoeve van de aanleg van de openbare 

ruimte. Deze en andere afspraken zijn vastge-

legd in een realiseringsovereenkomst tussen 

de gemeente en Roerdelta BV. 

In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

Roerdelta (2010)
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 – In oplossingen denken en daarvoor de 

tijd nemen. De sanering was lange tijd 

een probleem voor de geplande ontwik-

keling van woningen. Door na te den-

ken wat er wél zou kunnen op (stads-

park) in plaats van wat niet (woningen), 

kon het project verder vorm krijgen. 

 – Oppakken van kerntaken door de partijen. 

Door heldere afspraken en duidelijkheid 

over wie wat doet, kan iedereen makkelij-

ker zijn verantwoordelijkheden nemen. 

Dru Industriepark in Ulft
Dru Industriepark ligt bij het dorp Ulft in de 

Achterhoek. Op het fabrieksterrein (14 ha) van 

Dru werden onder andere emaillen badkui-

pen, fornuizen, gietijzeren vensters en oran-

je braadpannen geproduceerd. In 2003 sloot 

de fabriek omdat de gebouwen niet meer vol-

deden aan de eisen van het moderne produc-

tieproces. Een paar jaar eerder, in 1999, toen 

duidelijk werd dat sluiting onafwendbaar was, 

begon de gemeente met het ontwikkelen van 

plannen voor de locatie. De gemeente kocht 

het terrein aan en is sindsdien trekker van het 

project. Het belangrijkste probleem was op dat 

moment de sanering van de ernstig vervuilde 

grond. Later kwam daarbij het vraagstuk van 

herbestemming van de gebouwen. In 2002 zijn 

meerdere karakteristieke gebouwen aangewe-

zen als rijksmonument. De ambitie veranderde 

van sloop- en nieuwbouw naar behoud en her-

bestemming. In het plan waarin het monumen-

taal erfgoed centraal stond, werd tegelijkertijd 

ook voorzien in nieuwe woningen.

In 2004 is een intentieovereenkomst geslo-

ten tussen de gemeente, ontwikkelaar Boei die 

de gebouwen heeft overgenomen voor herbe-

Dru – techniek en waterspeelplaats
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stemming, woningbouwcorporatie Wonion en 

vastgoedontwikkelaar Klaassen voor de nieuw-

bouw van woningen. Over het algemeen ver-

liep de samenwerking goed. Wel ontstonden 

conflicten door veranderingen in de oorspron-

kelijke visie. Het aantal toegestane woningen 

werd verminderd en de geplande bestemmin-

gen in het erfgoed wijzigden. De betrokken 

partijen probeerden in de conflictsituaties 

eerst hun eigen belang te beschermen en de 

reeds gemaakte kosten en/of gederfde inkom-

sten te verhalen. Ook de gedetailleerde invul-

ling van de gebouwen en het op één lijn krijgen 

van de organisaties in Dru Cultuurfabriek ble-

ken een lastige opgaven. Over het algemeen 

werd het proces volgens de geïnterviewde ge-

kenmerkt door een positieve en gemotiveer-

de houding van de partijen om er een mooi ge-

bied van te maken. Meerdere gebouwen zijn al 

herbestemd. Het project is genomineerd voor 

architectuurprijzen en bestempeld tot voor-

beeldproject. 

In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

 – Een duidelijke visie waarbij  behoud en 

herbestemming van erfgoed centraal 

staat. Een visie die actief  

uitgedragen wordt door het ‘ver-

haal’ overal te vertellen en daar-

mee mensen te enthousiasmeren.

 – Een sterke initiatiefnemende partij die de 

leiding neemt, partijen bij elkaar brengt 

en coördineert in de planvorming. 

 – Open houding van partijen om te zoe-

ken naar creatieve oplossingen,  zodat 

ook bij tegenslagen het gezamen-

lijk belang centraal kan blijven staan. 

 – Bestuurlijk draagvlak voor de ontwik-

kelingen. Doordat er ook bestuurlij-

ke wil was om het project te realise-

ren was er tijd en geld beschikbaar. 

Indiëterrein in Almelo
Het Indiëterrein (23 ha) is het voormalig fa-

briekscomplex van textielfabrikant Ten Cate. 

Het ligt aan de rand van het centrum van Al-

melo. In 2001 is het terrein aangekocht door 

vastgoedontwikkelaar Ter Steege met als doel 

het gebied geleidelijk te transformeren tot 

een nieuw stuk binnenstad voor wonen en 

werken met aandacht voor de bestaande ka-

rakteristieke gebouwen en veel groen. Ten 

Cate kon tot de eerste realisatie gebruik blij-

ven maken van de gebouwen, waardoor het 

terrein niet in een keer leeg kwam te staan. 

De ontwikkelaar heeft een globaal ontwikke-

lingsplan opgesteld, zodat flexibel ingespeeld 

kan worden op behoeften van nieuwe gebrui-

kers. Voor de programmering van de gebou-

wen werkt Ter Steege samen met derden, 

zoals een woningbouwcorporatie, een zorgin-

stelling en horeca-ondernemers. De gemeen-

te treedt op als bevoegd gezag en toetst de 

plannen. Ter Steege ontwikkelt voor eigen ri-

sico en rekening. De grootste hobbel voor de 

ontwikkeling is de dalende marktvraag en de 

hoge noodzakelijke voorinvesteringen in het 

cultureel erfgoed. Traditionele manieren van 

bekostiging zijn niet meer toereikend en er 

moet gezocht worden naar nieuwe financie-

ringsstrategieën.

In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

 – Samenwerking zoeken met belang-

hebbende partijen en  mogelijke 

eindgebruikers, zodat de plannen 

aansluiten op de wensen van de toe-

komstige eigenaren of gebruikers. 
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 – Luisteren en handelen naar de 

wensen van andere partijen.

Scheldekwartier in Vlissingen
Het Scheldekwartier (32 ha) betreft de her-

ontwikkeling van de voormalige scheepswerf 

in Vlissingen. In het begin van deze eeuw ver-

plaatsten de activiteiten van de scheepswerf 

zich naar het oosten van de stad. Daarop heeft 

de gemeente Vlissingen eind 2003 het ter-

rein van Koninklijke Schelde Groep (KSG) aan-

gekocht met de ambitie om er een volwaardig 

nieuw stadsdeel te realiseren. Na het vertrek 

van de scheepswerf is een groot aantal gebou-

wen gesloopt, maar vier historisch waardevolle 

gebouwen zijn behouden, waaronder de Tim-

merfabriek. Hier werd het houtwerk voor het 

interieur en exterieur van schepen gemaakt. 

De vier gebouwen worden herbestemd en fun-

geren als aanjager van de gebiedsontwikke-

ling, allereerst door een tijdelijke (creatieve) in-

vulling van de panden. 

In 2005 heeft de gemeente het eerste master-

plan opgesteld en contracteerde Vlissingen de 

projectontwikkelaar AM voor een klein deelge-

bied waar woningen gerealiseerd moeten wor-

den. In 2011 is het masterplan nog niet uitge-

voerd, met uitzondering van het deelplan van 

AM en de Timmerfabriek. De combinatie van 

de hoge ambities van de gemeente Vlissingen 

en de stagnatie op de woningmarkt hebben 

aan de stagnatie bijgedragen. In 2011 heeft de 

gemeente het masterplan herijkt, in samen-

werking met verschillende ontwikkelaars en 

woningcorporaties. Dit heeft geresulteerd in 

de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier. In de 

nieuwe visie is flexibiliteit in de programmering 

gehouden, waardoor de woningbouw aange-

past kan worden aan de wensen van de tijd. De 

flexibiliteit plaatst de gemeente soms voor di-

lemma’s, want ze wil tegelijk controle houden 

op de invulling. De ontwikkeling verloopt tra-

ger dan de gemeente ambieerde, maar ook op 

deze manier kan het project gerealiseerd wor-

den volgens de geïnterviewde.

Ten Cate fabriek
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In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

 – Gezamenlijke visie ontwikkelen met in-

breng van verschillende partijen. Na 

stagnatie van de ontwikkeling heeft 

de gemeente marktpartijen bena-

derd om mee te denken over herijking 

van de  visie. Zo is nieuwe kennis en in-

zicht ingebracht waardoor een  visie 

op het  gebied ontstond die past bij de 

 huidige (markt)omstandigheden en 

wensen van de (nieuwe) gebruikers. 

 – Met de visie houvast geven om kwaliteit 

te kunnen bewaken en tegelijkertijd flexi-

biliteit bieden om plannen aan te kunnen 

passen aan de wensen van de tijd. 

 – Tijdelijke invulling van het erfgoed om 

het gebied al (deels) op de kaart te zetten.

StrijpS in Eindhoven
Strijp-S omvat de herontwikkeling van het voor-

malig industrieterrein (27 ha) van Philips in het 

centrum van Eindhoven. Er staan grootschalige 

fabriekscomplexen die gebruikt werden voor de 

productie van radio’s, televisies en andere ap-

paratuur. In 2000 besloot Philips om het terrein 

te verkopen aan een ontwikkelaar. De gemeen-

te Eindhoven wilde echter betrokken zijn bij toe-

komstige ontwikkelingen en sloot in 2001 met 

Philips een intentieovereenkomst over het uit-

werken van een masterplan. Ze schreven een 

prijsvraag uit voor het opstellen van deze  visie 

en realisatie van de plannen. VolkerWessels 

werd hiervoor geselecteerd. Het bedrijf kocht - 

met de gemeente - het terrein van Philips aan. In 

2002 wordt de Park Strijp Beheer BV opgericht, 

Timmerfabriek in Vlissingen (1998)
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StrijpS

een publiek-private samenwerking tussen de 

gemeente Eindhoven en VolkerWessels. Beide 

partijen zijn voor 50 procent risicodragend en 

gaan ieder de helft van het terrein ontwikkelen. 

Gezamenlijk werkten zij het masterplan, ste-

debouwkundig plan en bestemmingsplan voor 

het gebied uit. De samenwerking verliep niet al-

tijd gemakkelijk, waarbij het verschil van mening 

meestal terug te voeren was op de kosten en de 

verdeling van de baten. 

Een belangrijk onderdeel van het plan was de 

herbestemming van de vele monumentale ge-

bouwen. VolkerWessels zag de monumenten  

eerst als een bedreiging omdat het er erg veel 

zijn. In de praktijk bleken de  monumenten een 

groot voordeel. De gebouwen konden tijde-

lijk geëxploiteerd worden en droegen zo bij aan 

het behoud van het unieke karakter van het 

gebied en aan de financiële haalbaarheid van 

de plannen. Woningcorporatie Trudo heeft ver-

schillende monumentale gebouwen aange-

kocht en herbestemd en werd daarmee een 

belangrijke samenwerkingspartner. Door de 

herbestemming ontstond er reuring in het ge-

bied. De economische crisis vertraagde echter 

de herontwikkeling. Om de zaak vlot te trek-

ken, trachtten de betrokken partijen de plan-

nen flexibeler te maken. Hoewel de samenwer-

king niet altijd soepel verliep, wordt Strijp-S 

regelmatig aangehaald als één van de goede 

voorbeelden van herbestemmen van  

industrieel erfgoed. 

In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

 – Een goede samenwerking met  partijen 

die toegevoegde waarde  leveren aan 

het project. Trudo is later betrok-

ken bij het project en heeft nieuwe 

 dynamiek in het proces gebracht.
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 – Tijdelijk gebruik van (monumentale) ge-

bouwen om levendigheid en bekend-

heid van het gebied te vergroten.

 – Elkaars belangen kennen en respecteren 

en zoeken naar integrale oplossingen. 

 – Integrale en flexibele visie waarmee je kan 

inspelen op veranderingen in de markt. 

De Hallen in AmsterdamWest
Het project De Hallen (16 ha) in Amsterdam 

 betreft de herontwikkeling van de voormalige 

tramremise van het gemeentelijk vervoersbe-

drijf (GVB) en de bouw van circa 400 woningen 

aan de oost- en westzijde van de  tramremise. 

Het complex bestaat uit tien geschakelde 

 hallen van 75 tot meer dan 100 meter lang. In 

1996 verplaatste het GVB zijn werkzaamheden 

en kwam het hallencomplex leeg te staan. Het 

terrein werd overgedragen aan het toenmalig 

Stadsdeel Oud-West. 

Diverse partijen opperden plannen voor het hal-

lencomplex maar door financiële tekorten is 

geen van de plannen gerealiseerd. In 2011 stel-

de het stadsdeel nieuwe proceskaders op, ver-

volgens selecteerde het stadsdeel Tramremise 

OntwikkelingsMaatschappij (TROM), een coa-

litie van verschillende burgers en lokale orga-

nisaties, om de plannen verder te ontwikkelen. 

In april 2012 is de gronduitgifte- en samenwer-

kingsovereenkomst van tramremise De Hallen  

ondertekend door TROM en het Stadsdeel West, 

waarbij de grond in erfpacht uitgegeven is aan 

TROM. TROM is verantwoordelijk voor de finan-

ciering en draagt de risico’s van de herontwikke-

ling. De bouw van de woningen staat los van de 

herontwikkeling van de voormalige tramremise. 

Een woningbouwcorporatie voert de bouw uit in 

De Hallen in Amsterdam
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samenwerking met een projectontwikkelaar. 

Ondanks het moeizame proces lijkt er sprake 

te zijn van een positieve wending en is het rea-

listischer dat de ambitie wordt bereikt. 

In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

 – Duidelijke kaders voor inhoud en pro-

ces, op basis waarvan keuzes en be-

slissingen gemaakt kunnen worden. 

Meerdere plannen zijn niet doorge-

gaan, maar door het besluitvormings-

proces duidelijk vorm te geven en te 

communiceren naar betrokkenen kon 

een nieuwe start worden gemaakt. 

 – Goede samenwerking tussen  

partijen: slagvaardigheid, vertrouwen, 

 transparante en open communicatie.

NDSM in AmsterdamNoord
Op de NDSM werf (43 ha) op de noordelijke IJoe-

ver van Amsterdam werden vanaf het einde 

van de 19de eeuw schepen gebouwd en onder-

houden. In 1984 ging de Nederlandse Dok en 

Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) door toe-

nemende buitenlandse concurrentie en de olie-

crisis van de jaren 70 failliet. Dit luidde de start 

in van een lange zoektocht naar alternatieve 

functies voor de voormalige scheepswerf. Hier-

bij stond het behoud van het cultuurhistorisch 

waardevolle ensemble van grote hallen,  kranen 

en hellingen centraal. Met het faillissement van 

NDSM viel ook de grond terug aan de stad Am-

sterdam. De grond was echter ernstig vervuild 

en de staat van de gebouwen verslechterde, 

waardoor hoge investeringskosten met heront-

wikkelingen gemoeid zouden zijn. Vanaf de ja-

Studentenhuisvesting NDSMwerf
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ren 90 vestigden kunstenaars zich op het ter-

rein. Zij organiseerden feesten en festivals. In 

een later stadium sprong de gemeente hierop 

in. Met het zogenaamde broedplaatsenbeleid 

stimuleerde Amsterdam de activiteiten. Het tij-

delijke gebruik droeg flink bij aan de dynamiek 

en bekendheid van het NDSM-terrein. In 2003 

stelden Amsterdam een structuurplan op voor 

het terrein. De NDSM-werf moest een gemengd 

stedelijk gebied worden, met woningen, kan-

toren, waterrecreatie, cultuur en publieke eve-

nementen. Sinds 2004 werken de centrale stad 

en het stadsdeel Amsterdam-Noord samen in 

projectbureau Noordwaarts aan de herontwik-

keling van de Noordelijke IJoever. Noordwaarts 

opereert binnen een ruim mandaat waarbij sa-

menwerking met andere partijen plaats vindt 

afhankelijk van actuele thema’s of per deelge-

bied. De economische crisis was voor de ge-

meente aanleiding om aan de westkant van het 

NDSM-terrein de actieve ontwikkeling door te 

zetten en in andere delen alleen initiatief van 

andere partijen te ondersteunen. Investerin-

gen laten zich lastig terugverdienen door de 

hoge investeringen die de transformatie vraagt 

en door de veranderde situatie op de vastgoed-

markt. Qua imago kan het wel een succes ge-

noemd worden, want het desolate, vervuilde en 

bouwvallige terrein is getransformeerd tot een 

hippe, creatieve hotspot.

