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Voorwoord 

Voor u ligt mijn bachelorscriptie van de pre-master opleiding planologie aan de Radboud 

Universiteit te Nijmegen. Deze scriptie richt zich op het vastgoed rondom stationslocaties 

met een duidelijk accent naar de woningmarkt.  Deze keuze heb ik gemaakt op basis van 

mijn vorige HBO opleiding bouwtechnische bedrijfskunde waar ik opgeleid ben tot 

ontwikkelende aannemer alsmede de bredere scoop waar deze studie planologie haar 

pijlen op richt. Met name deze bredere blik is een verrijking op mijn vorige studie waarbij 

het regionale aspect (te) weinig aan bod kwam. Daarnaast is deze periode zeer nuttig 

geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling omdat ik hier volledig zelfstandig aan gewerkt 

heb. Ik heb de afgelopen periode als plezierig en leerzaam ervaren waarbij ik hoop dat 

mijn enthousiasme voor dit onderwerp is terug te lezen in deze scriptie. 

Ondanks deze zelfstandigheid wil ik graag mijn begeleider van de Radboud Universiteit, 

Sander Lenferink, bedanken voor zijn kritische en opbouwende feedback. Hij zorgde 

ervoor dat de in mijn ogen minder belangrijke onderdelen toch terugkerende 

agendapunten werden en uiteindelijk van gewenst niveau zijn geworden. Daarnaast wil ik 

alle deskundigen bedanken voor hun tijd, input en koffie waar ik tijdens de interviews van 

voorzien ben. Stuk voor stuk waren het open en inhoudelijk goede gesprekken waarbij de 

laagdrempeligheid mij positief verrast heeft. De (lange) terugreis was vaak een extra 

stimulans om deze scriptie af te ronden.  

Mocht u na het lezen van deze scriptie nog vragen, opmerkingen, suggesties alsmede 

vervolgideeën voor mijn master-scriptie hebben dan zijn deze van harte welkom. Veel 

leesplezier! 

ing. Jan Janssen 

Groesbeek, Juni 2013 
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Samenvatting 

 

In ontwikkelend Nederland is een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling bezig aan een 

opmars, transit-oriented development (TOD). Een synoniem voor dit begrip is 

knooppuntontwikkeling en kan omschreven worden als een ruimtelijke ontwikkeling 

rondom een station (Twynstra Gudde, 2009). Rondom deze ruimtelijke ontwikkeling staat 

het maximaliseren van de toegang tot het openbaar vervoer centraal (Dittmar & Ohland, 

2003). TOD is een nieuwe trend welke in Amerika al langer voor komt. Net als in 

Nederland ontbreekt ook hier een eenduidige definiëring van TOD (Cervero, 2004). In 

deze verschillende definities zijn een hoge bebouwingsdichtheid, kwalitatief 

voetgangersgebied en multifunctioneel ruimtegebruik terugkerende aspecten. Daarnaast 

is het belangrijk dat er regionale afstemming tussen meerdere knooppunten plaatsvindt 

(Holmes & Hemert, 2008). 

In Nederland wordt met het boek Bereikbaarheid in Crisistijd (Rutten, Schrijnen, & 

Gerretsen, 2010) getracht de Nederlandse vorm van transit-oriented development in beeld 

te brengen. Daarin wordt de volgende hypothese over deze vorm van gebiedsontwikkeling 

gehanteerd; om de bereikbaarheid – en daarmee de kwaliteit, de sociale structuur en de 

economische waarde – van de stedelijke regio’s te vergroten, is het nodig om de 

koppeling tussen ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteitsontwikkeling te versterken en zo 

de economische en stedelijke efficiëntie te verbeteren. De koppeling tussen ruimtelijke 

ontwikkeling en mobiliteitsstromen maakt deze vorm van gebiedsontwikkeling een nieuw 

fenomeen. 

De koppeling tussen deze mobiliteitsstromen en ruimtelijke ontwikkeling wordt nog eens 

benadrukt in de definitie van Frank van der Hoeven (2005):  

“De Nederlandse ruimtelijke ordening oriënteert zich bij voorkeur op de 

aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer. Wanneer dat voorhanden is, 

wordt er gebouwd in de omgeving van haltes, stations en knooppunten van met 

name railverbindingen: sneltram, metro of trein. Zulke railsystemen zijn daarmee 

potentiële dragers voor de structuur van stedelijke gebieden als de Randstad.”  

In dit onderzoek wordt deze definitie als uitgangspunt gehanteerd omdat de nadruk 

gelegd wordt op het bouwen in de omgeving van stations.  

Dit onderzoek is gericht op het vastgoed rondom deze stationsgebieden met een duidelijk 

accent naar de woningmarkt. Deze markt bevindt zich momenteel in een moeilijke situatie 

(Blok, 2013) waarbij de prijs- en afzetniveau’s zwaar onder druk staan. Hieruit volgt het 

doel van dit onderzoek om inzicht te verschaffen in de regionale economische en 

maatschappelijke haalbaarheid van vastgoedontwikkelingen bij knooppunten door de 

economische en maatschappelijke haalbaarheid van de vastgoedfunctie wonen te 

vergelijken met de vastgoedfuncties werken, winkelen en recreëren. Het uitgangspunt 

hierbij is een realisatie op korte termijn waarbij dit onderbouwd wordt middels een  

casestudie naar het intercitynetwerk in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.  
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Aan deze doelstelling is de volgende hoofdvraag gekoppeld waarop in dit onderzoek een 

antwoord wordt gegeven. In hoeverre is de vastgoedfunctie wonen op stationslocaties een 

meerwaarde bekeken vanuit het perspectief van economische en maatschappelijke 

haalbaarheid in vergelijking met andere vastgoedfuncties en in welke mate kan regionale 

afstemming deze meerwaarde positief beinvloeden? 

In het theoretisch kader worden de begrippen transit-oriented development, 

functiemenging, economische en maatschappelijke haalbaarheid en regionale afstemming 

bij elkaar gebracht. Het knoop- en plaatswaarde model van Bertolini (1999) neemt in dit 

onderzoek een centrale rol in omdat deze theorie de samenhang tussen 

mobiliteitsstromen en ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft. In combinatie met drie 

praktijkvoorbeelden mondt dit uit in de volgende vijf hypothesen: 

- In Nederland zijn de kenmerken van vastgoed voor stationslocaties gelijk aan 

die van de kenmerken van binnenstedelijke herontwikkelingen. 

- Multifunctionele gebieden op stationslocaties met een integratie van wonen 

renderen vanuit financieel en maatschappelijk oogpunt beter dan 

monofunctionele gebieden.  

-  Er zijn grote verschillen in het vastgoed rondom een treinstation met en 

zonder intercitystatus. 

- Bij multifunctionele herontwikkelingen waarin wonen sterk vertegenwoordigd is 

zijn huurwoningen noodzakelijk om de financiële risico’s af te dekken. 

- Voordelen van een complementaire regionale woningbouwprogrammering 

worden niet benut. 

Deze hypothesen zijn middels een theorie toetsend onderzoek onderzocht. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van een casestudy waarbij het Samenwerkingsverband Regio 

Eindhoven centraal staat. Tijdens zes interviews met betrokkenen zijn de hypothesen en 

casussen aan bod gekomen waaruit het volgende geconcludeerd kan worden. 

De steden uit de casestudy verschillen bij benadering in het knoop- en plaatswaarde 

model van Bertolini (1999). Deurne leeft qua mobiliteitsstromen boven haar stand 

vergeleken met het eenzijdige vastgoedaanbod rondom het station. Deze eenzijdigheid in 

het vastgoedaanbod wordt veroorzaakt doordat er geen markt is voor (nog meer) 

commerciële functies in Deurne, de lokale behoefte naar woningen wordt daarom in de 

Spoorzone opgevangen. In Helmond daarentegen zijn de knoop- en plaatswaarde bij 

benadering in evenwicht. Er is een grote diversiteit aan vastgoedfuncties én 

mobiliteitsstromen welke beide een regionaal schaalniveau kennen. Voor Eindhoven heeft 

dit onderzoek te weinig concrete resultaten opgeleverd om het knoop- en plaatswaarde 

model toe te kunnen passen. 

De schaalgrootte van een stationslocatie is bepalend voor de indeling van het gebied 

rondom het station. Afhankelijk van de grootte van de bezoekersstroom zijn bepaalde 

vastgoedfuncties economisch haalbaar. De stelregel hierbij is, hoe groter het station, hoe 

multifunctioneler zijn omgeving. Bij multifunctionele projecten in steden ter grootte van 

Eindhoven en Helmond zijn commerciële ruimten op de begane grond en 1e verdieping 

economisch haalbaar en vanaf de tweede verdieping of hoger alleen 
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meergezinswoningen. De overige vastgoedfuncties, bijvoorbeeld kantoren, zijn 

economisch niet haalbaar, deze afzetmarkt zal eerst afscheid moeten nemen van de 

gevolgen van de hausse op de kantorenmarkt van voor de crisis. Voor de kleinere steden 

of dorpen zoals Deurne komen alleen grondgebonden woningen in aanmerking voor een 

ontwikkeling.  

