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Voorwoord  
 
Voor u ligt de afstudeerscriptie ‘gebiedsaanjagers in transformatiegebieden’ met een focus op 
vastgoedobjecten.  
 
Partijen weten wel van het bestaan van een gebiedsaanjager af en voeren het ook al uit, maar weten 
niet hoe dit op een strategische manier kan om het beoogde doel/effect te bereiken wat ze willen. 
Nadat Dev_ real estate (hierna: Dev_) een gebouw had aangekocht in een opkomend 
transformatiegebied, werd het onderwerp voor hen relevant. Ze zijn een van de eerste ontwikkelaars 
in het gebied en het gebied staat nog aan het prille begin van de transformatie. Hoe kunnen ze met 
hun eigen gebouw zorgen voor een aanjaageffect? Hiervoor is gegronde informatie nodig omtrent de 
werking van een aanjager, wat een aanjager kan bereiken en hoe een aanjager vormgegeven moet 
worden. Een onderzoek in de vorm van casestudies ligt het meest voor de hand om vervolgens een 
theorie te kunnen ontwikkelen en werking te bepalen. Onafhankelijke experts zorgde voor een 
waardevolle aanvulling.  
 
In dit rapport staan de resultaten van de casestudies en de visie/mening van onafhankelijke experts 
uitgewerkt. Vervolgens is dit toegepast op de ontwikkeling voor Dev_. Er zijn met betrekking tot het 
gebouw en het gebied aanbevelingen voor Dev_ opgesteld, hoe zij hun gebouw als aanjager in kunnen 
zetten.  
 
In februari 2020 ben ik gestart met mijn afstudeerscriptie ten behoeve van de studie Vastgoed en 
Makelaardij te Rotterdam. Uiteindelijk heb ik tot 14 januari gewerkt aan deze scriptie. Graag wil ik een 
aantal mensen bedanken. Als eerste de experts, die tijd voor mij hebben vrijgemaakt om een interview 
af te nemen. De enthousiasme en passie gaf mij altijd veel energie. Zonder hun was dit onderzoek niet 
tot stand gekomen! Verder wil ik Dev_ bedanken.  Uitzonderlijk Anniek van der Hoek die mij heeft 
bijgestaan, begeleid in dit proces en mij vertrouwen gaf. Als laatste mijn begeleider vanuit de 
Hogeschool Rotterdam, Ytzen van der Werf, die scherp is geweest op alle ingeleverde stukken, altijd 
snel reageerde en mij vertrouwen gaf. Allen bedankt!  
 
Ik wens u veel leesplezier.  
 
Juliet Looman 
Woerden, januari 2021 
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Samenvatting 
 
Steden groeien steeds verder en breiden zich uit. Waar transformatiegebieden eerst ver buiten het 
stedelijke milieu lagen, liggen ze nu middenin of zeer nabij het stedelijke milieu (Meijboom, 2010). De 
meeste gebieden hebben al (deels) hun functie verloren waardoor het voor de hand ligt deze te 
transformeren. Dev_ heeft een fabriek aangekocht in het transformatiegebied de Plaspoelpolder in 
Rijswijk. Aan de start van het transformatiegebied heerst er vaak een zeer slecht imago, mensen 
hebben er niets te zoeken en het gebied staat niet op de kaart. In dit onderzoek is gekeken hoe een 
gebiedsaanjager ingezet kan worden zodat het gebied wél interessant wordt voor zowel gebruikers als 
investeerders. Op basis van de theorie is er getoetst of de Indolafabriek een potentiele aanjager zou 
kunnen zijn voor de Plaspoelpolder. De volgende vraag staat hierbij centraal: ‘Op welke wijze kan een 
vastgoedobject worden ingezet in een transformatiegebied als strategisch hulpmiddel en in hoeverre 
is de Indolafabriek geschikt als aanjager in het transformatiegebied de Plaspoelpolder te Rijswijk?’ 
 
Het doel van dit onderzoek is om de werking van een gebiedsaanjager inzichtelijk te maken, zodat er 
een advies kan worden gegeven over de inzet van de Indolafabriek als gebiedsaanjager. Het 
onderzoek is van kwalitatieve aard en is uitgevoerd middels kwalitatief onderzoek. Namelijk door 
literatuuronderzoek, verschillende interviews en casestudies. Binnen het onderzoek zijn er criteria 
opgesteld voor zowel het gebiedsklimaat als de gebiedsaanjager zelf.  
 
Uit de casestudies en theorie blijkt dat gebiedsaanjagers in veel verschillende vormen en typen 
voorkomen. Het type aanjager wat er wordt geïnitieerd hangt af van het type gebied, initiatiefnemer 
en type gebouw. Ze ondersteunen met hun gebouweigenschappen het gebied en zijn 
identiteitsdrager. Het gebied moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil het een optimaal 
klimaat zijn om een aanjager te initiëren. Ditzelfde geldt voor een gebouw als aanjager om succesvol 
te zijn. Daarnaast blijkt dat gebiedsaanjagers verschillende soorten effecten kunnen veroorzaken, dit 
komt omdat alle aanjagers over specifieke eigenschappen beschikken.  
 
Het antwoord op de centrale vraag is dat een vastgoedobject strategisch ingezet kan worden met 
behulp van de doelen/effecten en de opgestelde randvoorwaarden voor gebied en gebouw. Indien het 
effect wat men wil bereiken in een gebied duidelijk is kan het type aanjager worden bepaald. Nadat 
het type aanjager is vastgesteld en zowel het gebied als het gebouw voldoen aan de gestelde 
voorwaarden, zal het vooraf gestelde effect(en) worden verwezenlijkt. De Plaspoelpolder en de 
Indolafabriek zijn naast toetsing op het beleid, ook getoetst op de randvoorwaarden. Middels een 
massastudie en een haalbaarheidsonderzoek, gebaseerd op de opgestelde aanjaagtheorie, blijkt dat 
de Indolafabriek kan fungeren als aanjager en daarmee de gestelde doelen/effecten tot uiting laat 
komen.  
 
Een gebiedsaanjager blijkt uit de praktijk te helpen om een gebiedstransformatie te starten, 
gebruikers/investeerders/ontwikkelaars aan te trekken door vertrouwen te laten blijken, 
waardeontwikkeling te genereren het gebied en het beter op de kaart te zetten. Via de onderzochte 
methode kunnen gebiedsaanjagers in de toekomst gerichter en strategischer worden ingezet. In figuur 
2 hieronder wordt schematisch weergegeven hoe het proces van toepassing eruitziet.  
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Figuur 2 
De ontwikkelde toepasbaarheid van het onderzoek voor toekomstige transformatiegebieden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 

6 

Inhoudsopgave 

Colofon ........................................................................................................................................... 2 

Voorwoord ...................................................................................................................................... 3 

Samenvatting .................................................................................................................................. 4 

Inleiding .......................................................................................................................................... 9 

Hoofdstuk 1. Probleemanalyse ...................................................................................................... 10 

1.1 Aanleiding van de opdracht ........................................................................................................ 10 

1.2 Doelstelling .................................................................................................................................. 10 

1.3 Centrale hoofdvraag .................................................................................................................... 10 

1.4 Deelvragen .................................................................................................................................. 11 

1.5 Betrouwbaarheid ........................................................................................................................ 11 

1.6 Validiteit ...................................................................................................................................... 11 

1.7 Begrip afbakening ....................................................................................................................... 12 

1.8 Methoden en technieken ............................................................................................................ 13 

Hoofdstuk 2. Theoretische benadering .......................................................................................... 16 

2.1 De definitie van gebiedstransformatie .................................................................................. 16 
2.1.1 De noodzaak ......................................................................................................................... 16 
2.1.2 Kenmerken ........................................................................................................................... 17 
2.1.3 Potentie ................................................................................................................................ 18 
2.1.4 Samenwerking en actoren ................................................................................................... 18 
2.1.5 Flexibele gebiedsontwikkeling ............................................................................................. 19 
2.1.6 Onderzoek gebiedstransformaties in relatie tot gebiedsaanjagers ..................................... 20 

2.2 Een gebiedsaanjager ............................................................................................................. 22 
2.2.1 Waarom gebiedsaanjagers ................................................................................................... 22 
2.2.3 Meetbaarheid ....................................................................................................................... 24 

2.3 Conclusie ..................................................................................................................................... 24 

Hoofdstuk 3. Casestudies .............................................................................................................. 25 

3.1 Caseselectie en uitwerking .................................................................................................... 26 

3.2 Casestudie 1. Spoorzone, Tilburg .......................................................................................... 29 
3.2.1 Toelichting gebied ............................................................................................................. 29 
3.2.2 Aanjagers .............................................................................................................................. 32 

3.3 Casestudie 2. NDSM-Werf, Amsterdam ................................................................................ 35 
3.3.1 Toelichting gebied ............................................................................................................. 35 
3.3.2 Aanjagers .............................................................................................................................. 39 



 
   

 
 

7 

3.4 Casestudie 3. De Binckhorst, Den Haag ................................................................................ 42 
3.4.1 Toelichting gebied ................................................................................................................ 42 
3.4.2 Aanjagers .............................................................................................................................. 45 

3.5 Samenvatting en conclusie .......................................................................................................... 48 

Hoofdstuk 4. Theorie gebiedsaanjagers in gebiedstransformaties ................................................. 50 

4.1 Transformatiegebied ................................................................................................................... 50 
4.1.1 Randvoorwaarden gebied .................................................................................................... 54 

4.2 Gebiedsaanjager ......................................................................................................................... 57 
4.2.1 Randvoorwaarden gebiedsaanjager ..................................................................................... 61 

4.3 Conclusie ..................................................................................................................................... 62 

Hoofdstuk 5. Doelen en effecten ................................................................................................... 63 

5.2 Toepasbaarheid toekomstige aanjaagprojecten ......................................................................... 66 

5.2 Conclusie ..................................................................................................................................... 68 

Hoofdstuk 6. Toepassing Plaspoelpolder, Rijswijk .......................................................................... 70 

6.1 Gebied Plaspoelpolder Rijswijk ................................................................................................... 70 
6.1.1 Aanjagen in de Plaspoelpolder ............................................................................................. 74 
6.1.2 Gebouw de Indolafabriek (Havenkwartier) .......................................................................... 76 

6.3 Conclusie ..................................................................................................................................... 83 

Hoofdstuk 7. Eindconclusie en aanbevelingen ............................................................................... 84 

Hoofdstuk 8. Kritische reflectie ...................................................................................................... 87 

Hoofdstuk 9. Nawoord .................................................................................................................. 88 

Bronnenlijst ................................................................................................................................... 89 

Bijlagen ......................................................................................................................................... 94 

Bijlage 1 Achtergrondinformatie  
Bijlage 2 Complexiteit en problematiek  
Bijlage 3 Stakeholdersanalyse  
Bijlage 4 Vragenlijst casestudies 
Bijlage 5 Vragenlijst experts  
Bijlage 6 Vragenlijst Dev_  
Bijlage 7 Selectie casestudies 
Bijlage 8 Toelichting geïnterviewde personen  
Bijlage 9 Kleurencodes  
Bijlage 10 Interview Joep Frenken  
Bijlage 11 Interview Noortje Goossens 
Bijlage 12 Interview Clemens Nuijens  



 
   

 
 

8 

Bijlage 13 Interview Danielle Rossmeissl  
Bijlage 14 Interview Anke Rolsma 
Bijlage 15 Interview Bas Wiedeman  
Bijlage 16 Interview Rico Zweers  
Bijlage 17 Interview Friso de Zeeuw  
Bijlage 18 Interview Jan Ruitenberg  
Bijlage 19 Interview Theo Dohle  
Bijlage 20 Interview Arno Boon & Tamara Duvivier  
Bijlage 21 Interview Jeroen Galle  
Bijlage 22 Interview Caroliene van Veen  
Bijlage 23 Uitwerking/bundeling onderzoeksresultaten 
Bijlage 24 Casestudie 1. Spoorzone, Tilburg 
Bijlage 25 Casestudie 2. NDSM-Werf, Amsterdam 
Bijlage 26 Casestudie 3. Binckhorst, Den Haag  
Bijlage 27 Overzicht conclusies theorie  
Bijlage 28 Overzicht bevinding doelen/effecten 
Bijlage 29 Beleidsanalyse  
Bijlage 30 SWOT-Analyse  
Bijlage 31 Toepassingscase Plaspoelpolder, Rijswijk gebiedsuitwerking  
Bijlage 32 Gebundelde gebouweigenschappen  

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
   

 
 

9 

Inleiding 
Een transformatiegebied aanjagen met gebouwen? Een gebied wordt gemaakt door de gebouwde 
omgeving waardoor gebouwen een maatschappelijke waarde hebben. Gebieden zijn vaak lastig te 
starten en het is een hele uitdaging alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Een actueel spelend 
probleem vanwege de vele gebieden die op korte termijn getransformeerd gaan worden of die zich 
momenteel in de startblokken van een transformatie bevinden.  
 
Ook Dev_ bevindt zich in een gebiedstransformatie met hun aangekochte positie in de Plaspoelpolder 
te Rijswijk. Hun wens is daarom om met hun plan zelf een gebiedsaanjager te zijn zodat zij hier direct 
belang bij hebben. Het is daarom interessant om te onderzoeken hoe gebieden bewust aangejaagd 
kunnen worden, zodat dit toepasbaar kan worden gemaakt.  Het onderzoek is uitgevoerd met behulp 
van kwalitatief onderzoek, namelijk door middel van deskresearch, casestudies, verschillende 
visies/ervaringen van experts en hieruit een toepasbaarheid te ontwikkelen.   
 
In hoofdstuk 1 wordt de probleemanalyse beschreven waaruit blijkt waarom het vraagstuk belangrijk 
is om te onderzoeken en welke methoden en technieken er nodig zijn. In hoofdstuk 2 wordt de 
theoretische achtergrond beschreven. Er is ingegaan op de typering van transformatiegebieden en 
gebiedsaanjagers. Dit is afgesloten met onderzoekscriteria voor gebied en gebouw, waar de rest van 
het onderzoek op is gebaseerd. In hoofdstuk 3 worden casestudies uitgewerkt met behulp van 
betrokken expertinterviews. Hieruit blijkt hoe gebiedsaanjagers hebben gefungeerd in het verleden en 
wat daarvoor nodig was. In hoofdstuk 4 worden alle inzichten van de onderzoekscriteria uitgewerkt 
per punt, zowel voor gebied als gebouw. De input hiervoor zijn de casestudies aangevuld met 
visies/ervaringen van de casestudie-onafhankelijke experts. Het deelhoofdstuk wordt afgesloten met 
randvoorwaarden waaraan een gebied in de toekomst getoetst kan worden. Volgens experts en uit de 
casestudies blijkt dat gebiedsaanjagers een dergelijk effect kunnen veroorzaken in een gebied. Deze 
doelen/effecten maken het mogelijk gebiedsaanjagers in de toekomst in te zetten en worden volledig 
uitgewerkt in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 betreft het toegepaste hoofdstuk, waar de gevormde theorie 
wordt toegepast op het gebied de Plaspoelpolder te Rijswijk. Door middel van het toetsen van de 
randvoorwaarden en het ontwerpen van een massastudie met inachtneming van beleid wordt er 
gekeken of de Indolafabriek als gebiedsaanjager kan fungeren en op welke manier. In het 
slothoofdstuk 7 wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag en worden er aanbevelingen gedaan 
voor Dev_.  
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Hoofdstuk 1. Probleemanalyse  
 

1.1 Aanleiding van de opdracht 
De woningnood in Nederland is hoog. Er vindt verstedelijking plaats en steden breiden uit. Vele steden 
hebben nog binnenstedelijke, industriële gebieden vanuit de geschiedenis. Veel hiervan zijn 
momenteel niet meer in gebruik of zijn sterk onderbenut. Dit type gebied ligt voor de hand om 
getransformeerd te worden naar binnenstedelijke, gemengde woon-, werk- en/of recreatiegebieden. 
De gebieden hebben vaak een slecht imago en zijn niet uitnodigend voor bezoekers en investeerders. 
Het is een uitdaging om een gebiedstransformatie op te starten en te laten slagen met de juiste 
middelen en partijen (Linden, 2018) (BPD, 2015).  
 
Verheul et al. (2019) onderkennen een manier om een gebiedstransformatie te starten. Een daarvan 
is het inzetten van zachte sturing: het delen van belangen en partijen bij elkaar brengen. Tijdens dit 
proces zal er gekeken worden naar hoe een gebied beter op de kaart gezet kan worden en bieden 
tijdelijke functies een uitkomst bij nog onduidelijke toekomstvisies. Zichtbaar resultaat kan worden 
behaald met een gebiedsaanjager. Het kan een eerste stap zetten in de goede richting en de transitie 
naar een gezond binnenstedelijk gemengd gebied. Er zijn verschillende factoren die een aanjager 
beïnvloeden. Het is daarom interessant om te onderzoeken hoe een vastgoedobject daadwerkelijk 
ingezet kan worden binnen de context van een transformatiegebied en waarde kan toevoegen in alle 
ontwikkelfases.  
 
De Plaspoelpolder in Rijswijk is in de loop der tijd een onderbenut gebied geworden met veel 
leegstand. Het staat momenteel aan de start van de transformatie naar een gemengd woon-, werk- en 
recreatiegebied. Dev_ heeft in het gebied een oude fabriek aangekocht om op eigen winst en risico te 
herontwikkelen. De onderzoeksvraag is voor Dev_ relevant omdat zij een positie hebben gekocht in 
een gebied wat momenteel nog helemaal niet op de kaart staat en weinig bekendheid heeft. Indien zij 
de rol van een aanjager kunnen vervullen, zal het gebied levendiger worden waar zij direct profijt van 
hebben. Dev_ zal daarnaast de verkregen kennis en theorie ook in kunnen zetten op hun toekomstige 
participatie in transformatiegebieden.  

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is inzicht en kennis verkrijgen in de werking van een gebouw als 
gebiedsaanjager in de context van een transformatiegebied zodat er een advies kan worden gegeven 
over de inzet van de Indolafabriek als gebiedsaanjager. Dit onderzoek zal afgesloten worden met 
concrete aanbevelingen hoe Dev_ hun gebouw, de Indolafabriek in Rijswijk, in kan zetten als 
gebiedsaanjager.    

1.3 Centrale hoofdvraag 
Voortvloeiend uit de aanleiding, relevantie en doelstelling is de volgende hoofdvraag binnen dit 
onderzoek geformuleerd: Op welke wijze kan een vastgoedobject worden ingezet in een 
transformatiegebied als strategisch hulpmiddel en in hoeverre is de Indolafabriek geschikt als 
aanjager in het transformatiegebied de Plaspoelpolder te Rijswijk? 
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1.4 Deelvragen 
Om de hoofdvraag te beantwoorden, de hoofdvraag opgedeeld in deelvragen:  
 

1. Wat kenmerkt gebiedsaanjagers en gebiedstransformaties en wat komt er kijken bij het 
gebiedstransformatieproces? 

2. Op welke manier zijn vastgoedobjecten als strategisch middel en als aanjager ingezet in 
voorgaande gebiedstransformaties?  

3. Aan welke randvoorwaarden dienen transformatiegebieden en gebiedsaanjagers te voldoen 
om het meest optimale resultaat te behalen?  

4. Welke doelen en effecten hebben gebiedsaanjagers bereikt of kunnen zij bereiken in een 
transformatiegebied?  

5. Hoe kan de Indolafabriek, gekeken naar de formuleerde theorie uit de casestudies, de 
expertonderzoeken en de gestelde doelen/effecten, binnen het juiste omgevingsklimaat en 
juridisch beleid van de Plaspoelpolder fungeren als aanjager? 

1.5 Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid wordt in dit onderzoek gewaarborgd door verschillende experts te interviewen van 
verschillende bedrijven, betrokken bij verschillende projecten. De experts hebben allen een 
belangrijke hoge functie binnen de betreffende organisatie en hebben ruime jaren ervaring met 
transformatiegebieden. Dit zorgt ervoor dat er geen kans is op verschillende uitkomsten bij het 
eventueel overdoen van dit onderzoek. Er is aan alle experts eenzelfde vragenlijst voorgelegd en de 
output gegevens, van de casestudies en onafhankelijk-expertinterviews, zijn met elkaar 
geconfronteerd en vergeleken waardoor er een theorie ontstaat op basis van overeenkomsten en 
eventuele afwijkingen. Door de interviews transcriberen en te coderen is dit overzichtelijk en 
inzichtelijk gemaakt.  

1.6 Validiteit 
De validiteit wordt gewaarborgd door (1) het type onderzoek, namelijk verschillende casestudies 
waarbij gebieden uit het verleden worden onderzocht om conclusies te trekken, (2) door het 
onderzoek af te bakenen en puur te richten op ‘transformatiegebied’ en ‘gebiedsaanjager’ en (3) 
door gebieden uit verschillende delen van Nederland te onderzoeken. Dit verhoogt de 
representativiteit waardoor er meer valide conclusies te trekken zijn. Er zijn meerdere cases 
onderzocht met elk dezelfde onderzoekscriteria voor consistentie. De interviews zijn allen 
afgenomen met een semigestructureerde vragenlijst, dit om zoveel mogelijk te blijven focussen op 
het onderzoeksonderwerp en de informatie die daarvoor nodig is maar wel ruimte te houden voor 
het eventueel aankaarten van nieuwe inzichten. Verder is er enkel literatuur onderzocht die een 
causaal verband hebben met het onderzoek



 

 

1.7 Begrip afbakening 
1. Wat is een transformatieopgave 

Er bestaan vele soorten ‘gebiedstransformaties’. In dit onderzoek wordt er voornamelijk gefocust op 
industriegebieden en bedrijventerreinen met een sterk binnenstedelijke context waarbij veel belangen 
spelen. Het betreft monofunctionele gebieden die niet meer (optimaal) in werking zijn. Een 
transformatie houdt in dat een gebied veranderd van functie of bebouwing (van Baar, 2018).  
 

2. Gebiedsaanjagers (ook wel gebiedsincubator)  
Een gebiedsaanjager in dit onderzoek is een gebouw, die een zichtbaar (positief) effect heeft gehad op 
een gebiedstransformatie. Dat kan door een bepaalde functie, doelgroep of gebouwuitstraling etc. in 
combinatie met omgevingsfactoren. Het doel van een gebiedsaanjager is dat een gebied wordt gelift 
en opgestart. Het zorgt voor een beter imago en voor het aantrekken van bepaalde doelgroepen zodat 
het gebied beter op de kaart komt te staan. Een gebiedsaanjager wordt ook wel een gebiedsincubator, 
een vliegwiel of een trekker genoemd (Wellink, 2008).   
 

3. Fase gebiedstransformatie en moment van inzet 
Een gebiedsontwikkeling doorloopt meerdere fases (zie Bijlage 1.2). In dit onderzoek wordt er 
uitsluitend gekeken naar het effect van een gebiedsaanjager in de beginfase van een 
gebiedstransformatie. Vanaf dit moment kan er een gebiedsaanjager worden ingezet om het gebied 
op gang te helpen, een bepaalde doelgroep(en) en investeerders/marktpartijen aan te trekken. De 
gebiedsaanjager heeft puur effect op het gebied zelf. Gedurende het onderzoek moet er blijvend 
worden getoetst of factoren en effecten alleen afkomstig zijn van het gebouw en effect op het welzijn 
van het gebied.  