In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

 – Tijdelijk gebruik. Cruciaal voor de ople-

ving van de NDSM-werf was de komst 

van kunstenaars en andere creatieve-

lingen. De gemeente maakte dit mo-

gelijk door geen hek om het gebied te 

zetten, maar het terrein open te stel-

len voor het publiek. In een later sta-

dium vormde het creatieve gebruik 

de basis voor een geformaliseerde vi-

sie op de toekomst van de NDSM-werf.

 – Creëren van dynamiek. Door al snel 

een horecagelegenheid op de NDSM-

werf te vestigen, tijdelijke studen-

tenunits te plaatsen en een pontver-

binding met het Centraal Station te 

realiseren nam de dynamiek, bekend-

heid en bereikbaarheid van het gebied 

sterk toe. Daarmee werd het NDSM-ter-

rein ook voor grotere bedrijven, zoals 

MTV, aantrekkelijk als vestigingslocatie.

 – Draagvlak voor herontwikkeling bij 

bestuurders en gebruikers (de cre-

atievelingen) en hun wensen 

 opnemen in de formele plannen.

Overhoeks in AmsterdamNoord
Tegenover het Centraal Station Amsterdam, 

net aan de overkant van het IJ ligt Overhoeks 

(27 ha). Blikvangers zijn de cultuurhistorisch 

waardevolle Shelltoren en het A-lab (het voor-

malig Groot Laboratorium). De ontwikkeling 

van het Overhoeksterrein werd actueel toen 

Shell haar onderzoek- en bedrijfsactiviteiten 

ging concentreren in het recentelijk ontwik-

kelde Shell Technology Centre. De oliemaat-

schappij schreef een tender uit voor de ge-

biedsontwikkeling van Overhoeks, die in 2001 

werd gewonnen door ING Real Estate Deve-

lopment (ING RED). Daarop sloten Shell, ING 

RED en de gemeente Amsterdam een inten-

tieovereenkomst voor de herontwikkeling 

van Overhoeks. Shell verkocht de vrijkomen-

de grond aan de gemeente Amsterdam en ING 

RED kreeg de ontwikkelrechten. ING RED ging 

een samenwerking aan met woningcorpora-

tie Ymere en vastgoedbelegger Vesteda voor 

de afname van huurappartementen. De ge-

meente draagt zorg voor het tijdelijk beheer 

van de gronden en geeft deze in erfpacht uit. 

Ontwikkelconsortium Overhoeks (ING/Ymere) 

neemt een groot deel van de gefaseerde vast-

goedontwikkeling voor zijn rekening en risico. 
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De bestaande bebouwing is gesloopt voor het 

nieuwe programma, met uitzondering van de 

toren Overhoeks en het Groot Laboratorium. 

Vanaf 2006 werd de bouw in fases gestart, een 

deel van het vastgoedprogramma is inmiddels 

gerealiseerd. De slechtere marktomstandighe-

den hebben de afgelopen jaren veel onzeker-

heid gegeven en er ontstond een impasse toen 

ING RED minder risico wilde lopen. Het Groot 

Laboratorium is inmiddels op initiatief van her-

ontwikkelaar Codum, Projectbureau Noord-

waarts en Bureau Broedplaatsen bestemd tot 

bedrijfsverzamelgebouw voor start-ups en pro-

fessionals uit media, technologie en creativi-

teit. De toren Overhoeks wordt verbouwd tot 

een combinatie van kantoren, uitgaansgele-

genheden en een observatiepunt met rond-

draaiend restaurant. 

In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

 – Marktomstandigheden hebben tot gro-

te vertragingen in het proces geleid. De 

tender voor de toren Overhoeks liet veel 

marktinteresse zien, maar lange tijd bleef 

de termijn waarop tot een nieuwe invul-

ling kon worden  gekomen en het financi-

ele resultaat onzeker. De gemeente  

vangt haar deel van de negatieve  

financiële gevolgen op via het  

Amsterdamse vereveningsfonds. 

 – De ligging recht tegenover het Centraal 

Station en het beeldbepalende karakter 

van de toren Overhoeks maken het ter-

rein tot een unieke vestigingslocatie.

 – Het realiseren van een positief exploita-

tieresultaat voor de bestaande gebouwen 

Overhoeks in Amsterdam
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is lastig, wegens de matige bruto-netto 

verhoudingen qua vloeroppervlak en de 

beperkte nieuwe gebruiksmogelijkheden. 

Stadhouderspark in Vught
Stadshouderspark betreft een grote gebieds-

ontwikkeling (38 ha) in de gemeente Vught. 

Het plangebied bestaat uit het terrein van de 

voormalige Frederik Hendrikkazerne en het 

sportpark van de Isabellakazerne. Defensie be-

eindigde hier in 2000 de militaire activiteiten 

en droeg in 2005 de gronden en  gebouwen 

over aan de gemeente. Om de parkachtige om-

geving te kunnen waarborgen, heeft Vught 

vervolgens de regie over de ontwikkeling van 

het Stadhouderspark naar zich toe getrokken. 

De gemeente voorzag de plannen van een ge-

detailleerd bestek en programma van eisen. Op 

het terrein moeten circa 640 woningen, een 

gezondheidscentrum, een onderwijsvoorzie-

ning en een atletiekbaan komen. De voormali-

ge militaire gebouwen op het terrein zijn geen 

rijksmonumenten, maar de gemeente wil een 

aantal karakteristieke panden behouden. An-

dere zijn vanwege ligging of ongeschiktheid 

voor herbestemming gesloopt. In 2006 werden 

de uitgewerkte plannen voor de eerste fase 

gegund aan Bouwfonds en de woningbouw-

corporatie Vestia. Bouwfonds is hierbij een af-

name- en ontwikkelplicht van de bouwrijp aan-

geleverde grond en opstallen aangegaan. Het 

bedrijf draagt daarmee het volledige risico op 

de vastgoedontwikkeling. De regierol van de 

gemeente en daarmee beperkte speelruim-

te voor Bouwfonds heeft, tezamen met veran-

derde marktomstandigheden, geleid tot stevi-

ge discussies over planinhoud en fasering. De 

eerste fase is inmiddels gerealiseerd, maar de 

twee andere fases zijn tot 2020 uitgesteld. 

In dit project zijn de volgende project- of pro-

ceskenmerken belangrijk geweest:

 – Kwaliteitsbesef bij bestuurders en amb-

telijk medewerkers. Vasthouden aan 

dat besef en het creëren van draag-

vlak ervoor bij andere partijen. 

 – Flexibiliteit in plannen. Om het ambitie-

niveau te bewaken, besloot Vught zeer 

gedetailleerde plannen in de markt te 

zetten. Achteraf blijkt dit voor het proces- 

verloop een minder gelukkige keuze te 

zijn geweest. Zowel de ontwikkelaar als 

de gemeente beschikt over weinig speel-

ruimte om plannen aan te passen aan 

de gewijzigde marktomstandigheden

 – Continuïteit van betrokkenen. Een col-

lectief geheugen is in langdurige samen-

werkingsprocessen van groot belang.

 – Autoriteit en overtuigingskracht. In-

schakelen van goede adviseurs om als 

volwaardige partner te fungeren.

 – Goede communicatie met direct  

betrokken partijen en overi-

ge belanghebbenden.

 – Crisis op de woningmarkt en 

stringentere (aangepaste) 

taakstelling vanuit de provincie.

5.4. Vergelijking projecten

In Tabel 5.1 staan de belangrijkste project- en 

proceskenmerken en uitkomsten weergege-

ven. 

Projectkenmerken: ambitie overal 
bijgesteld
De beëindiging van industriële, militaire, of be-

drijfsmatige activiteiten is in alle projecten het 

startsein voor de herontwikkeling. In de begin-

fase ligt de ambitie overal hoog. Het vrijkomen 
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van een (binnenstedelijk) gebied wordt gezien  

als een kans voor het creëren van nieuwe, 

hoogwaardige woon- en/of werkmilieus die de 

stad versterken. Het behouden van de voor-

malige industriële, of militaire gebouwen met 

soms culturele en creatieve nieuwe functies 

moet het terrein een bijzonder karakter geven. 

In de meeste projecten lijkt het erfgoed echter 

vooral te fungeren als aanjager van de gebieds-

ontwikkeling en ligt de nadruk op het realise-

ren van de commerciële functies. Zo staat de 

herbestemming van een monumentaal pand 

in de Roerdelta en Overhoeks redelijk los van 

de ontwikkeling van de andere functies. Op 

Strijp-S en in Dru Industriepark staat de herbe-

stemming van de monumentale panden wel 

centraal, maar pas nadat de waarde van het be-

houd van erfgoed zich in de plannen bewezen 

heeft. 

In bijna alle projecten leidden veranderingen 

in de omgeving tot bijstelling van het initiële 

ambitieniveau. Alle projecten zijn ruim voor de 

economische crisis gestart, toen de Sky the Li-

mit was voor (nieuw) vastgoed in stedelijk ge-

bied. Inmiddels zijn veel plannen ingehaald 

door de realiteit. Het aantal te bouwen wonin-

gen wordt naar beneden bijgesteld en ontwik-

kelingen worden over langere tijd uitgesmeerd. 

Samen met de veelvoorkomende bodemver-

vuiling, hoge kosten van gebouwtransformatie 

en beperkt nieuw programma, veroorzaakte dit 

impasses, hernieuwde discussie over erfgoed-

behoud en wijziging van ontwikkelstrategie. 

Interactiekenmerken: spanningen tus
sen eigen en algemeen belang
In de meeste projecten neemt de gemeente 

het initiatief en koopt de gronden aan. Dit geldt 

onder meer voor Dru Industriepark, het Schel-

Voormalige Frederik Hendrik Kazerne Vught
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Tabel 5.1: Kenmerken van de tien projecten

  Projectkenmerken Interactiekenmerken Performance

Aanleiding Kenmerken gebied Ambitie/ nieu-

we functie

Belemmeringen Betrokken partijen Trekker Conflicten type onderhandeling samenwerkings- 

overeenkomst?

verevening kos-

ten en baten?

behoud erfgoed 

belangrijk?

Tevredenheid

Enka Ede Verlies functie 42 ha, voormalig fa-

brieksterrein 

13 waardevolle pan-

den/elementen 

(waaronder 8 rijks-

monumenten)

Woonwijk Aanwijzing monu-

menten 

Bodemsanering 

Stagnatie woning-

markt 

Concurreren-

de projecten

Gemeente: bevoegd gezag, mee-

denken  

Projectontwikkelaar: grondei-

genaar + ontwikkelaar

Privaat / bijdra-

ge gemeente

Behoud erfgoed 

Veranderende uit-

gangspunten 

Uitwerking in detail

Distributive Ja Nee, ieder eigen ver-

antwoordelijkheid

Deels Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)

Roerdelta Verlies functie 54 ha, voormalig in-

dustrieterrein 

3 rijksmonumen-

ten + gemeentelij-

ke monumenten

Woonwijk Bodemsanering 

Langdurige leegstand

Gemeente: grondeigenaar + initi-

atiefnemer  

Ontwikkelcombinatie v. project-

ontwikkelaars: grondeigenaar + 

ontwikkeling (rechten + risico’s)

Privaat / Samen-

werking obv over-

een-komst

Omgang vervuiling 

Volume en dicht-

heid woningen

Integrative Ja Nee, ieder eigen 

verantwoordelijk-

heid + gemeente fi-

nanciert helft ex-

ploitatiegat park

Ja Ja

Dru Industriepark Verlies functie 14 ha, voormalig fa-

brieksterrein 

7 rijksmonumenten

Behoud erfgoed 

met wonen, wer-

ken, cultuur

Bodemsanering 

Slechte staat ge-

bouwen

Gemeente: grondeigenaar + initi-

atiefnemer 

Boei: herbestemming panden 

Woningbouwcorporatie: herge-

bruik gebouwen 

Projectontwikkelaar: 

nieuwbouw woning

Publiek / Samen-

werking obv over-

een-komst

Veranderende uit-

gangspunten 

Verdeling kosten en 

baten 

Invulling gebouwen

Integrative Ja Nee, ieder eigen ver-

antwoordelijkheid 

+ gemeente finan-

ciert exploitatiegat 

Ja Ja

Indië terrein Ontwikkel-locatie 23 ha, voormalig fa-

brieksterrein 

6 waardevol-

le gebouwen

Wonen & werken Milieucontouren 

Stagnatie vast-

goedmarkt + fi-

nanciële risico’s

Projectontwikkelaar: grondeige-

naar, initiatiefnemer en ontwik-

kelaar 

Gemeente: bevoegd gezag

Privaat Invulling gebouwen x Nee Ja, 1 eigenaar Ja Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)

Scheldekwartier Verlies functie 32 ha, voormalige 

scheepswerf 

4 waardevolle gebou-

wen, sloop overig

Nieuw stadsdeel Onrendabele top erf-

goed 

Stagnatie vast-

goedmarkt

Gemeente: grondeigenaar + initia-

tiefnemer + trekker 

Verschillende projectontwikke-

laars (afhankelijk van vraag)

Publiek Financiering onren-

bale top 

Invulling gebouwen 

Flexibiliteit vs regie

Integrative Nee Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Ja Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)

Strijp-S Verlies functie 27 ha, voormalig fa-

brieksterrein 

3 rijksmonumen-

ten, 1 gemeente-

lijk monument, 1 

waardevol gebouw

Gemengd stede-

lijk gebied, met cul-

turele functies

Stagnatie vastgoed-

markt + rentekos-

ten worden grote last

Gemeente: in PPS (50% grondeige-

naar + ontwikkeling) 

Projectontwikkelaar: in PPS (50% 

grondeigenaar + ontwikkeling) 

Woningbouwcorporatie: her-

ontwikkeling aantal fabrieken

PPS Mandaten en rollen 

partijen  

Verdeling kos-

ten en baten

Distributive   

integrative

Ja Ja, middels PPS Ja Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)

De Hallen Verlies functie 16 ha, voormalige 

tramremise 

Het Hallencomplex 

is rijksmonument

Maatschappelij-

ke voorziening, wer-

ken en wonen

Financiële tekorten, 

politieke verande-

ringen 

Stagnatie vast-

goedmarkt

Gemeente: grondeigenaar + initi-

atiefnemer 

TROM: pachter + ontwikkelaar

Publiek   privaat Onduidelijkheid uit-

gangspunten 

verdeling kos-

ten en baten

Distributive 

integrative

Ja Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Ja Ja

NDSM Verlies functie 43 ha, voormalige 

scheepswerf 

Ensemble gebouwen 

is rijksmonument

Gemengd stede-

lijk gebied, met cul-

turele functies

Bodemvervuiling 

Langdurige leegstand  

 slechte staat  

gebouwen 

Stagnatie vastgoed- 

markt

Gemeente: grondeigendom + initi-

atiefnemer + ontwikkelaar 

Verschillende projectontwikkelaars

Publiek / priva-

te vastgoed-ex-

ploitatie

Verandering in vast-

goedstrategie + 

omgang markt-

onzekerheden

Integrative Ja Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Ja Gedeeltelijk (teleurge-

steld over vertraging)

Overhoeks Verlies functie 27 ha, voormalig in-

dustrieterrein 

Verschillende monu-

menten, 2 behouden

Wonen & werken Stagnatie vast-

goedmarkt

Gemeente: grondeigenaar + tijde-

lijk beheer 

Ontwikkelaar: ontwikkelrechten 

Woningbouwcorporatie, vast-

goedbelegger: afname woningen

Publiek / priva-

te vastgoed-ex-

ploitatie

Omgang markton-

zekerheden + ri-

sico - verdeling

Integrative  dis-

tributive

Ja Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Deels Gedeeltelijk

Stadshouderspark Verlies functie 38 ha, voormalig ka-

zerne terrein 

Geen rijksmonu-

menten, wel karak-

teristieke panden

Woonwijk Stagnatie vast-

goedmarkt

Gemeente: grondeigenaar 

Projectontwikkelaar: vastgoed - 

ontwikkeling 

Woningbouwcorporatie: vastgoed- 

ontwikkeling

Publiek / priva-

te vastgoed-ex-

ploitatie

Flexibiliteit vs regie Integrative + dis-

tributive

Ja Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Deels Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)
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Tabel 5.1: Kenmerken van de tien projecten

  Projectkenmerken Interactiekenmerken Performance

Aanleiding Kenmerken gebied Ambitie/ nieu-

we functie

Belemmeringen Betrokken partijen Trekker Conflicten type onderhandeling samenwerkings- 

overeenkomst?

verevening kos-

ten en baten?

behoud erfgoed 

belangrijk?