Nieuwe bouwprojecten op stationslocaties waarin appartementen zijn voorzien zijn 

aantrekkelijk voor de huursector vanwege de populariteit van de locatie. Afhankelijk van 

het aandeel appartementen in het totale project zal de huursector een bepalende positie 

innemen voor de startdatum van de bouw. Het grote verschil met commerciële ruimten is 

dat de eindgebruiker bij woningen pas een half jaar voor oplevering gecontracteerd wordt 

(een koper of huurder) en bij commerciële ruimten al voor de start van de bouw. Bij 

woningen kan in de initiatieffase wel een verhurende partij in het proces betrokken worden 

waardoor wonen economisch wel haalbaar wordt. De koopmarkt voor 

meergezinswoningen is op dit moment op alle schaalniveau’s een risicovolle afzetmarkt. 

De lange verkooptijden en lage verkoopprijzen van de huizenbezitters die de doelgroep 

voor meergezinswoningen vormen liggen hier aan ten grondslag. 

Tot slot is regionale afstemming zinvol voor alle vastgoedfuncties om vraag en aanbod bij 

elkaar te brengen. Echter is de reikwijdte van sommige vastgoedfuncties groter waardoor 

een regionale afstemming per vastgoedfunctie verschillend toegepast kan worden. 

Uiteindelijke is gebleken dat wonen vooral een lokale opgave is welke op gemeentelijk 

niveau geordend moet worden. Overleg met buurgemeenten is hierbij wenselijk maar niet 

altijd noodzaak getuigen het praktijkvoorbeeld in Helmond. In het SRE worden de 

stationslocaties niet apart benoemd voor de woningbouwopgave, dit is een te lokaal 

gerelateerd onderwerp. Voor grootschalige commerciële nieuwbouwprojecten is een 

regionale afstemming wel gewenst. Deze projecten hebben dan ook een regionaal 

schaalniveau waarop bij voorkeur de provincie het voortouw moet nemen. Over de 

invulling van deze regionale afstemming zijn echter nog vele vraagtekens en 

uiteenlopende meningen.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

In dit eerste hoofdstuk van het onderzoek naar de economische en maatschappelijke 

haalbaarheid van de vastgoedfunctie wonen bij Transit-Oriented Development wordt de 

aanleiding van het onderzoek weergegeven. Het begint met een projectkader welke in de 

tweede paragraaf uitmondt in een doelstelling. Vervolgens wordt aan de hand van een 

conceptueel model de onderzoeksopbouw grafisch weergegeven. In de vierde paragraaf 

komen de hoofdvraag en diverse deelvragen aan bod zodat de onderzoeksrichting 

duidelijk is. Dit eerste hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer. 

1.1 Projectkader 

Rondom stationsgebieden staat een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling centraal in 

ontwikkelend Nederland, transit-oriented development (TOD). Adviesbureau Twynstra 

Gudde omschrijft TOD als een ruimtelijke ontwikkeling rondom stations (Twynstra Gudde, 

2009). Het uitgangspunt daarbij is het maximaliseren van de toegang tot openbaar 

vervoer door centraal gelokaliseerde trein- of busstations omgeven door bebouwing in 

hoge dichtheden (Dittmar & Ohland, 2003). Echter is er tot op heden geen eenduidige 

definitie van transit-oriented development in Nedrland aanwezig. 

Dat dit geen specifiek Nederlands probleem is onderstreept Cervero (2004) in zijn 

onderzoek naar TOD in Amerika. In dit rapport geeft Cervero aan dat ook in Amerika 

diverse definities van TOD bestaan, echter bevatten deze wel dezelfde onderdelen. Deze 

onderdelen welke essentieel zijn om over TOD te kunnen spreken zijn een hoge 

bebouwingsdichtheid, kwalitatief voetgangersgebied en multifunctioneel ruimtegebruik. 

Naast deze drie onderdelen is volgens Holmens en Van Hemert (2008) een goede 

regionale afstemming van belang. In een eerder rapport van Cervero, Ferrel en Murphy 

(2002) worden nog vier aspecten van TOD genoemd die in veel gebruikte definities van 

TOD naar voren komen. Compactheid, voetgangers- en fietsvriendelijke omgeving, 

publieke en maatschappelijke ruimten bij stations en stations als gemeenschaps hubs zijn 

andere kenmerken welke bij TOD kunnen voorkomen. 

In het boek Bereikbaarheid in Crisistijd (Rutten, Schrijnen, & Gerretsen, 2010) wordt de 

volgende hypothese gehanteerd welke centraal staat voor gebiedsontwikkeling in 

stationsgebieden:  

Om de bereikbaarheid – en daarmee de kwaliteit, de sociale structuur en de 

economische waarde – van de stedelijke regio’s te vergroten, is het nodig om de 

koppeling tussen ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteitsontwikkeling te 

versterken en zo de economische en stedelijke efficiëntie te verbeteren. Dat is met 

beperkte investeringen mogelijk, mits de samenwerking tussen partijen op het 

regionale schaalniveau verbetert.  

Om deze hypothese uit te laten komen moeten volgens Rutten, Schrijnen en Gerretsen 

(2010) een drietal factoren aanwezig zijn. 
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- Het optimaliseren van de huidige OV- en mobiliteitsnetwerken naar aanleiding  

van gebruik en gedrag van gebruikers omdat ze van grote betekenis zijn voor  

de bereikbaarheid en de verdere vormgeving van het 

verstedelijkingsvraagstuk. 

- Betere vormgeving en programmering van de halten en knopen omdat ze de  

mobiliteitsstrategie ondersteunen, aanbrengen van differentiatie tussen 

verschillende knooppunten, zodat elk knooppunt zich ontwikkelt aan de hand 

van de vraag en het mogelijke aanbod. Knooppunten vullen elkaar aan in het  

netwerk en zijn dus complementair in plaats van competitief. 

- Ontwikkelen van een verstedelijkingsaanpak op netwerkniveau omdat dat  

grote invloed heeft  op het gebruik van deze netwerken en op de kwaliteit van  

de stad. 

Het inititief van Bereikbaarheid in Crisistijd (Rutten, Schrijnen, & Gerretsen, 2010) heeft 

geleid tot de BestNet methode (Schrijnen, Gerretsen, Rutten, & Wijmen, 2011) welke 

vorm geeft aan de drie bovenstaande aspecten van de koppeling van 

mobiliteitsnetwerken aan de verstedelijkingsopgave. Deze koppeling past in het stramien 

van transit-oriented development. Opmerkelijk hierbij is dat de verstedelijkingsaanpak 

regionaal afgestemd moet worden (netwerkniveau) en er binnen het netwerk een 

differentiatie moet zijn tussen de diverse knooppunten. Maar of dit in de Nederlandse 

praktijk ook gebeurt is op het gebied van TOD nog niet onderzocht waardoor dit 

onderzoek een bijdrage kan leveren. 

Wat betreft de Nederlandse definitie geeft Frank van der Hoeven in Rooilijn (2005) een 

goede aanzet voor dit onderzoek; “De Nederlandse ruimtelijke ordening oriënteert zich bij 

voorkeur op de aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer. Wanneer dat 

voorhanden is, wordt er gebouwd in de omgeving van haltes, stations en knooppunten 

van met name railverbindingen: sneltram, metro of trein. Zulke railsystemen zijn daarmee 

potentiële dragers voor de structuur van stedelijke gebieden als de Randstad.” Van der 

Hoeven benadrukt de koppeling van het bouwen in de omgeving van haltes, stations en 

knooppunten. En juist op de zinsnede ‘wordt er gebouwd in de omgeving van’ heeft dit 

onderzoek zijn betrekking. Voor Nederland zijn treinstations en in beperkte mate steden 

met metrostations de aangewezen locaties voor TOD. 

Hier sluit op aan dat steeds meer gemeenten zich richten op gebiedsontwikkelingen 

rondom stations (TOD), zo kiest de stadsregio Zuidvleugel (Rotterdam, Den Haag en 

omstreken) ervoor om 80% van het vastgoed binnenstedelijk te ontwikkelen waarvan 50% 

in en om stationsgebieden (Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, 2010). De nieuwe trend is 

inbreiden in plaats van uitbreiden wat wettelijk is omkaderd (Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2008). 

Als deze inbreiding gepaart gaat met TOD dan worden er aan het vastgoed bepaalde 

randvoorwaarden gesteld. Eén van deze randvoorwaarden is functiemenging met onder 

andere wonen, werken en recreatie (Heeres & Tan, 2011). Deze diversiteit in het aanbod 

van vastgoed wordt ook door Holmes & Hemert (2008) als vereiste gezien. Om de juiste 

mix van deze functies te realiseren moet de plaatswaarde aansluiten bij de knoopwaarde. 

Deze knoop- en plaatsmethode kijkt of de vervoersstromen in verhouding zijn met het 
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vastgoed rondom deze vervoersstromen (Bertolini, 1999). Het spreekt voor zich dat bij 

een relatief klein station in een dorp geen megamall gerealiseerd gaat worden.  De term 

die hier bij komt kijken is schaalniveau’s. Transit-oriented development kan op meerdere 

schaalniveau’s plaatsvinden waarbij het knooppunt pas succesvol is als het een betekenis 

heeft voor een schaalniveau dat groter is dan waarin het knooppunt zich bevindt 

(Uitvoeringsalliantie Centrum- en knooppuntontwikkeling, 2010). Met andere woorden, 

een knooppunt van enige betekenis heeft een regionale functie, dit sluit weer aan bij de 

regionale afstemming die volgens Holmes en Van Hemert (2008) vereist is om over een 

succesvolle TOD te kunnen spreken. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor afnemers van 

het vastgoed bij TOD omdat de markt van afnemers van vastgoed binnen dit schaalniveau 

gezocht kunnen worden. 