 
Tabel 1 
Geoperationaliseerde termen  

Term   Definitie  
Binnenstedelijk  Bij een dichtheid van 1500 of meer adressen per vierkante 

kilometer, behoort het gebied tot het stedelijke segment 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016).  

Schaalgrootte transformatiegebied  Meerdere kavels ter herontwikkeling of ontwikkeling  
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1.8 Methoden en technieken 
Binnen dit onderzoek is er gekozen voor een gecombineerde onderzoeksmethode namelijk 
deskresearch, casestudies, gestructureerde expertinterviews en toegepast onderzoek. Dit is tot stand 
gekomen vanwege de schaarse kennis die er op het gebied van gebiedsaanjagers bestaat. Met 
literatuuronderzoek is er eerste kennis te vergaard over het onderwerp. Er zijn hiervoor kwalitatief 
hoogwaardige bronnen gebruikt.  
 
Bij het kwalitatieve onderzoek, de casestudies en expertinterviews, gaat het om verkrijgen van nieuwe 
inzichten met voornamelijk beschrijvingen. Problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen 
worden beschreven en geïnterpreteerd met behulp van gegevens van kwalitatieve aard zoals 
belevingen en ervaringen die verzameld zijn via interviews en bestaande documenten (Baarda, 2014). 
Voor de interviews is er gekozen voor gestructureerde interviews met vaste vragen. Door vaste vragen 
te stellen, was het mogelijk om uiteindelijk een theorie te vormen. Er is geen eenduidige theorie omdat 
elk transformatiegebied anders is. Om een compleet beeld te krijgen van de werking van een 
gebiedsaanjager wordt er zoveel mogelijk informatie verkregen van al ‘aangejaagde’ gebieden. De 
casestudies geven dan ook de praktijk goed weer: hoe een bepaald gebouw zich daar heeft ontwikkeld, 
wat de relatie was met het gebied en wat de invloed was van het gebouw op de gehele transformatie.  
 
Hieronder is omschreven hoe elke deelvraag zal worden beantwoord en welke methode en 
technieken worden toegepast.  
 
Deelvraag 1: Wat kenmerkt gebiedsaanjagers en gebiedstransformaties en wat komt er kijken in het 
gebiedstransformatieproces? 
Voor de eerste deelvraag is het onderwerp onderzocht middels deskresearch. Er is gekeken welke 
informatie beschikbaar is in de literatuur op het gebied van gebiedstransformaties (potentie, 
kenmerken, noodzaak etc.) en op gebied van een gebiedsaanjager (potentie, noodzaak, invloeden, 
werking etc.) (Baarda, 2018). De uitkomsten kunnen resulteren in nieuwe inzichten die toepasbaar zijn 
op de rest van het onderzoek. Ook zijn er na afloop van dit hoofdstuk onderzoekcriteria vastgelegd 
voor het kwalitatieve onderzoek in het volgende hoofdstuk, de casestudies.  
 
Deelvraag 2: Op welke manier zijn vastgoedobjecten als strategisch middel en als aanjager ingezet 
in voorgaande gebiedstransformaties? 
Voor deze deelvraag is er op een kwalitatieve manier (casestudies en interviews) en via deskresearch 
informatie vergaard.  

Omdat er weinig literatuur en kennis over het onderwerp bestaat is het noodzakelijk voorbeelden uit 
de praktijk te onderzoeken, te analyseren en te beschrijven (Baarda, 2018). Er is gefocust op drie 
transformatiegebieden, namelijk de NDSM-werf in Amsterdam, de Spoorzone in Tilburg en de 
Binckhorst in Den Haag. De casestudies zijn zorgvuldig geselecteerd d.m.v. selectiecriteria. Voor de 
onderzoeksgebieden is informatie verzameld via verschillende expertinterviews. De geïnterviewde 
personen zijn uitgezocht op basis van hun expertise en functie binnen het desbetreffende bedrijf en 
zijn een geruime tijd bezig met gebiedstransformaties.  

Gestructureerde interviews waren hierbij uitgangspunt. Daarnaast zijn er voor elk gebied dezelfde 
vragen aan de experts gesteld, zodat de ontwikkeling van een theorie in deelvraag 3 mogelijk is. De 
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interviews zijn vervolgens getranscribeerd en daarna gecodeerd per onderwerp. Het doel van coderen 
is het kennis opdoen en inzicht krijgen in patronen, mechanismen en processen (Baarda, 2014). 

De casestudies betreffen gebieden waar minimaal één gebouw zichtbaar als aanjager heeft 
opgetreden. Het casestudie onderzoek betreft een multiple case method volgens het boek Case Study 
Research: Design and Method van Yin (2003). Dit betekent dat er meerdere cases worden onderzocht 
met als doel overeenkomsten en verschillen te onderzoeken. Vanwege het vele aantal te onderzoeken 
criterium en de complexiteit is het belangrijk verschillende gebieden te bekijken met elk een andere 
context. In het onderzoek naar de casestudies is er een eenduidige structuur aangehouden: een korte 
gebiedsomschrijving, omschrijving van het gebiedsproces en vervolgens een omschrijving van de 
desbetreffende gebiedsaanjagers waarbij de invloed op het gebied zichtbaar wordt. De output geeft 
nieuwe inzichten en biedt een basis voor deelvraag 3.  
 
Deelvraag 3: Aan welke randvoorwaarden dienen transformatiegebieden en gebiedsaanjagers te 
voldoen om het meest optimale (resultaat) te behalen?  
De gevonden inzichten, patronen en processen uit de casestudies worden in deze deelvraag 
geanalyseerd, aangevuld en verder onderbouwd met de ervaringen van casestudie-onafhankelijke 
experts. Deze personen hebben niets te maken met één van de casestudies en zijn expert op het gebied 
van gebiedstransformaties. Zo blijft het onderzoek betrouwbaar en onafhankelijk. De experts hebben 
een zeer hoge functie binnen het desbetreffende bedrijf en zijn betrokken bij vele verschillende 
gebiedstransformaties. Ook het onderzoek binnen deze deelvraag is van kwalitatieve aard. Aan de 
casestudie-onafhankelijke experts zijn (bijna) dezelfde vragenlijsten voorgelegd in de vorm van 
gestructureerde interviews. De interviews zijn wederom getranscribeerd, gecodeerd en de resultaten 
ervan inzichtelijk gemaakt.  
 
Na analyse van alle externe onderzoeksgegevens (deskresearch, kwalitiatief onderzoek en literatuur) 
is er een theorie ontwikkeld die per onderzoekscriteria beschrijft wat er nodig is in het proces. Aan de 
hand daarvan zijn randvoorwaarden opgesteld. Wat is er nodig om een optimaal omgevingsklimaat te 
creëren voor het aanjagen van een gebied en wat er nodig is om een gebiedsaanjager zelf succesvol in 
te zetten. Deze randvoorwaarden worden bij de toepassing gebruikt om gebied en gebouw te toetsen.  
 
Deelvraag 4: Welke doelen en effecten hebben gebiedsaanjagers bereikt of kunnen zij bereiken in 
een transformatiegebied?  
… 
Uit voorgaande deelvragen en analyse blijkt dat gebiedsaanjagers bepaalde werkingen kunnen hebben 
op het gebied. Ze zijn een gebiedsaanjager omdat ze iets los maken in de omgeving en ze 
aanjagen/trekken/katalyseren op een bepaalde manier. Bij deze deelvraag worden alle geanalyseerde 
en benoemde effecten/doelen in de interviews uitgewerkt.  

Als er duidelijk is welke effecten/doelen de aanjagers hebben veroorzaakt in voorgaande gebieden 
en welke eigenschappen deze gebouwen bezaten kan er in de toekomst strategisch worden gestuurd 
het aanjagen van gebieden.  
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Deelvraag 5: Hoe kan de Indolafabriek, gekeken naar de formuleerde theorie uit de casestudies en 
expertonderzoeken en de gestelde doelen/effecten, binnen het juiste omgevingsklimaat en 
juridisch beleid van de Plaspoelpolder fungeren als aanjager? 

Deze deelvraag vormt het toegepaste onderzoek. De kennis en inzichten uit deelvraag 3 en de 
effecten/doelen onderzocht in deelvraag 4 zijn toegepast op een casus in de Plaspoelpolder. In de 
Plaspoelpolder is een oude, te transformeren fabriek aangekocht door Dev_ die onderdeel uit maakt 
van de gebiedstransformatie de Plaspoelpolder in Rijswijk.  

Om de theorie toe te kunnen passen is het gebied getoetst aan de opgestelde randvoorwaarden bij 
deelvraag 3. Zo werd duidelijk welke acties Dev_ nog moet ondernemen in het gebied om een juist 
omgevingsklimaat voor een aanjager te creëren. Op basis hiervan zijn de beoogde doelen/effecten 
vastgesteld, waar liggen de knelpunten, wat moet de aanjager bewerkstelligen in het gebied en hoe 
moet het er dan uitzien? Vervolgens is er onderzoek gedaan naar beleid, wet en regelgeving. Dat 
vormt, samen met de gebiedsaanjager-theorie, de input voor de massastudie. De massastudie toetst 
samen met de haalbaarheid of het idee ook daadwerkelijk past en geïmplementeerd kan worden.  

 
In onderstaand figuur 3 is een onderzoeksroadmap weergegeven. Hier wordt duidelijk hoe het verloop 
van het onderzoek eruitziet en wat er in het onderzoekhoofdstuk centraal staat.  

Figuur 3 
Onderzoeksroadmap  
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Hoofdstuk 2. Theoretische benadering  
 
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op wat gebiedsaanjagers en transformatiegebieden zijn 
en waarom het belangrijk is om gebieden te ontwikkelen en aanjagers in te zetten.  Geen enkel 
transformatiegebied is hetzelfde maar er is wel een rode draad in het proces. Er wordt ingegaan op 
het starten van een transformatieproces, kenmerken, potentie en hoe dit onderzocht gaat worden.  

2.1  De definitie van gebiedstransformatie  
Volgens het boek ‘zo werkt gebiedsontwikkeling’ (Zeeuw, 2019, pp. 10) en de thesis van Bosboom 
(2012) blijkt de definitie als volgt: 
 
“Binnenstedelijke opgaven, in de regel locaties die onderhevig zijn aan (vaak versnelde) technische en 
economische veroudering op versnipperd grondgebied, waarbij de aanwezige potentie via 
transformatie van functies kan leiden tot een hoogwaardige stedelijke herinrichting, met ruimte voor 
behoud van bestaande waarden. De kunst hierbij is het verbinden van functies, disciplines, partijen, 
belangen en geldstromen’’.  

Gebiedsontwikkeling en transformatie vraagt dus om nauwe samenwerking met inachtneming van 
stakeholders. Het is een groot speelveld waarin vele factoren rollen spelen en tegelijkertijd ook veel 
kansen en potenties liggen omtrent functieverandering en identiteit. Gebiedsontwikkelingen zijn vaak 
lange processen, waarin fysieke aanpassingen worden gedaan aan een locatie. Door middel van 
verschillende partijen die verschillende instrumenten en activiteiten inzetten, sluit de toekomstige 
functie aan op de sociaaleconomische en ruimtelijke behoefte en ontstaat er een integraal-
functionerend gebied. Een gebied wordt geheel of gedeeltelijk opnieuw ingevuld waarbij men nieuwe 
functies realiseert. 

2.1.1 De noodzaak  
Sinds de crisis in 2008 is de vraag naar woningen enorm toegenomen (Rijksoverheid, 2019). De 
oorzaken zijn dat de economie weer zijn kracht heeft teruggevonden, de destijds getroffen 
maatregelen op de woningmarkt en een enorme vraag van mensen die tijdens de crisis hebben 
gewacht met het zoeken naar een woning. Anderzijds heeft het woningtekort te maken met de 
toename van eenpersoonshuishoudens en de bevolkingsgroei in combinatie met de hoge bouwkosten 
en de alsmaar moeilijk op gang komende bouw (Capital Value, 2019). De druk op de woningmarkt is 
het meest zichtbaar in de grootste stedelijke gemeenten. In 2019 waren de grootste tekorten te zien 
in Delft, Groot-Amsterdam, Utrecht, agglomeratie Den Haag en Haarlem. De kwaliteit van de openbare 
ruimte in de steden is sinds de jaren tachtig sterk verbeterd. Mensen willen in de stad wonen vanwege 
de vele voorzieningen en werkmogelijkheden die er binnen handbereik liggen.  
 
De bouwopgave is dus enorm. Daarom heeft de overheid een nationale woonagenda opgesteld. Hierin 
leggen partijen vast dat ze gezamenlijk willen bijdragen aan een beter werkende woningmarkt. Partijen 
zetten zich in om het woningtekort te reduceren zonder daarbij de kwaliteit van woning en omgeving 
uit het oog te verliezen. In de Woonagenda (Rijksoverheid, 2019) is de ambitie vastgelegd om tot 2025 
75.000 woningen per jaar bij te bouwen.  
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In de woonagenda komen een aantal punten aan bod, namelijk: (1) meer woningen bouwen, (2) 
betaalbaarheid en (3) beter benutten bestaande voorraad (Rijksoverheid, 2019). Een onderdeel van 
(1) meer woningen bouwen, is het vergroten van de plancapaciteit voor de middel lange termijn. Dit 
betekent dat er op dit moment al moet worden ingezet op het vergroten van de plancapaciteit voor 
woningbouw in de meest gespannen regio’s en het starten van voldoende nieuwbouwplannen. Om 
deze reden moet er worden ingezet op binnenstedelijke transformaties, het versneld hard maken van 
zachte plancapaciteit en het aanwijzen van voldoende nieuwe bouwlocaties, met oog op de 
toekomstige wensen, eisen en ontwikkelingen van de markt. Dat betekent ook dat er binnenstedelijke 
(niet meer in gebruik zijnde) gebieden bekeken worden. Voorbeelden zijn braakliggende terreinen en 
locaties zoals industrieterreinen, (leegstaande) bedrijventerreinen en spoorzones. Naast dat de 
transformatie van een gebied bijdraagt aan de levendigheid en economische groei van de stad, is het 
ook duurzaam om de bestaande bouw een nieuwe functie te geven. 
 

Figuur 4 
Schiekade Rotterdam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot. Overgenomen van 
https://www.nrpguldenfeniks.nl/archief/jaargangen/2019/l-
gebiedstransformatie/schiehaven-noord-de-kroon-warehouse-1/ 

 
2.1.2 Kenmerken 
Dergelijke transformatiegebieden werden rond de negentiende en twintigste eeuw gerealiseerd op 
goed bereikbare plekken, toen nog aan de rand van de stad. De stad breidt steeds verder uit en komt 
dichterbij deze gebieden te liggen. Deze gebieden gaan niet samen met een leefbare stad vanwege 
strengere eisen omtrent milieu, bereikbaarheid en ruimte en daarbij hebben ze vaak hun functie al 
verloren. De gebieden worden daarom getransformeerd vanwege de potentie voor een nieuwe 
stedelijke functie en karakter. Voorbeelden van dit soort ‘uitleg’ gebieden zijn Westergasfabriek in 
Amsterdam, Kop van Zuid in Rotterdam, Schiekade Rotterdam (zie figuur 4) en vele anderen 
(Meijboom, 2010).   
 
De gebieden zijn veelal voormalig bedrijventerreinen, industrieterreinen, haventerreinen en 
spoorzones die dus tegen de stad aanliggen (binnenstedelijk). Vaak vervallen, verloederd, onveilig, 
weinig identiteit en een slecht imago. Gebiedstransformaties duren lang, een doorlooptijd van 10 – 15 
jaar is niet uitzonderlijk. Het is dus belangrijk dat er geduld is, continuïteit en flexibiliteit om in te spelen 
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op veranderende (markt)omstandigheden. Gebiedstransformaties worden ook gekenmerkt door 
moeilijkheden. In Bijlage 2 is onderbouwd waarom precies deze complexen spelen, hierna worden ze 
kort benoemd. Er is vaak versnipperd eigendom, zijn er veel multifunctionele bestemmingen, veel 
verschillende stakeholders en belangen, verschillende fases en tempo per plot en zijn er grote 
investeringen nodig om producten te realiseren (Janssen, 2018). Een andere kostenpost zijn 
saneringskosten van de grond en het uitkopen van (grond- en gebouw) eigenaren. Zeker bij de 
transformatie van industriegebieden is er een grote kans op verontreinigde grond vanwege de 
activiteiten in het verleden.  
 
Er zijn weinig ontwikkelaars die het risico aandurven (en kunnen) en in een lang transformatieproces 
willen en kunnen stappen. Er is meer vraag naar een kavel(s) of object, waarvan de ontwikkeltijd 
gemiddeld 5 jaar is. Dit maakt het ontwikkelen van kavels dus een stuk minder risicovol en 
interessanter voor partijen.    
 
2.1.3 Potentie  
Wanneer is een gebied geschikt om te transformeren? Er zijn een aantal gebiedskenmerken die de 
potentie toetsen (van Baar, 2018): 
 

1. Locatie 
Een dergelijk gebied moet dichtbij een stadscentrum liggen. Grondwaarde kan bij strategisch 
liggende locaties flink stijgen bij functiewijziging vanwege de stedelijke/ruimtelijke vraag 
vanuit de markt. Dit is interessant voor zowel ontwikkelaars als beleggers. De stad is een 
populaire vestigingsplaats (goede bereikbaarheid en voorzieningen), wat zowel voor bedrijven 
als voor bewoners een interessante locatie. Een binnenstedelijke locatie zal minder 
markt/verkoop risico hebben dan een locatie buiten de binnenstedelijke afstand. 

2. Schaalgrootte  
Een transformatie gebied heeft vaak industriële, haven of bedrijfsmatige kenmerken. Dit zijn 
over het algemeen terreinen die niet uit één te ontwikkelen kavel bestaan en een fors aantal 
vierkante meters bevatten. Deze terreinen komen het meest in aanmerking vanwege de vele 
mogelijkheden en de uiteenlopende functies die er mogelijk zijn.  

3. Grondwaarde  
De grondwaarde van een potentieel transformatiegebied ligt hoger dan dat van een gebied 
die geen potentie heeft om getransformeerd te worden. Het is echter wel zeer aannemelijk 
dat er een waardestijging gedurende de transformatie plaats gaat vinden. Ook het 
getransformeerde vastgoed levert meer op.  

4. Mogelijkheden tot functieverandering 
De veroudering van een gebied zorgt voor een functieverlies. Transformatiegebieden worden 
omgezet in een nieuw type gebied. Een gebied moet wel de ruimte en mogelijkheden hebben 
om deze functieverandering door te maken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er geen wonen 
is toegestaan vanwege bepaalde grondverontreiniging of geluidswaarden. Indien het mogelijk 
is deze belemmering weg te nemen ontstaat er transformatiepotentie.  

 
2.1.4 Samenwerking en actoren  
In een gebied zijn er meerdere functies nodig, een goede openbare ruimte, een initiatiefnemer(s) of 
een aanzet tot verandering, een programma, planvorming en daarnaast publieke of private partijen 
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die grootschalige investeringen faciliteren. Samenwerking tussen overheden, marktpartijen en andere 
actoren zijn in een gebiedsontwikkeling onvermijdelijk en cruciaal (Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, 2019) (Vijgenboom, 2008).  
 
In een gebiedstransformatie zijn vaak veel actoren met sterke belangen waardoor een intensief 
stakeholdersmanagement nodig is. Actoren in gebiedstransformaties zijn te onderscheiden in primaire 
stakeholders (overheid/gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, ondernemers, omwonende, 
eindgebruikers) en secundaire stakeholders (woningcorporaties, grondeigenaren etc.). Ze hebben 
allen hun eigen invloed op de gebiedstransformatie, wat de ontwikkeling vaak ook complex maakt (zie 
voor onderbouwing Bijlage 3, stakeholdersanalyse). Publiek Private Samenwerking (PPS) is een 
verband waar zowel de gemeente als de private partijen nauw met elkaar samen werken en waarbij 
elke partij in bepaalde mate zijn eigen (of gezamenlijke) expertise uitvoert (Kuijpers & van Breukelen, 
2017). Met name in gebiedstransformaties kan deze samenwerking van belang zijn. Het geeft de 
publieke partijen de mogelijkheid om dicht op de activiteiten en realisatie te zitten en met behoudt 
van regie. Partijen binden zich dus aan elkaar gedurende het transformatietraject maar zetten hun 
eigen specifieke kennis in. Een aantal kenmerken zijn volgens Steigenga (2015) onder andere: kosten 
en risico’s worden gedeeld, gezamenlijke doelstelling, maatschappelijke en commerciële kenmerken, 
beide partijen behouden hun identiteit en verantwoordelijkheid en de afspraken liggen vast in een 
privaatrechtelijke overeenkomst (p. 72).  
 
De context van gebiedsontwikkeling wordt voornamelijk gevormd door economische en 
sociaaleconomische ontwikkelingen (Vijgenboom, 2008). Daarnaast heeft het overheidsbeleid op 
verschillende schaalniveaus, op gebied van ruimte, grond, infrastructuur, milieu en Europees beleid 
een belangrijke rol.  
 

2.1.5 Flexibele gebiedsontwikkeling 
De (literatuur van de) flexibele stad (Bergevoet & Tuijl, 2013) beschrijft hoe braakliggende terreinen 
en leegstaande gebieden door middel van flexibele gebiedsontwikkeling succesvoller ontwikkelt 
kunnen worden. Gebiedsontwikkeling vraagt een vernieuwende aanpak vanwege veranderende 
visies en processen. Aspecten die hierbij aan de orde zijn: een einde aan demografische groei, 
leegstand en krimp, de systeemcrisis (instrumentarium is aanbodgericht terwijl er behoefte is aan 
vraaggericht), de verandering van nieuwbouw naar meer hergebruik van gebouwen, van aanbod 
gestuurd naar vraag gestuurd en van maakbaarheid naar onvoorspelbaarheid.    
 
Flexibele gebiedsontwikkeling vraagt een andere aanpak in transformatiegebieden en kan helpen bij 
een beter proces. Door stapsgewijs te ontwikkelen, krijgt een gebied vormen vanuit bestaande 
gebiedskwaliteiten, krijgen stakeholders en gebruikers een toenemende invloed en kan er beter 
worden gereageerd op vooraf onbekende maatschappelijke dynamiek. Deze ontwikkelwijze verschilt 
groot ten opzichte van de gangbare manier van ontwikkelen. Men ging eerst uit van één enkele grote 
stap naar het vastgelegde eindbeeld van een gebied, terwijl flexibel ontwikkelen zich focust op kleinere 
stapjes en juist een startbeeld (Bergevoet & Tuijl, 2013). Startbeelden vormen een integrale weergave 
van mogelijkheden op korte termijn en geven inzichten in de juridische, procesmatige, financiële en 
ruimtelijke gevolgen. Er ontstaat hierbij een flexibele en wendbare strategie. De maat, aard, duur en 
impact van deze stappen worden op projectbasis bepaald.  
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Flexibele gebiedsontwikkeling is gebaseerd op een conditie van permanente tijdelijkheid en is te 
beschrijven aan de hand van drie typen flexibiliteit:  

- Lokale flexibiliteit  
- Gebruiksgerichte flexibiliteit  
- Tijdgerelateerde flexibiliteit  

 
Lokale flexibiliteit 
Waar eerst zoveel mogelijk bestaande elementen verwijderd werden vanwege het beheersbaar maken 
van processen, is er bij flexibele ontwikkeling juist aandacht voor herontwikkeling vanuit specifieke 
lokale condities. Er ontstaat hierdoor meer draagvlak, lagere investeringen, kortere procedures en 
bouwtijden, een hoger draagvlak en lokale kwaliteit.   
 