Tevredenheid

Enka Ede Verlies functie 42 ha, voormalig fa-

brieksterrein 

13 waardevolle pan-

den/elementen 

(waaronder 8 rijks-

monumenten)

Woonwijk Aanwijzing monu-

menten 

Bodemsanering 

Stagnatie woning-

markt 

Concurreren-

de projecten

Gemeente: bevoegd gezag, mee-

denken  

Projectontwikkelaar: grondei-

genaar + ontwikkelaar

Privaat / bijdra-

ge gemeente

Behoud erfgoed 

Veranderende uit-

gangspunten 

Uitwerking in detail

Distributive Ja Nee, ieder eigen ver-

antwoordelijkheid

Deels Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)

Roerdelta Verlies functie 54 ha, voormalig in-

dustrieterrein 

3 rijksmonumen-

ten + gemeentelij-

ke monumenten

Woonwijk Bodemsanering 

Langdurige leegstand

Gemeente: grondeigenaar + initi-

atiefnemer  

Ontwikkelcombinatie v. project-

ontwikkelaars: grondeigenaar + 

ontwikkeling (rechten + risico’s)

Privaat / Samen-

werking obv over-

een-komst

Omgang vervuiling 

Volume en dicht-

heid woningen

Integrative Ja Nee, ieder eigen 

verantwoordelijk-

heid + gemeente fi-

nanciert helft ex-

ploitatiegat park

Ja Ja

Dru Industriepark Verlies functie 14 ha, voormalig fa-

brieksterrein 

7 rijksmonumenten

Behoud erfgoed 

met wonen, wer-

ken, cultuur

Bodemsanering 

Slechte staat ge-

bouwen

Gemeente: grondeigenaar + initi-

atiefnemer 

Boei: herbestemming panden 

Woningbouwcorporatie: herge-

bruik gebouwen 

Projectontwikkelaar: 

nieuwbouw woning

Publiek / Samen-

werking obv over-

een-komst

Veranderende uit-

gangspunten 

Verdeling kosten en 

baten 

Invulling gebouwen

Integrative Ja Nee, ieder eigen ver-

antwoordelijkheid 

+ gemeente finan-

ciert exploitatiegat 

Ja Ja

Indië terrein Ontwikkel-locatie 23 ha, voormalig fa-

brieksterrein 

6 waardevol-

le gebouwen

Wonen & werken Milieucontouren 

Stagnatie vast-

goedmarkt + fi-

nanciële risico’s

Projectontwikkelaar: grondeige-

naar, initiatiefnemer en ontwik-

kelaar 

Gemeente: bevoegd gezag

Privaat Invulling gebouwen x Nee Ja, 1 eigenaar Ja Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)

Scheldekwartier Verlies functie 32 ha, voormalige 

scheepswerf 

4 waardevolle gebou-

wen, sloop overig

Nieuw stadsdeel Onrendabele top erf-

goed 

Stagnatie vast-

goedmarkt

Gemeente: grondeigenaar + initia-

tiefnemer + trekker 

Verschillende projectontwikke-

laars (afhankelijk van vraag)

Publiek Financiering onren-

bale top 

Invulling gebouwen 

Flexibiliteit vs regie

Integrative Nee Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Ja Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)

Strijp-S Verlies functie 27 ha, voormalig fa-

brieksterrein 

3 rijksmonumen-

ten, 1 gemeente-

lijk monument, 1 

waardevol gebouw

Gemengd stede-

lijk gebied, met cul-

turele functies

Stagnatie vastgoed-

markt + rentekos-

ten worden grote last

Gemeente: in PPS (50% grondeige-

naar + ontwikkeling) 

Projectontwikkelaar: in PPS (50% 

grondeigenaar + ontwikkeling) 

Woningbouwcorporatie: her-

ontwikkeling aantal fabrieken

PPS Mandaten en rollen 

partijen  

Verdeling kos-

ten en baten

Distributive   

integrative

Ja Ja, middels PPS Ja Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)

De Hallen Verlies functie 16 ha, voormalige 

tramremise 

Het Hallencomplex 

is rijksmonument

Maatschappelij-

ke voorziening, wer-

ken en wonen

Financiële tekorten, 

politieke verande-

ringen 

Stagnatie vast-

goedmarkt

Gemeente: grondeigenaar + initi-

atiefnemer 

TROM: pachter + ontwikkelaar

Publiek   privaat Onduidelijkheid uit-

gangspunten 

verdeling kos-

ten en baten

Distributive 

integrative

Ja Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Ja Ja

NDSM Verlies functie 43 ha, voormalige 

scheepswerf 

Ensemble gebouwen 

is rijksmonument

Gemengd stede-

lijk gebied, met cul-

turele functies

Bodemvervuiling 

Langdurige leegstand  

 slechte staat  

gebouwen 

Stagnatie vastgoed- 

markt

Gemeente: grondeigendom + initi-

atiefnemer + ontwikkelaar 

Verschillende projectontwikkelaars

Publiek / priva-

te vastgoed-ex-

ploitatie

Verandering in vast-

goedstrategie + 

omgang markt-

onzekerheden

Integrative Ja Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Ja Gedeeltelijk (teleurge-

steld over vertraging)

Overhoeks Verlies functie 27 ha, voormalig in-

dustrieterrein 

Verschillende monu-

menten, 2 behouden

Wonen & werken Stagnatie vast-

goedmarkt

Gemeente: grondeigenaar + tijde-

lijk beheer 

Ontwikkelaar: ontwikkelrechten 

Woningbouwcorporatie, vast-

goedbelegger: afname woningen

Publiek / priva-

te vastgoed-ex-

ploitatie

Omgang markton-

zekerheden + ri-

sico - verdeling

Integrative  dis-

tributive

Ja Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Deels Gedeeltelijk

Stadshouderspark Verlies functie 38 ha, voormalig ka-

zerne terrein 

Geen rijksmonu-

menten, wel karak-

teristieke panden

Woonwijk Stagnatie vast-

goedmarkt

Gemeente: grondeigenaar 

Projectontwikkelaar: vastgoed - 

ontwikkeling 

Woningbouwcorporatie: vastgoed- 

ontwikkeling

Publiek / priva-

te vastgoed-ex-

ploitatie

Flexibiliteit vs regie Integrative + dis-

tributive

Ja Nee, onafhankelij-

ke deelprojecten

Deels Gedeeltelijk (am-

bitieniveau nog 

niet gehaald)
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dekwartier, Overhoeks en Stadhouderspark. Bij 

twee projecten, Enka Ede en het Indiëterrein in 

Almelo, is een private ontwikkelaar volledig ei-

genaar van het terrein geworden en speelt de 

gemeente een meer faciliterende rol. In deze 

projecten heeft de voormalig gebruiker een 

ontwikkelaar gezocht die het terrein wilde aan-

kopen. Niet alle gemeenten namen echter ge-

noegen met de rol van bevoegd gezag, som-

mige wilden meer regie op de ontwikkeling. Bij 

het project Strijp-S is daartoe een publiek-pri-

vate samenwerking opgezet, waarbij zowel de 

gemeente als de ontwikkelaar voor 50 procent 

eigendom en ontwikkelrecht heeft.

Spanningen en conflicten tekenen de samen-

werking in diverse projecten. Deze zijn terug te 

voeren op financiële obstakels typerend voor 

transformatie: wie betaalt de bodemsanering, 

wie betaalt de onrendabele top van de herbe-

stemming van het erfgoed? Een andere bron 

van conflict is een partij die tijdens het proces 

aan de uitgangspunten morrelt. Veranderingen 

in gemaakte afspraken wekken irritatie, ook als 

de wens is ingegeven door gewijzigde omstan-

digheden, bijvoorbeeld als gaandeweg blijkt 

dat er minder woningen gebouwd kunnen wor-

den, hetzij vanwege nieuwe eisen aan de ruim-

telijke kwaliteit, hetzij omdat gebouwen zijn 

aangewezen als monument. Deze beslissingen 

kunnen grote financiële consequenties heb-

ben. Aan de andere kant is soms ook starheid 

een conflictpunt. Partijen die strikt vasthou-

den aan de oorspronkelijke afspraken wordt bij 

gewijzigde marktomstandigheden nogal eens 

inflexibiliteit verweten. Tot slot blijkt ook de 

formulering van het (gezamenlijk) vastgesteld 

plan een conflictpunt. Ambities zijn vaak vaag 

omschreven en dat schept ruimte voor ver-

schillende interpretaties. 

Bij het slechten van de conflicten geven de 

partijen blijk van coöperatief (integrative) ge-

drag. Ondanks de meningsverschillen blijft de 

gezamenlijke visie in vrijwel alle gevallen cen-

traal staan en staat men open voor andermans 

ideeën. Het kennen en respecteren van elkaars 

belangen, de bereidheid om echt samen te 

werken en een gedeelde visie op het erfgoed, 

beschouwen de gesprekspartners van door-

slaggevend belang voor het succes van de sa-

menwerking. De realisatie van het eigen be-

lang vormt echter wel een randvoorwaarde. In 

eerste instantie stellen partijen het eigen be-

lang centraal en vertonen zij sterk competi-

tief gedrag. Na een periode van verharding van 

relaties zorgt in de meeste projecten het be-

sef van wederzijdse afhankelijkheid ervoor dat 

men gezamenlijk zoekt naar creatieve oplos-

singen om de impasse te doorbreken. 

Performance: succes op lange termijn
Met uitzondering van het Indiëterrein en het 

Scheldekwartier, is er in alle projecten een for-

mele samenwerkingsovereenkomst  gesloten 

tussen gemeente en ontwikkelaar(s). Hier-

in zijn onder meer afspraken vastgelegd over 

ambities, taken, verantwoordelijkheden en 

 financiën. De omgang met kosten, baten en ri-

sico’s van herbestemming van  monumenten 

maakt er ook onderdeel van uit. Dergelijke 

overeenkomsten blijken geenszins een garan-

tie voor een soepel procesverloop. In vele ge-

vallen zorgden veranderde omstandigheden 

of wensen ervoor dat opnieuw onderhandeld 

moest worden. Zo werden bij Enka Ede gebou-

wen aangewezen als (rijks)monumenten toen 

de plannen al klaar waren. Bij de Roerdelta ble-

ken de kosten van de grondsanering zo hoog 

dat het realiseren van woningen financieel niet 

haalbaar was en is besloten om een stadspark 

te realiseren. Deze veranderingen in de plan-

nen betekenen een omschakeling in denken 

en het bijstellen van de grondexploitatie. Na 

onderhandelingen is het meestal de gemeen-

te die het ontstane exploitatiegat financiert 
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of de naar de toekomst verschoven risico’s op 

zich neemt, zodat de projecten doorgang kon-

den vinden. 

In alle projecten is het behoud van erfgoed een 

belangrijk facet van de gebiedsontwikkeling, 

ook in Vlissingen en Ede, waar direct al panden 

zijn gesloopt. Ook voor gebouwen die cultuur-

historisch waardevol geacht worden maar niet 

aangewezen zijn als monument, zoeken partij-

en een nieuwe bestemming om op die manier 

het unieke karakter van het gebied te behou-

den. Desondanks investeert alleen de eigenaar 

van het erfgoed in de herbestemming. In geen 

van de bestudeerde projecten leverden ande-

re eigenaren binnen het plangebied, of poten-

tieel baathebbende partijen in de directe om-

geving een substantiële financiële bijdragen 

aan herbestemming. Elke partij ontwikkelt zijn 

deel van het project voor eigen rekening en ri-

sico. De kosten van de herbestemming van 

het erfgoed worden niet direct verevend met 

de opbrengsten van bijvoorbeeld de nieuwe 

woningen. Soms gebeurt het wel indirect, via 

gronduitgifteprijzen of via publiek-private sa-

menwerking zoals bijvoorbeeld bij Strijp-S. 

De meeste geïnterviewden verwachten dat 

hun project een succes zal worden op de lange 

termijn. Zij zijn pas echt tevreden als de hoge 

ambitie waargemaakt wordt. Ze vrezen even-

wel dat het niet makkelijk zal zijn om de doe-

len te bereiken. Daarbij zijn er zorgen over de 

stagnerende vastgoedmarkt. Plannen moeten 

herzien worden, vaak in combinatie met de re-

alisatie van minder woningen, waarbij vasthou-

den aan de hoge ambitie lastig is. 

5.5 Conclusies en aanbevelingen 

Door de performance-kenmerken uit te zet-

ten tegen project- en interactiekenmerken is 

geprobeerd om overeenkomsten te vinden die 

kunnen duiden op succes- of juist faalfacto-

ren. Hoewel er diverse overeenkomst zijn tus-

sen de projecten, maken verschillen in de spe-

cifieke locatiekenmerken, de organisatie van 

de samenwerking en de factoren die het pro-

cesverloop beïnvloedden, het lastig om ge-

nerieke uitspraken te doen. In de voorgaan-

Dru Industriepark in Ulft
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de paragraaf zijn de overlappende bevindingen 

beschreven en samengevat kan het volgende 

gezegd worden:

Met betrekking tot de context- en projectken-

merken:

 – De projecten zijn organisatorisch en 

technisch complex. Bodemsanering 

is vaak een grote belemmering 

en een hoge kostenpost.

 – Erfgoed speelt een centrale rol in de 

projecten, maar het geld wordt ver-

diend met de commerciële func-

ties. Er vindt geen directe verevening 

plaats tussen de projectonderdelen.

 – Tijdelijk gebruik van de panden fungeert 

als aanjager voor de gebiedsontwikkeling.

 – Externe veranderingen in bijvoor-

beeld de marktsituatie zijn niet te be-

invloeden en de omgang met die ver-

anderingen wordt dan belangrijk.

 Met betrekking tot de interactiekenmerken: 

 – Samenwerking tussen partijen is nood-

zakelijk om het project te realiseren.

 – Een gezamenlijk ontwikkelde visie 

draagt sterk bij aan het draagvlak voor 

de plannen bij samenwerkende partij-

en. Daarbij is eenduidigheid in de uit-

gangspunten en duidelijkheid van 

de kaders van het plan belangrijk. 