De huidige situatie op de Nederlandse woningmarkt is dermate slecht dat 

nieuwbouwontwikkelingen op dit gebied moeizaam verlopen (Blok, 2013). Dit blijkt tevens 

uit de cijfers op onderstaande afbeelding welke in een figuur 1.1 grafisch zijn 

weergegeven (CBS, 2013).  

 

Daarnaast blijkt uit het rapport van het Economisch instituut voor de Bouw (EIB) dat het 

aantal transacties op de woningmarkt met 40% gedaald is en de reserves van 

marktpartijen door de crisis voor een groot deel opgedroogd zijn (EIB, 2012). Volgens het 

EIB komen alleen de meest aantrekkelijke projecten nog in aanmerking voor een 

financiering. De branchevereniging van bouwers en ontwikkelaars (NVB) heeft onderzocht 

dat in 2012 slechts 14.000 nieuwbouwwoningen verkocht zijn, het laagste aantal sinds 

1950. Van enig herstel op de nieuwbouwmarkt is volgens de Nederlandse  nog geen 

sprake, door het woonakkoord worden de bouwondernemers op achterstand gezet en 
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wordt voor 2013 het aantal verkopen op de nieuwbouwmarkt geschat op slechts 10.000 

stuks (NVB, 2013). 

Dat woningen in hoge dichtheden op dit moment een lastige markt zijn blijkt wel uit het feit 

dat in het centrum van Nijmegen bij het in aanbouw zijnde nieuwbouwproject Plein 44 pas 

40 van de 102 appartementen een koper gevonden hebben (Teije, 2012). Echter is een 

groot deel (86%) van de winkelruimtes wél verhuurd (ING Real Estate Development, 

2010) . 

Naast de woningmarkt in het algemeen zijn er nog de moeilijke omstandigheden rondom 

de ontwikkelingen van stationslocaties in Nederland (Bertolini & Tan, 2010) met als gevolg 

dat de haalbaarheid van vastgoedontwikkelingen (specifiek voor wonen) in en om een 

stationsgebied het geding komt. Deze omstandigheden kunnen uitgedrukt worden in 

interne en externe factoren die het succes van TOD in Nederland in de weg staan. De 

interne factoren welke Bertolini en Tan (2010) noemen zijn de problemen die actoren 

binnen het ruimtelijke planningsproces zien (lang en ingewikkeld proces) waardoor het 

potentieel van de locaties onderbenut blijft. Daarnaast zijn er de externe factoren die 

Bertolini en Tan omschrijven als de kritiek van eindgebruikers die bestaat uit het niet tot 

verbetering leiden van de efficientie en de kwaliteit van het openbaar vervoer bij de TOD-

ontwikkelingen rondom de stations. Daarbij zijn er volgens Bertolini en Tan (2010) nog vijf 

barrieres die TOD in Nederland in de weg staan: 

 Gebrekkige regelgeving en wettelijke kaders 

 Beschikbaarheid en verdeling van financiële middelen 

 Verschil tussen instituionele en praktische grenzen 

 Politieke en culturele grenzen 

 Praktische en technische (on)mogelijkheden 

Complexe vastgoedprojecten hebben een ingewikkeld proces waar vele actoren bij 

betrokken zijn. Echter bepalend voor de realisatie van een object is dat er een 

gegarandeerde afname is zodat gestart kan worden met de realisatie, meestal 70% van 

het bruto vloeroppervlak. Het kosten-opbrengstenmodel bij projectontwikkeling is dermate 

gespreid dat er veel kosten gemaakt worden voordat er uberhaupt opbrengsten zijn (zie 

figuur 1.2 (Korteweg)). De eerste opbrengsten worden geint zodra de realisatie van start 

is gegaan. Voor stationslocaties zien ontwikkelaars en corporaties alleen een afzetmarkt 

voor woningen en kantoren waarbij functiemenging zorgt voor een extra meerwaarde 

(Rutten & Schrijnen, 2011). Daarbij zijn marktpartijen van mening dat grote uitleggebieden 

plaats moeten maken voor kleine uitleglocaties bij dorpskernen en binnenstedelijk bouwen 

(EIB, 2012). Stationslocaties worden door deze partijen wel gezien als potentiële kansen. 
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Figuur 1.2 Kosten/tijd projectontwikkeling (Korteweg, onbekend) 

De belangrijkste actoren binnen dit onderzoek naar de economsiche en maatschappelijke 

haalbaarheid van wonen in stationsgebieden zijn diegene wie bepalen welke functie het 

vastgoed krijgt en diegene welke het vastgoed realiseren, zij zijn immers financieel en 

maatschappelijk verantwoordelijk voor het vastgoed. Om dit concreet te maken en af te 

kaderen is gekozen om één netwerk te onderzoeken omdat het regionale aspect één van 

de eisen is om over transit-oriented development te spreken. Het Samenwerkingsverband 

Regio Eindhoven (SRE) zal in dit onderzoek centraal staan (zie hoofdstuk 3 voor een 

nadere uitwerking van het onderzoeksgebied). Bij actoren die hierbij van belang zijn moet 

gedacht worden aan bestuurders van het SRE met de portefeuille ruimtelijke ordening, 

ambtenaren uit deze gemeenten met dezelfde portefeuille en aanwezige marktpartijen 

(projectontwikkelaars, makelaars en corporaties).  

Dit onderzoek richt zich op de wrijving tussen de moeilijke omstandigheden op de 

woningmarkt (en daarbij specifiek voor meergezinswoningen) en de vereiste 

eigenschappen (functiemenging en regionale afstemming) van TOD. De moeilijke situatie 

op de woningmarkt zorgt ervoor dat projecten stil komen te liggen of aangepast worden. 

Dit onderzoek kan daarom inzicht verschaffen op welke manier de vastgoedfucntie wonen 

bekeken vanuit het economisch perspectief eventueel haalbaar is bij de ontwikkeling van 

stationsgebieden en hoe dit op het regionale schaalniveau het beste toegepast kan 

worden. De twee centrale begrippen uit dit onderzoek, wonen en TOD, komen samen op 

het snijpunt van functiemenging bij TOD waarvan wonen een onderdeel vormt. Daarnaast 

is een ander aspect van een succesvolle TOD (Holmes & Hemert, 2008), regionale 

afstemming, interessant om dit op het gebied van wonen te onderzoeken. De 
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aanwezigheid van regionale afstemming in Nederland is namelijk nauwelijks onderzocht 

terwijl het wel één van de peilers is onder een succesvolle transit-oriented development.  

Daarnaast is er weinig kennis aanwezign binnen de onderzoekscasus over hoe TOD zich 

verhoudt met de recente ontwikkelingen op de woningmarkt. Vanuit TOD zijn er dus twee 

raakvlakken met de vastgoedfunctie wonen. Het uitgangspunt hierbij is dat het projct op 

korte termijn gerealiseerd wordt in tegenstelling tot een afwachtende houding op de goede 

oude tijden met een hoger prijsniveau en betere afzetmarkt zoals voor de economische 

crisis welke gestart is in 2008.   

1.2 Doelstelling 

Dit onderzoek over de vastgoedfunctie wonen bij de ontwikkeling van stationsgebieden 

zal praktijkgericht zijn omdat er op dit vlak weinig Nederlandse, recente informatie is 

waaraan actoren houvast hebben om beslissingen voor de invulling van het vastgoed te 

nemen. Dit is een gevolg van de recente ontwikkelingen op de woningmarkt welke grote 

effecten hebben, bijvoorbeeld het (tijdelijk) stop zetten van projecten. Dit onderzoek is dan 

ook bedoeld om actoren inzicht te geven in de consequenties van het toepassen van de 

functie wonen bij knooppuntontwikkeling met betrekking tot de economische en 

maatschappelijke haalbaarheid en de regionale afstemming tussen knooppunten op 

netwerkniveau. De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 

Doel van dit onderzoek is inzicht verschaffen in de regionale economische en 

maatschappelijke haalbaarheid van vastgoedontwikkelingen bij knooppunten door de 

economische en maatschappelijke haalbaarheid van de vastgoedfunctie wonen te 

vergelijken met de vastgoedfuncties werken, winkelen en recreëren. Het uitgangspunt 

hierbij is een realisatie op korte termijn waarbij dit onderbouwd wordt middels een  

casestudie naar het intercitynetwerk in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.  

1.2.1 Theoretische relevantie 

Dit onderzoek is relevant voor de theorie over transit-oriented development omdat er in 

Nederland nauwelijks onderzoek verricht is hoe wonen en stationslocaties zich tot elkaar 

verhouden. Door inzicht te verschaffen in de economische en maatschappelijke 

haalbaarheid van deze vastgoedfunctie binnen TOD kan dit onderzoek bijdragen aan de 

theorievorming van dit onderwerp. 