Gebruiksgerichte flexibiliteit 
Een vooraf vastgestelde ontwikkeling, met een bijbehorende marktonderzoeken en eindbeeld, is 
speculatief van aard. De kans bestaat (doordat men te gefocust is op het eindbeeld) dat men de 
daadwerkelijke behoefte van de toekomstige gebruiker voorbij laat gaan. Door beslissingen niet te 
nemen in een vast team met een vast eindbeeld, maar alle partijen en stakeholders die belangrijk zijn 
voor de nieuwe ontwikkeling mee te nemen, wordt er specifiek ruimte ontwikkeld waar vraag naar is. 
Dit is ook wel kenmerkend voor een bottom-up beleid. 
 
Het laat invloeden van verschillende stakeholders dus toe. Adviseurs zoals architecten en 
stedenbouwkundige brengen de eerste stappen in kaart op basis van de wensen van stakeholders en 
nemen gezamenlijk besluit. Vanwege dit besluit, committeren alle betrokkenen zich en voeren ze hun 
eigen taken en verantwoordelijkheden uit. Het vroeg betrekken van stakeholders in het 
besluitvormingsproces van een transformatiegebied zorgt voor voldoende draagvlak.  
 
Tijdgerelateerde flexibiliteit 
Stapsgewijze ontwikkeling maakt het mogelijk om flexibel te zijn tijdens de gebiedsontwikkeling. Zo 
kunnen veranderingen in de markt of nieuwe inzichten gaandeweg nog worden meegenomen, 
partijen die later aanschuiven kunnen nog invloed uitoefenen en is het mogelijk om tijdens 
ontwikkeling te experimenteren en bevindingen in de besluitvorming aan te passen. De literatuur ‘de 
spontane stad’ (Urhahn, 2011) bevestigt dit: het is belangrijk ruimte te bieden aan spontane 
initiatieven en het organiseren van een meerjarig commitment. Ook wordt het zo mogelijk 
investeringsrisico’s te spreiden. Onvoorziene initiatieven of gebeurtenissen kunnen worden 
meegenomen in het ontwikkeltraject.  
 

2.1.6 Onderzoek gebiedstransformaties in relatie tot gebiedsaanjagers 
Wanneer er gekeken wordt naar een gebied in relatie tot een gebouw en om het effect te kunnen 
meten, moeten er een aantal aspecten worden uitgezocht op gebiedsniveau (Wellink, 2008):  

1. Initiatiefnemers  
Initiatiefnemer van het gebied  

2. Betrokkenen en aandeel  
3. Ontwikkelstrategie  

Welke strategie is succesvol en heeft het toekomstige programma een relatie met de 
gebiedsaanjager?   
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4. Programma  
5. Samenwerking tussen stakeholders 
6. Gemeentelijke rol 

In hoeverre is een type rol van de gemeente beslissend bij een succesvolle transformatie? 
7. Identiteit en imago gebied   

Hoe kan identiteit bijdragen aan de gebiedsontwikkeling en hoe heeft het imago van het 
gebied zich gevormd na inzet van de gebiedsaanjager(s)?  

8. Overige belangrijke aspecten die helpen bij de start van een gebiedstransformatie 
 
Om de wisselwerking te onderzoeken is het ook belangrijk om te kijken naar hoe het succes van een 
gebied uiteindelijk heeft gezorgd voor een impuls voor de woningbouw of verdere uitbreiding van het 
gebied. De vraag is namelijk wanneer beleggers bereid zijn te investeren en waar een gebied aan moet 
voldoen, willen andere partijen zich ook vestigen in het gebied (Wellink, 2008).  

1. Timing 
2. Status gebied  
3. Mate van bekendheid, imago en voorzieningenniveau  

  



 
   

 
 

22 

2.2  Een gebiedsaanjager 
Een gebiedsaanjager op gebouwniveau is een gebouw of een cluster gebouwen dat een 
gebiedstransformatie zichtbaar positief heeft veranderd. De functie ervan kan verschillen: horeca, een 
cultuurvoorziening, informatievoorziening en/of creatieve ruimten (Wellink, 2008). Het zorgt ervoor 
dat mensen het gebied in komen, er positief kennis mee maken en daardoor er een imagoverandering 
ontstaat. Doordat het gebied beter op de kaart wordt gezet, wordt het interessant om het 
gebiedsontwikkelproces voort te zetten. Gebiedsaanjagers kunnen bijdragen aan de start van een 
gebiedstransformatie. Een gebiedsaanjager wordt vroegtijdig in het proces ingezet, zodat het invloed 
uit kan oefenen op het gebied en/of kan helpen bij het toekomstbeeld (Zaadnoordijk & Claassen, 
2011). Uit de theorie blijkt dat gebiedsaanjagers ook verder in het proces nog voorkomen. Dit blijkt uit 
het onderzoek in Bijlage 1.2 waar de faseringen verder zijn uitgewerkt. In dit onderzoek wordt er 
gefocust op hoe een gebiedsaanjager de start kan bevorderen. De vraag hierbij is dan wat en hoe groot 
het effect is van een aanjager en wat de impact hiervan is op het proces. Een aanjager kan vanuit 
verschillende motieven worden ingezet en ook het beoogde doel kan verschillen. Zo kan een aanjager 
bijvoorbeeld zorgen voor het opstarten, verrijken, versnellen of waarde creëren binnen een 
transformatiegebied.   
 
Samengevat heeft een gebiedsaanjager volgens Wellink (2008, p. 20) de volgende definitie:  
‘Een gebouw met een bepaalde functie dat een sterke relatie heeft met de gebiedsontwikkeling waarin 
dit gebouw zich bevindt, die in een vroeg stadium doelbewust wordt ingezet door initiatiefnemers met 
als doel sturing te geven aan de koers en voortgang van de gebiedsontwikkeling.’ 
 
Een gebiedsaanjager kan volgens Verheul (2013) verschillende waarden hebben: de intrinsieke 
waarden, het symbolische- of ansichtkaartwaarden, sociale aanjagende functie of economische 
aanjagende functie. Het intrinsieke gebruik gaat over de functie die de aanjager heeft. De symbolische 
of ansichtkaartwaarde gaat over de mate waarin een object iconisch is, het kan dan dat het imago van 
een stad of wijk verbeterd hierdoor. De sociale aanjagende functie gaat over het creëren van een 
levendig publiek domein en de economische aanjagende functie is zichtbaar bij de omliggende 
bedrijven en de vastgoedwaardes in de omgeving. In dit onderzoek wordt er gefocust op intrinsieke- 
en symbolische/ansichtskaartwaarde en sociale aanjagende functie.  
 
2.2.1 Waarom gebiedsaanjagers 
Transformatiegebieden hebben over het algemeen een slecht imago en weinig identiteit. Het trekt 
mensen niet om er te komen of marktpartijen om erin te investeren. Daarnaast is de vraag: wie begint 
er? Wie neemt het voortouw, wie gaat het financieren en welke rollen spelen marktpartijen en 
gemeenten daarin? Vanwege hoge voorinvesteringen, hoge risico’s, een slecht imago, stakeholders en 
belangen, versnipperd eigendom en vaak negatieve milieufactoren brengt onzekerheid met zich mee. 
Dit kan weggenomen worden door gebiedsaanjagers die gebiedspotentie laten zien, het imago 
veranderen en partijen met elkaar verbindt. Door laagdrempelige, publiekstrekkende en reuring 
gevende initiatieven te initiëren in het begin van het transformatieproces, wordt er vertrouwen uit 
uitgestraald en de interesse van investerende marktpartijen gewekt.  
 
Tijdelijke functies, ook wel een vorm van placemaking/placetesting, blijken steeds vaker belangrijk te 
zijn en spelen een grote rol bij gebiedstransformaties (Grundmann,2019) (Schönau & de Bruijne, 2008) 
(Sijbers & Peek, 2010). Het zorgt voor bekendheid, ingebruikname van het gebied en de functies 
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kunnen vast worden doordat het vaak blijkt dat de functie een zeer positieve bijdrage levert aan het 
gebied. Tijdelijkheid kan ook helpen bij lokale verhalen en visievorming. Het geeft een spontane functie 
waar voorheen niet aan is gedacht een kans om heel goed te werken. Een gebiedsaanjager (zowel 
tijdelijk als vast) kan helpen de identiteit vast te stellen en het imago te veranderen, wat bijdraagt aan 
het gebiedstransformatieproces (Joustra, 2005). Gebiedsaanjagers zijn in die zin dus (zowel 
maatschappelijk, financieel en procesmatig) waarde verhogend. In Bijlage 1.3 worden de termen 
placemaking en gebiedsbranding uitgebreider uitgelegd. 
 
Verschillende aanjagers  
Verschillende partijen hebben belang bij gebiedsaanjagers zoals in de stakeholders analyse in bijlage 
2, is weergegeven. Er kunnen daarom ook verschillende initiatiefnemers zijn die een aanjager initiëren 
zoals een gebiedsontwikkelaar die het gebied meerwaarde wil genereren, de gebruiker met een 
onderscheidend initiatief of een gemeente met een onderliggende agenda. Het type initiatiefnemer 
bepaalt tevens ook het type aanjager vanwege de achterliggende motieven en belangen.  
Gebiedsaanjagers kunnen in veel verschillende vormen voorkomen. In de vorm van een gebouw maar 
ook andere werken bijvoorbeeld de Erasmusbrug in Rotterdam. De brug heeft een zeer succesvolle 
werking gehad door zowel het leggen van verbinding tussen noord en zuid als het hebben van een 
iconische uitstraling. De brug werd een stadssymbool en leidde tot investeringen. 
 
In dit onderzoek wordt er gefocust op gebiedsaanjagers als gebouw. Hier zijn ook al voorbeelden in 
verschillende vormen van te zien. Een zeer bekende en succesvolle casus is Katendrecht waarbij de 
Fenix foodfactory voor een aanjaageffect heeft gezorgd. De foodfactory was samen met andere 
initiatieven zoals een circus, theater en evenementen, een tijdelijke invulling van één van de 
Fenixloodsen. De creatieve laagdrempelige initiatieven hebben Katendrecht op de kaart gezet 
waardoor een bekender en levendiger gebied is ontstaan met een positief imago (Heijmans, 2015). 
Een ander kleinschaliger voorbeeld is de Westergasfabriek in Amsterdam (Claassen et al., 2012). Na 
veel tijdelijke invulling zijn er nu in de voormalige fabriek vaste culturele en creatieve instanties 
gevestigd. Het gebouw trekt vele bezoekers uit de hele stad en wordt gezien als zeer waardevolle en 
gewaardeerde verblijfsplek.  
 
Gebiedsaanjagers komen overal voor, zowel tijdelijk als vast, helpen bij het verlevendigen van het 
gebied door aantrekken van publiek. Het effect van de (al dan niet tijdelijke) ingebruikname van de 
gebouwen heeft uiteindelijk baat bij het transformatieproces en tillen een gebied zo naar een 
kwalitatiever niveau. Daarnaast kan een gebiedsaanjager helpen partijen te verbinden en mee te 
krijgen in de gebiedsontwikkeling (Wellink, 2009).  
 
2.2.2 Onderzoek gebiedsaanjagers in relatie met gebiedstransformaties  
Een aanjager heeft vaak een doel, bepaalde eigenschappen van het gebouw, een economische en 
maatschappelijke waarde, een bepaalde functie en draagt op een bepaalde manier bij aan het gebied. 
Hieronder zijn een aantal aspecten benoemd die een aanjager kenmerken. Om het effect van een 
aanjager in een gebiedsontwikkeling te kunnen meten is het van belang de volgende aspecten te 
onderzoeken:  

1. Moment van initiatie  
Wanneer is het gebouw ingezet en is dit bepalend voor succes? 

2. Locatie van gebiedsaanjagers  
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Is de locatie bepalend voor succes?  
3. Gebouweigenschappen aanjager 

Type functie, uitstraling, doelgroep, levensduur (tijdelijk of blijvend) en bestaande/nieuwbouw  
4. Opzettelijk of onopzettelijk  
5. Doel aanjager1 

Met welk doel is een (bewuste) aanjager ingezet?  
6. Branding en marketing  

In welke mate en op welke manier is het gebouw onder de aandacht gebracht 
7. Mate van succes over de tijd heen  
8. Overige belangrijke aspecten die helpen bij de start van een gebiedstransformatie 

 

2.2.3 Meetbaarheid  
Als een aanjager bewust is ingezet dan kan er gemeten worden of het positief heeft gewerkt of heeft 
gefaald. Dit kan door economische impact (vastgoedwaardeontwikkeling of vooruitgang van 
restaurants/hotels etc.) of door het ondervragen van bezoekers/gebruikers.  

2.3 Conclusie 
Om antwoord te geven op de deelvraag: ‘wat kenmerkt gebiedstransformaties en gebiedsaanjagers 
en wat komt er kijken bij het gebiedstransformatieproces?’ blijkt dat de aanpak van 
gebiedstransformaties de afgelopen jaren sterk zijn veranderd van meer top down aanpak naar 
bottom-up, organisch en flexibel. Gebiedstransformaties zijn zeer afhankelijk van het economische 
klimaat en vergen een lange adem. 
 
Kenmerken van transformatiegebieden zijn de ligging, schaalgrootte, grondwaarde en 
functieverandering van industriële/bedrijfsmatige achtergrond naar multifunctioneel gebied. Gebieds-
liftende aanjagers worden vaak in het beginproces ingezet, zo kan de transformatie makkelijker 
worden opgestart. Een aanjager kan helpen opstarten, liften, vertrouwen geven en 
marktpartijen/investeerders/bezoekers op termijn aantrekken. Voorbeelden zijn er, maar nog te 
weinig strategisch. Aanjagers komen in verschillende soorten/typen voor, afhankelijk van de 
initiatiefnemer en type gebied, is een vorm van placemaking en kan bijdragen aan de 
identiteitsvorming en verandering van het imago. Het blijkt dus dat gebiedsaanjagers sterk in het 
proces bijdragen maar dat er nog niet duidelijk is hoe dit strategisch en gestuurd kan. De opgestelde 
onderzoekscriteria worden in hoofdstuk 3 gebruikt om de casestudies te analyseren.  
 
  

 
1Het doel van een aanjager kan zijn het opstarten, verrijken, versnellen of het creëren van waarde in 
een gebied.  
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Hoofdstuk 3. Casestudies  
 
Uit de theoretische benadering van gebiedsaanjagers en gebiedstransformaties in hoofdstuk 2 is 
gebleken dat binnenstedelijke transformatiegebieden potentie en noodzaak hebben om ontwikkelt te 
worden. Ook bleek dat gebiedsaanjagers een uitkomst, cruciaal en doorslaggevend kunnen zijn bij de 
start. In dit hoofdstuk wordt de wisselwerking tussen gebied en gebouw in de praktijk onderzocht. Er 
wordt gekeken naar welke gebouwen een aanjager zijn geweest voor het transformatiegebied en wat 
daarvan de eigenschappen en kenmerken zijn. Door het onderzoeken van cases van (deels) afgeronde 
transformatieprojecten zal er ook duidelijk worden welke werkingen (doelen/effecten) een aanjager 
heeft op een gebied en wat er nodig is om dit te bereiken.  
 
Bij elke casestudie worden dezelfde onderzoeksvragen gehanteerd zodat er een theorie kan ontstaan 
(zie vragenlijst in Bijlage 4). Als experts zijn telkens de gemeente, de overkoepelende ontwikkelaar en 
soms ook nog de stedenbouwkundige geïnterviewd (zie Bijlage 8 voor toelichting personen). De 
volgende gebieden worden onderzocht: Spoorzone te Tilburg, NDSM-werf te Amsterdam en de 
Binckhorst te Den Haag. Aan het begin van elke casestudie zal er een tijdlijn te zien zijn zodat er 
duidelijk wordt wanneer en waar in het proces gebiedsaanjagers zijn ontstaan.  
 
In onderstaande figuren is te zien hoe de casestudies zijn ingedeeld en welke onderzoekcriteria worden 
aangehouden, deze zijn in hoofdstuk 2.1.5 en 2.2.2 al als resultaat geformuleerd. Vanuit deze 
onderwerpen zijn interviewvragen ontworpen. Daarnaast zijn er nog een aantal inleidende vragen, 
algemene vragen en afsluitende vragen geformuleerd.  
 

Figuur 5,  
Onderzoekscriteria 
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3.1  Caseselectie en uitwerking  
 
Mede op basis van het rapport stedelijke verdichting: een ruimtelijke verkenning van binnenstedelijk 
wonen en werken (Nabielek, Boschman, Harbers, Piek, & Vlonk, 2012) zijn er een aantal criteria 
vastgesteld om waardevolle en bruikbare cases te kunnen selecteren, zie Tabel 2. De criteria zijn 
belangrijk om het onderzoek betrouwbaar en valide uit te voeren. De criteria zijn gebaseerd op het 
theoretisch kader in hoofdstuk 2.1 en zijn in de onderstaande tabel te zien. Elk criteria beslaat 1 punt.  
 
Tabel 2 
Selectiecriteria casestudies  

 
In Bijlage 7 is te zien welke gebieden nog in overweging zijn genomen en hoeveel punten ze hebben 
gescoord. Er zijn in totaal drie gebieden geselecteerd om te onderzoeken. Het aantal casestudies is 
gekozen vanwege het tijdsbestek waarbinnen het onderzoek uitgevoerd moet worden. De volgende 
gebieden voldoen aan alle criteria (een gescoorde 9 punten) en zijn geselecteerd om te onderzoeken: 

• Spoorzone, Tilburg 
• NDSM Werf, Amsterdam  
• Binckhorst, Den Haag   
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De gebieden liggen elk in een andere stad, Amsterdam, Den Haag en Tilburg, om de spreiding te 
bevorderen en de representativiteit te verhogen. Door spreiding zijn er meer valide conclusies te 
trekken. Naast de verschillen in gemeente worden ook andere contextuele factoren zoals 
gebouwlocatie onderzocht. De gebieden zijn binnenstedelijk, gelegen op een goed bereikbare locatie 
en hadden voorheen een slecht imago. De gebieden hebben hun primaire functie verloren en stonden 
leeg of zijn gekraakt. Elke casus heeft één of meerdere ontwikkelaars die werken aan het gebied en 
dus relevante informatie kunnen bieden.  
 
Daarnaast is een gemeente altijd een dominante partij en bij elke case geïnterviewd. De geïnterviewde 
personen van de instanties die bij de casestudies betrokken zijn, hebben allen voldoende kennis van 
en ervaring met transformatiegebieden en oefenen een hogere functie in het bedrijf uit. Dit zorgt voor 
een hogere betrouwbaarheid.   
 
Methode van uitwerking  
De casestudies zijn in dit hoofdstuk compact beschreven en volledig uitgewerkt in Bijlagen 24 t/m 26. 
De uitgewerkte interviews met betrekking tot de casestudies zijn uitgewerkt in Bijlagen 10 t/m 21.   
Op basis van de te onderzoeken aspecten, zie figuur 5, is er een kleurencodering aangemaakt, deze 
kleurcodes zijn in Bijlage 9 weergegeven. De uitgewerkte interviews zijn per onderzoeksonderwerp 
gecodeerd. Deze kleuren zijn later gesorteerd en onder elkaar gezet. Door de uitspraken per kleur 
(onderzoeksaspect) te analyseren, was het mogelijk een theorie te vormen uit de verschillende 
visies/meningen/theorieën van zowel de casestudies en de onafhankelijke experts.   
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Spoorzone Tilburg 

Figuur 6 
Artist Impression 
  
 

Noot. Overgenomen van https://www.spoorzone013.nl/wp-
content/uploads/2019/01/Bogdan-van-Broeck.jpg 
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3.2 Casestudie 1. Spoorzone, Tilburg  
(De volledige uitwerking casestudie 1 is te vinden in Bijlage 24) 

 
Figuur 7 
Algemene gebiedsinformatie 

Noot. Figuur overgenomen van https://www.spoorzone013.nl/wp-
content/uploads/2019/01/Bogdan-van-Broeck.jpg 
 

3.2.1 Toelichting gebied  
 
Het ontstaan en de start ontwikkeling van de Spoorzone  
Tussen 1868 en 2011 bevond zich op deze plek de werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen (NS).  
In 2011 kocht de gemeente de werkplaats. Joep Frenken (Bijlage 10) geeft aan dat de gebouwen zijn 
ontworpen om spoormateriaal te repareren en te produceren waardoor een passende functie soms 
lastig te bedenken is. Een aantal geschikte gebouwen zijn als eerste gerenoveerd waar functies zoals 
horeca, startende ondernemers en kennisfuncties in gerealiseerd zijn. In de tijdlijn (figuur 8) is te zien 
wanneer welke gebouwen en activiteiten een impuls hebben gegeven aan het gebied.  
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De gemeente kocht het gebied aan met als doel het gebied te transformeren naar een binnenstedelijk 
woon, werk en recreatiegebied. De oude bebouwing werd functioneel gebruikt voor nieuwe (eerst 
veelal tijdelijke) functies. De gemeente heeft veel inspraak in het gebied vanwege het vele eigendom 
in het hart van de Spoorzone. Bewust, vanwege de zeggenschap die zij daardoor behouden voor deze 
belangrijke binnenstedelijke ontwikkeling. Het gebied werd gestart met een strikt masterplan.  
 
Stakeholders, grondeigenaren en belangen  
De gemeente is eigenaar van het hart van het gebied en hanteerde hierbij een intensief 
stakeholdersmanagement. Frenken (Bijlage 10) noemt vertrouwen als belangrijkste factor tijdens de 
ontwikkeling. Stakeholders zijn vroeg betrokken bij het transformatieproces. Er is vanaf het begin 
aangegeven dat een ontwikkeling in ieders belang is, ze bereidt zijn samen te werken en 
ideeën/initiatieven vanuit de omgeving mee te nemen in de planvorming.  
 
(Verhouding en sturing) marktpartijen & gemeentelijke rol 
De gemeente is vrij snel een PPS-constructie aangegaan met SDK-vastgoed. Waarbij ze samen sturen 
op de gebiedstransformatie. De gemeente heeft gebrek aan bepaalde expertise waardoor een 
samenwerking noodzakelijk is. Noortje Goossens (Bijlage 11) gaf aan dat SDK vooral focust op de opstal 
ontwikkeling en de realisatie, de gemeente meer vanuit planologisch, stedenbouwkundig oogpunt en 
het programmatisch sturen. De gemeente werkt nauw samen met andere marktpartijen en 
initiatiefnemers met een goed idee.  
 
Toekomstige programma en de behouden bouw in het gebied  
Het gebied kent een zeer duidelijk eindbeeld. De gemeente weet goed waar het gebied voor staat en 
welke aspecten er nodig zijn om tot een succesvolle ontwikkeling te komen. Zo is er een duidelijk 
koersdocument, zijn er verschillende kernwaarden opgesteld en zijn de toekomstambities duidelijk. 
Omdat het gebied slecht op de kaart stond wordt er geïnvesteerd in publieksfuncties en ook staat het 
gebied in het teken van onderwijs en kennisdeling wat mensen dichterbij elkaar brengt. Er is gekozen 
om zoveel mogelijk bestaande bebouwing te behouden vanwege kansen die het biedt op gebied van 
identiteit, onderscheiding en functiemogelijkheden.  
 