 – Een overkoepelende visie met hoge  

ambitie biedt houvast aan de herontwik- 

keling, maar er moet tegelijkertijd vol-

doende flexibiliteit zijn om de plannen 

aan te passen aan de wensen van de tijd.  

Partijen moeten daarbij flexibel en  

slagvaardig handelen. 

 – Vertrouwen, luisteren, en elkaars  

belangen kennen en daarnaar han-

delen is cruciaal voor een goed 

 verloop van de samenwerking.

 – Er dient voldoende aandacht te  

zijn voor de individuele  belangen 

maar de gedeelde visie mag niet 

uit het oog worden verloren. 

Tot slot, in de samenwerking bij complexe pro-

jecten zullen altijd conflictpunten zijn. Vaardig-

heden in onderhandelingen, zowel coöperatief 

als competitief, is dan ook voor alle betrokke-

nen belangrijk. In hoofdstuk 6 is hier verder op 

in gegaan.

Meestal zullen de conflicten betrekking heb-

ben op de verdeling van de kosten en baten. 

Partijen kunnen nog zulke mooie gezamenlij-

ke overkoepelende visies voor het gebied op-

stellen, kosten, baten en risico’s moeten toch 

door iemand op zich worden genomen. In de 

beschreven projecten is er bijna altijd gekozen 

voor een strikte scheiding tussen de project-

onderdelen. Kort door de bocht: de ontwikke-

laar realiseert de woningen, een ontwikke-

lende partij verzorgt de herbestemming, de 

gemeente coördineert het geheel en subsidi-

eert investeringen in het erfgoed de creatie-

veling maakt tijdelijk gebruik van het erfgoed. 

Door afspraken te maken over de verbindin-

gen hiertussen en de kosten en baten niet zo 

zeer te ‘verdelen’ maar meer te ‘delen’ zijn er 

wellicht meer mogelijkheden voor  verevening. 

Een andere mogelijkheid voor verevening zou 

scope-uitbreiding kunnen zijn. Oftewel het 

vergroten van het exploitatiegebied. Door de 

scope uitbreiding kunnen de veronderstelde 

positieve omgevingseffecten van erfgoedbe-
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houd geïnternaliseerd worden. Nieuwe coali-

ties worden gesmeed met partijen waardoor 

erfgoed verder ingebed kan worden in de her-

ontwikkelingsprojecten.
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6. Transformatie-
processen ontleed: 
Tilburg en Zaan-
stad 
Onderhandelen over 
erfgoed
Marlijn Baarveld

Grote herontwikkelingsprojecten kennen com-

plexe onderhandelingsprocessen. Zeker als 

er op de terreinen flink wat waardevol, cultu-

reel erfgoed staat. Want hoe behoud je dat erf-

goed, wie draagt de kosten en wie profiteert 

van de waarde? Het ontbreken van een trans-

parante systematiek voor de verevening van 

kosten en baten van cultureel erfgoed maakt 

onderhandelingen, waarin verschillende be-

langen worden afgewogen, een cruciaal onder-

deel in planprocessen. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op het onderhandelingsproces. Om 

inzicht te krijgen in het verloop van dergelijke 

processen zijn twee projecten gedurende vier 

jaar bestudeerd: het Hembrugterrein in Zaan-

stad en De:Werkplaats in Tilburg. Vragen die 

daarbij centraal stonden zijn: Hoe vond allian-

tie-/coalitievorming tussen betrokken partijen 

plaats? Welke conflicten deden zich gedurende 

het proces voor? Welke strategieën hanteerden 

partijen? Welke rol had het erfgoed in de pro-

jecten? En wat werkt? 

Maar eerst een korte theoretische beschou-

wing over onderhandeling. 

6.1 Onderhandeling vanuit 
theoretisch perspectief

Vanuit allerlei academische invalshoeken is on-

derzoek gedaan naar onderhandelen. Hoewel 

het begrip verschillend wordt gedefinieerd, leert 

analyse van de literatuur op dit gebied dat er in 

het algemeen sprake is van onderhandeling als: 

 – er twee of meer onderling afhankelijke  

partijen zijn,

 – die uiteenlopende én gedeelde 

belangen hebben, 

 – een conflict ervaren,

 – met elkaar (kunnen) communiceren, en

 – overeenstemming willen bereiken.
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Een onderhandeling is dus meer dan een dia-

loog, waarbij de interactie zich richt op gedeeld 

begrip en het van elkaar leren. Het is ook meer 

dan een dispuut, waarbij partijen louter hun ei-

gen belang nastreven. Bij een onderhandeling 

gaat het om zowel het realiseren van de eigen 

belangen, als het gezamenlijk belang, resulte-

rend in de zogenaamde ‘win-winoplossing’ (Fo-

rester, 2009).

In literatuur wordt onderscheid gemaakt tus-

sen twee onderhandelingsstijlen: coöpera-

tief (integrative) en competitief (distributive) 

(zie Tabel 6.1). Een coöperatief onderhande-

lingsproces kenmerkt zich door een focus op 

de onderliggende belangen; een gezamenlij-

ke zoektocht naar creatieve oplossingen; het 

open delen van informatie; en wederzijds ver-

trouwen. Onder andere Fisher et al. (1991) be-

argumenteert dat de focus op onderliggende 

belangen in plaats van standpunten van groot 

belang is. Zo blijft er meer ruimte in de zoek-

tocht naar oplossingen. Om onderliggende be-

langen te achterhalen is het open delen van 

informatie belangrijk. Partijen hebben infor-

matie nodig om de omgeving, de opgave, het 

krachtenveld van actoren en elkaars belangen 

te begrijpen. Het delen van informatie maakt 

een partij echter ook kwetsbaar voor uitbuiting 

door anderen. Veel onderzoekers (o.a. Thomp-

son et al., 2010) wijzen daarom op het belang 

van wederzijds vertrouwen. 

Maar partijen moeten ook hun eigen belang 

goed voor ogen houden en weten wat hun on-

dergrens bij de onderhandelingen is (o.a. Fo-

rester, 2008, Fisher et al., 1991, Thompson et 

al., 2010, Lax & Sebenius, 1986). Als hun eigen  

belang onvoldoende gerealiseerd dreigt te 

worden, moeten partijen standvastig zijn en 

soms zelfs uit onderhandelingen stappen. 

Want als partijen zich beperken tot  coöperatief 

gedrag, dan bestaat de kans dat er een over-

eenkomst wordt gesloten waar eigenlijk nie-

mand echt tevreden over is. Ook wel aan-

geduid met: goed proces, slechte uitkomst. 

Kortom, er moet een balans gevonden worden 

tussen beide stijlen om in planvorming zowel 

Tabel 6.1: Kenmerken van de twee onderhandelingsstijlen 

 Coöperatief (Integrative) Competitief (Distributive)

Focus Gezamenlijk belang 

Samenwerken 

Eigen belang 

Gescheiden werken

Perceptie Bereid om zienswijze aan te passen

Flexibel

Bereidheid om te leren

Zoeken naar creatieve oplos-

singen en alternatieven

Aandacht voor onderliggende belangen

Vasthouden aan eigen standpunt/

niet open voor verandering

Rigide

Niet bereid om te leren 

Communicatie Open communicatie

Delen van informatie

Communicatie verloopt moeizaam

Achterhouden van informatie

Eigen bijdrage wordt overdreven 

Druk uitoefenen op andere partij 

Ander overtuigen van eigen gelijk

Vertrouwen Wederzijds vertrouwen Wederzijds wantrouwen
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het gezamenlijke als het eigen belang te waar-

borgen. Om meer inzicht te krijgen hoe dit in 

de praktijk gebeurt, is een longitudinale case-

studie uitgevoerd, die het mogelijk maakt om 

veranderingen in de tijd te zien.

6.2 Onderzoeksmethode: 
Longitudinale casestudies

Voor het onderzoek zijn twee herontwikke-

lingsprojecten bestudeerd: het Hembrug-

terrein in Zaanstad en De:Werkplaats in Til-

burg. In beide projecten staat transformatie 

van cultureel erfgoed centraal in de heront-

wikkelingsplannen. Van 2009 tot 2013 zijn 

gegevens over deze projecten verzameld 

via interviews met sleutelpartijen en via do-

cumentenanalyse. Bestudeerde documen-

ten omvatten onder andere masterplannen, 

beeldkwaliteitsplannen, cultuurhistorische 

analyses, (raads-) besluiten, voortgangsdocu-

menten en nieuwsberichten. 

Er is vooral gelet op het verloop van het onder-

handelingsproces, de uitkomst van de onder-

handelingen en de (fysieke) projectkenmer-

ken. Per project is een chronologische tijdlijn 

opgesteld van de belangrijke gebeurtenissen, 

zoals het tekenen van overeenkomsten of het 

vaststellen van plannen. Vervolgens zijn de in-

terviews geanalyseerd om te achterhalen rond 

welke thema’s zich conflicten voordeden, wan-

neer die plaatsvonden en hoe daar mee om 

werd gegaan. Aan de aan de hand van kern-

woorden (zie Tabel 6.1) passend bij de twee on-

derhandelingsstijlen zijn per conflictthema de 

onderhandelingen getypeerd als coöperatief 

of competitief. Door dit vervolgens op de tijd-

lijn te plaatsen is het proces gereconstrueerd 

en is de dynamiek inzichtelijk gemaakt. Vervol-

gens zijn de projecten naast elkaar gelegd om 

verschillen, overeenkomsten en patronen te 

ontdekken in de onderhandelingen bij trans-

formatieprocessen en uit te vinden wat wel of 

juist niet werkt. 

6.3 Het Hembrugterrein in Zaanstad

Het Hembrugterrein is een voormalig mili-

tair gebied van 44 hectare gelegen tussen 

 Zaanstad en Amsterdam aan de IJ-oever en de 

Zaan. Het ministerie van Defensie is eigenaar 

van het terrein en gebruikte het vanaf 1895 tot 

1970 voor het produceren, testen en opslaan 

van munitie. Aan het einde van de 20ste eeuw 

namen de activiteiten gestaag af tot zij in 2003 

geheel stopten. De gebouwen kwamen leeg 

te staan en het terrein raakte verlaten. Hoe-

wel Rijk, provincie en gemeente overtuigd wa-

ren van de potentie van het terrein is bijna tien 

jaar geen enkel plan gerealiseerd. Het terrein 

telt 56 monumentale gebouwen en objecten 

(Rijks- en gemeentelijke monumenten) en een 

klein bos. Deze elementen, plus het feit dat het 

terrein lang voor publiek afgesloten is geweest, 

schiep een mysterieuze atmosfeer in en om 

het gebied. 

Start: eerste poging tot verkoop  
(2003-2008)
In 2003 gaf het ministerie van Defensie op-

dracht aan toenmalig Domeinen - nu het Rijks-

vastgoedbedrijf en tot 2014 het Rijksvastgoed- 

en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) - om het terrein 

te verkopen voor een marktconforme prijs. Met 

de opbrengst moesten de kosten die in voor-

gaande jaren gemaakt waren voor het onder-

houd van de gebouwen en de sanering van de 

ernstig vervuilde grond gedekt worden. Om-

dat het terrein eigendom was van het Rijk werd 

het, conform de regels, eerst te koop aange-

boden aan andere overheden. Verschillende 

opties zijn onderzocht. Er is onder andere ge-

sproken over het realiseren van een gevange-

nis op het terrein. Hiervoor zou bestaande be-

bouwing gesloopt zou moeten worden. Zowel 

de provincie Noord-Holland als de gemeente 
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Leegstaand pand op Hembrugterrein

Luchtfoto Hembrugterrein Zaanstad
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Zaanstad waren tegen dit plan. Zij wilden het 

erfgoed behouden. In 2008 is besloten dat er 

geen rijksinrichting zou komen. In die periode 

heeft ook de provincie overwogen het terrein 

van het Rijk te kopen. De onderhandelingen 

liepen echter spaak, omdat de provincie niet 

bereid was om de risico’s over te nemen met 

betrekking tot vervuilde grond en het RVOB de 

prijs niet verlaagde. 

 Zoektocht naar private partij  
(2008-2011)
Nadat verkoop aan een andere overheid niet 

haalbaar bleek, probeerde het RVOB een priva-

te ontwikkelaar te vinden die het terrein wilde 

kopen en ontwikkelen voor eigen rekening en 

risico. Het RVOB, de provincie en de gemeente 

werkten samen in een stuurgroep die de zoek-

tocht vormgaf. De stuurgroep stelde een pro-

gramma van eisen op, waarin hun ambities met 

betrekking tot nieuwe functies en omgang met 

het erfgoed waren vervat, naast (zie tekst- 

kader) de milieucondities en bijbehorende res-

tricties. Dit document vormde de basis voor 

een marktconsultatie in 2009. Geen van de uit-

genodigde partijen bleek echter bereid te in-

vesteren. Ze gaven allemaal aan dat het terrein 

 potentie had, maar dat er veel risico’s kleefden 

aan de ontwikkeling. Zij noemden: vervuiling 

van de grond, het grote aantal monumenten 

en de slechte staat waarin zij verkeerden, de 

grootte van het terrein en de onduidelijke rol-

len van de overheden in het proces. 

Desondanks bleef het RVOB proberen om een 

private ontwikkelaar te vinden. Om de risi-

co’s voor marktpartijen enigszins te vermin-

deren, zegde het ministerie van Defensie bij-

dragen toe aan de kosten van bodemsanering 

zonder deze te zullen verhalen op een nieu-

we koper. Het RVOB berekende hoeveel vast-

goedprogramma nodig was bovenop de in-

vulling van de bestaande gebouwen om de 

grondexploitatie sluitend te krijgen. Dit bleek 

een fors programma te zijn. Daarop maak-

te vooral de gemeente zich zorgen over het 

 behoud van het groene en unieke karakter 

van het Hembrugterrein. De gemeente wil-

de meer studies laten uitvoeren om de plan-

nen beter te kunnen onderbouwen en risico’s 

te verminderen. Het RVOB was echter van me-

ning dat alle  onderwerpen al uitvoerig waren 

bestudeerd. Ook vonden zij dat de gemeen-

te zich inflexibel opstelde bij beslissingen over 

de  organisatie van evenementen op en tijdelijk 

gebruik van het Hembrugterrein. De gemeen-

te, op haar beurt, raakte gefrustreerd en geïr-

riteerd, omdat het RVOB zich in haar ogen mi-

nimaal inspande om de verloedering van het 

cultureel erfgoed tegen te gaan. De gemeente-

raad bleef druk uitoefenen op het proces door 

het erfgoed steeds te agenderen, zonder ove-

rigens te beschikken over financiële of juridi-

sche middelen om onderhoud aan erfgoed af 

te kunnen dwingen. De samenwerking tussen 

het RVOB, de gemeente en de provincie werd 

meer gespannen, het wantrouwen groeide en 

de partijen stelden zich inflexibel naar elkaar 

op. Ondanks aanhoudende pogingen private 

ontwikkelaars te interesseren, het kostenrisico 

van verontreiniging te verminderen en heront-

wikkelingsplannen aan te passen, werd het ter-

rein niet verkocht. Het geloof in de herontwik-

keling nam in deze periode sterk af.

In de loop van 2011 begon het RVOB zich te re-

aliseren dat de kans klein was dat een private 

ontwikkelaar het terrein zou kopen en ontwik-

kelen en dat met die opbrengsten de kosten 

voor grondsanering zouden worden terugver-

diend. Tegelijkertijd groeide het besef dat de 

rijksoverheid de verantwoordelijk heeft om 

goed voor eigen grond en cultureel erfgoed te 

zorgen. Daarom besloot het Rijk dat het RVOB 

een meer actieve rol moest nemen in de her-

ontwikkeling van het terrein. Deze verschui-
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ving werd mede gestimuleerd door wisselin-

gen in het bestuur van gemeente, provincie en 

het management van het RVOB. De nieuwe be-

stuurders konden het goed met elkaar vinden 

en ze deelden de ambitie om het Hembrugte-

rrein te transformeren tot een mooi, levendig 

gebied met behoud van het cultureel erfgoed.

