
Veranderend speelveld 
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lector vastgoed 

• leiding geeft aan de kenniskring, bestaande uit 

promovendi en (docent)onderzoekers;  

• onderzoeksprogramma’s opstelt en coördineert  

• de uitvoering van het onderzoek begeleidt, mede 

uitvoert, resulterend in o.a. publicaties, lezingen en 

adviezen;  

• externe middelen en opdrachten weet te verwerven;  

• kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en de 

beroepspraktijk vorm geeft en stimuleert;  

• goede relaties met de beroepspraktijk heeft en deze 

ook weet te benutten voor het lectoraat.  

 

 



Sluipende omwenteling 

 

• Structurele veranderingen 

– in economie; 

– in maatschappij 

– in de ruimtelijke ordening 

 

Grote gevolgen voor 

- vastgoedmarkt 

- projectontwikkeling 



Lange conjunctuurgolf van Kondratieff 



nieuwe Kondratieff cyclus 

 

 

4de 

Kondratieff 

(1930 – 

1970) 

5de  

Kondratieff 

(1970 – 

2010) 

6de  

Kondratieff 

(2010 – ) 
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computer, 
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schuld Nederland 
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2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

als % bbp 59 61 66 68 68 67 66 

in € miljard 373 394 426 440 450 458 466 

per 

Nederlander 

in € 

22.000 24.000 25.000 26.000 27.000 27.000 27.000 



begrotingstekort 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

als % bbp -5,0 -4,3 -3,9 -2,4 -2,4 -2,2 -1,5 

in € miljard 32 28 25 16 16 15 11 

tekort per dag in 

€ miljoen 

86 76 68 43 43 42 29 



Aardgasbaten nodig 
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moeilijk vertrekpunt  

2013  2014  2015  2016  

economische 

groei 

-0,5% + 1,0% + 2,0% + 2,4% 

overheids-

tekort 

- 2,4% -2,4% -2,1% -1,4% 

werkloosheid 
* 1.000 

647 660 620 600 

koopkracht - 1,3 + 1,3% + 0,7% + 1,4% 





overaanbod commerciële ruimten  

aanbod 

2015 
*1.000 m2 

opname 

2014 
*1.000 m2 

voorraad 

2015 
*1.000 m2 

kantoor 8.310 1.064 49.585 

winkel 2.964 550 27.813 

bedrijfs-

ruimte 

9.551 2.711 53.506 

ha. 



vraag en aanbod kantorenmarkt 



kansrijkheid aanbod kantoren  
(DTZ Zadelhoff)  

Groningen  Assen  ratio  

2014  

 

2013  2014  

 

kansrijk (17%) 22.100 8.670 1:3 

 

kanshebbend (47%) 61.100 23.970 1:9 

 

kansarm (36%) 46.800 18.360 1:22 

 

totaal 130.000 51.000 



nieuwe jassen nodig 

‘nieuwe jassen’ voor ‘nieuwe levens’ 

 

gebouwde omgeving is ontstaan in synchrone 
samenleving 

 

er is genoeg gebouwd, maar niet meer passend 
op nieuwe maatschappij 

 

in principe geen nieuwbouw meer, maar zoeken 
naar nieuwe functies voor oude gebouwen 

 



fundamentele veranderingen 

 

• van gebouw naar plek, ontmoetingsruimte 

 

• van hiërarchie naar netwerk 

 

• van groot naar klein 

 

• van top/down naar bottum/up 

 

• van permanent naar tijdelijk 

•  et cetera 

 



Organische versus integrale 

gebiedsontwikkeling 

  
Integrale 

gebiedsontwikkeling 

Organische 

gebiedsontwikkeling 

Ruimtelijke 

neerslag 

in één keer gespreid 

Schaal grootschalig kleinschalig 

Proces projectmatig open einde 

Plan eindbeeld strategisch 

Type ontwikkelaar grote, professionele 

ontwikkelaar 

kleine ontwikkelaars en 

particulieren 

Rol gemeente actief en risicodragend faciliterend 

Ontwikkeling en 

beheer 

volgtijdelijk door elkaar 
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organische ontwikkeling 

• antwoord vinden op vragen als: 

 -  hoe ontwikkelt deze ontwikkeling    

 zich? 

 -  welke partijen op welke manier 

 betrokken 

 -  is sturing mogelijk? 

 -  succes- en faalfactoren? 



organische ontwikkeling 

• antwoord vinden op vragen als: 

 -  hoe ontwikkelt deze ontwikkeling    

 zich? 

 -  welke partijen op welke manier 

 betrokken 

 -  is sturing mogelijk? 

 -  succes- en faalfactoren? 



schaalverkleining zorg 

• ontwikkelingen: 

– nabijheid van zorg blijft belangrijk 

– trend naar specialisatie 

– vraaggerichte zorg;consument kritischer 

– ict ontwikkelingen zoals e-health en 
gezondheid 2.0 

– kosten vastgoed verrekenen in zorg 

– verschuiving naar eerste lijn 



schaalverkleining zorg 

• grote gevolgen voor zorgvastgoed 

– normatieve huisvestingscomponent 

– zorgvastgoed moet multifunctioneel zijn 

– huren naast eigendom 

– flexibiliteit in nieuwbouw 

• schillenmethode ziekenhuis 

–specifiek deel: hot floor en de fabriek 

–courant deel: hotel- en kantoorfunctie 

 



schaalverkleining: woningmarkt 

• ander uitgangspunt woningmarkt 
– niet meer met winst doorverkocht; 

– minder doorstroming, minder verhuizingen 

– van beleggingsobject naar woongenot 

 

• andere benadering noodzakelijk 
– op- bij en aanbouwen vrij 

– duurzaam en innovatief 

– actief betrokken bewoners 

 

wonen wordt weer een werkwoord 



Wat doet veld? 



Albert Einstein 

 

 

“Logica brengt je van A naar B….. 

maar verbeelding brengt je overal!” 



Albert Einstein 

 

“We can’t solve problems by using 

the same kind of thinking we used when 

we created them” 



Erasmus 

“Wie durft te dwalen….. 

vindt nieuwe wegen!” 



8-10-2015 Titel presentatie aanpassen  27 



AFSLUITER 

 
eventuele 

overige gegevens 