Ontwikkelstrategie 
De gemeente en betrokken partijen hebben samen een strikt masterplan ontwikkeld toen ze net 
begonnen met de Spoorzone volgens Frenken (Bijlage 10). Vanwege verdere ontwikkelingen en 
nieuwe inzichten is er besloten dat het plan geen goede basis meer vormde om tot een gedegen 
ontwikkeling te komen. Er kwam een koersdocument waarin ruimte is voor onverwachte potentiële 
initiatieven en community building. Het is een sturend document waarbij gefaseerd ontwikkeld wordt. 
Het gebied moest op de kaart komen: placemaking en activiteiten in het gebied zijn daarbij belangrijk 
geweest. 
 
Imago ontwikkeling  
Frenken (Bijlage 10) gaf aan dat het hek weghalen de eerste stap in de goede richting was. Door 
publieke functies zoals horeca en evenementen te initiëren kregen mensen een ander beeld bij de 
Spoorzone, hier is bewust op ingezet. Ook zijn de gebouwen door creatieve ondernemers in gebruik 
gegeven. Dit gaf het gebied kleur en een positiever imago. 
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Overige hulpmiddelen t.a.v. het gebied  
Infrastructuur is erg belangrijk geweest om de bereikbaarheid voor de bezoekers te vergroten. Het 
werd het laagdrempelig en toegankelijker voor bezoekers. Evenementen en horeca, een goede 
marketing en communicatiestrategie, investering in stakeholders en een betrouwbare gemeente een 
belangrijke fundering gevormd. Social media is hierbij belangrijk geweest. Ondernemers waren in feite 
ambassadeurs van het gebied. Ook heeft de gemeente een website ontwikkeld waarbij men naar 
verschillende ondernemers kon worden doorgelinkt.  
 
Gebiedsaanjagers  
De gebiedsaanjagers in de Spoorzone benoemd door de experts zijn de LocHal, de 
binnentuingebouwen en de cluster Hall of fame, Koepelhal en Wagenmakerij (zie figuur 9).  

 
Tijdlijn proces Spoorzone 
De tijdlijn in Figuur 8 geeft een overzichtelijk beeld wanneer welke gebiedsaanjagers zijn geïnitieerd 
en overige belangrijke gebeurtenissen.   

 
Figuur 8 
Tijdlijn proces spoorzone  
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3.2.2 Aanjagers  
 
Figuur 9  
Overzicht gebiedsaanjagers en kenmerken.  

Noot. Figuren overgenomen van https://lochal.nl,https://www.facebook.com/raw013/photos/, 
https://www.heuvelpoort.nl/parkeren-buurt-koepelhal/  
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Toelichting  
 
LocHal 
De LocHal is een veelzijdig gebouw en is een zeer belangrijk transformatieproject binnen de Spoorzone. 
Het gebouw heeft al meerdere prijzen gewonnen voor zowel concept als uitstraling. Het gebied moest 
komen te staan voor een plek waar men kennis kan delen en waar ontmoeting plaats vindt. De 
gemeente Tilburg heeft daarom bewust voor een bibliotheek met verschillende voorzieningen 
gekozen. Het concept moest aanslaan en indruk maken voor een groot publiek zodat men met een 
andere blik zou gaan kijken naar de Spoorzone. Naast dat het concept zeer geslaagd is geeft het 
gebouw, ingezet door de gemeente, ook vertrouwen aan toekomstige investeerders.  
 
Gebouwen rondom binnentuin 
Deze benoemde gebiedsaanjagers zijn bewust ingezet door de gemeente Tilburg als tijdelijke functie 
voor creatieve en startende ondernemers. De doelgroep kan hier zeer goedkoop ruimten huren voor 
zowel het tijdelijk in gebruik nemen tijdens planvorming en om een vorm van placemaking mogelijk te 
maken. Naast creatieve ruimte bevindt zich hier ook een theater en horecavoorziening. De doelgroep 
staat bekend als pioniers in transformatiegebieden die veel kleur en reuring met zich meebrengen zegt 
Goossens (Bijlage 11).  
 
Koepelhal, Wagenmakerij en Hall of Fame 
Dit cluster aan gebouwen heeft een aanjagende werking gehad vanwege de enorme publieke 
aantrekkingskracht die de gebouwen genereerde. Evenementenvoorzieningen met grote variatie en 
een centrum voor urban culture die veel levendigheid en community gevoel met zich meebracht.  De 
grootschalige evenementen voorzieningen vervullen een tijdelijke rol tijdens definitieve planvorming. 
Deze gebouwen hebben mede de identiteit laten ontstaan.  
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NDSM-Werf Amsterdam 

Afbeelding 2, Gemeente 
Tilburg z.d.)  

Figuur 10, 
Artist Impression  

Noot. Overgenomen van https://www.bmb.nl/projecten/nautisch-
ndsm.html 
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3.3 Casestudie 2. NDSM-Werf, Amsterdam 
(De volledige uitwerking casestudie 2 is te vinden in Bijlage 25) 

 
Figuur 11 
Algemene gebiedsinformatie 

Noot. Figuren overgenomen van https://www.bmb.nl/projecten/nautisch-ndsm.html 
 

3.3.1 Toelichting gebied  
 
Het ontstaan van het NSDM-werf 
NDSM Werf stond voor de scheepsbouw. In 1915 vond het bedrijf de Nederlandse Scheepsbouw 
Maatschappij na uitbreiding zijn plek aan de Cornelis Douwesweg in Amsterdam Noord (nu NDSM-
Werf). In 1920 vond ook de Nederlandse Dok Maatschappij op het NDSM een plek. De bedrijven 
fuseerde: het werd NDSM. In 1984 raakte het gebied leeg. De rijke geschiedenis is nog steeds groots 
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te ervaren en heeft de naam een link naar het verleden. Clemens Nuijens (Bijlage 12) geeft aan dat er 
een aantal gebouwen, kranen en het gebied zelf zijn aangewezen als rijksmonumenten.  
 
De leegstaande gebouwen trokken creatievelingen zoals kunstenaars, skaters, theatermakers en 
architecten. De gemeente startte met het creëren van een culturele vrijplaats (Loos, 2019). De stichting 
Kinetisch Noord ontwikkelde als eerste een gebiedsaanjager, de NDSM-loods. De grootste broedplaats 
van Nederland ontstond. Het gebied kwam onder de aandacht van publiek: steeds meer initiatieven 
volgden. Danielle Rossmeissl (Bijlage 13) geeft aan dat de gemeente pas later begon met de 
transformatie- en gebiedsplannen m.b.v. een principe- en investeringsbesluit. Vervolgens stapte ze in 
een PPS met BMB-ontwikkeling om het gebied verder te ontwikkelen.  
 
Het gebied is onderverdeelt in drie deelgebieden (zie figuur 12): NDSM-west, NDSM-oost en NDSM-
noord. Het gebied NDSM-noord ligt stil en wordt voor zover niet ontwikkeld. Op NDSM-oost liggen 
voornamelijk industriële creatieve loodsen en wordt nu gebruikt voor onder andere festivals en 
evenementen. In NDSM-west wordt grootschalig mixed-use ontwikkeld. In de tijdlijn (figuur 13) is goed 
te zien wanneer welke gebouwen en activiteiten een impuls hebben gegeven aan het gebied. 
 

Figuur 12 
Verdeling NDSM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot. Figuren via D. Rossmeissl, persoonlijke communicatie, 18 maart 2020 
 
Stakeholders, grondeigenaren en belangen  
De gemeente had de grond en opstal in handen. Vanwege de PPS verliep de ontwikkeling soepel. De 
stichting Kinetisch Noord was de eerste initiatiefnemer in het gebied, dat begon met een renovatie 
van een loods tot een creatieve hub. Stichting NDSM beheert en programmeert het gebied en zijn 
eigenaar van de creatieve loodsen (J. van der Storm, persoonlijke communicatie, 30 april 2020). Deze 
stichting wordt gevormd door gebouweigenaren en gebruikers, waardoor er een goede binding is met 
de stakeholders en de activiteiten in het gebied. Later kwam er een nieuwe ondernemersvereniging 
die verschillende belangen behartigt en initiatieven waar maakt.  
 
(Verhouding en sturing) marktpartijen & gemeentelijke rol 
Volgens Rossmeissl (Bijlage 13) heeft de gemeente hier een sterk faciliterende rol. Men mag afwijken 
van het plan, er moet wel worden voldaan aan bepaalde eisen. De gemeente is zeer actief betrokken. 
Zowel op stedenbouwkundig niveau als in de participatie van de gebiedsstichtingen. Voor elk kavel 
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wordt een kavelpaspoort uitgegeven waardoor de gemeente invloed heeft op het programma. Er zijn 
geen andere grote ontwikkelaars in het gebied aanwezig.    
 
Toekomstige programma en de behouden bouw in het gebied  
De insteek in het gebied is ‘mix to the max’, het programma moet zeer gevarieerd worden 
(Herbestemming, z.d.). De oude gebouwen en loodsen krijgen nieuwe (creatieve)functies zoals 
kantoren, creatieve ruimte en hotels met een rauw randje. Het gebied staat voor kunst en creativiteit. 
Veel gebouwen hebben ook een monumentale status gekregen vanwege de historische identiteit.  
 
Ontwikkelstrategie  
Geen eenduidige strategie maar Rossmeissl (Bijlage 13) geeft aan dat er een slow grow aanpak is zodat 
het gebied continue markt up-to-date is. In 2013 kwam er een investeringsbesluit, dit besluit is 
inmiddels geactualiseerd op basis van de markt volgens Nuijens (Bijlage 12). Ook het bestemmingsplan 
en de kaders zijn bijgesteld. Er worden tijdelijke initiatieven en experimenten met functies 
voornamelijk vanuit de creatieve sector, en met oog voor het verleden, gefaciliteerd. Er is geen 
duidelijk eindbeeld en geen volgorde/tempo vastgesteld.  
 
Imago/identiteit  
De identiteit was overduidelijk aanwezig en is ook gebruikt in de herontwikkeling van de gebouwen. 
Aan de nieuwe bebouwing zijn eisen gesteld omtrent de architectuur en het behouden van de oude 
staat. De identiteit wordt nadrukkelijk gebruikt in de gebiedsbranding. Het imago werd vrij snel na de 
ontwikkeling van de NDSM-loods positiever. De publiekstrekkende functies en evenementen hebben 
hiertoe geleidt.  
 
Overige hulpmiddelen t.a.v. het gebied  
Met de aanjagers was NDSM goed op de kaart te zetten volgens experts. De komst van een frequente 
pontdienst vanaf verschillende locaties heeft het gebied laagdrempeliger en toegankelijker gemaakt. 
Ook de komst van een stichting heeft ervoor gezorgd dat kunstenaars een plek kregen en dat er 
festivals georganiseerd konden worden. Tijdelijk gebruik heeft hier erg geholpen het gebied tijdens de 
planvorming al in gebruik te nemen en beter op de kaart te zetten.  
 
Aanjagers  
Gebiedsaanjagers volgens experts op het NDSM-werf zijn het Kraanspoorgebouw, NDSM-Loods en 
Number One (zie Figuur 14).  
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Tijdlijn proces NDSM-Werf 
De tijdlijn geeft een overzichtelijk beeld wanneer welke gebiedsaanjagers zijn geïnitieerd en overige 
belangrijke gebeurtenissen.   
 

Figuur 13 
Tijdlijn proces NDSM-Werf 
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3.3.2 Aanjagers  
 
 
Figuur 14 
Overzicht gebiedsaanjagers en kenmerken 

 
Noot. Figuren overgenomen van https://enbiun.nl/enbiun-moves-to-a-new-studio/  
https://www.ndsm.nl/location/number-one https://www.ndsm.nl/location/ndsm-loods//  
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Toelichting 
 
NDSM-loods  
De NDSM-loods was één van de eerste gebouwen die werd ontwikkeld. Nadat de initiatiefnemers het 
pand hadden gekraakt, gaf de gemeente hen de mogelijkheid om ontwikkelplannen in te dienen. Na 
goedkeuring ontstond hier een creatieve broedplaats met horecafunctie en theater, waar 
momenteel veel bezoekers op af komen. Naast dat het de creatieve maakindustrie versterkte, heeft 
dit gebouw bijgedragen aan de identiteit en de publieke trekkracht van het gebied.  
 
Kraanspoor gebouw 
Het Kraanspoor gebouw is aan het begin van de gebiedstransformatie getransformeerd naar een 
multi-tenant kantoor gericht op de creatieve- en mediabedrijven (OTH Architecten, 2007). Het 
gebouw zelf heeft een bijzondere uitstraling wat ook de aandacht trok van de media. Trude Hooikaas 
heeft het idee geïnitieerd en daar partijen bij gezocht. Vanwege deze succesvolle en bijzondere 
ontwikkeling zijn er meer particulieren en ontwikkelaars geïnteresseerd geraakt in het gebied.  
 
Number One  
Number One is het nieuwe hoofdkantoor van HEMA maar is wel multi-tenant georiënteerd. Het 
gebouw heeft geen bijzondere uitstraling. Hier is juist het type huurder als aanjager belangrijk 
geweest. Zo heeft de komst van HEMA voor veel vertrouwen gezorgd voor andere bedrijven. Het 
fungeerde als magneet. Daarnaast geeft de retail in de plint extra voorzieningen in het gebied.  
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Binckhorst, Den Haag 

Figuur 15 
Artist impression 

Noot. Afbeelding overgenomen van https://www.funda.nl/koop/den-
haag/appartement-40170889-zodiakplein-bouwnr-111/ 
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3.4 Casestudie 3. De Binckhorst, Den Haag  
(De volledige uitwerking casestudie 3 is te vinden in Bijlage 26) 

 
Figuur 16 
Algemene gebiedsinformatie 

Noot. Figuur overgenomen van https://www.funda.nl/koop/den-haag/appartement-40170889-
zodiakplein-bouwnr-111/ 
 

3.4.1 Toelichting gebied  
 
Het ontstaan van de Binckhorst    
Eind 19e eeuw stond Den Haag in het teken van de industriële ontwikkeling (Stedenman, z.d.). Toen 
der tijd vestigde fabrieken zich nog in de stad, waaronder de Caballerofabriek. Het gebied verloor 
langzaam zijn functie na de sluiting van de gasfabriek. Er kwamen verschillende kleine initiatieven en 
activiteiten. Anke Rolsma (Bijlage 14) geeft aan dat het gebied op basis van een gebieds-masterplan 
van Architectenbureau OMA en een top-down strategie van de gemeente ontwikkeld zou worden. Het 
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plan sneuvelde in de crisis in 2008 waarna er is besloten het gebied organisch te ontwikkelen met 
bottom-up initiatieven. Tijdelijke initiatieven uit de omgeving kregen de kans zich te bewijzen, wat erg 
succesvol bleek. De gemeente is leidend in nauwe samenwerking met ontwikkelaars en stakeholders.  
In de tijdlijn (figuur 17) is duidelijk te zien wanneer welke gebouwen en gebeurtenissen impulsen 
hebben gegeven aan het gebied.  
 
Stakeholders, grondeigenaren en belangen  
In de Binckhorst is er veel versnipperd eigendom. Dit kan een bedreiging zijn maar bij de Binckhorst is 
het benut als kans in een organische ontwikkelstructuur. Omwonende, initiatiefnemers, ondernemers 
en pandeigenaren sloegen de handen in één. Dit leidde tot interessante discussies en kernpunten. 
Netwerkbijeenkomsten, participatietrajecten en de organisatie van evenementen creëerde een 
binding. Hier was de gemeente ook actief in, wat resulteerde in daadwerkelijke realisatie geeft Bas 
Wiedeman (Bijlage 15) aan. Ook heeft de gemeente veel gewerkt aan het herontwikkelen van 
gebouwen en het initiëren van gebiedsaanjagers. Er kwamen steeds meer lokale ondernemers en 
initiatieven die het gebied op de kaart zetten.  
 
(Verhouding en sturing) marktpartijen & gemeentelijke rol 
De gemeente had hier een faciliterende rol en was zeer betrokken. De gemeente ondersteunt 
initiatieven, participeerde in participatietrajecten, nam de kernwaarden opgesteld door stakeholders 
mee in de planvorming en stelde ze zelf een aantal minimaal te behouden aandachtspunten op. Samen 
met Wiedeman (Bijlage 15) werken er nog een aantal grote ontwikkelaars in het gebied samen onder 
de naam: ‘We Think Binck’ (We Think Binck, z.d.). Zo kunnen ze gezamenlijke problemen in het gebied 
oplossen en een goede samenwerking bewerkstelligen. De gemeente ondersteund hen.  
 
Toekomstige programma en de behouden bouw in het gebied  
De gemeente streeft naar het zoveel mogelijk behouden van het vastgoed om de identiteit en het 
karakter te waarborgen. Momenteel staan er nog veel oude gebouwen en fabrieken in het gebied die 
gevuld zijn met nieuwe initiatieven. Er zijn per gebouw regels wat er mag worden aangetast en wat 
intact moet blijven. Het gebied zal een gemengd woon/werk/recreatiegebied met een rauw randje 
worden. Rolsma (Bijlage 14) geeft aan dat de ‘werk’ bestemmingen wel opnieuw moeten worden 
geïmplementeerd in de nieuwe plannen. 
 
Ontwikkelstrategie  
Nadat het masterplan geen draagkracht meer had vanwege de crisis is er voor een organische strategie 
gekozen. Het flexibele plan wordt met bewoners, bedrijven, de ontwikkelaars en vastgoedeigenaren 
uitgevoerd. Ruimte voor initiatieven en creatieve ondernemers gefaciliteerd door de gemeente zorgt 
voor een bottom-up gedragen ontwikkeling met wel een aantal strenge eisen om het belang van de 
stad niet uit het oog te verliezen. 
 
Imago ontwikkeling  
Bij de Binckhorst was een duidelijke rauwe identiteit aanwezig. Er zijn een aantal gebouwen 
aangewezen als waardevol om het karakter te waarborgen. Het rauwe en industriële randje wordt ook 
gebruikt in de gebiedsmarketing. Het imago wordt beter door de verschillende publiekstrekkende 
functies en evenementen maar kan nog beter onder de aandacht worden gebracht.  
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Overige hulpmiddelen t.a.v. het gebied  
Placemaking heeft het gebied in de crisistijd erg geholpen. Er is bottom-up initiatief genomen van de 
bewoners, ondernemers, creatievelingen en pioniers en er is geëxperimenteerd met horeca en 
evenementen om het gebied aantrekkelijker te maken voor de massa. Daarnaast geeft de gemeente 
aan dat het netwerk opgang brengen tussen de pioniers, ondernemers en gevestigde bedrijven 
belangrijk is en als er zich een goed initiatief aandient, dit potentiële kansen zijn. Investeringen door 
de gemeente in het openbaar gebied heeft gezorgd voor een boost en fungeerde als economische 
katalysator.  
 
Aanjagers  
De Caballero fabriek, de Fokkerterminal,  
Bink36 en Glaswerk, Capriole, en 
Kompaan zijn benoemd als aanjagers 
door de experts, zie Figuur 18 en 19. 
 
Tijdlijn proces Binckhorst 
De tijdlijn geeft een overzichtelijk beeld 
wanneer welke gebiedsaanjagers zijn 
geïnitieerd en overige belangrijke 
gebeurtenissen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 17 
Tijdlijn proces Binckhorst  
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3.4.2 Aanjagers 
 
Figuur 18 
Overzicht gebiedsaanjagers en kenmerken 

Noot. Figuren overgenomen van http://suzannelinders.nl/project/caballero-fabriek/ 
http://spijkerklimaatservice.nl/ https://www.bink36.nl/gebouw/ 
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Figuur 19 
Overzicht gebiedsaanjagers en kenmerken 

Noot. Figuren overgenomen van https://www.mama-kelly.nl/denhaag/terras/  
https://www.facebook.com/GlaswerkDenHaag/photos/p.465519750737414/465519750737414/?ty
pe=1&theater https://www.capriolecafe.nl/ 
https://twitter.com/VVVDenHaag/status/1144206498131787778 
 

Toelichting 
 
Caballero  
De caballerofabriek is een initiatief van de gemeente Den Haag, ontstaan vanuit het gebrek aan ruimte 
voor creatieve en startende bedrijven. Het gebouw is grootschalig aangepakt om hier een creatieve 
trekkende hub van te maken. De creatieve doelgroep staat bekend als pioniers die veel leven en kleur 
geven aan een gebied.  
 
Fokkerterminal 
De Fokkerterminal is omgetoverd tot een grote evenementen locatie voor de voornamelijk zakelijke 
doelgroep. Er worden congressen en beurzen georganiseerd. Het gebouw was eerst tijdelijk ingezet 
maar vanwege bewezen succes werd het later definitief. Het doel was bezoekers trekken naar het 
gebied. De gemeente Den Haag heeft deze levendige functie bewust mogelijk gemaakt, zowel privaat 
als publiekrechtelijk zegt Rolsma (Bijlage 14).  
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Bink36  
Bink36 is een bedrijfsverzamelgebouw getransformeerd door woningcorporatie Vestia. Het gebouw is 
bedoeld voor verschillende creatieve (startende) bedrijven. De gemeente heeft hier bewust een 
horecafunctie toegelaten zodat het gebouw aantrekkelijker wordt voor bezoekers. Ook hier was de 
inzet eerst tijdelijk en later vast geworden. 
 
Mama Kelly, Capriole, Kompaan en Glaswerk 
Deze kleinere aanjagers betreffen horeca met vergadermogelijkheden. Vanwege de 
aantrekkingskracht van bezoekers zijn deze aanjagers zeer waardevol geweest in het gebied. 
Ondernemers zijn hier initiatiefnemers geweest en vervulde leegstaande gebouwen met levendige 
functies.  
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3.5 Samenvatting en conclusie  
 
Spoorzone Tilburg 
De Spoorzone in Tilburg is ontwikkeld door een nauwe PPS met de gemeente Tilburg en SDK Vastgoed.  
Succesfactoren bleken hier de flexibele houding van de gemeente en de stapsgewijze ontwikkeling 
met ruimte voor (spontane) initiatieven, het behoudt van waardevolle bebouwing en betrekken van 
stakeholders. De gebiedsaanjagers in dit gebied zijn de LocHal, de gebouwen rondom de binnentuin 
en de Koepelhal/wagenmakerij/de Hall of Fame.   
 
NDSM-werf Amsterdam  
De NDSM-Werf is ontwikkeld door een PPS tussen de gemeente Amsterdam en BMB-ontwikkeling, 
waarbij de gemeente pas na ontwikkeling van NDSM-loods plannen maakte voor het gebied. 
Succesfactoren bleken de vele kleine aanjaaginitiatieven, flexibele houding van de gemeente en het 
duidelijke toekomstige profiel als kunststad met behoudt identiteit dragende bebouwing. De aanjagers 
waren hier het Kraanspoor gebouw, NDSM-loods en Number One.  
 