1.2.2 Maatschappelijke relevantie 

De twee centrale onderwerpen in dit onderzoek, wonen en transit-oriented development, 

nemen een centrale plaats in binnen onze samenleving. Mensen hebben huisvesting en 

mobiliteitsmogelijkheden nodig. Door een onderzoek naar een combinatie van deze twee 

aspecten kunnen actoren uit de vastgoedwereld overwegen om in deze slechte tijden op 

de woningmarkt deze combinatie te ontwikkelen. Is het in economische en 

maatschappelijke zin nog haalbaar om wonen in te plannen rondom stationslocaties?  
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1.3 Onderzoeksmodel 

In onderstaand onderzoeksmodel zijn de onderzoeksfasen van dit onderzoek 

weergegeven. 

 

Figuur 1.3 Onderzoeksmodel, (Eigen model, 2013). 

a) Aan de hand van een literatuurstudie naar het ontwikkelingsproces over vastgoed 

rondom stationsgebieden worden verschillende hypothesen opgesteld over de knelpunten 

van de vastgoedfunctie wonen ten opzichte van de andere vastgoedfuncties voor de 

realisatie van gebouwen rondom stationslocaties. Het regionale aspect van transit-

oriented development zal ook in deze hypothesevorming worden meegenomen.  

b) De eerste stap is het opstellen van criteria om te beoordelen of de hypothesen onder 

de vorige stap beargumenteert kunnen worden. De verschillende vastgoedfuncties zullen 

beoordeeld worden op een aantal vastgoedcritiria uit het Handboek Projectontwikkeling 

(2011) welke een verband houden met de economische haalbaarheid van een 

vastgoedobject. Deze criteria toetsen de verschillende vastgoedfuncties op twee 

manieren. De eerste manier is hoe deze criteria zich verhouden tot de vastgoedfuncties 

onderling en ten tweede hoe de criteria van deze vastgoedfuncties zich verhouden in het 

netwerk. Deze laastste manier is bijvoorbeeld voor het risicocriteria belangrijk omdat een 

bepaalde regionale afstemming deze risico’s kan verkleinen. De volgende criteria 

afkomstig uit de literatuur (o.a. Nozeman, 2011 en Evers, Kooijman, & Krabben, 2011) 

worden middels een integratie in de interviewvragen getoetst en toegelicht in het 

theoretisch kader:  

 Marktsegment 

 Afzetmethode 

 Exploitatiemethode 

 Risico’s 

 Ontwikkelingsproces 
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Daarnaast wordt er een casestudie voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

uitgevoerd om te onderzoeken of de hedendaagse praktijk, met in het achterhoofd de zeer 

veranderde woningmarkt, nog relevant is voor de de gevonden literatuur.  

c) Vervolgens zullen de verschillende vastgoedfuncties voor het tot stand komen van 

vastgoed rondom stationslocaties vergeleken worden aan de hand van de vooraf 

opgestelde criteria (b). Deze zullen ook vergeleken worden met de resultaten uit de 

casestudie. 

d) Uit de vergelijkingsresultaten van de verschillende vastgoedfuncties zullen conclusies 

worden getrokken over de economische haalbaarheid van de vastgoedfunctie wonen 

rondom ontwikkelingen op stationslocaties enerzijds, of op welke wijze wonen rondom 

stationslocaties toegepast kan worden anderszijds. 

1.4 Vraagstelling 

Om de doelstelling van dit onderzoek te bereiken zijn een hoofdvraag en een aantal 

deelvragen opgesteld om tot concrete resultaten te komen. Omdat de beantwoording van 

de hoofdvraag te breed is zijn er specifiekere deelvragen opgesteld. Deze geven het 

accent van dit onderzoek weer. 

1.4.1 Hoofdvraag 

In hoeverre is de vastgoedfunctie wonen op stationslocaties een meerwaarde bekeken 

vanuit het perspectief van economische haalbaarheid in vergelijking met andere 

vastgoedfuncties en in welke mate kan regionale afstemming deze meerwaarde positief 

beinvloeden? 

1.4.2 Deelvragen 

Wat is de rol van wonen bij transit-oriented development?  

Wat zijn de kenmerken, verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende 

vastgoedfuncties met betrekking tot de economische haalbaarheid op stationslocaties? 

Waarin onderscheidt wonen op stationslocaties zich, op het gebied van economische 

haalbaarheid, van andere vastgoedfuncties?  

Hoe wordt met de vastgoedfunctie wonen op stationslocaties omgegaan op 

netwerkniveau in de casestudy bij de drie intercitystations van het SRE? 

1.5 Leeswijzer 

 

Deze scriptie bestaat uit zes hoofdstukken waarvan de inleiding de eerste is. In hoofdstuk 

2 volgt theoretisch kader rondom transit-oriented development en de accenten waar dit 

onderzoek over gaat. Vervolgens wordt de methodologische opbouw van dit onderzoek 

toegelicht om in hoofdstuk 4 over te gaan tot de centrale casus, het 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten uit dit 

onderzoek gegeven middels een toetsing van de hypothesen. Deze scriptie wordt 

afgesloten met conclusies, beperkingen en aanbevelingen afkomstig uit dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 2 Theorie 

 

In dit tweede hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond geschetst waarop mijn 

onderzoek voortborduurt. Aan de hand van meerdere theoretische inzichten zal dit 

onderzoek haar basis leggen om een verdiepend onderzoek uit te voeren. Naast het 

theoretisch kader zullen in het conceptueel model de relaties van de variabelen uit dit 

onderzoek grafisch weergegeven worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de vorming 

van vijf hypothesen. 

2.1 Theoretisch kader 

De woningmarkt is sterk aan veranderingen onderhevig, dalende woningverkopen, een 

ingestorte nieuwbouwmarkt en strengere financieringseisen zorgen voor een nieuwe 

situatie. Er zijn nauwelijks onderzoeken beschikbaar welke deze recente veranderingen 

meewegen voor de economische en maatschappelijke haalbaarheid van wonen bij 

stationslocaties. Daarbij moet nog verder gespecificeerd worden wat precies bij bepaalde 

begrippen verondersteld wordt en welke uitgangspunten hiervan voor dit onderzoek 

gehanteerd worden. Om een gebrek aan eenduidigheid te voorkomen is  een goede 

definiëring van kernbegrippen in dit onderzoek van belang. Daarnaast is een goede 

openrationalisatie van het begrip economische en maatschappelijke haalbaarheid 

belangrijk omdat dit belangrijke indicatoren zijn. 

2.1.1 Transit-oriented development (TOD) 

 

Het eerste begrip is transit-oriented development. Zoals in het projectkader al is 

aangegeven bestaat er in Nederland (maar ook in de rest van de wereld) nog geen 

eenduidige definitie van TOD. De ene definitie legt haar nadruk op de mobiliteitskant van 

TOD met de voetganger en fietser als ontwerpuitgangspunt: “Plaats met een relatief hoge 

dichtheid met een mengsel van wonen, werken, winkelen en maatschappelijke 

toepassingen gelegen binnen een loopafstand van een bus of trein transit centrum. De 

ontwikkeling van het ontwerp geeft de voorkeur aande voetganger en fietser” (Cervero, 

2004, p. 30). Maar een andere definitie richt haar pijlen op de omgeving en het gebruik 

van de omgeving “Een omgeving rond een transit halte of station dat ondersteunt 

voetgangers en doorvoer gebruik, gemaakt door het verstrekken van een mix van 

landgebruik in een veilige, schone,levendige en 

actieve plaats” (Cervero, 2004, p. 30). Voor dit 

onderzoek wordt voor TOD een brede definitie 

gehanteerd welke afkomstig is van Twynstra 

Gudde (2009) met het uitgangspunt van Dittmar 

en Ohland (2003) zoals deze in het projectkader 

is vermeld: TOD staat voor ruimtelijke 

ontwikkeling rondom stations met als 

uitgangspunt het maximaliseren van de toegang 

tot openbaar vervoer door centraal 

gelokaliseerde trein of busstations omgeven door 

bebouwing in hoge dichtheden. Waarom in dit 
Figuur 1.1 Knoop-plaatsmodel (Bertolini, 1999) 
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onderzoek voor deze brede definitie is gekozen kan beargumenteerd worden dat de 

ruimtelijke ontwikkeling rondom stations goed aansluit bij mijn onderzoeksdoel en 

vraagstelling omdat de aspecten ruimtelijke ontwikkeling rondom stations, het 

maximaliseren van de toegang tot openbaar vervoer en bebouwing in hoge dichtheden in 

Nederland aanwezig zijn. Het accent waarop dit onderzoek zich richt bij ontwikkeling in 

stationsgebieden borduurt voort op de knoop- en plaats theorie van Luca Bertolini (1999). 

De aanname van deze theorie luidt: “Als er geen storende factoren voordoen zullen alle 

knooppunten zich uiteindelijk ontwikkelen in een evenwichtige groei van bereikbaarheid 

van economische activiteiten. In figuur 2.1 is dat evenwicht aangegeven met de diagonale 

lijn. De veronderstelling daarachter is dat de intensivering van activiteiten een beter 

toegankelijk knooppunt noodzakelijk maakt en andersom dat het verbeteren van 

bereikbaarheid leidt tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat (Bendegem, Heijden, & Bos, 

2005). Dit onderzoek richt zich met name op de plaatswaarde uit dit model waarin de 

aspecten als functiemening, dichtheid en diversiteit belangrijk zijn (Bertolini, 2010). Bij het 

begrip functiemenging komt de relatie met wonen in beeld omdat wonen als 

vastgoedfunctie een invulling van een gebouw kan zijn. Hiermee heeft de vastgoedfunctie 

wonen invloed op de plaatswaarde in dit model van Bertolini.  