Impasse en impuls (2011-2012)
Ondanks het nieuwe elan, bleek het verre van 

gemakkelijk om de hernieuwde  gezamenlijke 

ambitie uit te werken in specifieke rollen en 

verantwoordelijkheden per partij. Het RVOB 

opperde om de risico’s gelijkmatig te verdelen 

over de drie overheden en oefende druk uit op 

de gemeente en de provincie om financieel bij 

te dragen aan de ontwikkeling. De gemeente 

en de provincie maakten in de onderhandelin-

gen duidelijk dat zij financieel niet konden en 

wilden participeren en evenmin risico’s wilden 

dragen ten aanzien van de herontwikkeling. De 

gemeente liet wel weten nog steeds enthousi-

ast te zijn over de herontwikkeling, de provin-

cie stelde zich gereserveerder op vanwege an-

dere onderhandelingen met de rijksoverheid 

die mis dreigden te lopen. Er naderde een im-

passe. Het RVOB realiseerde zich dat het naar 

andere oplossingen moesten zoeken. Na enig 

lobbywerk werden het ministerie van Defensie 

en het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

bereid gevonden om elk tien miljoen euro bij te 

dragen aan de (overigens aanzienlijk hoger ge-

raamde) kosten van bodemsanering en zo de 

herontwikkeling een kans te geven. Alle par-

tijen duiden deze beslissingen aan als een be-

langrijke impuls voor het project.

De volgende stap was om het commitment van 

de overheden vast te leggen in formele over-

eenkomsten; enerzijds een rijksinterne over-

eenkomst over eigendomsoverdracht, inclu-

sief overdracht van verantwoordelijkheid en 

risico’s van herontwikkeling van het ministe-

rie van Defensie aan het RVOB, en anderzijds 

Hembrug ontwikkelt
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een bestuursovereenkomst tussen Rijk, ge-

meente Zaanstad en provincie Noord-Holland. 

Dit was een moeizaam proces. Beloftes werden 

niet specifiek gemaakt en het opstellen van de 

overeenkomsten duurde erg lang. Dit schaad-

de het vertrouwen. Om de negatieve spiraal te 

doorbreken werden er drie sessies gehouden, 

waarin de partijen gedwongen werden open te 

zijn over hun doelen, belangen en om zich te 

verplaatsen in andermans belangen. Dit trok 

het proces vlot. Na de sessies lag de overeen-

komst in hoofdlijnen vast. Maar het opstellen 

van het contract bleek ook weer een conflict-

punt. Sommige partijen wilden het gedetail-

leerd, andere wilden juist veel flexibiliteit in-

bouwen. Door het concept uit te wisselen en 

om de beurt te herschrijven, rolde er uiteinde-

lijk een bestuursovereenkomst uit waar ieder-

een zich in kon vinden. Dit ‘Afsprakenkader’, 

waarin de ambitie, rollen, verantwoordelijkhe-

den en inzet van middelen worden beschre-

ven, werd getekend in mei 2012; alsmede het 

proces-verbaal van eigendomsoverdracht van 

het ministerie van Defensie naar het RVOB. 

De bestuursovereenkomst
Het RVOB, de gemeente en de provincie erva-

ren de bestuursovereenkomst als een belang-

rijke doorbraak in het proces. In de overeen-

komst is uitgewerkt ‘wat’ er gaat gebeuren en 

‘hoe’ ze dat gaan doen. Er zijn zes gemeen-

schappelijke doelen geformuleerd (zie ook het 

kader).

Het RVOB neemt de grond over van het minis-

terie van Defensie, zorgt voor de functiegerich-

te bodemsanering en ontwikkelt zelf risicodra-

gend. De gemeente en provincie leveren onder 

andere juridisch planologische verankering, in-

frastructuur naar het plangebied, en reguliere 

subsidies. De stuurgroep blijft bestaan met de 

drie partijen, maar het RVOB is trekker van het 

project. Het project wordt in fases uitgevoerd. 

Eerst komen de deelgebieden aan de beurt die 

het makkelijkst te ontsluiten zijn, waar de ur-

gentie het grootst is omdat er de meeste ge-

bouwen en monumenten staan, en waar vraag 

naar is vanuit de markt. De fasering is dus niet 

precies vastgelegd en de ontwikkeling zal peri-

odiek worden geëvalueerd zodat flexibel inge-

speeld kan spelen op de ontwikkelingen in de 

markt. In de overeenkomst is ook vastgelegd 

dat een aantal punten nog gezamenlijk uitge-

werkt moeten worden en dat elke vijf jaar af-

spraken herijkt kunnen worden. De geïnter-

viewden gaven aan dat deze overeenkomst het 

maximaal haalbare was. Desalniettemin zal de 

verevening van kosten en baten en het vinden 

van passende nieuwe functies een uitdaging 

blijven. Het succes van het project zal ook zeer 

afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de 

vastgoedmarkt. 

6.4 De: Werkplaats in Tilburg

De:Werkplaats is de werknaam voor de her-

ontwikkeling van de voormalige NS werk-

plaats voor onderhoud aan treinen. Het ter-

 − Hembrug teruggeven aan stad en regio; 

Hembrug wordt een bedrijvig, gemengd 

terrein met een grote publieke waarde.

 − Bodemverontreiniging saneren en duurzaam 

gebruik maken van de ondergrond.

 − Cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten 

optimaal benutten. 

 − Monumenten krijgen een nieuw  

leven; behoud en herstel van monumenten 

dankzij hergebruik.

 − De aanwezige natuur (onder andere het 

‘plofbos’) zoveel mogelijk behouden en 

toegankelijk maken voor de bevolking.

 − Zorgen dat Hembrug goed bereikbaar is en 

openbaar toegankelijk.
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rein is 15 ha groot en grenst - gescheiden door 

het spoor - aan het centrum van Tilburg. Op 

het terrein van De:Werkplaats staan ongeveer 

30 cultuurhistorisch waardevolle panden, ge-

bouwd tussen 1867 en 1930. De Nederlandse 

 Spoorwegen hebben in 2011 de onderhouds-

activiteiten verplaatst naar een ander gebied 

en werd de gemeente werd eigenaar van ter-

rein. 

Tilburg wil de oude werkplaats transformeren 

tot een dynamisch en levendige gebied waar-

in wonen, werken, creatieve bedrijvigheid, on-

derwijs-, kennis- en culturele functies een plek 

vinden in de oude industriële sfeer. De:Werk-

plaats is onderdeel van het project Spoor zone 

Tilburg.

Start: overtuigd van potentie  
(1999-2009)
Sinds 1990 ontwikkelt de gemeente plannen 

om het stadscentrum en de stad te versterken. 

In 1999 werd in een visie al betoogd dat de ge-

meente het terrein van de NS werkplaats aan 

Het erfgoed in de herontwikkelingsplannen van Hembrug 

2009 

Ten aanzien van het erfgoed stelden Het RVOB, de provincie en de gemeente in het ‘Programma van Eisen, 

wensen en randvoorwaarden marktconsultatie Hembrugterrein’ (2009) de volgende eisen voor de herontwik-

keling van het terrein: 

 − Het industriële, monumentale karakter van het Hembrugterrein behouden en zoveel als mogelijk 

monumentale gebouwen handhaven. Hetzij in originele, hetzij in enigszins gewijzigde vorm.

 − Het groen en de monumentale gebouwen krijgen een centrale plaats in de ontwikkeling. 

 − Zo snel mogelijk beginnen met de transformatie omdat de staat van onderhoud van het terrein en de 

gebouwen dusdanig slecht is dat de kwaliteit van het karakter dagelijks achteruit gaat. 

2012

In het Afsprakenkader (2012) zijn, ten aanzien van het erfgoed de volgende doelen geformuleerd:

 − Behoud en versterking van de unieke cultuurhistorische, economische en natuurlijke kwaliteiten van het 

gebied staat voorop. De 15 uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan (2011) vormen hierbij de leidraad, 

onder andere: 

1) Versterken van het unieke groene landgoed

2) Verdichten binnen het cultuurhistorisch kader 

3) Herstel van het monumentale Front 

4) Toevoegen van een nieuwe tijdlaag 

5) Monumenten zoveel mogelijk handhaven

6) Voortborduren op bestaande architectuur

 − Monumenten worden waar mogelijk behouden en hergebruikt. De monumenten spelen een rol in de 

verdere ontwikkeling van het gebied - zij zijn de smaakmakers van het gebied. Monumenten waarvoor 

nog geen directe bestemming gevonden is, worden zoveel mogelijk in stand gehouden. Het zoeken naar 

mogelijkheden voor rendabele exploitatie door de partijen voor deze monumenten is van belang.
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zou moeten kopen om die ambities te realise-

ren. De gemeente was overtuigd van de poten-

tie van het terrein en startte de onderhandelin-

gen met eigenaar NS. Na lange en moeizame 

onderhandelingen werden de NS en de ge-

meente het eens over verplaatsing van de NS 

werkplaats en overdracht van het eigendom 

naar de gemeente. In het afgesloten conve-

nant (2007) is ook vastgelegd dat de waarde-

volle gebouwen niet gesloopt mogen worden. 

In de tussenliggende periode werkte Tilburg de 

plannen verder uit en werden er meerdere cul-

tuurhistorische analyses uitgevoerd.

Het masterplan en de Stadscampus 
(2009-2011)
De gemeente vond de risico’s voor de heront-

wikkeling te groot om alleen te dragen en be-

sloot op zoek te gaan naar een marktpartij. In 

2009 organiseerde Tilburg een Europese aan-

besteding om een private partij te selecteren, 

die expertise in bracht en waarmee het risico 

gedeeld kon worden. Eén private ontwikkelaar, 

VolkerWessels, was bereid om op de voorwaar-

den en ambities van de gemeente in te gaan. 

Begin 2010 tekenden de gemeente en Volker-

Wessels de publiek-private samenwerkings-

overeenkomst. Hierin is vastgelegd dat elk 50 

procent van de risico’s op de grondexploita-

tie draagt, in ruil voor 50 procent van de opsta-

lontwikkelingen. 

De eerste stap in de richting van een master-

plan was gezet. Dit proces bleek nog lastige 

afwegingen in petto te hebben, bijvoorbeeld 

over de herbestemming van het cultureel erf-

goed. Dit was weliswaar een belangrijk uit-

gangspunt en de waarde van gebouwen en en-

sembles was inmiddels in cultuurhistorische 

analyses gedocumenteerd, maar geen van 

de gebouwen had een monumentale status. 

 Tilburg had aanwijzing destijds tegen gehou-

den uit vrees dat een verregaande bescher-

ming van panden de ontwikkelingsmogelijkhe-

den te veel zou belemmeren. Bij het opstellen 

van het masterplan en later in de gedetailleer-

de uitwerking van de plannen leidde dit tot 

 pittige discussies over behoud of sloop van het 

erfgoed.

Terwijl stedenbouwkundig advies bureau BDP/

Khandekar in nauwe samenwerking met de 

gemeente en VolkerWessels het ‘Masterplan 

De:Werkplaats’ uitwerkte, scherpte in 2011 de 

gemeenteraad de ambities voor het hart van 

het kerngebied aan. De focus kwam hier te lig-

gen op onderwijs en kennis, minder op cultuur. 

De zogenaamde Stadscampus werd het eerste 

concrete project ter invulling van het aange-

scherpte gebiedsprofiel en Fontys Hoge- 

scholen en de bibliotheek Midden-Brabant 

 waren de belangrijkste beoogde afnemers in 

de Stadscampus. Fontys Hogescholen had de 

gemeente al eerder laten weten dat zij zich 

 wilde vestigen in het gebied, maar doordat de 

gemeente en VolkerWessels zich nog niet con-

creet wilden binden was Fontys nauwelijks be-

trokken bij het opstellen van het masterplan. 

Wel heeft Fontys in die periode samen met de 

bibliotheek en enkele andere culturele instel-

lingen, zelf een visie op de Stadscampus laten 

maken door architectenbureau Barcode. 

In mei 2011 werd het ‘Masterplan De:Werk-

plaats’ gepresenteerd. Het college van B en 

W en de gemeenteraad gingen akkoord met 

de globale basisplankaart, maar wensten niet 

de planuitwerkingen en referentiebeelden als 

hard kader vast te stellen. Zo vormde het mas-

terplan de basis voor de ontwikkeling, maar 

was er ook de nodige flexibiliteit zodat gere-

ageerd kon worden op veranderende inzich-

ten en marktomstandigheden. Het was dus 

geen onwrikbare blauwdruk. Vrijwel gelijktij-

dig presenteerde Fontys Hogescholen zijn visie 

op de Stadscampus. De gemeente zag dit plan 
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als vertrekpunt voor het deelplan Stadcampus 

en dus als uitwerking van het masterplan voor 

het kerngebied. Hierdoor werden zowel Fon-

tys Hogescholen als de bibliotheek belangrij-

ke actoren in het project. Omdat gemeente en 

VolkerWessels in de samenwerkingsovereen-

komst hadden bepaald dat elke partij 50 pro-

cent van de opstalontwikkelingen zou reali-

seren, werden Bibliotheek en Fontys vooral 

gezien als ‘klanten’ voor het gemeentelijk vast-

goedprogramma. Met name Fontys richtte zich 

daarom vooral tot de gemeente met eisen ten 

aanzien van hun vestiging. Hierdoor kwam Vol-

kerWessels regelmatig op grotere afstand te 

staan bij de conceptontwikkelingen rond de 

Stadscampus. Dit leidde tot spanning in de sa-

menwerking. Hoewel Fontys en de bibliotheek 

dus geen formele samenwerkingspartners wa-

ren, beïnvloedden ze het planproces wel. Ove-

rigens is de toen ingezette ontwikkeling voor 

de Stadscampus uiteindelijk door Fontys eind 

2013 afgebroken, omdat ze de risico’s verbon-

Het erfgoed in de herontwikkelingsplannen van De:Werkplaats

2011 

In het masterplan zijn de volgende uitgangspunten benoemd ten aanzien van de cultuurhistorie: 

 − De ruimtelijke karakteristieken van het verleden dienen als inspiratie voor de transformatie van het gebied. 

Karakteristiek voor de NS Werkplaats zijn niet alleen de afzonderlijke gebouwen, maar vooral de ruimtelijke 

opzet van het geheel: de zogenaamde transversale werkplaats, oftewel de lineaire opzet van een grote 

hoeveelheid gebouwen en hallen, overwegend direct tegen elkaar aan geplaatst en haaks op het systeem 

van sporen. 

 − De sporen/rails zullen in de transformatie letterlijk of figuurlijk zichtbaar zijn in het gebied en een 

hoofdthema zijn bij de inrichting van de openbare ruimte van het gebied. 

 − Om het ruimtelijke principe zichtbaar te houden is het van belang dat voldoende bestaande gebouwen 

of elementen daarvan behouden blijven, in ieder geval: de Lochal en de Wagenmakerij/Koepelhal met 

daartussen de Verensmederij/Ketelhuis. Het is wenselijk dat meer elementen van het transversale 

systeem behouden kunnen blijven in het transformatieproces van het gebied.

 − Ook meer losgeplaatste gebouwen, zoals de Polygonale loods, de Houtloods en het gebouw Deprez, zullen 

een rol in de nieuwe opzet gaan vervullen.