Binckhorst Den Haag  
De Binckhorst is organisch en bottom-up ontwikkeld. Er zijn verschillende stakeholders, stichtingen en 
samenwerkingsvormen tussen ontwikkelaars/bedrijven actief waarbij ook de gemeente sterk 
participeert. Succesfactoren bleken de actieve en open houding van de gemeente, samenwerking 
tussen stakeholders en behoudt van waardevolle bebouwing. Aanjagers zijn de Caballerofabriek, 
Bink36, de Fokkerterminal en enkele kleinere gebouwen en ondernemers.  
 
Hieronder zijn de belangrijkste conclusies/overeenkomsten binnen de casestudies weergegeven:  
 
Conclusie op basis van casestudies  
Binnen dit hoofdstuk stond de volgende vraag centraal: ‘Op welke manier zijn vastgoedobjecten als 
strategisch middel en als aanjager ingezet in voorgaande gebiedstransformaties?’.  
 
Gekeken naar de casestudies zijn er veel verschillen te zien in de manier waarop een gebouw is ingezet. 
Waar een aanjager op de ene plek zeer succesvol is, zou het op een andere plek niet kunnen werken. 
Er zijn altijd meerdere gebiedsaanjagers die iets los maakte in het gebied: bewust (dus met 
voorbedachte raden) maar ook onbewust ingezet (Onopgemerkt een zichtbaar aanjaageffect). Bij het 
bewust aanjagen blijkt zeer gefocust te zijn op publieke en laagdrempelige functies op een strategische 
locatie. De aanjagers werden ingezet als voorproefje van het (toekomstige) karakter van het gebied, 
passend bij de identiteit. De initiatiefnemer, het soort gebouw en het type gebied bepaalde het type 
gebiedsaanjager wat er werd gegenereerd. Ook viel op dat er veelal gebruik gemaakt werd van 
bestaande bouw vanwege de efficiëntie en kostentechnisch. De gebouwen die nieuwbouw of 
getransformeerde bouw betroffen hadden een iconische, bijzondere uitstraling. Opvallend is ook dat 
veel aanjaaggebouwen eerst tijdelijk in gebruik genomen werden alvorens ze definitief tot 
ontwikkeling kwamen.  
 
In alle gevallen bleek samenwerking, vertrouwen en een sterk faciliterende rol vanuit de gemeente 
cruciaal om aanjagers mogelijk te maken. Ook ruimte, flexibiliteit en een stapsgewijze aanpak in het 
gebiedsplan, spontaniteit en het richten op potentiele gebiedsmakers uit de omgeving, hebben 
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geholpen bij het op de kaart zetten van de gebieden. Er wordt verder ingezoomd op de onderzochte 
variabelen en overeenkomsten in hoofdstuk 4, aangevuld met visies en expertise van de 
onafhankelijke experts.  
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Hoofdstuk 4. Theorie gebiedsaanjagers in gebiedstransformaties  
 
In hoofdstuk 3 zijn er verschillende casestudies uitgewerkt om te bekijken hoe gebiedsaanjagers in 
voorgaande gebieden zijn ingezet. In dit hoofdstuk worden de conclusies van de onderzoekscriteria 
gebundeld en geconcludeerd waardoor de werking en het functioneren van een aanjager in de context 
van transformatiegebied duidelijk wordt. De input hiervoor zijn zowel de casestudies, de 
meningen/visies van casestudie gerelateerde experts en de onafhankelijke experts (zie vragenlijst 
onafhankelijke experts in Bijlage 5). Voor zowel ‘transformatiegebied’ als ‘aanjager’ worden afgesloten 
met randvoorwaarden.  

4.1 Transformatiegebied  
Voor elke onderzoekscriteria zijn hier de inzichten en verkregen kennis per punt gebundeld met 
betrekking op een transformatiegebied.  
 
Initiatiefnemer gebied en gebouw  
Een initiatiefnemer van een gebieds- of gebouwontwikkeling kan verschillen. Uit onderzoek blijkt dat 
de gemeente, de ontwikkelaar, de ondernemer, een stichting en/of de gebouweigenaar 
initiatiefnemers kunnen zijn. Het type aanjager wat dan ontstaat verschilt vanwege achterliggende 
belangen van de betreffende initiatiefnemer. De gemeente initieert vanuit de politieke agenda, de 
ontwikkelaar vanuit winstoogmerk, een stichting of ondernemer vanuit een huisvestingperspectief. 
 
De gemeente is veelal de eerste die plannen voor een gebied initieert of de markt vraagt om met 
plannen te komen. Ze handelen vanuit politieke en sociale agendapunten wat de functie dus ook sterk 
bepaald. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een bepaald huisvestingstekort heerst en dat een aanjager 
daarop wordt gericht. In het geval van de Spoorzone was het ook de gemeente die de eerste stap in 
de gebiedsontwikkeling heeft gezet door de gebouwen te kopen, te herontwikkelen en aanjagers te 
creëren. Het initiatief kan ook bij een marktpartij liggen: een stichting die een eerste gebouw in een 
transformatiegebied in gebruik neemt waarna de gemeente later pas met potentiële gebiedsplannen 
komt (NDSM-Werf), een (gebieds-)ontwikkelaar die grond/opstal koopt en het gebied gaat 
herontwikkelen of een ondernemer die onopzettelijk een aanjaagfunctie vervult. Dit moedigt de 
gemeente aan om het gebied beter op de kaart te zetten en een rollend effect te creëren. 
 
Grondeigendom  
Het grondeigendom kan van grote invloed zijn op het initiëren van een aanjager. De grond kan in 
handen zijn van een publieke, private eigenaar of van verschillende eigenaren.  
 
Grondeigendom kan van één private eigenaar zijn. Wanneer een grote gebiedsontwikkelaar de grond 
in handen heeft, kan er doelgericht een aanjager worden geïnitieerd. Daarmee profiteert de 
gebiedsontwikkelaar direct van de waardestijging van het gebied volgens Boon (Bijlage 20). De grond 
kan ook van een publieke eigenaar zijn. Zoals bij de Spoorzone waar de gemeente alle grond en opstal 
in handen had en daarmee de volledige regie over de gebiedstransformatie. Als laatste bij versnipperd 
grondeigendom is de vraag wie de aanjager initieert. Dit is het geval bij de Binckhorst waar initiatieven 
door zowel de gemeente (caballero fabriek) als door particulieren (Bink36) gedaan zijn. Het type 
grondeigendom bepaalt in zekere mate hoe een aanjager wordt geïnitieerd en hoe de ontwikkeling 
opstart.  
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Ontwikkelstrategie  
De aanpak van transformatiegebieden is de afgelopen jaren sterk veranderd. Van top-down met een 
strak masterplan en planning naar meer bottom-up geïnitieerd met oog voor stakeholders. Een vast 
masterplan functioneert niet meer in de huidige marktomstandigheden en de complexere opgaven. 
Experts geven aan dat een gebiedsplan voldoende flexibiliteit en ruimte met mogelijkheden voor 
verschillende initiatieven moet bevatten, te experimenteren en het gebied op de kaart te zetten, wat 
het aanjagen van gebieden ook laagdrempeliger maakt. Theo Dohle (Bijlage 19) bevestigt dat een 
gebiedstransformatie succesvoller uitpakt als niet alles van tevoren wordt bedacht en er ruimte is voor 
spontaniteit. Organische ontwikkeling wordt steeds vaker toegepast vanwege het versnipperd 
grondeigendom, de vele verschillende aanwezige ontwikkelaars en stakeholders. Men zal dan 
stapsgewijs moeten ontwikkelen, waarbij een aanjager als eerste gebouw het gebied op gang kan 
brengen en in ieders belang zal zijn.   

 
Programma 
Wat men van plan is met het gebied is nauw verbonden met een gebiedsaanjager. De gebiedsaanjager 
moet een voorproefje zijn van wat het gebied beoogd te worden en de gebiedsidentiteit versterken 
zodat het gebied daadwerkelijk kan liften. In de Spoorzone heeft de gemeente de LocHal geïnitieerd 
passend bij de gebiedsthema’s: kennisfuncties, innovatieve ondernemers en onderwijs. Anderzijds kan 
een aanjager er ook voor zorgen dat het programma duidelijk wordt door te experimenteren met de 
aanjagers. In de Spoorzone was er eerst geen sprake van een duidelijk thema. Er stonden gebouwen, 
deze werden in gebruik genomen om te kijken of het zou aanslaan bij het publiek. Toen dit een succes 
werd is er een richting en thema bedacht.  
 
Samenwerking  
Een gebiedsaanjager en het op gang laten komen van een gebiedstransformatie is niet mogelijk zonder 
een goede samenwerking en communicatie. Ruitenberg (Bijlage 18) geeft aan dat het lastiger is in een 
gebied met veel versnipperd eigendom. Vaak is dit het geval bij organische ontwikkeling en is een 
nauwe samenwerking en communicatie noodzakelijker dan bij een PPS-constructie tussen een 
gemeente en ontwikkelaar. Bij één overkoepelende ontwikkelaar komen bepaalde initiatieven sneller 
van de grond omdat de lijnen korter zijn en men profiteert van de ingezette aanjager. Ook dan is het 
belangrijk dat de ontwikkeling door de meeste stakeholders wordt ondersteund en dat men met elkaar 
moet begrijpen dat het goed is voor het vestigingsklimaat en de stad. Dat vraagt investering in het 
stakeholdersmanagement.  
 
Bij organische ontwikkeling hebben meerdere stakeholders zeggenschap in het gebied vanwege grond 
of opstal posities. Het is dan noodzakelijk om met alle stakeholders te bepalen waar men heen wil met 
de ontwikkeling, zodat er een gedragen transformatie ontstaat. In de Binckhorst, waar de gemeente 
samen ontwikkelt met ontwikkelaars, hebben alle ondernemers, bewoners en ontwikkelaars zich 
gebundeld in verschillende stichtingen. De input van de stichtingen is onderdeel geworden in de 
planvorming van het gebied. Er is hier goed gekeken naar het gezamenlijk belang van de 
gebiedstransformatie. Ook samenwerking tussen ontwikkelaars is dan noodzakelijk. In zulke gevallen 
is een DAT (Develop Apart Together) waarin gezamenlijke problemen met betrekking tot het gebied 
opgepakt worden een oplossing. De samenwerkingsrol tussen stakeholders verschilt dus per 
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samenwerkingsstrategie. In alle gevallen is een nauw stakeholders- en communicatiemanagement 
naar de omgeving noodzakelijk voor succes.  
 
Gemeentelijke rol  
Een betrokken, actieve, sturende en faciliterende houding van de gemeente wordt als één van de 
belangrijkste factoren genoemd om een gebiedstransformatie aan te jagen.   
 
Een gemeente moet goed weten waar ze naartoe willen, heeft een dominante rol en stelt duidelijke 
kaders en regels vast. Veelal heeft de gemeente een sturingswapen, waarin ontwikkelaars mogen 
afwijken van het plan maar wel moeten voldoen aan eisen en voorwaarden. Een gemeente zal per 
initiatief een goede afweging moeten maken hoe ze de ondernemers en ontwikkelaars kunnen 
faciliteren om het gebied van de grond te krijgen. Wiedeman (Bijlage 15) geeft als voorbeelden 
(tijdelijk) verlaagde huren, het toestaan van bepaalde functies (wijziging bestemmingsplan) of hebben 
betrekking op infrastructuur en parkeren. De gemeente moet ervoor zorgen dat zowel tijdelijke als 
vaste initiatieven mogelijk worden gemaakt en de bereikbaarheid optimaliseren. Een sterk 
faciliterende rol van de gemeente blijkt een succesfactor in het initiëren van gebiedsaanjagers evenals 
het los durven laten en openstaan voor gekke, niet van tevoren bedachte initiatieven volgens Dohle 
(Bijlage 19). Bij de Binckhorst participeerde de gemeente in omgevingsgroepen, hebben ze de 
opgestelde kernwaarden door stakeholders geïmplementeerd in de planvorming, lieten zij bewust 
bepaalde (tijdelijke) functies toe en stonden ze open voor nieuwe initiatieven. Een gemeente moet 
ook welwillend zijn om een aantrekkelijk, succesvol gebied tot stand te laten komen en laten zien dat 
het niet alleen een papieren opgaven is. Door aanjagers in te zetten en te investeren in openbare 
ruimte, initiatieven mogelijk te maken en een goed beleid te hebben, ben je als gemeente betrouwbaar 
naar de omgeving wat marktpartijen en investeringen aantrekt. 

 
Identiteit en imago  
Transformatiegebieden hebben veelal een slecht imago vanwege het buitengebruik gestelde of 
verloederde karakter. Een gebiedsaanjager kan helpen de negatieve associatie en imago weg te 
nemen.  
 
Een serieus onderzoek naar de bruikbare gebiedsidentiteit is belangrijk in de onderscheiding en 
branding ten opzichte van andere gebieden. Een gebied moet ergens voor staan en 
gebruikers/bezoekers moeten weten dat ze een dergelijke ‘identiteit’ kunnen aan treffen en een 
positieve associatie krijgen met het gebied. Identiteit is veelal op basis van de historische waarde van 
een gebied. Dohle (Bijlage 19) geeft aan dat men dit vervolgens kan gebruiken in de gebiedsbranding 
en communicatiestrategieën en daarmee het imago veranderen.  Het imago is daarentegen iets 
subjectiefs maar kan wel geoptimaliseerd worden. Een gebied wordt interessant omdat het een 
bepaald (ander, positiever) gevoel opwekt en mensen zich daarmee verbonden voelen of het 
interessant vinden. Vaak kan dit al met kleine ingrepen: het gebied openstellen en het, al dan niet 
tijdelijk, in gebruik nemen van de reeds bestaande bouw en laagdrempelige functies, ook wel 
placemaking. Placemaking vanuit bewoners, ondernemers of creatievelingen die horeca of het 
initiëren van evenementen draagt bij aan de bekendheid en populariteit van een gebied.  
 
Men moet opzoek gaan naar hoe het veranderen van imago het beste vorm gegeven kan worden. Het 
imago van NDSM-Werf veranderde toen de NDSM-loods in gebruik genomen werd door de stichting 
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en er een creatieve/rauwe kunstenaars en evenementen hub van gemaakt werd, passend bij de 
identiteit. Na de per toeval ontstane aanjager, is het gebied positief veranderd. Het op de juiste manier 
inzetten van de identiteit (bij NDSM-Werf gericht op historische waarden) kan het imago verbeteren. 
 
Het gevormde imago kan ook doorslaan. Mensen gaan het kennen van de gebiedsaanjagers terwijl er 
uiteindelijk op termijn ook wonen wordt toegevoegd en het interessant wordt voor een bredere 
doelgroep.  
 
Hulpmiddelen voor het gebied 
Er zijn ook andere factoren nodig om het gebied, naast de werking van een aanjager, tot een succes te 
brengen:  
 

• Overkoepelende gebiedsbranding  
Naast de branding die de gebouwen in de casestudies zelf teweegbrengen is het ook belangrijk een 
overkoepelende gebiedsbranding op te zetten, met een logo en een website. In de casestudies wordt 
op deze websites voornamelijk gelinkt naar zittende bedrijven/horeca en toekomstige ontwikkelingen. 
Social media en campagnes vergroten hierbij sterk het bereik. Aanjagers kunnen dus een essentieel 
onderdeel zijn van deze marketing.  
 

• Stakeholdersmanagement  
Een ontwikkeling zal gesteund moeten worden door de stad en de betrokken stakeholders. Een goede 
verbinding met de stakeholders is daarom belangrijk om een gebied te ondersteunen. Dohle (Bijlage 
19) geeft aan dat de omgeving benut moet worden als een kans. Door in gesprek te gaan komt men 
achter interessante dingen waar een voordeel mee kan worden gedaan in de ontwikkeling. Ook 
Ruitenberg (Bijlage 18) vertelt dat stakeholdersmanagement belangrijk is een project makkelijker te 
doorlopen of sneller te laten slagen.  
 
Omslagpunt: succes gebied op verdere ontwikkeling  
Een transformatiegebied heeft dus veelal een slecht imago en weinig mensen hebben er iets te zoeken. 
Vanwege de gebiedsaanjagers wordt het imago veranderd, wordt er publiek getrokken en verandert 
het vestigingsklimaat voor bedrijven. Het gebied krijgt succes. De vraag is dan: hoe werkt succes door 
op de investeringsbereidheid van investeerders/beleggers in het gebied en het aanjagen van verdere 
voorzieningen/woningbouw? 
 
Er zijn een aantal factoren nodig om dit te bereiken. Als eerste vertrouwen vanuit de gemeente, die 
hiervoor ook al benoemd is. Partijen zitten een lange tijd in het proces en willen daarom zekerheid en 
betrouwbaarheid. Ook kijken investeerders/beleggers naar rendement, locatie en waardecreatie. Bij 
een transformatiegebied richt de belegger zich op factoren die vertrouwen geven dat het gebied zich 
positief gaat ontwikkelen en er waardesprong gaat ontstaan vanwege een onder andere een 
imagoverandering. Ontwikkelaars nemen veelal vroegtijdig grondposities in omdat ze op voorhand 
zien dat de gemeente bepaalde juridisch planologische procedures faciliteert en een bepaalde 
verdichting aangeeft om woningen te kunnen ontwikkelen. Partijen pijlen dus factoren die potentie 
meten en zo maken ze een keuze om in te stappen.  
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Dit betekent dat er wordt gekeken in hoeverre de gemeente bereid is om dingen van de grond te 
helpen, in hoeverre het gebied op de kaart staat en of het potentie heeft om een hoogwaardig 
multifunctioneel gebied te worden. Een gebiedsaanjager kan een eerste opstap zijn om dit vertrouwen 
te genereren. Ruitenberg (Bijlage 18) geeft aan dat een dergelijke aanjager vaak wordt gebruikt om 
vertrouwen over de transformatie uit te spreken naar investeerders, ontwikkelaars, gemeente en 
beleggers. Dit trekt altijd weer nieuwe investeringen aan.  
 
Omvang concurrentie  
Een ander belangrijk aspect om rekening mee te houden is de concurrentie die tussen de huisvesting 
van bedrijven ontstaat. De pioniers die het gebied als eerste in gebruik nemen en het gebied maken, 
huren voor een relatief lage huurprijs. Deze zijn niet realistisch voor de toekomst vanwege de kwaliteit 
die het gebouw en het gebied gaan krijgen maar wel belangrijk om de doelgroep te kunnen blijven 
huisvesten. Goossens (bijlage 11) en anderen geven aan dat er verschillende schalen aan 
bedrijfshuisvesting gefaciliteerd moeten worden. Hier is het belangrijk dat het één niet met het ander 
gaat concurreren. De oplossing hiervoor zijn concrete huisvestingsregels. In de Spoorzone Tilburg wil 
de gemeente de broedplaatsen met lage huurprijzen behouden onder voorwaarde dat als het bedrijf 
groeit en meer succes krijgt, het moet doorverhuizen naar een duurder kantoor. Zo blijft de kwaliteit 
en huurprijs passen bij het desbetreffende bedrijf.  
 

4.1.1 Randvoorwaarden gebied  
In hoofdstuk 4.1 zijn de verschillende onderzoekscriteria uitgewerkt en beschreven. In dit hoofdstuk 
wordt duidelijk aan welke randvoorwaarden een gebied moet voldoen om een optimaal klimaat te 
bieden voor gebiedsaanjagers, zie onderstaande tabel.  
 
Tabel 3  
Opgestelde randvoorwaarden gebied 
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4.2 Gebiedsaanjager 
Voor elke onderzoekscriteria zijn hier de inzichten en verkregen kennis per punt gebundeld met 
betrekking op een transformatiegebied.  
 
Fase  
Wanneer wordt een aanjager ingezet? Volgens experts moet dat zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling. 
Experts geven ook aan dat er meerdere aanjagers ontstaan gedurende de ontwikkeling.  
 
Aanjagers worden in het begin van de ontwikkeling ingezet omdat een transformatiegebied weinig 
bekendheid heeft. Het moet ontdekt worden. Vaak begint dit met het (tijdelijk) in gebruik nemen van 
bestaande bouw met een aanjagende functie. Het vroegtijdig inzetten heeft een positieve werking op 
de rest van de ontwikkeling. Een aanjager toont volgens Ruitenberg (Bijlage 18) namelijk bewijskracht, 
wat het gebied op dat moment nodig heeft om andere partijen aan te trekken. Gebiedsaanjagers in 
verdere stadia is mogelijk zoals al beschreven in de literatuur. Bij een bepaalde mate van 
gebiedsvolwassenheid en kwaliteit, jaagt dit weer nieuwe initiatieven en investeringen aan. Als 
voorbeeld wordt er door Nuijens (Bijlage 12) het binnenkort nieuwe publiekstrekkende street-art 
museum op de NDSM-werf benoemd.  
 
Locatie  
De locatie is in de onderzochte casestudie gebieden van invloed op het succes van een aanjager. De 
onderzochte aanjagers zitten namelijk op goed bereikbare plekken en in het hart van de gebieden. 
Bereikbaarheid wordt gezien door experts als een belangrijke factor om het gebied te ondersteunen. 
 
De publiekstoegankelijke functies in bestaande of nieuwe gebouwen (met name horeca) zitten veelal 
op aantrekkelijke locaties. Dit zorgt ervoor dat mensen de plek bijzonder vinden en terugkomen. 
Bereikbaarheid speelt hierin een belangrijke rol. In de Spoorzone zit de LocHal vlakbij de entree van 
het gebied en op de NDSM-werf liggen de aanjagers op loopafstand van de veerpond die regelmatig 
naar het gebied vaart vanaf Amsterdam centraal. Een aanjager (of een commerciële) functie moet 
laagdrempelig en op aanloop van het publiek liggen waardoor mensen het gemakkelijk kunnen vinden, 
volgens Frenken (Bijlage 10).  
 
Functie 
De functie van een aanjager is van cruciaal belang voor het aanjagen van het gebied. De functie is 
bepalend voor succes. Dat kan tijdelijk of blijvend zijn.   
 
Publiekstoegankelijkheid en ontmoeting blijken de succeswoorden. Een functie waar veel 
verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten: dit kan met verschillende functies zoals horeca, 
culturele functies en/of bijvoorbeeld maatschappelijke initiatiefnemers. Ook evenementen en festivals 
trekken veel mensen naar het gebied. Het zorgt voor een instroom aan mensen, bekendheid en 
reuring. Volgens Dohle (Bijlage 19) hebben publieke functies een hoge waarde omdat ze een gebied 
kleuren en mensen kennis laten maken met de plek waar ze anders niet waren gekomen. Daarnaast 
moet er goed gekeken worden naar het gebied en welke functies daarbij passen. Zo zijn de functies op 
de Zuid-as (zakelijk) heel anders dan bij het NDSM-Werf (creativiteit). Nuijens (Bijlage 12) zegt hierover 
dat het pas een succes is als het programma van het gebouw ook iets doet met het gebied. Hoe beter 
dat is en past bij het gebouw, hoe succesvoller. Ook de architectuur en de stedenbouwkundige 
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uitstraling moeten aansluiten op het programma van het aanjaaggebouw en wat men ermee wil 
bewerkstelligen.  
 