In de theorie is de diagonale lijn, er treden dus geen storingen op, de ideaal. Uit dit 

praktijkonderzoek zal blijken of deze ideaal realistisch is voor het SRE of stationsgebieden 

in Nederland en waarom in mijn casestudie de drie stationsgebieden hier wel of niet van 

afwijken. De redenen waarom deze waarden in de praktijk wel of niet op één lijn liggen 

zullen een belangrijk deel van dit onderzoek vormen. Echter zal het lastig zijn om deze 

waarden exact te meten (o.a. bezoekersstromen, vierkante meters wonen, winkelen en 

werken) maar door beschrijvend te werk te gaan is een indicator niet noodzakelijk om dit 

knoop- en plaatswaardemodel toe te passen. 

2.1.2 Vastgoedfuncties 

 

Daarnaast speelt het begrip wonen een belangrijke rol in dit hoofdstuk. Wonen kan gezien 

worden als één van de twee keuzes voor de invulling van een gebouw (Nozeman, 2011, 

p. 18). Naast wonen zijn er nog meerdere vastgoedfuncties welke op stationslocaties 

gerealiseerd worden welke onder commercieel vastgoed vallen. Volgens het handboek 

projectontwikkeling (2011) staat in de dagelijkse praktijk woningbouw tegenover kantoren, 

winkels, showrooms en bedrijfsruimten (commercieel vastgoed). Voor wonen wordt in dit 

onderzoek uitgegaan van bebouwing in hoge dichtheden aangezien dit noodzakelijk is 

voor TOD (Cervero, 2004). Daarbij kan de Nederlandse wet (Wro 2008) een drietal 

woonvormen voorschrijven, de woningbouwcategorieën sociale huur, sociale koop en vrije 

kavel bouw. Het vastgoed rondom een knooppunt wordt bekeken vanuit een aantal 

perspectieven, capaciteit, compactheid en kwaliteit vormen de indicatoren bij de 

beoordeling van een knooppunt (Cervero, Ferell, & Murphy, 2002). Daarnaast zijn er nog 

andere woonvormen zoals vrije sector huur en vrije sector koop welke oneindig veel 

variaties kennen, bijvoorbeeld het toevoegen van zorg.  

Om de plaatswaarde van een knooppunt te meten zijn voor het vastgoed drie criteria 

opgesteld: capaciteit, complementariteit en kwaliteit. In het rapport van Bendegem, 

Heijden, & Bos (2005) worden deze criteria uiteengezet. Voor dit onderzoek ligt de nadruk 
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op het onderdeel complementariteit omdat dit over differentiatie (functiemenging), 

specialisatie (clustervorming) en intensiteit (meervoudig ruimtegebruik) gaat (Bendegem, 

Heijden, & Bos, 2005). Met deze drie aspecten van complementariteit kan de positie van 

een bepaalde knoop in een netwerk in kaart gebracht worden wat weer zijn uitwerking 

heeft op regionale afstemming. Het onderdeel kwaliteit zegt iets over de 

stedenbouwkundige opzet en architectonische uitstraling welke het knooppunt heeft.  De 

capaciteit is een indicator welke het aantal vierkante meters van een bepaalde functie 

aangeeft. Dat zijn echter getallen welke niet direct iets zeggen en moeilijk te achterhalen 

zijn.  

Door de complementariteit van de casussen te beschrijven kan het knoop-plaatswaarde 

model (Bertolini, 1999) gebruikt worden om deze stations te positioneren in het kader van 

transit-oriented development. De knoopwaarde zal bepaald worden aan de hand van de 

meningen van de regionale voor- en tegenstanders omdat de indicator vervoersdiensten 

(Bendegem, Heijden, & Bos, 2005) weinig ordening aanbrengt. Echter is de lat al redelijk 

hoog gelegd door minimaal een intercitystatus te verlangen en de stations duidelijke 

verschillen kennen. Zo zijn Deurne en Helmond geen overstap stations waarbij Eindhoven 

een overstapstation is. 

2.1.3 Economische haalbaarheid 

 

Het derde begrip waarbij het belangrijk is een eenduidige definitie voor te gebruiken is 

economische haalbaarheid. Omdat in dit onderzoek vanuit een economische bril gekeken 

wordt gaat het bij haalbaarheid hier om de realisatie van vastgoed waarbij de 

initiatiefnemer een economisch haalbaar plan ontwikkelt. Dit kan zowel de grondexploitant 

alsmede de opstalexploitant zijn. In de meeste gevallen zal het om beide belanghebbende 

gaan omdat projecten waarbij een negatief resultaat geboekt wordt niet snel gerealiseerd 

zullen worden. Het uitgangspunt hierbij is een realisatie op korte termijn omdat er niet 

gewacht wordt op de goede oude tijd qua prijsniveau en afzetsnelheid. Daarnaast is de 

gemeente verplicht om de te maken kosten te verhalen op de opbrengsten uit het 

plangebied of de kosten op een andere wijze te verhalen op de initiatiefnemers (Wetboek-

online, 2006). Vanuit deze invalshoek kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de 

realisatie van stationslocaties. Om deze economische haalbaarheid van de diverse 

vastgoedfuncties meetbaar te maken zijn er beoordelingscriteria opgesteld. Deze zijn 

afkomstig de literatuur (o.a. Nozeman, 2011 en Evers, Kooijman, & Krabben, 2011) en 

geven een handvat om de verschillen en overeenkomsten van de vastgoedfuncties aan 

het licht te brengen. De diverse vastgoedfuncties worden op de volgende criteria 

beoordeeld: 

Marktsegmenten 

Om ook maar iets over de economische haalbaarheid van diverse vastgoedtypen te 

kunnen zeggen moet eerst in kaart gebracht worden welke marktsegmenten op 

stationslocaties voorkomen. Wordt dit beperkt tot de retail- en de kantorenmarkt of zijn 

recreatie en wonen ook interesante markten in stationsgebieden. Bij dit 

beoordelingscriteria worden de diverse vastgoedfuncties specifiek voor stationslocaties 

gedefinieerd. Evers, Kooijman en Krabben (2011) onderscheiden de kantorenmarkt, 

winkelmarkt en woningmarkt als afzondelijke marktsegmenten met hun eigen kenmerken. 
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Afzetmethode 

Bij dit criteria gaat het er om in welke fase van het planproces de afnemers tekenen voor 

de aankoop van het vastgoed. Is dit een winkelketen in de initiatieffase of een particuliere 

koper aan het einde van ontwikkelingsfase. In combinatie met figuur 1.1 vertoont het 

verkoopmoment een sterke relatie met de al gemaakte kosten. Aan de hand van het 

gekozen ontwikkelingsmodel (Evers, Kooijman, & Krabben, 2011, p. 174) kan de 

afzetmhode met het kaststroomschema opgesteld worden. Aan de hand hiervan kunnen 

de financiële risico’s ingeschat worden. 

Exploitatiemethode 

Op welke manier wordt de waarde van het vastgoed bepaald? Elk type vastgoed kent 

diverse waarderingsmethoden waardoor er verschillen bestaan tussen de opbrengsten. 

Aan de hand van dit criterium kan bepaald worden welk type vastgoed het meest geschikt 

is voor een stationslocatie. Is een woning met een verkooprijs berekend aan de hand van 

de residuele grondwaardemethode nog wel concurrerend in de markt ten opzichte van 

een kantoorruimte waarvan de prijs bepaald wordt via de bruto-  of 

nettoaanvangstrendement methode? Aan de hand hiervan kunnen ook de 

ontwikkelingswinsten ingeschat worden, kortom, waar valt (op papier) het meeste geld te 

verdienen? 

Risico’s 

Naast de te verwachten opbrengsten is het ook zeer bepalend hoe zeker de verwachting 

is dat die opbrengsten gehaald worden. Hoe klein of groot is het risico van een bepaalde 

vastgoedfunctie en zitten hier onderling verschillen in? Is het realisitisch dat wat getekend 

en gerekend is daadwerkelijk op korte termijn gerealiseerd gaat worden. Aan de hand van 

dit criterium wordt bekeken of bepaalde typen vastgoed juist kleinere of grotere risico’s 

kennen op het gebied van economische haalbaarheid. 

Ontwikkelingsproces 

Bij dit laatste criterium worden de verschillende vastgoedtypen vergeleken op het 

ontwikkelingsproces bekeken vanuit de economische haalbaarheid. Aan de hand van 

deze analyse kunnen pijnpunten of positieve kanten van een bepaald vastgoedtype in 

beeld gebracht worden. Dit criterium hangt nauw samen met de afzetmethode alleen 

wordt hier het gehele ontwikkelingsproces bekeken. 

Bovenstaande criteria worden per vastgoedfunctie bekeken wat de voor- en nadelen zijn 

voor de stationslocaties. Het oordeel per criterium kan per schaalniveau verschillen omdat 

bijvoorbeeld kantoren een bepaalde drempelwaarde nodig hebben qua bedrijvigheid in de 

omgeving. 