 − Bij de verdere ontwikkeling van het gebied zal worden onderzocht of meer gebouwen en waardevolle 

constructies op het terrein behouden kunnen blijven.

2013 

In de vaststellingsovereenkomst zijn de cultuurhistorische uitgangspunten vastgelegd in artikel 11: Partijen 

hebben de ambitie uitgesproken om ook na de herontwikkeling het voormalige industriële gebruik van het ge-

bied binnen het Project op passende wijze zichtbaar te houden. Ter ondersteuning hiervan dienen bestaan-

de waardevolle/beeldbepalende opstallen en inrichtingen in de totale herontwikkeling te worden opgenomen. 

Een en ander zoals is verwerkt en vastgesteld in het masterplan.

De minimaal te handhaven c.q. deels te hergebruiken opstallen betreffen: houtloods; polygonale loods met 

draaischijf; Lochal; motoren opstelplaats; verensmederij; wagenmakerij; wagenmakerij; Koepelhal.
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den aan nieuwe huisvesting in de Spoorzone te 

groot vond. Sinds de zomer 2014 onderzoeken 

gemeente en VolkerWessels in nauwere sa-

menwerking de mogelijkheden voor een door-

start van het project Stadscampus. 

Vastleggen van de samenwerking 
(2011-2013)
Na het formuleren van de ambitie en program-

ma in het masterplan moesten de partijen af-

spraken maken over verantwoordelijkheden, 

dragen van risico’s en financiële inzet. Tijdens 

deze fase werd de impact van de economische 

crisis steeds voelbaarder. De verkoop van vast-

goed verliep lastiger en het bleek moeilijk ge-

schikte nieuwe gebruikers te vinden. De ge-

meente en VolkerWessels vonden het allebei 

onwenselijk om nu resultaatverplichtingen aan 

te gaan voor de gehele uitvoering, een  periode 

van ongeveer 20 jaar. Er waren te veel onze-

kerheden. VolkerWessels gaf te kennen dat het 

niet alle risico’s op zich wilde nemen voor de 

herontwikkeling, zoals was afgesproken in het 

begin van de samenwerking. De onderhande-

lingen verhardden, maar de uitspraak van Vol-

kerWessels schepte ook duidelijkheid en het 

was aan de gemeente om daar op te reage-

ren. De gemeente overwoog zorgvuldig haar 

opties: risico’s terugnemen, of de samenwer-

king met VolkerWessels beëindigen waardoor 

de herontwikkeling (tijdelijk) zou stoppen. Uit-

eindelijk was de gemeente bereid om wat risi-

co’s terug te nemen in ruil voor meer regie op 

de ontwikkeling en meer opties om de samen-

werking met de ontwikkelaar te ontbinden. De 

onderhandelingen over de verdeling van de ri-

sico’s en de condities om het contract te ont-

binden waren lastig, maar resulteerden in een 

akkoord over het opsplitsen van de samenwer-

king in twee fasen. Voor de eerste fase (t/m 

2018) zijn harde afspraken gemaakt over de 

ontwikkelingen die nu te overzien zijn. Voor de 

Spoorlaan in Tilburg
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tweede (na 2018) zijn intenties uitgesproken. 

Deze fase omvat de projecten die nu nog veel 

onzekerheden kennen en sterk afhankelijk zijn 

van hoe de economie zich gaat ontwikkelen. 

Voor 2018 moeten de partijen het eens wor-

den over de tweede fase. Mochten afspraken 

of programma niet haalbaar zijn, dan kan de sa-

menwerking onder voorwaarden ontbonden 

worden. Deze afscheidsbepalingen, inclusief 

zwaardere boetebepalingen bij het ontbinden 

van de overeenkomst, zijn in de vaststellings-

overeenkomst vastgelegd. Het opsplitsen van 

het contract in twee fasen wordt als een be-

langrijke doorbraak gezien in het proces. 

Tijdens deze onderhandelingen gingen de 

planvorming en de werkzaamheden op het ter-

rein door. Ook hierover ontstonden  discussies 

tussen de gemeente en VolkerWessels. Zij 

 steggelden over de betekenis en reikwijdte van 

het masterplan, de stedenbouwkundige su-

pervisie25 op de ruimtelijke kwaliteit en over tij-

delijk gebruik van de bestaande  gebouwen. 

Gedurende het proces werd duidelijk dat de 

gemeente en VolkerWessels het masterplan 

anders interpreteerden en wilden gebruiken. 

De gemeente zag het masterplan als een denk-

kader waarbij de uitwerking wat kan afwijken, 

zolang de doelstellingen worden bereikt. Vol-

kerWessels hanteerde het plan meer als een 

blauwdruk, omdat in het masterplan taak-

stellende opbrengsten uit  bouwvolumes wa-

Ondertekening vaststellingsovereenkomst
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ren opgenomen en deze steeds meer de na-

druk kregen ten gevolge van de stagnerende 

vastgoedeconomie. De specifieke invulling 

bleef dus aftasten, waarbij beide partijen sterk 

vasthielden aan hun eigen idee. Iets soortge-

lijks gebeurde in de discussie over de supervi-

sie van de ruimtelijke kwaliteit van de plannen. 

Een gewijzigde visie op grootschalige gebieds-

ontwikkeling en een andere invulling van de 

stedenbouwkundige supervisierol bij de ge-

meente, maakten dat de gemeente zich min-

der ging richten op het bewaken van de kaders 

van het masterplan en meer op het zoeken 

naar de best passende en meest wenselijke op-

lossingen, gegeven de veranderende maat-

schappelijke omstandigheden en de doel-

stellingen uit het masterplan. Vooral vanuit 

samenhang met financiële kaders en risico’s 

hechtte VolkerWessels waarde aan een strak-

kere regierol van BDP/Khandekar als auteur 

van het masterplan. Uiteindelijk dreigde de in-

vulling van de supervisierol een breekpunt te 

worden. Dit is voorkomen door een uitonder-

handelde consensus over een beperktere rol 

van de supervisoren, nadat partijen voor deel-

plannen overeenstemming hadden weten te 

bereiken over de concretere ruimtelijke ont-

wikkelingskaders.

Een ander conflictpunt in deze fase was de tij-

delijke invulling van bestaande gebouwen. De 

ontwikkeling van de Spoorzone duurt tot 2027, 

dus op veel plekken wordt er voorlopig nog 

niet gesloopt en staan er panden leeg die tijde-

lijk gebruikt kunnen worden. De gemeente wil-

de dat de tijdelijke invulling bijdraagt aan soci-

aal-economische ontwikkeling van de stad in 

brede zin. VolkerWessels benaderde de tijde-

lijkheid vooral vanuit de kaders van de samen 

vastgestelde grondexploitatie, waarbij de tijde-

lijkheid een functie heeft voor het gebied en 

de definitieve programmering. Na onderhan-

deling zijn de partijen overeengekomen dat de 

gemeente de regie van de tijdelijke program-

mering op zich neemt en daar ook de risico’s 

voor draagt. Inmiddels heeft de gemeente een 

partij in de arm genomen die de tijdelijke invul-

ling en programmering organiseert, waardoor 

er levendigheid in het gebied is ontstaan. 

Om de (juridische) voorwaarden en afspraken 

uit te werken, werkten de gemeente en Vol-

kerWessels in een kleine groep samen. Zij be-

reidden de beslissingen voor die het bestuur 

moest nemen, lieten het bestuur het besluit 

nemen en gingen weer verder met de uitwer-

king. In 2012 waren er organisatieveranderin-

gen bij de gemeente en werd het contract en 

de afspraken nogmaals kritisch tegen het licht 

gehouden. Dat leidde tot een aantal wijzigin-

gen die doorgevoerd moesten worden. Hier-

door kwam er weer meer druk te staan op de 

samenwerking en de onderhandelingen tussen 

de gemeente en VolkerWessels. Uiteindelijk 

ondertekenden beide partijen toch binnen de 

vastgestelde termijnen in juli 2013 de vaststel-

lingsovereenkomst26. Met de overeenkomst 

kon nu de formele entiteit van de publiek-pri-

vate samenwerking worden opgericht. 

De vaststellingsovereenkomst
Alle geïnterviewden zien de vaststellingsover-

eenkomst als een belangrijke basis voor de ver-

dere samenwerking. Ze geven echter ook aan 

dat ze niet over alle onderwerpen in de over-

eenkomst geheel tevreden zijn. De gemeente 

heeft risico’s terug moeten nemen, waardoor 

ze meer risico draagt voor de herontwikkeling 

dan ze oorspronkelijk van plan was. VolkerWes-

sels had juist meer regie willen hebben op de 

ruimtelijke kwaliteit. Achteraf bekeken hadden 

de partijen het wenselijk gevonden om meer 

flexibiliteit te hebben in het aanpassen van de 

plannen. Nu kan dat niet omdat dit direct nega-

tieve invloed heeft op de financiële haalbaar-

heid. 
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6.4 Vergelijking tussen de 
projecten: overeenkomsten 
en verschillen

Hoewel de projecten in context enigszins ver-

schillen (zie Tabel 6.2), zijn er veel overeen-

komsten in de fases die doorlopen zijn in het 

onderhandelingsproces.

Tabel 6.2: Verschillen in de context van 
Hembrugterrein en De:Werkplaats 

Hembrug-
terrein

De:Werkplaats

Grootte 44 ha 15 ha

Ligging Randstedelijk Binnenstedelijk

Cultureel 

erfgoed

56 rijks- en 

gemeentelijke 

monumenten

+/- 30 cul-

tuurhistorisch 

waardevolle 

gebouwen 

(geen rijksmo-

numenten)

Aanleiding Functieverlies 

door beëindi-

ging activitei-

ten Defensie 

Wens gemeen-

te om stads-

centrum te 

versterken

Samen-

werking

Publiek – 

publiek 

Publiek – 

privaat 

Om de gebieden te herontwikkelen tot leven- 

dige, creatieve gebieden met een uniek karak-

ter en behoud van het erfgoed, heeft in beide 

projecten de initiërende partij samenwerking 

gezocht met andere partijen. Ook vanwege 

grote risico’s, hoge kosten en benodigde ex-

pertise. In deze samenwerking vonden regel-

matig conflicten plaats over een aantal samen-

hangende kwesties: Hoeveel van het erfgoed  

kan/moet behouden blijven? Hoe wordt het 

tijdelijk gebruik van de gebouwen ingevuld? 

Welk ambitieniveau is wenselijk en haalbaar? 

Hoe moet dat dan gedetailleerd worden uit-

gewerkt? Wie neemt welke risico’s voor zijn re-

kening? Hoe wordt dit opgeschreven? In de 

onderhandelingen hierover is een aantal patro-

nen te onderkennen. Deze worden hieronder 

besproken.

Formuleren van ambities: oog voor 
elkaar
In de eerste fase, wanneer de ambities wor-

den verkend en geformuleerd, ligt de nadruk 

op het gezamenlijke belang bij de herontwik-

keling van het gebied en hebben partijen ver-

trouwen in elkaars bereidheid om te zoeken 

naar oplossingen. Bij De:Werkplaats hebben de 

gemeente en VolkerWessels samen het mas-

terplan opgesteld. Bij Hembrug hield het RVOB 

lang vast aan de wens om het terrein te verko-

pen aan een private ontwikkelaar, zonder veel 

te investeren in het behoud van het erfgoed. 

Maar toen het RVOB liet zien ook aandacht te 

hebben voor het cultureel erfgoed kreeg het 

onderhandelingsproces een meer coöperatief 

karakter. Daarmee toonde RVOB open te staan 

voor de zienswijze van andere partijen en niet 

langer rigide aan eigen standpunten vast te 

houden. Dit gaf een basis voor betrokken over-

heden om verder gezamenlijk aan de ambities 

te werken.

Maken van afspraken: keihard onder-
handelen
Toen het aankwam op het vastleggen van fi-

nanciële afspraken en de verdeling van risico’s 

veranderde het coöperatieve proces in een 

harde onderhandeling. Partijen wilden zo min 

mogelijk risico op zich nemen en probeerden 

zoveel mogelijk hun eigen belang te realise-

ren. Op dit punt belandde het proces in beide 

projecten in een impasse. De partijen wogen 

hun alternatieven af: vasthouden aan het ei-

gen standpunt en dus stoppen met de samen-

werking waardoor de herontwikkeling (tijde-

lijk) stil zou komen te liggen óf een aantal eisen 

loslaten en de samenwerking voortzetten. Het 

is een trade-off tussen (interne) conflicterende 
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Koepelhal in Spoorzone Tilburg

belangen. In het geval van De:Werkplaats nam 

de gemeente ontwikkelrisico’s terug, waar-

door ze meer risico’s droeg dan ze oorspron-

kelijk had gewild. Hierdoor kon het project wel 

doorgaan én kreeg de gemeente meer regie 

over de tijdelijke invulling van gebouwen en de 

ruimtelijke kwaliteit in het gebied. 

Duidelijk statement helpt impasses te 
doorbreken
In beide projecten gaf een van de partijen (ge-

meente Zaanstad resp. VolkerWessels) op ze-

ker moment duidelijk aan dat ze geen of min-

der risico wilde dragen in de herontwikkeling. 

Deze wens speelde op de achtergrond al mee 

in de opstelling van de partijen, waardoor de 

samenwerking moeizaam verliep en langzaam 

in een impasse belandde. Toen de betreffende 

partij heel duidelijk aangaf waar de grens lag in 

wat ze konden en wilden doen, kon de impas-

se doorbroken worden. Partijen konden zich 

beraden op hun alternatieven en toekomstige 

strategie en verder onderhandelen. 

Overeenkomst: van tevreden tot best 
haalbare
De conflicten die zich in het proces voorde-

den, zijn opgelost via coöperatief en compe-

titief onderhandelingsgedrag. Uiteindelijk is 

zowel voor De:Werkplaats als voor het Hem-

brugterrein een overeenkomst gesloten waar-

in de samenwerking is vastgelegd. Bij Hembrug 

 waren alle partijen tevreden over het contract. 

Bij De:Werkplaats was dat minder het geval. Ge-

meente Tilburg en VolkerWessels hadden bei-

de het idee dat zij flinke concessies moesten 

doen om tot de overeenkomst te komen. Zij 

waren het wel eens dat dit de enige manier was 
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om tot een overeenkomst te komen, en dus 

het best haalbare op dat moment.

Externe factoren: positief en frustre-
rend
Beide projecten zijn begonnen voor de econo-

mische crisis. Op dat moment hadden de be-

trokkenen hoge kwaliteitsambities en positie-

ve verwachtingen ten aanzien van te realiseren 

opbrengsten. De crisis en de stagnerende vast-

goedmarkt, met in haar kielzog het slinken van 

de financiële middelen en de groeiende onze-

kerheid, hadden tot gevolg dat partijen steeds 

minder risico wilden nemen en de onderhan-

delingen daarover complexer werden. Bij Hem-

brug bleek het niet mogelijk om een private 

ontwikkelaar te vinden die het terrein wilde ko-

pen en moest er een andere strategie gevon-

den worden. Bij De:Werkplaats moesten de 

partijen terugkomen op hun oorspronkelijke 

afspraken en opnieuw de taken verdelen. 

Een tweede factor is de invloed van  externe 

partijen op het proces. Bij Hembrug was deze 

invloed positief; twee ministeries zorgden er-

voor dat ontwikkelrisico’s afnamen, met po-

sitief effect op de onderhandelingen. Bij 

De:Werkplaats nam de gemeente een ruimte-

lijke visie over van Fontys Hogescholen, de be-

langrijkste, beoogde gebruiker van het gebied. 