De experts geven aan dat het gebied eerst interessant gemaakt moet worden met een trekkende 
functie. De bestemmingen wonen en kantoren worden benoemd door experts als niet succesvolle 
aanjagers. Er zijn gebiedsaanjagers die een kantoorfunctie hebben, het veroorzaakt een rollend effect, 
vertrouwen of markeert maar het doet niet veel met de levendigheid van het gebied zelf.  
 
Blijvend of tijdelijk (termijn) 
Uit onderzoek blijkt dat aanjagers tijdelijk of blijvend ingezet kunnen worden. Een tijdelijke functie kan 
ook vast worden bij bewezen succes.  
 
Tijdelijk  
Tijdelijke functies worden ingezet om het gebied beter op de kaart te zetten maar maken geen deel 
uit van het uiteindelijke programma. Dohle (Bijlage 19) neemt als voorbeeld het NDSM-werf. De 
tijdelijke functie als aanjager moet een voorproefje zijn van en inspelen op wat men wil dat het gaat 
worden: een woningbouwlocatie met historie, culturele activiteiten en een fantastisch uitgaansgebied.  
Het heeft een sociale, economische en communicatieve functie en is een vorm van waardecreatie die 
al tot stand komt door een relatief lage investering (de Zeeuw, 2015). Contact met lokale ondernemers 
en bewoners is hierbij cruciaal. Wanneer het gebied meer op de kaart staat, kan het gebouw of de 
grond definitief herontwikkeld worden. Ook kunnen tijdelijke functies als experiment gezien worden 
om te kijken of de functies passen in het gebied en aanslaan bij het publiek. Frenken (Bijlage 10) geeft 
aan dat als de functies/gebouwen succesvol zijn, het na renovatie van het gebouw de functie vast 
wordt of uiteindelijk verdwijnt. Wel blijkt het lastig om goede voorwaarden te stellen. Het is een angst 
voor ontwikkelaars dat ze straks de functie (retail) lastig wegkrijgen en vaak is het financieel ook niet 
mogelijk hen te houden. Er moet serieus overwogen worden om de bij het gebied passende, 
succesvolle gebiedsaanjagers een vaste plek te geven (indien financieel mogelijk) met marktconforme 
huren.  
 
Blijvend 
Een aanjager kan ook een vaste functie bevatten. Een vaste functie wordt alsnog redelijk aan het begin 
ingezet maar het gebied heeft al wel een bepaalde mate van kwaliteit, bekendheid en een doelgroep 
waardoor de vaste functie op een juiste manier aansluit op het beoogde toekomstbeeld van het 
gebied. De functies zijn een afspiegeling van het ‘gebiedsthema’.  
 
Doelgroep  
Een aanjager kan verschillende doelgroepen betrekken. Enerzijds de doelgroep die zich in de aanjager 
vestigt en anderzijds de doelgroep die de aanjager aantrekt. Het is belangrijk dat men vooraf focust op 
de doelgroep.  
 
Veelal de creatieve/innovatieve sector, startups maar ook ondernemers (de pioniers) worden vaak 
gezien als eerste partijen die zich vestigen in een transformatiegebied. Ze staan erom bekend dat ze 
houden van een broedplaatsmilieu, een lage huurprijs zoeken en graag een community willen vormen 
met andere startups/ondernemers. Creativiteit, evenementen en horeca worden benoemd als pionier 
functies en geven het gebied kleur. Als het gebied meer reuring en kwaliteit krijgt trekt dit weer andere 
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ondernemers aan. Men moet zich focussen op de doelgroep die er aangetrokken moet worden en 
deze ook trekken door middel van een gebiedsaanjager. Vaak hebben partijen al een bepaalde 
interesse of leent een gebouw zich goed voor een functie. Ruitenberg (Bijlage 18) geeft ook aan dat er 
goed gekeken moet worden naar wat men wil gaan ontwikkelen in het gebied en of daar wel een hele 
chique tent of juist hippe vernieuwende horeca bij hoort.  Voor wie is de aanjager bedoeld en wie moet 
het bedienen? (Endstra, 2020). Maar ook welke het beste past bij de identiteit van het gebied en hoe 
een aanjager hierop kan inspelen en een aanvulling kan zijn. Dit kan een specifieke of juist hele brede 
doelgroep zijn (specifieke ruimte voor creatieve maakindustrie of een bibliotheek met vele faciliteiten).  
 
Uitstraling  
De uitstraling vormt een succes voor een aanjager volgens de experts. De uitstraling laat zien dat het 
gebied onderscheidend is en er een rijke geschiedenis heeft plaats gevonden. Mensen herkennen een 
gebouw sneller wat zorgt voor bekendheid, de echte ‘iconen’ zijn daarom vaker succesvoller. Toch is 
een enorme uitstraling niet altijd het succesvolste, ze zullen vooral identiteit moeten uitdragen 
(Endstra, 2020). Men moet zich hierbij bewust zijn van de context, uitgaan van gebiedskwaliteiten en 
ontstaan in co-creatie met de lokale omgeving. De uitstraling zal moeten opereren als culturele 
verbinding tussen groepen mensen, tussen bewoners en bezoekers, tussen markt en geografische 
ruimte, tussen publiek en privaat. 
  
Uitstraling heeft veel te maken met het type initiatieven wat men er kan ondernemen, passend bij het 
gebied. Zo leent een gebouw met vrije hoogtes zich voor andere initiatieven dan containers waarin 
horeca is gemaakt zoals het restaurant PLLEK in Amsterdam. Rolsma (Bijlage 14) merkt op dat functie 
en gebouw elkaar kunnen versterken. Een stoere bierbrouwerij doet iets anders in de Binckhorst dan 
in het centrum, het heeft een andere uitstraling.  
 
Bestaand of nieuwbouw  
Experts geven aan dat een aanjager zowel bestaande bouw als nieuwbouw kan zijn.  
 
Over het algemeen zitten aanjagers in bestaande bouw vanwege de voordelen die het met zich 
meebrengt. Bestaande bouw geeft de identiteit, het karakter, de geschiedenis, architectuur en de 
verhouding in de maatschappij aan. Het is waardevol omdat het een gebied onderscheid en een 
belangrijke drager is in de gebiedsontwikkeling, vanuit stedenbouwkundig oogpunt. Rossmeissl 
(Bijlage 13) geeft aan dat door bijzondere architectuur en creatief hergebruik van gebouwen, men al 
snel in de publiciteit komt wat gunstig werkt voor een gebiedsaanjager. Ook kan de bestaande bouw 
en de geschiedenis daarvan gebruikt worden in de marketing van gebouwen. Daarnaast is bestaande 
bouw is vanuit financieel oogpunt interessanter en is volgens experts daarom doorslaggevend. 
Creatieve bedrijfjes kunnen de lage huurprijzen goed gebruiken, het heeft geen ontwikkeltijd en kan 
dus sneller in gebruik genomen worden, er komt een cashflow op gang en de aanjager kan zo al publiek 
en ondernemers trekken.  Een aanjager kan ook nieuwbouw zijn. Zo worden er wel eens hele gebieden 
gelift door de komst van een nieuw gebouw. Op het Oosterdokseiland is een bibliotheek gerealiseerd 
in nieuwbouw wat veel publiek heeft getrokken. Een voorwaarde voor een nieuw gebouw is dat het 
een bijzondere uitstraling of succesvolle (publieke) functie moet hebben.  
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Onopzettelijke inzet of opzettelijke inzet  
Een gebiedsaanjager kan volgens casestudies en onafhankelijke experts een gestuurde ingezet zijn of 
achteraf een onbewuste aanjager zijn.     
 
Grote belanghebbende in het gebied, zoals een gebiedsontwikkelaar, zullen met opzet een aanjager in 
zetten. Er worden dan doelbewust bepaalde publiekstrekkende functies of bedrijvigheid ingezet om 
mensen naar het gebied te krijgen en de leegstaande gebouwen in gebruik te nemen. Het kan zo zijn 
dat de eigenaar/ontwikkelaar daadwerkelijk opzoek gaat naar een helpende partij, bijvoorbeeld een 
leegstandsbeheerder of ondernemer. Een goed voorbeeld is Utrecht Wisselspoor waar in de beginfase, 
toen de planontwikkeling nog moest opstarten, een enorme loods in tijdelijk gebruik is genomen door 
de Snorfabriek, verworven door een strategische leegstandsbeheerder. Bij een opzettelijke inzet is het 
belangrijk dat de aanjager een afspiegeling is van wat het gebied beoogd te worden en het daarop in 
speelt. De Zeeuw (Bijlage 17) geeft aan dat het type gebied wat men wil maken, de vorm van 
placemaking en aanjagers bepaald.  
 
Anderzijds blijkt dat een aanjager ook onbewust aanjagen. Er kunnen namelijk initiatieven ontstaan 
van (‘aanjaag’) ondernemers die een kans zien in het gebied om zich daar te vestigen als bedrijf of hun 
activiteiten uit te voeren. Daarmee kunnen ze per definitie een aanjager zijn. 

 
Branding en marketing  
Een aanjager zal zichzelf in de markt moeten zetten met de bijbehorende marketing om bekendheid 
te creëren. Experts geven aan dat het noodzakelijk is dat er naast ieder voor zich, er ook een 
overkoepelende marketingstrategie nodig is.   
 
Een gebied wordt gemaakt door de mensen die er gebruik van maken en erin opereren. Uit casestudies 
blijkt dat ondernemers, horecaeigenaren, festivalorganisatoren etc. hun eigen marketingcontent 
maken, zichzelf in de markt zetten en promoten op verschillende manieren, de ambassadeurs van het 
gebied. Goossens beweert dat er in de Spoorzone zelfs gefocust is op ondernemers die een groot 
bereik en aantrekkingskracht hebben. Marketing, social media en gebiedsambassadeurs zijn belangrijk 
om de aanjager onder de aandacht te brengen. Ook media-aandacht genereren is in de onderzochte 
casestudiegebouwen een succesfactor geweest. Daarnaast worden er veelal overkoepelende websites 
gelanceerd, vaak door de gemeente, met diverse links naar de zittende voorzieningen en bedrijven.  
 
Er moet verschillende marketing en branding zijn om een evenwichtig beeld af te geven. Zo is er ook 
een overkoepelende marketingstrategie nodig zodat mensen weten waar het gebied voor staat en 
men er ook bedrijfsruimte en woningen kan kopen/huren. Ruitenberg (Bijlage 18) geeft duidelijk aan 
dat er een onderscheidend vermogen moet zijn ten opzichte van andere gebieden als een unique 
selling point. Rossmeissl (Bijlage 13) vult aan dat mensen zich aangetrokken moeten voelen met het 
onderscheidende karakter van het gebied en er daarom voor kiezen Daarin zijn de interessante 
onderscheidende onderdelen (gebiedsaanjagers) die uitschieten, belangrijke onderdelen in de 
gebiedsmarketing.  
 
Het is dus belangrijk een interessante en bijzondere gebiedsaanjager mee te nemen in de 
marketing/branding om een gebied ook te kunnen onderscheiden. Een moet een balans zijn tussen 
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ondernemers die hun eigen marketing/branding verzorgen en een meer professionele 
overkoepelende gebiedsbranding om ook bijvoorbeeld woningen aan te kondigen en promoten.  
 

4.2.1 Randvoorwaarden gebiedsaanjager  
In hoofdstuk 4.2 zijn de verschillende onderzoekscriteria uitgewerkt en beschreven. In het figuur 
hieronder zijn acht randvoorwaarden opgesteld en uitgelegd. Zo wordt duidelijk waaraan een 
gebiedsaanjager moet voldoen om succesvol te worden.  
 
Tabel 4 
Opgestelde randvoorwaarden gebouw 
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4.3 Conclusie  
Uit de casestudie en het expertonderzoek blijkt hoe een aanjager op een strategische manier ingezet 
kan worden. Dit hoofdstuk ging in op de deelvraag: ‘aan welke randvoorwaarden dienen 
transformatiegebieden en gebiedsaanjagers te voldoen om het meest optimale (resultaat) te 
behalen?’. De antwoorden op deze vraag zijn onderverdeeld in gebiedsaanjagers en 
gebiedstransformaties en worden hieronder nader toegelicht.   
 
Gebied  
Gekeken naar de verschillende meningen, visies en ervaringen van experts, blijkt dat men het veelal 
met elkaar eens is over de theorie hoe een aanjager ingezet moet worden en welke 
eigenschappen/omgevingsfactoren daarbij belangrijk zijn. Zo blijkt dat (externe) invloeden in een 
transformatie gebied van cruciaal belang zijn om een gebiedsaanjager succesvol in te kunnen inzetten. 
Aspecten zoals een optimale samenwerking, een sterk faciliterende rol van de gemeente en 
beweegruimte in een gebiedsplan blijken hier sterke invloed op te hebben. Er zal per gebied moeten 
worden bepaald hoe het zo optimaal mogelijk is in te richten. De gestelde randvoorwaarden in tabel 3 
zijn een bundeling van de theorie en bieden houvast. Hier is goed zichtbaar aan welke voorwaarden 
een gebied moet voldoen om een optimaal klimaat te creëren voor een gebiedsaanjager.  
 
Gebouw  
Ook zijn er door de verschillende experts veel overeenkomsten genoemd hoe een gebouw moet 
worden ingezet. Zo blijkt dat de vormgeving en het type aanjager sterk afhangt van de 
(gebieds)identiteit, het soort gebied, het beoogde toekomstige eindbeeld maar ook het onderliggende 
doel van de initiatiefnemer en beleid. Een aanjager oefent de meest zichtbare invloed uit in het begin 
van de transformatie. Ondanks dat een aanjager moet passen bij het type gebied en dus niet zomaar 
kan worden gekopieerd, zijn er wel een aantal randvoorwaarden waaraan een gebouw in ieder geval 
moet voldoen. Deze zijn benoemd in Tabel 4. 
 
Door de opgestelde randvoorwaarden voor gebied en gebouw, is het mogelijk toekomstige aanjaag-
ontwikkelingen te toetsen op succesvolle inzetbaarheid. Dit biedt hulp om een gebouw op een 
‘strategische manier’ in te zetten. In Bijlage 27 is een overzichtelijke infographic te zien van alle 
conclusies uit de theorie.   
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Hoofdstuk 5. Doelen en effecten  
Elk gebouw benoemd door de experts in hoofdstuk 3 als ‘gebiedsaanjager’ is onderzocht op specifieke 
eigenschappen, kenmerken en de invloed van het gebouw op het gebied. Elk gebouw heeft één of 
meer effecten veroorzaakt. De casestudies en onafhankelijke experts laten zien dat bepaalde 
gebouweigenschappen- en kenmerken zorgen voor een specifieke werking van een gebiedsaanjager. 
Naast de eigenschappen van de gebouwen zelf speelt de externe omgeving ook een invloed op die 
werking. In Bijlage 28 is een overzichtelijk overzicht te zien van de doelen en effecten.  
 

5.1 Soorten doelen en effecten  
 

1. Aantrekkingskracht 
Uit onderzoek blijkt dat aanjagers het gebied kunnen liften door het publiek, toekomstige bewoners 
en bedrijven naar het gebied te trekken.  
 
Door gebouwen openbaar te maken voor het publiek kunnen mensen kennis maken met de sfeer. 
Mensen moeten zien dat het gebied leuk is om in te verblijven en het imago van de plek veranderd. 
Wiedeman (Bijlage 15) geeft aan dat door openbare functies te vestigen, buitenstaanders met 
regelmaat terugkomen, zien dat het gebied in positieve zin wordt getransformeerd en zorgen ervoor 
dat het gebied tot leven komt. Mensen krijgen er een band mee en creëren mond tot mondreclame. 
Dit draagt bij aan het succes van de aanjager.  
 
Zweers (Bijlage 17) beweert dat het een commerciële functie moet zijn en een plek waar mensen 
mensen bij elkaar komen, kunnen werken/eten/drinken/ontmoeten en kennis kunnen delen. 
Hetzelfde geldt voor horeca. Ook Rolsma (Bijlage 14) bevestigt en voegt toe dat het een 
publiekstoegankelijke functie moet zijn. Evenementen en horeca werden ook benoemd als 
waardevolle publiekstrekkers omdat dit bij mensen een positieve associatie opwekt.  
 
Gekeken naar de onderzochte gebieden is er gewerkt aan het trekken van publiek. Zo zijn er 
verschillende evenementen gehouden en is er horeca aanwezig. Belangrijk is wel dat de aanjager goed 
past bij het gebied, er moet onderzoek gedaan worden hoe het gebouw aansluit op de identiteit en 
het publiek wat de aanjager (of de beoogde doelgroep voor het gebied) moet aantrekken. Dit kan heel 
breed of juist heel specifiek zijn. Daarnaast wordt een aanjager succesvoller als het voor het publiek 
laagdrempelig en toegankelijk is.   
 

2. Sneeuwbaleffect  
Een aanjager kan niet alleen zorgen voor het aantrekken van publiek, maar ook het trekken van 
bedrijven en ondernemers waardoor er op termijn weer andere bedrijvigheid wordt aangetrokken.  
 
Bepaalde type mensen en ondernemers zoeken elkaar op en veroorzaken zo een sneeuwbaleffect. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan creatieve ondernemers (NDSM-werf) of juist corporate 
bedrijven (zuid-as). Frenken (Bijlage 10) geeft aan dat een gebiedsontwikkeling kan op gang komen als 
simpelweg een bedrijf of doelgroep de eerste stap zet. Bijvoorbeeld bij het NDSM-Werf waar HEMA in 
het gebouw Number One trok en daarmee een bepaalde vertrouwelijkheid uitstraalde. Het was voor 
veel bedrijven een voorbeeld waarna het gebied populairder werd. Dit wordt de launcing customer 
(een klant die het gebied lanceert) genoemd volgens Ruitenberg (Bijlage 18). Rossmeissl (Bijlage 13) 
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noemt dat men ook een vorm van placemaking veroorzaakt door partijen die een naam hebben en 
zich als pionier willen vestigen. Bedrijven met een gelijksoortig imago volgen dan, ze willen bij elkaar 
horen.  
 
Ook kunnen aanjagers weer nieuwe aanjagers veroorzaken. Zo wilde Den Haag het creatieve 
ruimtetekort oplossen in de industriële Binckhorst. De doelgroep trok weer nieuwe creatieve industrie. 
Aanjagers de Caballerofabriek en Bink36 zorgden vanwege de instroom aan mensen op den duur voor 
nieuwe aanjagers zoals Mama Kelly en Kompaan. Door het vestigen van een aanjager kan er een 
sneeuwbaleffect ontstaan. Dit kan bij zowel bedrijven (bedrijven trekken andere, hetzelfde soort 
bedrijven aan) als functies (functies die elkaar versterken).  
 

3. Vertrouwen creëren 
Een aanjager wordt ook gebruikt om vertrouwen uit te spreken. Volgens de experts is vertrouwen één 
van de belangrijkste succesfactoren in gebiedstransformaties. Het is nodig om investeerders en 
marktpartijen aan te trekken.  
 
Frenken (Bijlage 10) bevestigt dat overheden onderliggende belangen en politieke agendapunten 
hebben en dat plannen en ambities veelal papieren opgaven zijn. Met het initiëren van een aanjager 
en investeringen doen straalt de gemeente uit dat het risico’s durft te nemen en men kan rekenen op 
een betrouwbare en nauwe samenwerking. Vertrouwen dat er iets met het gebied gaat gebeuren, dat 
het succesvol zal zijn, de gemeente kwaliteit en voortgang nastreeft en dat marktpartijen waarmee 
samengewerkt wordt kunnen rekenen op betrouwbaarheid en welwillendheid. Rolsma (Bijlage 14) 
voegt hieraan toe dat ontwikkelaars hier ook op kunnen rekenen als de gemeente gaat investeren in 
openbare ruimten.  
 
Vertrouwen ontstaat ook door marktpartijen die een aanjager initiëren. Meerwaarde is belangrijk voor 
investeerders, er heerst een hogere investeringsbereidheid als men vertrouwen krijgt dat het gebied 
daadwerkelijk positief ontwikkeld gaat worden. Zo bevestigd onafhankelijk expert Ruitenberg (Bijlage 
18) dat een gebiedsaanjager wordt gebruikt om vertrouwen uit te spreken en investeerders, 
ontwikkelaars, gemeente, beleggers, vertrouwen hebben in dat de transformatie succesvol zal zijn en 
daarom gaan investeren in een aanjager. Daarnaast zal er ook vertrouwen vanuit de (project- of 
gebieds-) ontwikkelaar naar de toekomstige bewoners moeten ontstaan om de afzetbaarheid te 
bevorderen.  
 
Vertrouwen kan dus op verschillende manieren gewekt worden. Vertrouwen zorgt uiteindelijk voor 
het rollen van investeringen en meer geïnteresseerde en participerende marktpartijen.  
 

4. Markeren dat er iets gaat gebeuren 
In deze vorm van een aanjaageffect ligt de focus dus niet op het trekken van publiek of bedrijven, maar 
op het laten zien aan buitenstaanders dat het gebied potentie heeft en gaat veranderen middels een 
icoon. Daarnaast moet de aanjager aansluiten bij het gebied en de doelgroep(en) om succesvol te 
worden.  
 
Goede voorbeelden zijn de iconen de LocHal in Tilburg waar de komst van de bibliotheek liet zien dat 
het gebied potentie heeft. Het gebouw liet zien dat er bijzondere dingen mogelijk zijn en dat het een 
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gebied is waar het gaat gebeuren. Ook het Kraanspoorgebouw liet zien dat er bijzondere dingen 
mogelijk zijn met oude bebouwing en dat het NDSM veel potentie heeft. De iconische gebouwen tillen 
de gebieden naar een hoger niveau, roepen investeringen op en stralen vertrouwen uit.  
 
Een gebouw kan dus op zichzelf een aanjager zijn. Dit wordt bevestigd door onafhankelijk expert Galle 
(Bijlage 21) die aangeeft dat een gebied volledig gelift kan worden door een aanjager die laat zien dat 
er iets gaat veranderen in het gebied. Met dit effect van een aanjager kan men laten zien waar het 
gebied voor staat, waar het nog toe in staat is, wat de kwaliteit gaat worden, welke kansen er nog 
liggen en voornamelijk dat het gebied veel potentie heeft. Een voorwaarde voor een gebouw met zo’n 
effect is dat het gebouw moet passen bij de identiteit van het gebied en aansluit op wat men met het 
gebied wil bewerkstelligen.  
 

5. Experimenteren met tijdelijke inzet  
Een aanjager wordt ook ingezet om te experimenteren met het gebied. Frenken (Bijlage 10) geeft aan 
dat door tijdelijke functies in te zetten men een beter inzicht krijgt in hoe het gebied zich zal 
kenmerken. Dit trekt vroegtijdig potentiële gebruikers aan.  
 