2.1.4 Maatschappelijke haalbaarheid 

Een vastgoedontwikkeling wordt nooit alleen vanuit financieel oogpunt beoordeeld of het 

wel of niet haalbaar is. Er zijn altijd maatschappelijke overwegingen die meewegen in de 

besluitvorming van een vastgoedontwikkeling. Er moet draagvlak zijn om de ruimtelijke 

ordening te laten slagen (Nozeman, 2011). Een onderdeel van deze maatschappelijke 

haalbaarheid is de politieke mindset over de locatie. Het college van burgemeesters en 

wethouders moet toestemming geven en medewerking verlenen om vastgoedprojecten 
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daadwerkelijk te realiseren. Het toetsen van de maatschappelijke haalbaarheid laten 

marktpartijen over aan de publieke sector. 

2.1.5 Regionale afstemming 

 

Een ander begrip wat om een specifieke definitie vraagt is regionale afstemming. Omdat 

stations onderdeel uitmaken van een bepaalde regio of gebied kan de onderlinge 

afstemming een synergie voordeel opleveren. Deze regionale afstemming komt voort uit 

de voordelen van complementariteit (Bendegem, Heijden, & Bos, 2005) die stations op 

netwerkniveau voordelen opleveren. Om dit onderzoek in te kaderen is gekozen voor de 

intercitysteden uit de regio van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 

welke de casestudy vormen. De stations Eindhoven, Helmond en Deurne blijven na deze 

selectiecriteria over (meer over de casestudy in hoofdstuk drie). Deze drie steden zijn een 

goed uitgangspunt op het gebied van schaalniveaus welke door de Uitvoeringsalliantie 

Centrum- en knooppuntontwikkeling (2010) als cruciaal onderdeel beschouwd wordt. 

Deurne, Helmond en Eindhoven hebben alle drie een ander schaalniveau met 

bijbehorende voorzieningen. De regionale functie op meerdere niveaus van knooppunten 

kan met deze drie steden op verschillende schaalniveaus getoetst worden waarbij 

tegelijkertijd de regionale afstemming in het netwerk getoetst wordt. Wellicht is wonen op 

een interregionaal knooppunt economisch wel haalbaar en bij een mainportregio niet 

('Kelly, 1998).  

2.2 Conceptueel model 

Op onderstaande afbeelding is het conceptueel model van dit onderzoek weergegeven. 

Het beginpunt zijn de twee centrale begrippen in dit onderzoek, de vastgoedfunctie met 

een sterk accent op wonen en transit-oriented development. Beide begrippen hebben een 

aantal belangrijke kenmerken welke afkomstig zijn uit de literatuur.  

In het theoretisch kader zijn er een aantal beoordelingscriteria voor de vastgoedfuncties 

opgesteld,  deze zijn in het conceptueel model onder het eerste centrale begrip wonen 

geplaatst. Het tweede centrale begrip, transit-oriented development, is aan de hand de 

kenmerken capaciteit, complementariteit en kwaliteit gedefinieerd (Bendegem, Heijden, & 

Bos, 2005).  

Beide begrippen komen samen op het gebied van functiemenging en regionale 

afstemming wat refereert aan transit-oriented development. Voor de functiemenging geldt 

dit voor de complementariteit waarvan de vastgoedfunctie wonen onderdeel van uitmaakt. 

En de regionale afstemming is een vereiste voor de synergievoordelen (Rutten, Schrijnen, 

& Gerretsen, 2010) van transit-oriented development waarin een regionale 

woningbouwprogrammering kan voorzien. Uiteindelijk is inzicht verkregen in de 

economische en maatschappelijke haalbaarheid van wonen rondom stationslocaties.  
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Figuur 2.2 Conceptueel model (Eigen model, 2013) 

Aan de hand van bovenstaand model zal onderzocht worden welke invloed het 

economisch perspectief van de huidige woningmarkt heeft op de realisatie bij 

stationslocaties om uiteindelijke te beoordelen of wonen, bezien vanuit economische en 

maatschappelijke haalbaarheid, wel een toegevoegde waarde heeft op stationslocaties.  
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2.3 Hypothesen 

Omdat dit onderzoek vanuit een theorie toetsende benadering wordt verricht worden er 

meerdere hypothesen opgesteld. Aan de hand van deze hypothesen kan de theorie over 

transit-oriented development in de praktijk getoetst worden waarbij in dit onderzoek de 

SRE regio centraal staat. Om tot hypothesen te komen zijn er een drietal casussen 

gekozen welke in combinatie met de theorie een goede basis vormen voor het opstellen 

van hypothesen. Dit is gedaan omdat er geen goede theoretische basis over de 

combinatie transit-oriented development en wonen aanwezig is om hier mijn hypothesen 

op te baseren.  

De eerste casus (Plein 44 te Nijmegen) is gekozen omdat dit de aanleiding was om tot 

mijn onderzoek te komen. In de beginfase van dit onderzoek werd mijn interesse voor dit 

onderwerp gewekt, en dan met name voor wonen, door een krantenartikel uit de 

Gelderlander (Teije, 2012) waarin de woningverkoop sterk achterbleef met de verhuur van 

winkelunits. Uiteindelijk is hier op voortborduurt en is deze casus continu op de 

achtergrond blijven staan.  

De tweede casus (De Rotterdam te Rotterdam) kwam aan bod tijdens het zoeken naar 

geschikte partijen (MAB) om te interviewen en te bekijken of zij dezelfde 

verkoopresultaten hadden als op Plein 44. Daarbij speelde de gedachte dat mijn data over 

de verkoopresultaten betrouwbaar zouden zijn als deze rechtstreeks aan de ontwikkelaar 

gevraagd kunnen worden.  

De laatste casus (Belleveu te Groesbeek) is bij de hypothesevorming betrokken omdat 

van dit project bekend was dat de gemeente in samenwerking met een woningcorporatie 

een doorslaggevende rol hebben gespeeld om dit vastgelopen project vlot te trekken. 

Puur vanuit deze laatste reden is dit project als casus gebruikt voor het opstellen van 

hypothesen. 

De reden dat hier geen specifieke stationslocatie tussen zit is dat er geen goede data van 

een dergelijk project te vinden was. Bijvoorbeeld van Breda Centraal, een project wat qua 

status en grootte een prima casus zou zijn echter was geschikte data moeilijk te vinden en 

dat werd bevestigd in de uitzending van Zembla (2013) waarbij door de 

onderzoeksjournalisten expliciet op deze ontbrekende data werd gewezen. Maar omdat 

de gelijkenissen tussen een reguliere stationslocatie en bovenstaande binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten in mijn ogen dermate groot zijn zullen de hypothesen die op 

basis van de voorbeeldprojecten gevormd worden ook op stationslocaties betrekking 

hebben. Beide locaties hebben te maken met versnipperd eigendom, bestaande 

bebouwing, bebouwing in hoge dichtheden, lastige ontsluitingen en hoge ontwikkelkosten 

(o.a. sloop en sanering). Met andere woorden, binnenstedelijke herstructureringsprojecten 

vormen een goede afspiegeling van de markt op stationslocaties. 

Hypothese 1: In Nederland zijn de kenmerken van vastgoed voor stationslocaties gelijk 

aan die van de kenmerken van binnenstedelijke herontwikkelingen. 

In het projectkader is het herstructureringsproject Plein 44 in Nijmegen als voorbeeld 

gegeven waarbij een groot deel van de winkelruimten verhuurd of verkocht is maar de 

afname van woningen stagneert. Om uit te sluiten of dit toeval is zijn in het kader de 
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verkoopcijfers alsmede een stukje algemene informatie over het project ‘De Rotterdam’ te 

Rotterdam weergegeven. 

De Rotterdam  

In Rotterdam wordt door MAB en OVG op de Wilhelminapier een megaproject 

gerealiseerd, ´De Rotterdam´. Dit project omvat 60.000m2 kantoorruimte, 240 

appartementen, 285 hotelkamers, 9.500m2 leisure, 670 parkeerplaatsen en een centrale 

ontvangsthal. Het project bestaat uit een plint met daarboven op drie torens. De 

oplevering staat gepland voor het einde van dit jaar.  

Aan de hand van de internetsite www.derotterdam.nl is de bezettingsgraad van de diverse 

vastgoedfuncties achterhaald.  

  Van de 60.000m2 beschikbare kantoorruimte is 70% verhuurd. Een grote huurder 

is het ontwikkel bedrijf Rotterdam welke 25.000 m2 voor haar rekening neemt. De 

intentieovereenkomst dateert uit 2006 (Onbekend). De overige 15.000m2 van de mid-

tower wordt ook door de gemeente Rotterdam gehuurd. 

  Daarnaast is er een woontoren gepland waarin 186 koop- en 54 

huurappartementen gerealiseerd worden. Van beide segmenten is op dit moment slechts 

5% verzekerd van een gebruiker. Er rust wel op 17,7% van de koop- en 33,3% van de 

huurappartementen een optie. Daarbij valt de verkoop voor deze lastige tijden niet eens 

tegen volgens het salesteam (Kok, 2013). De verkoop en verhuur van de appartementen 

komt voor risico van investeerder AMVest. 

 Naast deze kantoren en woningen wordt het laatste deel van de drie torens 

opgevuld met een 285 kamers tellend hotel inclusief congrescentrum. Dit hotel wordt 

geëxploiteerd voor NH hotels. 

 De 9.500m2 leisure is gesplitst in twee gedeelten, 1.500m2 op de begane grond 

waarin twee restaurants gevestigd worden en 8.000m2 boven de parkeerlagen (25m1 

hoogte) waarin een fitnesscentrum gevestigd wordt. Van de leisure ruimte is 100% al 

verzekerd van een eindgebruiker. 