Dit compliceerde echter de samenwerking tus-

sen de gemeente en de ontwikkelaar, omdat 

afspraken en plannen gewijzigd moesten wor-

den. Interventies van externe partijen kunnen 

dus nieuwe mogelijkheden genereren, maar 

ook bestaande samenwerking frustreren. 

Onderhandelingsstrategie: wederzijdse 
beïnvloeding
In elke fase van het project en op elk conflict-

punt verschuiven de onderhandelingsstrate-

gieën van de partijen. Zij kiezen weliswaar hun 

eigen strategie maar beïnvloeden elkaar. Als 

actor A zijn eigen belang begint te  verdedigen 

en zich inflexibel opstelt tegen een voorstel 

van actor B, zal actor B ook minder geneigd zijn 

om A te helpen. Die fase kenmerkt zich dan als 

een competitieve onderhandeling. Zo’n spi-

raal kan alleen worden doorbroken als één van 

de partijen het tegenovergestelde doet, en in 

het geval van het voorbeeld de ander wel tege-

moet komt.

6.5 Conclusies en lessen 
voor de praktijk 

In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de 

onderhandelingen rondom twee herontwikke-

lingsprojecten met cultureel erfgoed. Opstel-

ling en strategie van de partijen veranderen 

gaandeweg, afhankelijk van de fase, het onder-

werp van conflict, of ontwikkelingen in de om-

geving. De laatste factor heeft zich doen gel-

den. De praktijk van de gebiedsontwikkeling 

is de afgelopen jaren sterk veranderd. Door de 

economische crisis en de stagnerende vast-

goedmarkt zijn de toch al grote onzekerheden 

en risico’s in deze projecten verder toegeno-

men en is de financiële haalbaarheid van veel 

projectensterk onder druk komen te staan. De 

realiteit noodzaakte tot planaanpassingen en 

meer flexibiliteit om in te kunnen spelen op 

de (toekomstige) behoefte en ruimte te  geven 

aan tijdelijkheid en geleidelijke ontwikkeling. 

Een conventionele aanpak, waarbij aan de 

hand van een gedetailleerd eindbeeld en een 

dichtgetimmerd samenwerkingscontract voor 

de gehele uitvoeringstermijn à 20 jaar wordt 

gestreefd naar oplossingen, werkt aantoon-

baar niet meer. Dit heeft consequenties voor 

de wijze van samenwerken tussen partijen en 

vraagt om andere rolopvattingen en houding 

bij partijen. 
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Bij de start van Hembrug en De:Werkplaats wa-

ren de consequenties van de economische cri-

sis nog niet te voorzien en moesten de partijen 

gaandeweg het proces hun koers verande-

ren. De onderhandelingen verliepen moeizaam 

en duurden lang omdat elke beslissing conse-

quenties voor een ander aspect had. Aanpas-

singen aan het programma hadden gevolgen 

voor de grondexploitatie; aanpassingen aan de 

grondexploitatie consequenties voor de am-

bitie en voor het behoud van erfgoed; fasering 

van het project beïnvloedde de terugverdien-

tijd van investeringen; meer flexibiliteit had im-

pact op de regie, et cetera.

In beide projecten kregen de processen weer 

vaart, samengevat in onderstaande punten, 

die in toekomstige projecten ook nuttig kun-

nen zijn:

 – Ga eerst op zoek naar de onderlig-

gende (gezamenlijke) belangen

Vaak begint een partij het onderhandelingspro-

ces met het afbakenen van het eigen belang, 

maar in onderhandelingsliteratuur wordt ge-

steld dat het effectief is om te beginnen met co-

operatief gedrag en daarna pas meer competi-

tief gedrag te vertonen. Op deze manier zou er 

meer ruimte komen voor nieuwe win-win oplos-

singen (o.a. Lax and Sebenius, 1986). Juist in si-

tuaties van toegenomen onzekerheid kan geza-

menlijkheid bijdragen aan oplossingen. Partijen 

zijn afhankelijk van elkaar om risico’s te reduce-

ren en daarom is meer integratie wenselijk en 

soms ook het betrekken van andere partijen. 

Dit kan natuurlijk lastig zijn want belangen lo-

pen niet altijd parallel, maar de focus op het on-

derliggend gezamenlijk belang en de zoektocht 

naar creatieve oplossingen is de moeite waard. 

Als toch impasses ontstaan, eventueel ingege-

ven door externe factoren, dan kan een duidelij-

ke statement helpen deze te doorbreken. 

 – Geef duidelijk aan wat je wil en kan

Een duidelijk statement over wat een partij 

(maximaal) kan en wil, dus competitief gedrag, 

is noodzakelijk om impasses in het proces te 

doorbreken en nieuwe kaders te scheppen 

voor de vervolgonderhandelingen. Het dwingt 

de andere partijen om hun alternatieven te on-

derzoeken en een bewuste keuze te maken 

over het vervolg. Voor de continuïteit van de 

samenwerking is in dit soort situaties de wil en 

vasthoudendheid van individuele personen 

om er wat van te maken bepalend. Erfgoed kan 

hier een cruciale rol in vervullen omdat het de 

‘liefde’ voor een terrein kan aanwakkeren. Als 

diegene in het toekomstbeeld van het terrein 

gelooft kunnen anderen gemobiliseerd wor-

den. 

 – Schakel continue tussen het collec-

tieve belang en het eigen belang

Als het eigen belang te veel in het geding komt, 

zijn partijen ontevreden over de uitkomst. 

Door open en gezamenlijk de ambitie te for-

muleren, interesse te tonen in andermans be-

lang en open informatie te delen wordt een be-

langrijke basis voor de samenwerking gelegd. 

Als partijen in een neerwaartse spiraal van in-

formatie achterhouden, wantrouwen, vast-

houden aan eigen standpunt en inflexibiliteit 

zitten, kan een duidelijk statement dit doorbre-

ken (competitief gedrag), maar ook het inte-

resse tonen in andermans belang (coöperatief 

gedrag) kan de teloorgang stoppen. Kortom, 

coöperatief én competitief gedrag lijkt essen-

tieel om te komen tot een wenselijke overeen-

komst.

 – Benut het erfgoed

Hoe het erfgoed ingepast moest worden in de 

gebiedsontwikkeling was in beide projecten 
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een belangrijk conflictpunt. Behoud en herge-

bruik van erfgoed vergt hoge onderhoudskos-

ten en investeringen. Ook zijn commerciële 

functies niet altijd goed in te passen. Het erf-

goed bracht echter ook mensen samen in hun 

ambitie en wil om wat moois van het gebied te 

maken. De bestaande gebouwen bieden een 

mogelijkheid voor tijdelijke invulling waardoor 

reuring ontstaat in het gebied, tijdelijke inkom-

sten gegenereerd kunnen worden, gewacht 

kan worden totdat nieuwe kansen zich aan-

doen. Zo kan een gebied geleidelijk herontwik-

keld worden terwijl het levendig blijft en zijn 

karakter behoudt. 
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Conclusie
Lessen voor
de praktijk 
Cees-Jan Pen en Geert Dewulf

Er zijn volop kansen voor het herbestemmen 

van cultureel erfgoed. Dit geldt niet alleen voor 

het erfgoed zelf, maar voor het hele gebied 

waar het onderdeel vanuit maakt. Dit is de 

belangrijkste conclusie van de publicatie ‘Bou-

wen aan Herbestemming’. Hierin bespreken 

Marnix Smit en Marlijn Baarveld de complexi-

teit van gebiedsontwikkelingsopgaven met 

(industrieel) erfgoed. Uit hun analyses van 

verschillende praktijkvoorbeelden blijkt dat 

erfgoed voor een impuls kan zorgen voor het 

hele gebied. Erfgoed fungeert als trekker en 

kan een gebied doen opbloeien, al is het ook 

een complicerende factor. De karakteristieke 

gebouwen brengen immers hoge transforma-

tiekosten met zich mee, beperken de directe 

opbrengsten en leiden meestal tot de be-

trokkenheid van een veelvoud van partijen. 

Deze publicatie geeft een mooie inkijk in wat er 

komt kijken bij de transformatie van cultureel 

erfgoed en gebiedsontwikkeling. Hoe complex 

het is, hoeveel geld het kost, hoe langdurig het 

proces is en hoe ingewikkeld de samenwerking 

is met alle partijen. Maar het laat ook zien wat 

transformatie oplevert. Het kost wat, maar dan 

heb je ook echt wat. Een nieuw bruisend stukje 

stad. Soms is de complexiteit en lange looptijd 

ook de redding geweest voor het erfgoed in 

een gebied. De dagelijkse praktijk van de ge-

biedsontwikkeling bestond lange tijd uit snelle 

realisatie van rendabele plannen. Dat beteken-

de veel nieuwbouw van woningen, winkels en 

kantoren. Dit kortetermijnbelang conflicteert 

vaak met een optimale inpassing van erfgoed. 

De weg van geleidelijkheid past erfgoed beter.

Kansen voor cultureel erfgoed

In de afgelopen jaren is het besef van de eco-

nomische meerwaarde van erfgoed gegroeid. 

In de publicatie Cultureel erfgoed op waarde 

geschat wordt de economische waarde van 

erfgoed in bedragen uitgedrukt.27 De publica-

tie laat zien dat cultureel erfgoed een grote 
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economische toegevoegde waarde heeft voor 

gebieden. Zoals Eva Stegmeijer van de Rijks-

dienst voor Cultureel Erfgoed in haar over-

zichtsartikel in deze publicatie schrijft, is de erf-

goedsector al lang niet meer uit op geïsoleerd 

behoud van erfgoed, maar wil het een integraal 

onderdeel laten zijn van de ontwikkelingen in 

dorpen en steden. Deze publicatie speelt goed 

in op de ontwikkelvraag uit de sector om de 

breed gevoelde waarde van erfgoed nog beter 

een plek te geven in de gebiedsontwikkeling. 

De vele sessies, bijeenkomsten en interviews 

die in het kader van het onderzoek zijn gehou-

den, laten zien dat er commitment bestaat bij 

alle partijen voor behoud van cultureel erfgoed. 

Of het nu karakteristieke gebouwen mét of 

zónder formele monumentenstatus betreft. 

Charme, identiteit, uniciteit, karakter en kata-

lysator; de woorden waarin de toegevoegde 

waarde van cultureel erfgoed voor gebieden 

wordt vervat, spreken voor zich. Het lukt ste-

den en dorpen ook steeds beter hun erfgoed 

in te zetten als stedelijk icoon, dat nieuwe 

bezoekers, bewoners en bedrijven trekt en zo 

de economische ontwikkeling van de regio 

versterkt.28 Bekende voorbeelden zijn Strijp-S 

in Eindhoven, Westergasfabriek in Amsterdam, 

Lichtfabriek in Haarlem, In de Broeren in Zwol-

le, en de spoorzones in Tilburg, Amersfoort en 

Hengelo. Toch wordt de link tussen erfgoed 

en de groeiende aandacht voor science parks, 

valleys en campussen nog weinig gelegd en 

is hier nog een wereld te winnen. Sprekende 

voorbeelden zijn Food Valley en het belang 

van de gemeente Ede om sterk in te zetten 

op het Enka-terrein alsmede Brainport en het 

belang van Strijp-S voor de regio Eindhoven. 

Soms moeten de ogen van een stad of regio 

geopend worden. Neem bijvoorbeeld het 

Hembrugterrein. Pas toen erfgoedexperts zich 

in superlatieven over dit lange tijd  verborgen 

militair complex aan het Noordzeekanaal 

uitlieten, besefte de gemeente Zaanstad dat 

het gebied dat zij min of meer als een lastige 

en vieze achtertuin beschouwde, in feite een 

goudmijn was. Zeker in combinatie met het 

compleet vernieuwde stadshart van Zaandam. 

De praktijk is echter vaak weerbarstig. Er zijn 

genoeg verhalen waarbij hergebruik van erf-

goed in gebiedsontwikkeling moeizaam van de 

grond komt. De crisis wordt hier vaak gebruikt 

als excuus. Maar is er niet meer aan de hand? Zo 

schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving 

in de Balans van de Leefomgeving 2014 dat de 

zogenaamde ladder duurzame verstedelijking, 

die transformatie van bestaande bebouwing 

zou moeten stimuleren, nauwelijks van de 

grond komt.29 Dit is, gelet op de stijgende leeg-

stand, ronduit zorgelijk. Duurzame verstede-

lijking gaat om behoud van de kwaliteit van de 

leefomgeving voor huidige én toekomstige ge-

neraties. Transformatie vraagt grote investerin-

gen op de korte termijn terwijl de meerwaarde 

hiervan pas op langere termijn zichtbaar wordt.

Van publiek-private samen-
werking naar co-creatie

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat in-

vesteerders zich vaak afwachtend opstel-

len en de overheid veelal de aanjager is van 

gebiedsontwikkelingen met erfgoed. De 

grote rol van de overheid is deels te verkla-

ren uit het publieke karakter van erfgoed en 

de omvangrijke financiële en procesmatige 

risico’s die met veel herontwikkelingen ge-

paard gaan. Projectontwikkelaars en beleg-

gers zijn over het algemeen terughoudend 

met investeringen op dit terrein. Zo bleek bij 

het Hembrugterrein dat de markt de potentie 

van het terrein weliswaar onderkende, maar 

dat geen van de marktpartijen daadwerke-

lijk bereid was om het terrein te kopen en te 

ontwikkelen voor eigen rekening en risico. 
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Gelukkig zijn er ontwikkelaars die aan de weg 

blijven timmeren met het verwerven van erf-

goed en vanuit de markt laten zien dat dit kan 

renderen. Private en particuliere betrokken-

heid bij cultureel erfgoed is cruciaal, gezien de 

omvang en complexiteit van de herbestem-

mingsopgave. Het gaat dan niet louter om vast-

goedontwikkelaars, maar ook om gebruikers 

en belanghebbenden. De veranderde tijdgeest, 

met de bijbehorende onzekerheid, flexibiliteit, 

tijdelijkheid en ontbrekende blauwdrukken, 

heeft de traditionele samenwerking tussen 

overheid en ontwikkelaar in diverse projec-

ten onder grote druk gezet. De afgelopen 

jaren hebben allerlei partijen gezocht naar en 

geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken en 

verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling.30 

De sleutel voor succes lijkt in de meeste 

gevallen te liggen bij de vorming van crea-

tieve coalities tussen overheid, bedrijfsle-

ven en gebruikers/belanghebbenden met 

een sterk commitment voor het behoud van 

het erfgoed. De diverse casussen laten het 

belang van een lange adem zien, het wer-

ken aan vertrouwen tussen partijen, echte 

samenwerking, een sterke lokale overheid 

en een nuchter kosten-baten-denken. 

Ook de erfgoedsector krijgt te maken met de 

participatiemaatschappij waarbij waardecreatie 

afhangt van de inzet van direct betrokkenen. 

Vormen van co-creatie worden al in praktijk 

gebracht, zoals bij De Hallen in Amsterdam, de 

Nieuwe Stad in Amersfoort, en het Werkspoor-

kwartier in Utrecht. Een interessant voorbeeld 

uit het buitenland is de gebiedsontwikkeling 

rondom de Caterham Barracks nabij London. 

Na sluiting van de militaire barrakken in 1995 

was hier aanvankelijk woningbouw gepland. 