Ruitenberg (Bijlage 18) benoemd dat door te experimenteren er een duidelijker beeld ontstaat wat 
men uiteindelijk wil bewerkstelligen zonder dat de ontwikkelaars vast zitten aan vaste functies. 
Experimenteren met placemaking, initiatief van bewoners, ondernemers en pioniers met horeca en 
evenementen draagt bij aan de aantrekkelijkheid en bekendheid voor de potentiële toekomstige 
gebruikers. Boon (Bijlage 20) stelt dat het kan helpen betere inzichten te krijgen en keuzes te maken 
in het ontwerp voor de uiteindelijke herbestemming van de gebouwen en het gebied, door de 
gebouwen tijdelijk in gebruik te laten nemen. Uiteindelijk kan het zo zijn dat tijdelijke initiatieven 
blijvend worden omdat de functie goed aanslaat bij het publiek en gebied. Indien een functie niet goed 
aansluit op het publiek of werkt in een gebied dan ervoor gekozen worden om de functie weer te 
verwijderen. Het kan ook dat de ondernemer uiteindelijk zelf weg gaat omdat het gebied te hip wordt 
voor de ondernemers die juist opzoek zijn naar broedplaatsmilieus. Bij de Spoorzone is er bewust 
gekozen om tijdelijke functies in de vorm van horeca, startende ondernemers en kennisfuncties in te 
zetten om het gebied op de kaart te krijgen en potentiële partijen te binden.  
 
Experts sluiten hierbij aan dat men open moet staan voor initiatieven die niet van tevoren bedacht 
zijn, niet alles volgens de boekjes gaat, er op een ondernemende manier naar gekeken moet worden 
en er ruimte blijft voor spontane initiatieven. Er moet een open houding worden aangenomen, ruimte 
zijn om te experimenteren en er moet gebruik gemaakt worden van het verleden en de verhalen van 
bewoners.  
 

6. Stijging gebiedswaarde  
Een gebiedsaanjager in alle gevallen een stijging van de gebiedswaarde veroorzaken.   
 
Een gebiedsaanjager zet de eerste stap in het wekken van interesse, populariteit en investeringen. Er 
zijn verschillende partijen die hiervan profiteren, zowel de gemeente als de ontwikkelaar, belegger en 
particuliere woningkoper hebben er baadt bij dat de gebiedswaarde gaat stijgen. Hier is ook een grote 
sprong in te maken, aangezien het gebied weinig waarde had voordat de transformatie in gang werd 
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gezet. De partijen die het langste in het proces participeren, profiteren van de hoogste waardestijging. 
Investeerders zullen sneller instappen wanneer ze zien dat er waardeontwikkeling mogelijk is.  
 
De transformatie van een gebied begint niet met het ontwikkelen van woningen. Het is eerst belangrijk 
dat mensen interesse krijgen, er graag willen verblijven/komen en de plek als een potentiele woonplek 
gaan zien. Woningen worden meer waard als er voorzieningen zijn in het gebied en het een 
aantrekkelijke plek is. Dit kan ook een motief zijn van een ontwikkelaar om te investeren in een 
aanjager. Volgens Boon (Bijlage 20) heeft BPD de monumentale Cobercofabriek met verlies aankocht 
als ‘aanjager’. De toegevoegde woningen kregen meer waarde vanwege de belangstelling die de 
aanjager veroorzaakte. Zo werd het verlies ruimschoots terugverdiend.  
 
Een aanjager kan dus zorgen voor een eerste waarde sprong, een sneeuwbaleffect creëren in de 
waarde en het toevoegen van kwaliteit in het gebied. De Zeeuw (Bijlage 17) bevestigd dat aanjagers 
waarde verhogend zijn, wat belangrijk is voor de grond en grondprijs want het wordt aantrekkelijk 
voor bedrijven en mensen om er te komen.  
 

7. Imago veranderen  
Alle aanjaaggebouwen in de onderzochte gebieden dragen bij aan het verbeteren van het imago.  
 
De Binckhorst, de Spoorzone en het NDSM-Werf hadden allen een slecht imago vanwege de 
onveiligheid in het gebied en het industriële karakter waar destijds weinig te beleven viel. Het 
veranderen van identiteit en voornamelijk imago is een lang proces volgens Zweers (Bijlage 16). In de 
genoemde gebieden zijn aanjagers, evenementen en horeca ingezet om mensen naar het gebied te 
trekken Dit imago kan ook doorslaan. De Spoorzone en het NDSM-Werf staan beide bekend om de 
kunstenaars, festivals en voorlopers. De ontwikkelaars proberen nu in de promotie meer te focussen 
op dat het gebied kwaliteit heeft en ook leuk is voor de lange termijn en de blijvers. 
 
De functie, sfeer of het type gebouw zorgen ervoor dat (toekomstige) gebruikers een positiever gevoel 
krijgen bij een gebied. Transformatiegebieden staan erom bekend dat ze een slecht imago hebben. 
Om uiteindelijk een woonprogramma te kunnen creëren zal het gebied sterk moeten veranderen. 
Rolsma (Bijlage 14) geeft aan dat door bepaalde (aanjaag) gebouwen, functies of programma’s, 
placemaking en reuring te realiseren men een ander beeld krijgt en het gebied meer gaat leven.  
 
Ook de onafhankelijke experts bevestigen dit. Men moet een ander gevoel krijgen dan dat het 
oorspronkelijk oproept. Volgens J. Ruitenberg (Bijlage 18) kunnen aanjagers het imago versterken of 
bijsturen.  
 
5.2 Toepasbaarheid toekomstige aanjaagprojecten 
 
Uit voorgaand onderzoek is een lijn te trekken wanneer welke effecten en bij welke omstandigheden 
optreden. Specifieke effecten/doelen blijken voor te komen als er specifieke tekorten heersen in een 
gebied. Zo komt een overheidsinvestering vaak voor als er weinig vertrouwen heerst in een gebied 
vanuit de omgeving. Of een tijdelijke experimenterende aanjager bij een nog pril stadium en men 
nog niet goed weet welke kant het gebied op moet gaan.  
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Hieronder is in Tabel 5 weergegeven waarin duidelijk wordt bij welke ‘gebiedstekorten’, welk 
aanjaageffect ingezet kan worden en hoe de aanjager er dan uit moet komen te zien. De tabel is 
mede gebaseerd op tabel 10 in bijlage 32, waarbij de eigenschappen van alle gebiedsaanjagers uit de 
casestudies zijn uitgewerkt.  
 
Tabel 5 
Bepaling wanneer welk effect in te zetten  
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5.2 Conclusie          
In dit hoofdstuk is de volgende vraag beantwoord: ‘welke doelen en effecten hebben gebiedsaanjagers 
bereikt of kunnen zij bereiken in een transformatiegebied?’ 
 
Gekeken naar de literatuur, de casestudiegebouwen en de uitspraken van casestudie-afhankelijke en 
casestudie-onafhankelijke experts blijkt dat gebouwen effecten/doelen kunnen veroorzaken in een 
gebied. Dit zijn: aantrekkingskracht genereren, sneeuwbaleffect veroorzaken, vertrouwen creëren, 
markeren, experimenteren met tijdelijke functies, stijging van de gebiedswaarde en het veranderen 
van het imago. Stijging gebiedswaarde en verandering imago gaan vaak vanzelf door het alleen al 
inzetten van een (positieve) aanjager.   
 
De doelen/effecten komen tot uiting door specifieke eigenschappen van een gebouw. Ook blijkt dat 
bepaalde doelen/effecten bij tekorten in een gebied worden ingezet (zie tabel 5). Voorgaande 
gegevens zijn zeer interessant vanwege het toekomstig ‘strategisch’ in kunnen zetten van een 
gebiedsaanjager. Ook hierbij is het belangrijk dat er nog steeds rekening wordt gehouden met het type 
gebied, beoogde eindbeeld, identiteit etc. De gestelde doelen/effecten zijn vooraf vaak lastig te 
garanderen, dit heeft te maken met hoe het gebouw aanslaat in de omgeving en bij het publiek. Het 
geeft wel een indicatie en sturing. De informatie uit dit hoofdstuk wordt toegepast in hoofdstuk 6.  
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Plaspoelpolder, Rijswijk 

Figuur 20 
Luchtfoto Indolafabriek  

Noot. Overgenomen van C. van Veen, persoonlijke 
communicatie, 25 november 2020 



 
   

 
 

70 

Hoofdstuk 6. Toepassing Plaspoelpolder, Rijswijk 
 
De gevormde theorie in hoofdstuk 4 is de basis voor de toepassing. In dit hoofdstuk wordt het 
transformatiegebied de Plaspoelpolder in Rijswijk getoetst aan de randvoorwaarden en worden de 
criteria uit de theorie vergeleken. Op basis van de te verwezenlijken doelen/effecten (hoofdstuk 5) en 
het beleid is er een massastudie en een haalbaarheid uitgewerkt.  

6.1 Gebied Plaspoelpolder Rijswijk  
 
Figuur 21 
Algemene gebiedsinformatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot. Figuur overgenomen van C. van Veen, persoonlijke communicatie, 25 november 2020 
 
De geschiedenis en toekomst van de Plaspoelpolder  
De plaspoelpolder is een groot bedrijventerrein ontstaan in 1953 en is in 2005 uitgeroepen als best 
bereikbare bedrijventerrein van Nederland. Momenteel huisvest het 400 verschillende bedrijven. Na 
de crisis liep de leegstand op tot 25% en verhuisde veel bedrijven naar overige A-locaties. Vanwege 
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leegstand, een verouderde kantorenvoorraad en het niet meer voldoen aan de veranderende wensen 
en eisen van de gebruiker, is de Plaspoelpolder officieel aangewezen als transformatiegebied (Studio 
Hartzema, 2019).   
 
Transformatieopgave  
De gemeente Rijswijk heeft aangegeven er 10.000 woningen bij te willen bouwen. Dat is vergelijkbaar 
met ongeveer 40% van de huidige woningvoorraad van Rijswijk. Caroliene van Veen, ontwikkelaar van 
de Indolafabriek, geeft in een interview (Bijlage 22) aan dat er naar schatting in de Plaspoelpolder zo’n 
20% van de gebouwen leeg staan en de bedrijfsgebouwen en kantoren sterk verouderd zijn. De 
ontwikkeling zal starten met een toekomstvisie door de gemeente en een ruimtelijk kader door de 
stedenbouwkundige vastgesteld. Het definitieve ontwikkelkader moet nog worden vastgesteld.  
 
Toekomstvisie  
De Plaspoelpolder moet een volwaardig onderdeel van Rijswijk worden (Gemeente Rijswijk, 2017). Het 
eindbeeld staat nog niet vast. Het streven is het ontwikkelen van een gemengd gebied, waarbij er 
voldoende ruimte blijft voor het behoudt van bedrijvigheid. De bedrijfsruimten die actief wordt benut, 
moet behouden worden of terug worden gebracht in de nieuwbouw (plint of op verdiepingen). 
 
Toetsing gebied Plaspoelpolder aan de hand van opgestelde randvoorwaarden.  
In hoofdstuk 4 is er een checklist opgesteld met randvoorwaarden waaraan transformatiegebieden 
moeten voldoen om een optimaal klimaat te bieden voor het succesvol inzetten van gebiedsaanjagers. 
De Plaspoelpolder wordt getoetst aan deze randvoorwaarden in tabel 6. De randvoorwaarden worden 
beoordeeld met een ‘O’ indien het gebied niet voldoet of een ‘V’ indien het gebied voldoet. De 
randvoorwaarden beoordeeld met een O worden bij ‘toelichting op basis van gebied’ toegelicht en 
naar Dev_ geadviseerd hoe ze dit kunnen optimaliseren. Op sommige aspecten heeft Dev_ geen 
invloed en ligt de actie bij de gemeente.  
 
Aspecten die wel voldoen en beoordeelt met een V zijn: 
 
‘Stapsgewijze ontwikkeling met oog op de veranderende markt’. De gemeente Rijswijk heeft (nog) 
geen vast eindbeeld vastgelegd en wil de ontwikkeling in fases vorderen. De gemeente zal flexibele 
ontwikkeling waarin veranderende (markt) omstandigheden mogelijk zijn, meenemen bij de 
daadwerkelijke uitvoering van het plan.  
‘Faciliterende/sturende rol in het gebied’. De gemeente is zich ervan bewust dat het een sterk 
faciliterende rol zal moeten aannemen. Momenteel doet de gemeente dat voldoende.  
‘Omgeving meenemen in plan- en besluitvorming’. De omgeving wordt goed gehoord en benut als 
kans. Zo zijn er bedrijven-en bewonersavonden georganiseerd en is het plan waar nodig aangepast. 
Dev_ zal samen met overige ontwikkelaars de bewoners moeten blijven betrekken in de overige 
ontwikkeling en invulling van de Plaspoelpolder. 
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Tabel 6 
Toetsing randvoorwaarden aan plaspoelpolder inclusief aanbevelingen 
 
 



 
   

 
 

73 

 



 
   

 
 

74 

6.1.1 Aanjagen in de Plaspoelpolder  
 
Het gebied staat nog niet voldoende op de kaart, men komt er niet wanneer ze er niet hoeven te zijn. 
Een aanjager kan helpen de eerste stappen te zetten om uiteindelijk bekendheid en investeringen op 
te roepen. Er bevinden zich momenteel een aantal voorzieningen, maar geen bijzondere 
aanjaagfuncties die het gebiedsbeeld van de Plaspoelpolder aanzienlijk veranderen. Hier liggen dus 
nog kansen. In de SWOT-analyse (Bijlage 30) is te zien welke potenties, sterktes, zwaktes en 
bedreigingen de Plaspoelpolder nog meer beheerst.  
 
Om te bepalen welke effecten en type aanjagers er nodig zijn in de Plaspoelpolder, is in onderstaand 
figuur weergegeven bij welke problematiek, welk effect ingezet moet worden (gebaseerd op 
interviews en casestudies). De effecten kunnen elkaar ook versterken. De gebiedstekorten zijn 
vastgesteld op basis van het interview met Caroliene van Veen (Bijlage 22), de SWOT-analyse, de 
theorie en de toetsing aan de gebiedsrandvoorwaarden. Deze worden met groen aangegeven in tabel 
7.  
 
Tabel 7 
Inzet doelen/effecten bij tekorten gebied 
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Toelichting tabel 7, benodigde effecten in gebied 
In hoofdstuk 5 wordt duidelijk welke type effecten een gebouw kan veroorzaken in een gebied. Ook 
voor de Plaspoelpolder zijn een aantal van deze doelen/effecten nodig om het gebied te starten en op 
de kaart te zetten. Uit onderzoek blijkt dat het gebied een aantal effecten nodig heeft om de bestaande 
problematiek (deels) op te heffen. Dit blijkt experimenteren, vertrouwen creëren, publiek trekken en 
markeren.  
 
Aantrekkingskracht genereren 
Aantrekkingskracht genereren is cruciaal om mensen kennis te laten maken met de Plaspoelpolder, 
een eerste positieve associatie te wekken en het gebied op de kaart te zetten met laagdrempelige en 
publiekstoegankelijke functies. Gekeken naar de casestudies kan een publiekstrekkend gebouw een 
bijzondere uitstraling hebben, staat een publiekstoegankelijke en laagdrempelige functie centraal, 
evenals een functie waar ontmoeting plaats vindt en/of waar passie of kennis gedeeld kan worden 
(interesse, hobby’s of bedrijfsactiviteiten).  
 
Vertrouwen creëren  
Volgens experts is vertrouwen de basis. Voor het gebied Plaspoelpolder is vertrouwen belangrijk om 
investeerders en toekomstige bewoners aan te trekken. Momenteel bestaat er nog weinig vertrouwen 
in daadwerkelijke ontwikkeling en proces. Ook zijn er nog weinig concrete acties in het gebied 
uitgevoerd die vertrouwen hebben gewekt. Een aanjager die vertrouwen creëert is veelal geïnitieerd 
door de gemeente of zichtbaar mede mogelijk gemaakt door de gemeente. Vaak een combinatie met 
het effect markeren.  
 
Markeren dat er iets gaat gebeuren 
In deze vorm van een aanjaag-effect ligt de focus niet op het trekken van publiek of bedrijven maar op 
het laten zien aan buitenstaanders dat het gebied potentie heeft, dat de ontwikkeling daadwerkelijk 
in gang gezet gaat worden. Het wekt belangstelling en interesse. De Plaspoelpolder kan met dit effect 
meer en beter in beeld komen, wat kan leiden tot investeringsbereidheid en vestigingsbereidheid. Het 
imago van het gebied verandert en vertrouwen wordt gecreëerd door de inzet van dit type aanjager. 
 
Experimenteren  
De gemeente Rijswijk weet nog niet goed waar het heen wil met het gebied en waar het voor zal 
moeten staan. Experimenteren met functies kan helpen inzicht te bieden in functies, doelgroepen en 
mogelijkheden voor zowel gebied als gebouw. Daarnaast kan het ook zorgen voor een eerste activiteit, 
bekendheid, levendigheid, cashflow en inzicht in type functies die goed aanslaan.  
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6.1.2 Gebouw de Indolafabriek  
 
Figuur 22 
Indolafabriek luchtfoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot. Overgenomen van C. van Veen, persoonlijke communicatie, 8 december 2020 
 
Geschiedenis  
Het gebouw de Indolafabriek was de eerste fabriek die zich vestigde rond 1953 en is sinds 2004 niet 
meer in gebruik. Er werden kappersproducten en haar- en cosmeticaproducten geproduceerd. Het 
gebouw heeft een doffe uitstraling met blauwe accenten. Het gebouw betreft circa. 2.000m2 BVO.  
 
Beleid  
Voor transformatiegebieden zijn regels en kaders opgesteld vanuit Rijk, provincie, gemeente en 
deelgebied. De beleidsanalyse is terug te vinden in Bijlage 29. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
conclusies meegenomen.  
 
De Indolafabriek bevindt zich binnen het gebiedsprofiel ‘verblijven aan het water’, waarbij de focus 
ligt op een fijn kwalitatief verblijfsgebied. Dit betekent levendigheid, veiligheid, een lage milieuhinder 
en het faciliteren van horeca, wonen, werken en voorzieningen. De Indolafabriek is aangewezen als 
één van de gebouwen die snel van functie mogen veranderen en als (één van de) drager(s) van de 
Plaspoelpolder. Functiemenging is mogelijk wanneer dit de economische en ruimtelijke structuur 
versterkt (gemeente Rijswijk, 2017). Uit het havenkwartier hoogbouwbeleid blijkt dat de Indolafabriek 
als buurtaccent (hoogbouwlocatie) is aangewezen. Dit betekent dat het moet gaan fungeren als visueel 
ankerpunt en voordelen biedt zoals herkenbaarheid, markeren in het gebied, oriëntatiemogelijkheid 
en diversiteit. Officieel is de vastgestelde hoogte voor de Plaspoelpolder 4+1 lagen, in totaal circa. 15 
meter. De maximale hoogte die is toegestaan voor het hoogbouwaccent betreft 46 meter (Studio 
Hartzema, 2019). Het gebouw mag hierbij iconisch zijn.  
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Momenteel ligt het bestemmingsplan en het kader met ontwikkelregels op het plot nog niet vast. Wel 
is er aangegeven dat de gemeente wil meebewegen en er een grote kans is dat het bestemmingsplan 
en plot worden vastgesteld op basis van de nu geldende, opgestelde regels. Dat betekent dat er voor 
dit ontwerp geen belemmeringen zullen zijn.  
 
Locatie  
Het gebouw bevindt zich op een zeer strategische locatie. De ligging aan de haven biedt veel kansen.  
 
Massastudie  
Om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het plot van de Indolafabriek, is er een massastudie 
gedaan. De massastudie en de haalbaarheid vormen samen de implementatie van de theorie op de 
toepassingscase de Indolafabriek. De massastudie is gebaseerd op enerzijds het verwezenlijken van de 
benodigde doelen en effecten die in hoofdstuk 5.2 zijn benoemd en anderzijds het gestelde beleid van 
de gemeente Rijswijk op de locatie. Zo is goed te zien of de ambitie om van de Indolafabriek een 
gebiedsaanjager te maken, ook daadwerkelijk haalbaar is.  
 
De volgende beleidspunten zijn belangrijk en meegenomen tijdens het ontwerp van de massa 
(Studio Hartzema, 2019) (Gemeente Rijswijk, 2017):  

• De functies die zijn toegestaan vanuit beleid en in dit onderzoek bewezen aanjaageffecten 
genereren zijn: horeca, bedrijfsverzameling (kennisdeling en community) en wonen.  

• Het beleid geeft een hoogte accent (markeringseffect) aan van maximaal 46 meter. Verder 
geldt er een Rijswijkse hoogte van 4 lagen + 1. De 5e verdiepingsvloer moet 4 meter terug in 
het gebouw vanaf de rooilijn liggen. 

• In het gebouw moet er een functionele plint van 8 meter en een architectonische plint van 6 
meter worden gerealiseerd.  

• Vanuit beleid is er een uitgangspunt van 60% bedrijvigheid en 29% voorzieningen t.o.v. het 
kaveloppervlak gesteld.  

• De uitstraling zal vanuit beleid de volgende eisen moeten bevatten: iconisch, opvallend, 
markerend, passend bij identiteit en havenachtig.  

• Het uitgangspunt voor de financiële haalbaarheid is functiemenging door het toevoegen van 
woningen.  

• Parkeren op terrein uitgaande van parkeernorm 1,5. Parkeren gebeurt ondergronds op eigen 
terrein (niet zichtbaar in massa), maximaal 1 laag ondergronds en overig bovengronds. 

• Vanwege de omvang van het plot en impact daarvan op het gebied, moet er minimaal 60% 
bedrijvigheid worden gerealiseerd.  

• Effecten die met dit plan worden verwezenlijkt en wat toegestaan is uit beleid: markeren, 
vertrouwen creëren, aantrekkingskracht genereren.  

• Overige gegeven informatie uit het ruimtelijk kader in figuur 23 waarin eisen omtrent 
vormgeving worden weergegeven.  
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Figuur 23 
Beleidseisen massa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toelichting ontwerp 
Het ontwerp is gebaseerd op het beleid van de Indolafabriek locatie en laat goed zien wat hier 
mogelijk is volgens wet en regelgeving (zie bovenstaande punten en massastudie in Figuur 24 en 25) 
Naast de beleidsgerichte eisen, zijn ook de eigenschappen van de (uit onderzoek gebleken) te 
veroorzaken effecten geïmplementeerd.  
 
Uitstraling en vorm  
Dev_ dient ervoor te zorgen dat het gebouw een iconisch ontwerp krijgt zodat dit het gebied 
markeert. Ook de gemeente geeft nadrukkelijk aan dat de Indolalocatie een hoogteaccent behoeft. 
Dit hoogte accent bedraagt maximaal 46 meter en moet zich positioneren aan de kant van de 
Nijverheidsstraat. Daarnaast zijn er aanpassingen in het ontwerp gedaan, zoals ruimte gevend en 
open naar de straat en een plinthoogte van 8 meter. De vorm is zo ontworpen dat er optimaal 
daglicht aan alle kanten van het gebouw bereikt. In Figuur 24 is duidelijk aangegeven dat de eisen 
geïmplementeerd zijn in het ontwerp. Het plot is aangewezen als versnelde ontwikkellocatie en Dev_ 
zal daarom moeten kiezen voor een permanente invulling. De delen van de bestaande bouw die 
identiteitswaarde hebben zal Dev_ moeten behouden om het gebied karakter te geven. Welke delen 
dit zijn zal verder onderzocht moeten worden.  
 