 De parkeergarage met ruimte voor 670 parkeerplaatsen is gereserveerd voor de 

gebruikers van het gebouw. Middels abonnementen, onderdelen van het huurcontract en 

betaald parkeren wordt deze parkeergarage geëxploiteerd.                 

 

  
Figuur 2.3 De Rotterdam (OMA, 2009) 

http://www.derotterdam.nl/
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De cijfers van ‘De Rotterdam’ vertonen grote gelijkenissen met de cijfers van ‘Plein 44’, de 

woningverkoop van multifunctionele projecten blijft sterk achter bij de overige 

vastgoedfuncties. Dit is geen goed teken voor de gewenste functiemening (Heeres & Tan, 

2011) bij transit-oriented development welke naar voren komt in de knoopwaarde 

(Bertolini, 1999). Deze knoopwaarde gaat uit van een grote complementariteit 

(Bendegem, Heijden, & Bos, 2005) in het vastgoed wat inhoud dat er een functiemix moet 

zijn. Daarbij is het prijsniveau tussen de verschillende vastgoedfuncties bij bovenstaande 

projecten als volgt: 

Vastgoedfunctie Plein 44 De Rotterdam 

Wonen (koop) 2.652 €/m2(GO)  3.600 - 4.300 €/m2(GO) 

Wonen (huur) 130 – 140 €/m2(GO)/j  140 - 160 €/m2(GO)/j  

Kantoor (huur) n.v.t. 225 €/m2(v.v.o.)j ex b.t.w. 

Winkels 250 -  450 €/m2/j onbekend 

Horeca 190 €/m2/j (BVO) onbekend 

 

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat de huurprijzen per vierkante meter bij 

woningen lager liggen dan bij de andere vastgoedfuncties. Op basis van deze summiere 

gegevens en de veronderstelling dat hypothese 1 waar is zal de volgende hypothesen 

middels expertinterviews getoetst worden:  

Hypothese 2: Multifunctionele gebieden op stationslocaties met een integratie van wonen 

renderen vanuit financieel en maatschappelijk oogpunt beter dan monofunctionele 

gebieden.  

Deze hypothese is gedaan op basis van de cijfers van twee binnenstedelijke 

herontwikkelingen met de veronderstelling dat er geen verschillen tussen stationslocaties 

en binnensteden zijn.  Vanuit deze summiere gegevens zal logischerwijs zoveel mogelijk 

de winkelfunctie toegepast worden, dit zal door de experts verduidelijkt worden.  

Daarnaast zijn dit geen specifieke stationslocaties en worden de kleinere stations over 

één kam geschoren met de grotere stations. Met andere woorden, de knoopwaarde van 

Luca Bertollini (1999) heeft weinig invloed op het vastgoed rondom het knooppunt. Om 

toch het schaalniveau mee te wegen in dit onderzoek zal de volgende hypothesen tijdens 

de expertinterviews getoetst worden: 

Hypothese 3: Er zijn grote verschillen in het vastgoed rondom een treinstation met en 

zonder intercitystatus.  

Het afzetrisico bij de verkoop van appartementen aan particulieren ligt meestal bij de 

projectontwikkelaar of investeerder. Op plein44 is dit ING Real Estate (ontwikkelaar) en bij 

‘De Rotterdam’ is dit investeerder AMVest. Indien de koopappartementen geen gebruiker 

vinden voor de opleverdatum blijven deze partijen zitten met onverkochte eenheden welke 

geld kosten. Om grootschalige projecten toch van start te laten gaan proberen 

ontwikkelaars daarom een deel van de appartementen onder te brengen bij verhurende 

partijen zoals woningbeleggers,  woningcorporaties, of een andere mogelijkheid om 

leegstand te voorkomen.  Deze partijen zijn dan de noodzakelijke schakels om het project 

binnen de gestelde financiële risico’s van start te laten gaan. Een woningcorporatie neemt 
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bijvoorbeeld 32 woningen af op Plein 44 (Stanvast Wonen, 2012) en AMVest verhuurt 54 

appartementen in ‘De Rotterdam’.  

Omdat uit de gevonden informatie niet achterhaald kan worden op welke wijze deze 

verhurende partijen bij dit project betrokken zijn is een ander voorbeeld gegeven waarin 

(semi)publieke partijen de ontbrekende schakels waren bij een binnenstedelijke 

herontwikkeling. Dit is het centrumplan Belleveu in Groesbeek welke in onderstaand 

kader kort wordt toegelicht. 

In deze herontwikkeling in het centrum van Groesbeek worden 101 appartementen, 4000 

m2 winkelruimte en een ondergrondse parkeergarage met 200 plaatsen ontwikkelt. Uit 

een aantal krantenartikelen (o.a. Gemeente Groesbeek, 2013 en De Gelderlander, 2012) 

blijkt dat door een extra impuls van zowel de gemeente alsmede de lokale 

woningcorporatie een groter deel van het complex door de ontwikkelaar wordt afgestote 

naar de huursector. Zonder deze investering was het moment van start bouw op korte 

termijn nog maar de vraag aangezien  

Van de commerciële ruimte is alleen een Albert Heijn als huurder gecontracteerd voor 

bijna de helft van de metrages. Van de 60 koopappartementen zijn er 12 verkocht aan de 

woningcorporatie met gemeentelijke steun, en van de overige 48 appartementen zijn er 

24 nog in ontwikkeling en aangeboden bij beleggers, en 24 in verkoop waarvan de huidige 

status 1 verkocht, 9 in optie en 14 beschikbaar zijn (Adriaan van Erk, 2013). 

 

 

 

Met bovenstaande voorbeelden in het achterhoofd is de volgende hypothese opgesteld 

welke in de expertinterviews bevraagd zullen worden. Ook bij deze hypothese geldt weer 

dat er vanuit gegaan wordt dat het niet uitmaakt op welke plaats deze projecten zich 

bevinden, dat kan op een stationslocatie of in het centrum zijn. 

Hypothese 4: Bij multifunctionele herontwikkelingen waarin wonen sterk vertegenwoordigd 

is zijn huurwoningen noodzakelijk om de financiële risico’s af te dekken. 

Figuur 3.4 Centrumplan Groesbeek, (Adriaan van Erk, onbekend) 
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Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven staat centraal in dit onderzoek bij het 

regionale aspect van transit-oriented development. De reden hiervan is dat het regionale 

aspect vanuit de theorie zeer belangrijk is om over een succesvolle TOD te kunnen 

spreken (Rutten, Schrijnen, & Gerretsen, 2010). Deze succesfactoren hangen 

bijvoorbeeld af een juiste differentiatie in de knooppunten en haltes waarbij ze 

complementair in plaats van competitief zijn. De vraag is dan ook of de synergievoordelen 

van een regionale afstemming wel benut worden. De volgende hypothese kan getoetst 

worden tijdens mijn interviews met regionale belanghebbenden: 

Hypothese 5: Voordelen van een complementaire regionale woningbouwprogrammering 

worden niet benut. 
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Hoofdstuk 3 Methodologie 

 

In dit hoofdstuk wordt de aanpak van mijn onderzoek behandeld. Er zal een afweging 

gemaakt worden tussen de diverse onderzoeksmethoden welke geleerd zijn in de 

methodecursussen welke tijdens de opleiding aan bod gekomen zijn. Tevens wordt in dit 

hoofdstuk een inleiding van de casestudy gegeven. 

3.1 Onderzoeksstrategie en onderzoeksmateriaal 

 

Om dit onderzoek succesvol af te ronden is het belangrijk een juiste onderzoeksstrategie 

te kiezen. Voor een wetenschappelijk onderzoek zijn er een vijftal mogelijkheden om een 

onderzoek uit te voeren. Een survey onderzoek, experiment, casestudy, gefundeerde 

theoriebenadering en een bureauonderzoek. Voor dit onderzoek wordt middels een 

bureauonderzoek en casestudy de economische haalbaarheid van verschillende 

vastgoedfuncties vergelijken en beoordelen. Aan de hand van de resultaten uit dit 

documentenonderzoek en de casestudy kan de theorie met de praktijk vergeleken worden 

op overeenkomsten en verschillen. 

De reden om de data via een bureauonderzoek en casestudy te achterhalen is dat dit 

onderzoek over transit-oriented development in combinatie met wonen op een 

kwantitatieve manier dermate lastig is uit te voeren dat er voor een kwalitatieve methode 

is gekozen. Een survey-onderzoek is daarom niet aan de orde omdat het niet realistisch 

geacht wordt om maatschappelijke haalbaarheid via deze methode te kwantificeren. 

Daarbij richt een survey-onderzoek zich op de breedte terwijl hier juist het woonaspect 

van transit-oriented development wordt uitgediept. Ook wordt een  experiment niet 

mogelijk geacht omdat dit onderzoek zich daar niet voor leent in verband met de tijdsdruk 

en complexiteit van het uit te voeren experiment. De laatste optie is een gefundeerde 

theoriebenadering, echter is voor dit onderwerp te weinig recent empirisch onderzoek 

voltooid om hier op voort te borduren. Met de twee gekozen strategieën wordt verwacht 

aan de gewenste data te komen omdat experts wel de kennis in huis hebben en bereidt 

zijn om deze mondelijk of schriftelijk te delen. 