Op initiatief van bewoners werd sloop van de 

historische gebouwen voorkomen en werd 

een innovatief samenwerkingsproces  tussen 

bewoners, private ontwikkelaar en lokale 

overheid opgestart. De private ontwikkelaar 

was bereid een interactief ontwerpproces aan 

te gaan, de lokale overheid durfde ruimte te 

geven aan de lokale bewonersgroep en de be-

woners committeerden zich op hun beurt aan 

het proces. Interessant is ook dat de bewoners 

via een trustmodel de gemeenschapsfacilitei-

ten in eigendom hebben en de vormgeving en 

beheer op zich hebben genomen. Dergelijke 

innovatieve co-creatie processen ontstaan 

vaak vanuit de betrokkenheid van de lokale 

gemeenschap bij het gebied. Hoe belangrijk 

personen in dit proces zijn, blijkt uit de casus 

Hembrugterrein in deze publicatie. Ook be-

stuurskundige Ingmar van Meerkerk toont in 

zijn promotieonderzoek het belang aan van 

bruggenbouwers in dit soort processen.31 

Lessen voor de praktijk

Vormen van co-creatie liggen in toenemende 

mate aan de basis van stedelijke transforma-

tie. Er is een omslag in gebiedsontwikkeling 

gaande van grootschalig en aanbodgestuurd 

naar kleinschalig en vraaggericht, van kwan-

titeit naar kwaliteit, van investeringen en op-

brengsten naar waardedenken, van blauwdruk 

naar organische plannen. Mede door de crisis, 

krimp, overaanbod van gebieden en gebouwen 

zijn partijen naarstig op zoek naar nieuwe ont-

wikkelstrategieën en verdienmodellen. In deze 

zoektocht kan het erfgoed opnieuw worden ge-

positioneerd. Niet als ‘sector’ waar de waarde-

ring van erfgoed geheel losstaat van de ruim-

telijke dynamiek en behoud vooral een taak is 

van de overheid. Maar als ‘factor’ en ‘vector’ 

waar cultureel erfgoed de huidige opgaven 

in gebiedsontwikkeling als duurzaamheid, 

verstedelijking en krimp verbindt en partijen 

kan enthousiasmeren en inspireren om samen 

te werken en nieuwe coalities aan te gaan. 
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Deze publicatie biedt uiteenlopende inzich-

ten, in theorie en praktijk, van gebiedsont-

wikkelings-opgaven met cultureel erfgoed: 

 – Zet in op tijdelijkheid

Tijdelijk gebruik is het enige dat in vrijwel alle 

bestudeerde projecten goed werkt. Tijdelijk 

gebruik van gebouwen en openbare ruimte 

komt de levendigheid in het gebied ten goe-

de. Het helpt verpaupering te voorkomen en 

zet opbrengsten tegenover beheerskosten. 

Daarnaast zorgt tijdelijk gebruik voor draag-

vlak om gebouwen te behouden. Mensen 

gaan de meerwaarde ervan in zien en partijen 

zijn eerder bereid om mee te financieren. 

 – Verbind tijdelijkheid met staps-
gewijze ontwikkeling

Tijdelijk gebruik wordt in de praktijk van ge-

biedsontwikkeling nog vaak gezien als een 

manier om gebouwen te beheren of als een 

instrument voor placemaking: een rode loper 

uitleggen voor gevestigde partijen, zodat die 

in een later stadium hun (aangepaste) plan-

nen alsnog uit kunnen voeren. Het tijdelijke 

gebruik zou beter kunnen worden verbonden 

met een stapsgewijze ontwikkeling, zoals op 

de NDSM-werf in Amsterdam is gebeurd. Daar 

vormde het bestaande (tijdelijke) gebruik in 

een later stadium de basis voor een geforma-

liseerde visie op de toekomst van het terrein. 

Diverse factoren lijken echter de verbinding 

van tijdelijk gebruik naar stapsgewijze ontwik-

keling te belemmeren. Zo staat voor vereve-

ning van kosten en baten in gebiedsontwikke-

ling traditioneel de grondexploitatie centraal 

en die is gericht op verkoop van grond. Bij 

tijdelijk gebruik is er in de grondexploitatie vaak 

alleen een post opgenomen voor noodzake-

lijk onderhoud, maar geen voorziening voor 

opwaardering naar meer permanent gebruik. 

Dat geldt zowel voor gebouwen als voor 

openbare ruimte. Een ander punt is dat een 

tijdelijke gebruiksovereenkomst na een aantal 

jaar wordt omgezet in een huurovereenkomst 

met bijbehorende (huur)rechten. Vanuit de 

grondexploitatie gezien bestaat dan de neiging 

om het tijdelijk gebruik qua duur te beperken. 

In het Hart van Zuid in Hengelo wordt bijvoor-

beeld elk jaar door de gemeente de gebruikers-

overeenkomst vernieuwd om flexibel te blijven 

in afwachting van een ‘definitieve’ bestem-

ming. Ook van invloed is dat tijdelijke gebrui-

kers vaak nauwelijks een positie hebben in de 

overeenkomst. Een perspectief op eigendom 

of langjarige exploitatie zou tijdelijke partijen 

een betere positie richting financiers kunnen 

geven en ook hun bereidheid om te inves-

teren in het gebouw of gebied kunnen doen 

toenemen. Eigenaar Rijksvastgoedbedrijf biedt 

bijvoorbeeld huurders op het Hembrugterrein 

een eerste recht van koop. Tot slot is het een 

dilemma dat partijen afhankelijk zijn van wat er 

in de directe omgeving komt en om die reden 

wellicht niet bereid zijn zich te committeren. 

Daarom is het belangrijk dat de omgeving 

zoveel mogelijk ‘af’ is. In plaats van te denken 

vanuit het integrale dichtgetimmerde plan, 

is het beter om stapsgewijs te opereren. Laat 

kansen niet lopen en bekijk hoe elke zich aan-

dienende sluitende business case een plek in 

de toekomstvisie op het gebied kan krijgen.

 – Houd rekening met  
specifieke kenmerken

Sommige lezers zullen teleurgesteld zijn dat er 

in deze publicatie geen panklare recepten voor 

gebiedsontwikkelingen met erfgoed worden 

voorgeschreven. Het lijkt een open deur, maar 

het is gewoon de werkelijkheid: er is niet één 

standaardaanpak. De gewenste procesaanpak 

moet op maat toegesneden worden en zal 

afhangen van de locatie, de financiële situa-
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tie, de belangen van stakeholders, de schaal 

en dergelijke meer. Het is hierom van belang 

om rekening te houden met de specifieke 

kenmerken van het project en het proces. 

 – Experimenteer met verevening 

De meerwaarde van cultureel erfgoed, ook in fi-

nancieel-economische zin, wordt breed onder-

kend. Verevening van kosten en baten is bij een 

terugtrekkende overheid ook noodzakelijk om 

tot herontwikkeling van erfgoedlocaties te ko-

men. Echter, de gangbare aanpak van vereve-

ning, waarbij verschillende partijen vanuit hun 

eigen rolopvatting kijken naar de kosten, baten 

en risico’s van transformatieopgaven, en waar-

bij de financiële focus ligt op (korte termijn) 

winst uit grond- en opstalontwikkeling, is niet 

toekomstbestendig gebleken. Doorberekening 

van verwachte toekomstige waardestijging in 

hogere afnameprijzen van grond en vastgoed 

(residueel rekenen op de toekomst) is in veel 

gevallen niet meer mogelijk.  

Hoofdstuk vier laat zien dat vrijwillige afspra-

ken over verevening de meeste kansen bieden 

voor transformatieprojecten. Zeker in de huidi-

ge tijd waarin minder top-down wordt gestuurd 

en steeds meer overgelaten wordt aan private 

partijen of particulieren, zullen afspraken over 

de verdeling van kosten en baten via onder-

handelingen tot stand komen. In de onder-

handeling zal ook vaak bepaald worden wat 

behoud en herbestemming van het erfgoed 

de partijen ‘waard’ is. Om een goede afweging 

te kunnen maken moeten alle partijen op tijd 

aan tafel schuiven. Zo kunnen alle belangen, 

ideeën, verhalen, en perspectieven ingebracht 

worden. In hoofdstuk twee is geconcludeerd 

dat erfgoed pas waarde krijgt als (lokale) 

partijen en personen die toekennen aan het 

erfgoed. Het argument dat erfgoed economi-

sche waarde heeft is niet voldoende voor de 

totstandkoming van transformatieprojecten. 

Belangrijker is de vraag voor wie het erfgoed 

waarde heeft en hoe belanghebbenden kun-

nen worden betrokken in het transformatie-

project. Participatie en samenwerking zal dan 

ook nadrukkelijk gefaciliteerd moeten worden 

om die waarde te ontdekken en te vertalen in 

een business case. De opkomende bottom-up 

processen en co-creatie in de gebiedsontwik-

kelingspraktijk passen dus goed bij cultureel 

erfgoed. Een eerste stap in het herontwik-

kelingsproces is dan om als initiatiefnemer 

zorgvuldig na te gaan wie belang zou kunnen 

hebben in het project en zoveel mogelijk par-

tijen uit te nodigen om gezamenlijk een visie 

op te stellen. Dit betekent niet dat teruggegre-

pen moet worden op de blauwdrukken maar 

wel dat er een ‘stipje aan de horizon’ wordt 

geschetst waar partijen zich aan committeren 

en waarbinnen voldoende flexibiliteit is om de 

herontwikkeling stapsgewijs vorm te geven. 

 – Organiseer coalities van 
kleine partijen

Om het bestaande stapsgewijs tot ontwikke-

ling te brengen, is het belangrijk dat kleine 

partijen, zoals huurders, eigenaren, belang-

hebbenden, zich ook organiseren. Hier kunnen 

zij soms wel wat hulp bij gebruiken. Coalitie-

vorming van de kleinere partijen zorgt voor 

een betere balans met grote ontwikkelende 

partijen en kan het proces van waardecrea-

tie versterken door inbreng van lokale kennis 

en creativiteit. Ook ontwikkelaars zijn hierbij 

gebaat. Zo hebben op de Wagenwerkplaats 

in Amersfoort circa twintig huidige gebrui-

kers zich verenigd in een gebruikersvereni-

ging. Zij varen wel bij bekendheid en reuring 

in het gebied. Daarmee trekken zij mogelijk 

nieuwe partijen aan wat voor de ontwikkelen-

de eigenaar, NS Poort, weer interessant is. 
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 – Zoek naar het gezamenlijk belang 
én erken individuele belangen 

Hoe goed samenwerkingen ook verlopen, er 

blijft altijd een spanning bestaan tussen het 

gezamenlijke belang en de individuele belan-

gen. Deze publicatie laat zien dat partijen bij 

tegenslagen of veranderingen in de ontwik-

keling in eerste instantie de neiging hebben 

om sterk vast te houden aan de gemaakte 

afspraken en hun positie veilig te stellen. Elke 

suggestie voor aanpassingen, zoals minder 

vierkante meters vastgoed of meer erfgoed-

behoud, lokt discussie uit over wie dat gaat 

betalen. Partijen verwijzen naar het master-

plan, terwijl al duidelijk is dat wat in de over-

eenkomst is vastgelegd niet meer realistisch is. 

De ‘harde’ afspraken geven partijen daarmee 

een vals gevoel van zekerheid. Partijen hebben 

tijd nodig om te wennen aan de veranderde 

situatie. Hoofdstuk 6 laat zien dat begrip voor 

elkaars onderliggende belangen cruciaal is om 

in dergelijke situaties impasses te doorbreken.

 – Geef heldere spelregels 

Nieuwe coalities, ruimte geven aan creatieve 

oplossingen en het zoeken naar gemeenschap-

pelijkheid zijn belangrijk om herbestemming 

van erfgoed in gebiedsontwikkeling te berei-

ken. Hoe meer belangen je opneemt in het pro-

ces, hoe groter de kans dat er voldoende geld 

gevonden wordt voor de herontwikkeling. Maar 

het betekent ook dat er meer eisen aan de plan-

nen gesteld worden. Aan alle belangen moet 

immers recht gedaan worden. Zoals hoofdstuk 

zes laat zien is consensus over de herontwik-

kelingsstrategie lang niet altijd realistisch. Wie 

hakt de knoop door? Wie heeft het mandaat om 

keuzes te maken? Wat is de speelruimte van de 

nieuwe coalitie? Welke uitgangspunten gelden 

er? Ervaring met interactieve planprocessen of 

co-creatie leert dat procesregels belangrijk zijn 

en vroegtijdig afgesproken moeten worden. 

Het gaat immers om het creëren van een open 

en eerlijk onderhandelingsproces om waarde 

te kunnen creëren voor de stakeholders. De 

positie van het cultureel erfgoed kan in dit 

proces precair worden. Het gevaar bestaat 

dat het marktdenken de overhand krijgt en 

cultuurhistorische waarde wordt beoordeeld 

in het licht van eigen belang van partijen. Het 

is aan de overheid te bepalen welk erfgoed van 

belang is om te beschermen tegen al te gretige 

vingers en welke cultuurhistorische waarde 

de inzet van publieke middelen legitimeert. 

Creëer toekomstwaar-
de door co-creatie

Industrieel erfgoed is de nalatenschap van 

vroegere generaties en belichaamt op deze 

manier onze cultuur en historie. De gebou-

wen en complexen zijn onderdeel van onze 

identiteit. Deze publicatie beschrijft echter 

niet de historische waarde van het erfgoed, 

maar juist de betekenis voor de toekomst, voor 

de lokale en regionale economie. Vele lessen 

en cases voor succesvol herbestemmen in 

gebiedsontwikkeling hebben Marnix Smit en 

Marlijn Baarveld beschreven, waarvan co-crea-

tie een van de belangrijkste is. Deze publicatie 

zelf is ook een product van co-creatie tussen 

onderzoekers en diverse betrokkenen uit de 

praktijk. Zonder samenwerking tussen weten-

schap en praktijk was deze publicatie nooit tot 

stand gekomen. We roepen dan ook weten-

schappers en praktijkmensen op om samen 

te zoeken naar de oplossingen van morgen. 

Co-creatie om de waarde te vermeerderen.
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27 Deze Platform31-publicatie verscheen in 2013 naar 

aanleiding van het Kennis voor Krachtige Steden 

onderzoek naar de economische waarde van erfgoed. De 

publicatie bevat bijdragen van onderzoekers van de VU 

Amsterdam, de Universiteit Twente en betrokkenen uit de 

stedelijke praktijk.

28 Zie ook het proefschrift van Wouter Jan Verheul Stedelijke 

iconen. Het ontstaan van beeldbepalende projecten 

tussen betoog en beton, Erasmus Universiteit Rotterdam 

(2012). 

29 Overheden dienen op grond van de in 2012 gewijzigde 

Besluit ruimtelijke ordening, de nieuwe stedelijke 

ontwikkeling standaard te motiveren op basis van drie 

stappen: 1. Bepalen regionale vraag naar ruimte; 2. Bouwen 

binnen stedelijk gebied; 3. Bouwen buiten stedelijk gebied. 

Deze stappen borgen volgens het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu een zorgvuldige ruimtelijke 

afweging en inpassing van nieuwe ontwikkelingen. 

30 Zie o.a. ministerie van Infrastructuur en Milieu (2014), 

‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: eerste stappen in de 

praktijk’ en Platform31 over organische gebiedsontwikke-

ling.

31 De private ontwikkelaar Linden Homes South-East Limited 

heeft een aantal bestaande gebouwen geschonken aan de 

Caterham Barracks Community Trust met gelden om deze 

te renoveren. De Trust doet het management en beheer 

van gebouwen en openbare ruimte welke voor 

gemeenschapsgebruik zijn.
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erfgoed in integrale gebiedsontwikkelingen’ zijn verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten in Nederland 

geanalyseerd. Ieder onderzoek binnen ‘Kennis voor Krachtige Steden’ onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd 

door een consortium van één of enkele universitaire onderzoeksgroepen en een aantal stedelijke partijen. Dit 
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