Functiekeuze  
De functies zijn essentieel om het gebouw als aanjager in te kunnen zetten. De gemeente wil van de 
Plaspoelpolder een gevarieerd gebied maken met een zeer brede doelgroep. Dev_ zal zich dus 
moeten focussen op niet één doelgroep maar op meerdere. Voor het type functies is er enerzijds 
gekeken naar functies die zorgen voor de gewenste aanjaageffecten en anderzijds welke functies 
vanuit beleid zijn opgelegd/geambieerd. Op basis daarvan zal Dev_ ruimte op het plot moeten 
realiseren voor (1) bedrijvigheid, (2) horeca, (3) overige voorzieningen en (4) wonen met 
verschillende oppervlaktes. De positie van de functies zijn aangegeven in Figuur 24. In Tabel 8 is te 
zien hoeveel vierkante meters Dev_ minimaal op het plot moet realiseren aan bedrijvigheid en 
voorzieningen, gesteld vanuit beleidskaders.  

Noot. Overgenomen van 
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/stedenbouwkundig_kader_havengebied_klein.pdf 
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Bij bedrijvigheid zal Dev_ zich voornamelijk moeten richten op de startende/creatieve bedrijven en 
zzp’ers. In de casestudies komt deze functie veel voor en is een bewezen aanjaagfunctie vanwege de 
levendigheid, betrokkenheid en aantrekkingskracht die zij met zich meebrengen. Ook de gemeente 
wil ruimte voor bedrijvigheid behouden. Bedrijvigheid zal zich aan de Plaspoelpolder zijde gaan 
bevinden, waar ook bedrijvigheid zoals Harbour Village is gevestigd. Bedrijvigheid wordt alleen 
toegelaten indien zij geen verstorende werkzaamheden uitvoeren voor de woningen. Overige 
voorzieningen moeten worden gerealiseerd om een 24/7 klimaat, levendigheid en te verkrijgen.  
 
Om de financiële haalbaarheid te bevorderen en omdat het in dit deelgebied gewenst is vanuit de 
gemeente, zal Dev_ woningen moeten toevoegen. Dit kan in de toren (hoogbouwaccent), aan de 
havenkant en aan de handelskade (tegen de woonwijk aan). Horeca speelt een belangrijke rol en 
Dev_ dit in de plint aan de kant van de haven moeten realiseren. Met de komst van de 
herontwikkelde haven zal dit veel bezoekers trekken en een fijne verblijfsplek worden. De 
horecafunctie zal veelzijdig moeten zijn: niet alleen horeca maar ook vergadermogelijkheden voor de 
bedrijvigheid en mogelijkheden voor kleine evenementen. (Het toelaten van) veelzijdige horeca is in 
de casestudies altijd zeer succesvol geweest, ook de onafhankelijke experts zijn het hiermee eens. 
Verder zal Dev_ in overleg de gemeente moeten kijken of er een gebiedsfestival georganiseerd kan 
worden. Uit onderzoek blijkt dat dit zeer gunstig is om de kennismaking met het gebied te 
bevorderen. In Tabel 9 hieronder is, met behulp van tabel 8, een zéér grove schatting van het aantal 
vierkante meters per functie te zien (bedrijvigheid, voorzieningen en wonen).  
 
Tabel 8 
Gestelde beleidseisen oppervlakte bedrijvigheid en voorzieningen op het plot  

Totale perceel oppervlakte 6940 m2 

Vereiste 60% bedrijvigheid  4.164 m2 

Vereiste 29% voorzieningen  2.012 m2 

 
Tabel 9 
Zeer grove schatting vierkante meters per functie plot.  

 
 

 
Verwezenlijken doelen/effecten en toetsing aan randvoorwaarden gebiedsaanjager  
Indien Dev_ de massa op deze of een vergelijkbare manier uit zal voeren zullen er een aantal 
effecten ontstaan. Vertrouwen zal worden gecreëerd door de flexibiliteit van de gemeente in dit 
plan, het laten zien dat ze meebewegen. Ook zal de gemeente zichtbaar moeten investeren in de 
openbare ruimte. Daarnaast wordt het gebied gemarkeerd door middel van de iconische uitstraling.  
Het benutten van de haven in combinatie met horeca zal een echte publiekstrekker worden 
waardoor ook het effect aantrekkingskracht wordt gegenereerd. De creatieve/startende 
bedrijvigheid draagt hier ook aan bij.  

Totaaloppervlakte BVO gebouw: 25.000 m2  
 Functies te realiseren  Oppervlakte  
(Startende/creatieve) bedrijvigheid  4.164 m2 

Voorzieningen waaronder in ieder geval 
horeca aan de havenzijde  

2.012 m2  

Wonen (verschillende typen)  18.824 m2 
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Experimenteren en tijdelijke functies blijken ook belangrijk te zijn in het gebied maar worden in dit 
plan niet verwezenlijkt. De gemeente heeft de Indolalocatie aangewezen als versnelde 
ontwikkellocatie en een hoogbouwaccent. Het is hier dus niet voor de hand liggend om een tijdelijke 
functie te plaatsen en te experimenteren met het gebouw.  
 
Figuur 24 
Massastudie Indolafabriek 
 

 
 
Figuur 25 
Massastudie, verschillende aanzichten  
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Toetsing randvoorwaarden aanjager Indolafabriek  
Door de Indolafabriek als één van de eerste gebouwen te ontwikkelen en de rol te laten vervullen als 
aanjager, zal het de gewenste gebiedsidentiteit versterken en de gebiedstransformatie in de juiste 
richting katalyseren. De massastudie en invulling die zijn ontworpen/uitgewerkt, zijn ook getoetst aan 
de in hoofdstuk 4.2.1 opgestelde randvoorwaarden voor een gebiedsaanjager. Hieruit blijkt dat de 
ontworpen aanjager aan de eisen en randvoorwaarden voldoet. In Tabel 10 is de toetsing te zien met 
een omschrijving waarom de gestelde randvoorwaarde voldoet.  
 
Tabel 10 
Toetsing opgestelde randvoorwaarden aan ontworpen aanjager 
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6.2 Haalbaarheid  
Om te zien of het plan wel of niet haalbaar is voor Dev_ wordt er gekeken naar beleid, het financiële 
aspect en inzetbaarheid. Met betrekking tot een gebiedsaanjager wordt er gekeken in hoeverre de 
beoogde effecten ook daadwerkelijk tot uiting zullen komen.  
  
Juridische en financiële haalbaarheid.  
Het plan blijkt juridisch haalbaar. Het nieuwe (aangepaste) bestemmingsplan wordt naar alle 
waarschijnlijkheid doorgevoerd wat Dev_ de mogelijkheid geeft de plannen uit te kunnen voeren 
volgens van Veen (Bijlage 22). Het ontwerp en concept sluit nauw aan bij de ambities en gestelde 
kaders vanuit het rijk, de provincie en de gemeente Rijswijk. Indien Dev_ de beleidskaders blijft volgen 
in het ontwerp zullen hier geen moeilijkheden in ontstaan.  
  
De toekomstige ontwikkeling zal moeten beschikken over: 

- Ruimte voor voorzieningen (waaronder prominente horeca aan de havenzijde) 
- Ruimte voor bedrijvigheid in de creatieve/startende sector  
- Een aanvulling met woningen 

 
Ook de diversiteit aan en het type functies passen binnen de kaders en ambities van de gemeente 
Rijswijk, Provincie en Rijk en verwezenlijken een 24/7 structuur. Voor Dev_ zullen er geen financiële 
moeilijkheden zijn omdat de massa aan woningen voor een flinke marge zorgen. De woningen komen 
in de toren en aan de zijkanten van het gebouw aan de Handelskade.   
 
Flexibiliteit en bouwkundig 
Dev_ zal in de massa, inrichting en beukmaten moeten zorgen dat het gebouw flexibel is. Zo wordt er 
voorgesorteerd op eventuele toekomstige leegstand door middel van transformatie naar bijvoorbeeld 
woningen. De maten worden daarom zo ingericht dat dit ook mogelijk is. Indien er minder animo voor 
de bedrijvigheid is dan gedacht, heeft dit geen consequenties voor de bezetting van het gebouw. Dit 
versterkt de haalbaarheid. Bouwkundig gezien zal dit nog verder moeten worden uitgewerkt bij 
daadwerkelijke implementatie van de plannen.  
 
Verwezenlijken doelen/effecten  
De theorie in hoofdstuk 4 en de mogelijke doelen en effecten in hoofdstuk 5 laten zien dat 
gebiedsaanjagers in veel verschillende types en omstandigheden voorkomen. Gekeken naar de situatie 
in de Plaspoelpolder is het belangrijk dat er wordt gefocust op de drie van de vier genoemde 
doelen/effecten namelijk markeren, aantrekkingskracht genereren en vertrouwen creëren. Indien 
Dev_ hun gebouw als aanjager in wil zetten en de massa via de voorgestelde wijze/plan uitvoert, is het 
zeer waarschijnlijk dat de doelen/effecten worden bereikt en de Indolafabriek als één van de eerste 
gebouwen in de omgeving als aanjager zal gaan fungeren, in vroegtijdig stadium.  
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6.3 Conclusie  
In dit hoofdstuk werd er ingegaan op de laatste deelvraag: ‘Hoe kan de Indolafabriek, gekeken naar de 
geformuleerde theorie uit de casestudies en expertonderzoeken, binnen het juiste omgevingsklimaat 
en juridisch beleid van de Plaspoelpolder fungeren als aanjager?’ 

De Indolafabriek heeft veel potentie om te fungeren als gebiedsaanjager. Het heeft een strategische 
ligging, straalt identiteit uit, heeft een grote omvang en is ook beleidstechnisch interessant. Het 
voorgaand onderzoek naar praktijkvoorbeelden, expertonderzoek en de tools (randvoorwaarden) 
voor een strategische inzet vormt de basis voor de vraag hoe de Indolafabriek kan fungeren als 
aanjager.  

Het beantwoorden van de deelvraag begint bij het gebied. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde 
factoren in het gebied zeer bepalend zijn voor het kunnen initiëren van een aanjager. De 
Plaspoelpolder is getoetst aan de gebied gerelateerde randvoorwaarden (tabel 6) waaruit blijkt dat 
het gebied nog geen optimaal aanjaagklimaat beheerst. Vanuit Dev_ is het echter wel mogelijk om hier 
verandering in te brengen door naar de gemeente te adviseren en zelf initiatief te tonen. Om het 
gebouw daadwerkelijk te laten fungeren als gebiedsaanjager zijn er, zoals in hoofdstuk 5 besproken, 
eigenschappen nodig die de juiste doelen/effecten veroorzaken. In het gebied is het noodzakelijk om 
de volgende doelen/effecten te genereren: markeren, vertrouwen creëren en aantrekkingskracht 
genereren. De gebouweigenschappen die deze doelen/effecten verwezenlijken blijken toepasbaar bij 
de Indolafabriek. Ook laat de beleidsstudie zien dat deze eigenschappen, die op deze locatie nodig zijn 
om het gebied aan te jagen, worden ondersteund en geaccepteerd door beleidsinstanties. Dit zorgt 
voor veel potentie van het gebouw als gebiedsaanjager.  

Naast de specifieke eigenschappen zal het gebouw ook moeten inspelen op de overige (algemene) 
gebouw gerelateerde randvoorwaarden (tabel 10) om een gebiedsaanjager succesvol te maken. Het 
ontwerp van de Indolafabriek als aanjager is hieraan getoetst, waaruit blijkt dat het gebouw voldoet 
indien Dev_ de randvoorwaarden wel opneemt in het ontwerp/werkwijze.  
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Hoofdstuk 7. Eindconclusie en aanbevelingen  
Dev_ heeft een positie ingenomen in het gebied de Plaspoelpolder te Rijswijk. Het gebouw, de 
Indolafabriek, gaan ze samen met een samenwerkingspartner transformeren/herontwikkelen op eigen 
winst en risico. Dev_ is één van de eerste ontwikkelaars in het transformatiegebied, dat momenteel 
nog slecht op de kaart staat. Daarom willen ze met hun ontwikkeling een aanjaageffect in het gebied 
genereren zodat het gebied een beter imago krijgt en de ontwikkeling gebiedswaarde verhogend zal 
zijn.  

Op basis hiervan is de hoofdvraag opgesteld: ‘Op welke wijze kan een vastgoedobject worden ingezet 
in een transformatiegebied als strategisch middel en in hoeverre is de Indolafabriek geschikt als 
aanjager in het transformatiegebied de Plaspoelpolder?’  

In de praktijk zijn veel succesvolle aanjaagprojecten te vinden. Vele daarvan zijn onbewust ingezet dus 
achteraf pas een aanjager gebleken. Experts zijn het erover eens dat gebiedsaanjagers hulp kunnen 
bieden bij het opstarten en liften van een transformatiegebied en zouden daarom veelvuldiger 
gebruikt moeten worden. Daarnaast is een gebiedsaanjager in vele stakeholders’ belang. 
Samenwerking tussen initiatiefnemers zou dan ook meer moeten worden versterkt.    

Een gebiedsaanjager zal in het begin van het transformatieproces moeten worden ingezet. Het gebied 
heeft het dan het meeste nodig en zo kan er een sneeuwbaleffect ontstaan. Het type gebiedsaanjager 
wat moet worden ingezet hangt volledig af van de initiatiefnemers en het type gebied en wat er in het 
gebouw (financieel) mogelijk is. Wel is hier een eenduidige lijn uit te trekken en is het belangrijk dat 
men van tevoren wil weten wat het gebouw moet bereiken in een gebied. Naast dit gegeven is het ook 
noodzakelijk dat de factoren in het gebied optimaal zijn om een gebiedsaanjager toe te laten.  

Om een aanjager als strategisch middel te kunnen gebruiken en in te zetten zal het gebied als eerste 
moeten worden getoetst aan de opgestelde gebiedsrandvoorwaarden. Hieruit komt voort wat het 
gebied nog nodig heeft om een optimaal klimaat te genereren voor gebiedsaanjagers. Vervolgens 
moet er worden bepaald aan welke doelen/effecten het gebied behoefte heeft. Op basis daarvan kan 
worden bepaald welk type aanjager benodigd is en aan welke eigenschappen een aanjager zal moeten 
voldoen. Als laatste moet de aanjager worden getoetst aan de gebouwrandvoorwaarden. Naast deze 
toetsingen zal er altijd rekening moeten worden gehouden met de context van een gebied en zullen 
spontane initiatieven zich nog steeds moeten kunnen aandienen.   

Indien deze stappen worden doorlopen kan de gebiedsaanjager daadwerkelijk iets betekenen voor het 
gebied. Het biedt handvatten om het de aanjager succesvoller te maken. Het gebied de Plaspoelpolder 
is een deels buitengebruik gesteld bedrijventerrein dat zich nog in het prille begin van de transformatie 
bevindt. Uit onderzoek (theorie, beleid, massa) is gebleken dat de Indolafabriek geschikt is als aanjager 
bij implementatie van gebouweigenschappen, daarmee de effecten verwezenlijkt die nodig zijn om 
het gebied te liften/starten en volledig aansluit op het beleid.   

  



 
   

 
 

85 

Aanbevelingen  
Voor Dev_ zijn een aantal concrete acties geformuleerd om de in deze scriptie onderzochte aspecten 
en het toepassingsplan, uit te voeren.  

1. Met betrekking tot een optimaal omgevingsklimaat voor een gebiedsaanjager zal Dev_ de 
gemeente de noodzaak van het aanjagen moeten aangeven. Daarbij zal Dev_ moeten 
aangeven dat ruimte voor creatieven, innovatie en spontaniteit in het 
sturingsdocument/gebiedsplan daarbij cruciaal is, alsmede de ruimte voor tijdelijkheid die 
daarbij erg belangrijk is. Voor de Indolafabriek heeft Dev_ hier geen direct belang bij. Wel 
hebben ze belang bij dat het gebied opbloeit tot een levendig en interessant gebied waar 
steeds meer investeerders/gebruikers op af komen. Dit kunnen ze dan ook verkopen naar 
toekomstige bewoners.  
 

2. Gezien de positie van Dev_ op de Indolafabriek locatie als strategische verblijfsplek zullen ze 
samen met de gemeente en initiatiefnemers moeten kijken naar publiekstrekkende 
evenementen zoals een gebiedsfestival om het gebied verder onder de aandacht te brengen.  

 
3. Dev_ de samenwerking moeten opzoeken met verschillende ontwikkelaars en 

initiatiefnemers in het gebied om verder te kijken hoe het gebied levendiger kan worden 
gemaakt en invloed uitoefenen waar dat kan. Eventuele overige aanjagers, placemaking en 
een overkoepelende marketing/branding strategie kunnen hier worden geïnitieerd en 
gezamenlijke problemen kunnen worden opgepakt.  
 

4. De gemeente straalt nog te weinig betrouwbaarheid uit naar externe partijen. Gezien het feit 
dat alle initiatieven bij de markt liggen, zal Dev_ een pro-actieve houding aan moeten 
nemen. Dev_ zal de gemeente moeten overtuigen van het in deze scriptie onderzochte 
aanjaagplan en dit ook faciliteren, zodat welwillendheid/betrouwbaarheid naar buiten wordt 
uitgestraald.  

 
5. Dev_ zal verschillende initiatiefnemers en de gemeente uit moeten nodigen om te 

participeren in gesprekken over de vormgeving van het gebied. Wat is belangrijk, welke 
initiatieven zijn er gewenst en waar moet het gebied voor staan. Het opstellen van 
kernkwaliteiten kan hierbij helpen zodat er een eenduidig beeld ontstaat voor het gebied.  

 
6. Indien Dev_ een aanjaageffect wil veroorzaken met hun herontwikkeling is het advies om het 

ontwerp zoals in deze scriptie is uitgewerkt, in ieder geval op hoofdlijnen uit te voeren. Het 
daadwerkelijke ontwerp zal in overleg met de architect moeten worden ontworpen. 
Gebaseerd op de theorie, rekening houdend met beleid, gebied en de getoetste 
randvoorwaarden, zal Dev_ een aanjager ontwikkelen. Waarbij:   

• Dev_ een iconisch ontwerp en een permanente invulling moet implementeren.  
• Dev_ de volgende (aanjaag) functies zal moeten realiseren: bedrijvigheid voor de 

startende en creatieve sector, horeca, overige voorzieningen en wonen. De functies 
moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn en passend bij het karakter van het 
gebied.  
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• Dev_ de identiteit van het gebouw waarborgt zodat dit bijdraagt aan het 
gebiedskarakter.   

• Dev_ de branding en marketing van de ontwikkeling vroegtijdig uitvoert om het 
gebouw in de markt te zetten.  
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Hoofdstuk 8. Kritische reflectie  
In dit hoofdstuk reflecteer ik kritisch op mijzelf als onderzoeker.  
 
Met volle moed was ik begonnen aan mijn eerste hoofdstuk, het theoretisch kader. Dit ging me vrij 
gemakkelijk af. Met de personen die ik wilde interviewen had ik al snel een afspraak ingepland. Echter 
is deze scriptie geschreven in tijden van corona. Dit beïnvloedde de productiviteit niet positief. Mijn 
interviews heb ik ook online af moeten nemen. Dit zorgde voor een lastigere communicatie en het 
moeilijk aflezen van emoties en minder makkelijk kunnen doorvragen. Ook plande de experts mijn 
interview vaak snel even tussendoor, waardoor ik niet altijd de tijd kreeg die ik nodig had. Dit heeft 
voor een heel klein deel tot een minder volledig onderzoek geleid. Vervolgens kwam ik in tijdsnood: 
het transcriberen, coderen en analyseren van de interviews kostte veel meer tijd dan ik had gedacht. 
Hierdoor liep ik uit op mijn planning.  
 
Verder nog een paar kritische onderzoekspunten:  
 

1. In mijn onderzoek heb ik veel moeite gehad met het kiezen van geschikte casestudies. Het was 
erg moeilijk om vanaf het internet te peilen hoe een gebied ervoor stond, welke 
ontwikkelingen er allemaal zijn geweest en nog moeten komen en welke personen daarbij 
betrokken waren. Daarnaast was ik op zoek naar gebieden die wel de nieuwste vorm van 
gebiedsontwikkeling hanteren (behoud van vastgoed, bottom-up georiënteerd, organische 
ontwikkeling en nieuwe samenwerkingsvormen/ontwikkel strategieën) en waarbij niet alles 
plat is gegaan om vervolgens een nieuw gebied te maken. Wegens tijdsgebrek heb ik gekozen 
om drie casestudies te doen. Bij meer tijd om meerdere casestudies te onderzoeken had de 
betrouwbaarheid, validiteit en representatie van het eindresultaat wellicht vergroot kunnen 
worden.  
 

2. Ook geldt dit voor de personen die ik heb geïnterviewd. Bij meer tijd had ik ook personen 
kunnen interviewen vanuit andere betrokken branches zoals architecten etc. om ook hun visie 
mee te nemen. Door breder te kijken en meerdere betrokkenen te interviewen had er wellicht 
een duidelijker beeld gevormd kunnen worden.   

 
3. Mijn onderzoek is vrijwel geheel gebaseerd op visies en ervaringen van marktpartijen en 

gemeenten. Er bestaat geen eenduidige theorie over gebiedsaanjagers en daarnaast is het ook 
niet veel onderzocht. Het onderzoek is dus op basis van aannames en marktpercepties.  
 

4. Om een nog vollediger beeld te krijgen van gebiedsaanjagers in de context van 
transformatiegebieden zouden er meer verschillende soorten transformatiegebieden 
(bijvoorbeeld VINEX wijken of braakliggende industrieterreinen) in verschillende delen van het 
land bekeken moeten worden. Naast meer gebieden zouden er dan ook meerdere partijen 
geïnterviewd moeten worden voor een nog specifieker beeld van de werking van een aanjager.  
 

5. Bij een eventueel vervolgonderzoek zou het relevant zijn om ook aspecten zoals een 
specificatie van waardestijging die een aanjager veroorzaakt in de omgeving of verandering 
van het imago te onderzoeken.  
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Hoofdstuk 9. Nawoord  
Het schrijven van deze scriptie heb ik als redelijk ervaren met wel enkele tegenslagen. Toen ik begon 
aan deze scriptie wist ik niet goed hoe ik het tot een succes moest brengen. Het was een lange reis 
naar het eindproduct. Ik begon met een flinke brainstorm en een enorme sprint. Al snel wist ik wie ik 
wilde interviewen en plande deze vrij snel in. Toen corona in maart in het land kwam, kreeg ik veel 
moeite met het volledig thuis werken aan mijn scriptie waardoor de eerste scriptiedeadline niet 
realistisch meer was. Door wat extra tijd heb ik mijn scriptie wel zo kunnen optimaliseren zodat ik er 
volledig achter sta. Het afnemen van interviews vond ik het leukste en meest leerzame om te doen. Je 
hebt contact met experts in het vak, je verzamelt informatie waar je je theorie daadwerkelijk op gaat 
baseren en ik heb geleerd meer als onderzoeker te acteren waarbij ik merkte dat sturen in interviews 
cruciaal is. Verder heb ik geleerd korter, bondiger en meer ‘to the point’ te schrijven vanwege het veel 
te grote aantal woorden op het einde.  
 
Ik kijk terug op een zeer leerzame periode. Zo heb ik mij ontwikkeld op professioneel vlak en zijn mijn 
onderzoek vaardigheden verbeterd. Ik sta sterker in mijn schoenen, ben nog enthousiaster en 
gepassioneerder om de ‘volwassen’ vastgoedwereld te betreden, vanwege de verschillende bedrijven 
die ik heb gesproken in de interviews, mijn handelen bij Dev_ en het schrijven van dit strategische 
rapport.  
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