3.1.1 Documentenonderzoek 

 

Het bureauonderzoek zal bestaan uit de literatuurstudie die in de eerste fase van mijn 

onderzoeksproces plaatsvindt. Deze literatuurstudie (Verschuren & Doorewaard, 2007) 

verschaft inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse vastgoedfuncties 

en de afstemming van de woningbouwprogrammering op netwerkniveau. Belangrijk hierbij 

is dat de achtergrond van de auteur duidelijk is zodat de informatie uit die bron op de 

juiste wijze geïnterpreteerd kan worden. Door bepaalde onderwerpen van verschillende 

kanten te belichten wordt verwacht een goede aanname voor dit onderzoek te kunnen 

doen. Met name recente literatuur geschreven door experts en deskundigen zullen 

interessant zijn voor dit onderzoek.  

Vanuit de literatuur zullen de voor- en nadelen van de diverse beoordelingscriteria per 

vastgoedfunctie benoemd kunnen worden. Dit zal niet in één alomvattend artikel of boek 
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geschreven zijn maar door meerdere bronnen met elkaar te combineren is een goede 

basis gelegd voor de toetsing van de verschillende beoordelingscriteria. De gewenste 

functiemening bij TOD zal ook uit deze documenten naar voren komen. Hoe en in welke 

mate worden de diverse functies gecombineerd? Is dit één functie per gebouw of een 

multifunctioneel gebouw? Vanuit deze functiemening wordt ook duidelijk op welke wijze 

wonen toegepast kan worden bij transit-oriented development. 

Daarnaast is geprobeerd aantal kenmerken van transit-oriented development uit de 

regionale programma’s te achterhalen. Hieruit is opgemaakt in hoeverre er op regionaal 

samengewerkt wordt tussen de diverse steden in een netwerk op het gebied van 

woningbouwprogrammering en knooppuntontwikkleing. Wordt dit beleid gestuurd vanuit 

een competitief of complementair perspectief? Door deze samenwerkingsvorm te 

integreren in de interviewvragen is de regionale afstemming achterhaald. De 

verantwoordelijke bestuurders zijn geconfronteerd met de gevonden informatie uit de 

gevonden programma’s. Om de achtergronden van de woningbouwprogrammering te 

achterhalen zijn experts op dit gebied geïnterviewd. Op deze manier kunnen de 

documenten op de juiste manier geïnterpreteerd worden. Deze expertinterviews zijn 

tweeledig voor dit onderzoek, aan de ene kant zijn de te interviewen personen 

vastgoedexperts terwijl zij aan de andere kant het (regionale) beleid van een gemeente of 

organisatie maken of uitvoeren.  

3.1.2 Casestudy 

 

De casestudy die is gekozen is het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). 

Deze keuze kan verantwoord worden doordat dit samenwerkingsverband veel onderzoek 

verricht op verschillende thema’s zoals woningmarkt, vervoer en bevolking. De voor dit 

onderzoek relevante documenten zijn via deze organisatie verkregen. Daarnaast maakt 

het SRE ook een regionaal woningbouwprogramma waardoor de te meten indicatoren 

onder de verschillende stations, zoals in de theorie beschreven, onderzocht zijn. De te 

onderzoeken steden hebben minimaal een intercitystation omdat deze modaliteit als 

algemeenheid beschouwt wordt bij TOD. De overige stations zijn te klein om de ruimtelijke 

ontwikkeling rondom die gebieden als transit-oriented development te zien. Met 

vooruitstrevend inzicht zullen deze gebieden te weinig onderscheidend zijn ten op zichte 

van andere ontwikkelingslocaties in die gemeente. Met dit onderzoek wordt een eerste 

aanzet gegeven voor wonen in combinatie met transit-oriented development waarbij de 

grote steden goed aansluiten bij de kenmerken van TOD (o.a. hoge bebouwingsdichtheid, 

kwalitatief voetgangersgebied, multifunctioneel ruimtegebruik, compactheid en 

multimodaliteit) en daarom als eeste ondezocht worden. Voor de kleinere stations in het 

SRE wordt verwacht dat deze kenmerken te zwak aanwezig zijn om hier gedegen 

onderzoek naar uit te voeren en kan voor een volgend onderzoek een aanleiding zijn om 

deze wel te onderzoeken. Na deze selectiecriteria blijven Eindhoven, Helmond en Deurne 

over.  

Deze drie steden hebben ieder hun eigen schaalniveau waardoor ze uitermate geschikt 

zijn voor dit onderzoek omdat Eindhoven, Helmond en Deurne een regionale functie 

hebben. In Eindhoven zit bijvoorbeeld de technische universiteit welke mensen vanuit 

heel Nederland, zo niet, de hele wereld aantrekt. Helmond zit daar net onder met een 
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voorzieningenniveau dat op een aantal punten een bovenregionale dekking heeft. 

Bijvoorbeed een nieuwe topsporthal waar nationale evenementen georganiseerd worden. 

Deurne heeft vooral een bovengemeentelijk karakter met haar voorzieningenniveau wat in 

die regio bezoekers van andere gemeenten aantrekt. In onderstaand overzicht is een 

eerste indruk van de drie te onderzoeken gebieden weergegeven waaraan het 

schaalniveau duidelijk aan is af te zien. 

 Eindhoven Helmond Deurne 

Inwoneraantal (CBS 

2012) 

217 225 88 801 31 762 

 

Oppervlakte 

gemeente (km2) 

88,87 54,56 118,36 

Tabel 3.1 Basisgegevens case (Eigen model, 2013) 

In bovenstaande tabel is het inwoneraantal en de oppervlakte van de te onderzoeken 

gemeente weergegeven. Hier zijn geen specifieke conclusies uit af te leiden tussen de 

twee variabelen, echter zegt het wel iets over de regionale functie van de stations in die 

gebieden. In Deurne moet een groter dunbevolkt gebied met het OV ontsloten worden in 

vergelijking met Eindhoven, wat betekent dit voor het verzoringsgebied van de te 

onderzoeken knooppunten en welke invloeden heeft dit op het woningmarkt rondom het 

stationsgebied? Dit onderzoek beperkt zich tot de haalbaarheid van wonen op 

stationslocaties in vergelijking met andere vastgoedfuncties. Hierbij is realisatie op korte 

termijn het uitgangspunt, zoals aangegeven wordt er vanuit gegaan dat men niet wacht op 

de afzetsnelheden en prijsniveau’s van voor de slechte situatie op de huidige 

vastgoedmarkt. 

De kenmerken van een casestudy (Verschuren & Doorewaard, 2007) zijn uiteraard voor 

dit onderzoek van toepassing. Het onderzoek zal diepgaand zijn waarbij een klein aantal 

interviews afgenomen zullen worden. De te interviewen personen zijn zeer selectief 

bepaald aan de hand van de functie welke ze bekleden met bijbehorende 

werkzaamheden om zo de juiste data te verkrijgen. Onderstaande personen en 

organisaties zijn direct per telefoon benaderd. Onderstaand een overzicht en 

argumentatie van de geïnterviewde personen. 

Omdat de SRE-regio centraal stond zijn de wethouders gebiedsontwikkeling van de 

gemeenten Eindhoven, Helmond en Deurne benaderd. Bij Helmond en Deurne heeft dit 

tot succes geleid waarbij goede resultaten zijn geboekt welke in hoofdstuk vier verwerkt 

zijn. De heer Kerkers van de gemeente Deurne en de heer Stienen van de gemeente 

Eindhoven hebben mij uitgebreid te woord gestaan. De gemeente Eindhoven is diverse 

keren benaderd, echter zonder succes. Hierbij was het lastig dat ex wethouder ruimtelijke 

ordening Mary Fiers op 11 maart jongstleden plots is opgestapt vanwege het 

verhuisproject van de woonwagens naar het Orgelplein. Hierdoor wisten ze op het 

gemeentelijke secretariaat niet goed wat met  ze met mijn interviewaanvraag moesten. 

Ook een directe benadering van de programmadirecteur van de Spoorzone leverde 

helaas geen afspraak op.  

De SRE is ook benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Mevrouw Blansma van 

den Heuvel als portefeuillehouder gebiedsontwikkeling midden en oost was wegens 
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drukte niet bereid om deel te nemen aan dit onderzoek. Mede omdat zij als burgemeester 

van Helmond een drukke agenda had en Helmond mij al te woord had gestaan in de vorm 

van wethouder Stienen.  Andere medewerkers van het SRE konden mijn aanvraag niet 

plaatsen en hebben schriftelijk antwoord op mijn vragen gegeven. 

Van de marktpartijen is met twee makelaars en twee projectontwikkelaars gesproken over 

stationslocaties waarbij de interviewvragen sterk overeen kwamen. Joost Voshaart van 

Van Santvoort Makelaars uit Deurne had een sterke woningbouwgerichte gedachte met 

een lokaal uitgangspunt en taxateur Martijn Houben van DTZ Zadelhoff uit Eindhoven 

sprak veel over de gehele vastgoedmarkt waarbij zijn specialiteit woningbeleggingen voor 

dit onderzoek een meerwaarde had. Van de projectontwikkelaars is gesproken met senior 

projectontwikkelaar Romano Van Hooren van 3W New Development uit Maastricht en 

projectdirecteur Chris van Holthe van MAB Development uit Den Haag. Dat deze mensen 

niet uit de onderzoeksregio kwamen heeft te maken met het feit dat beide partijen wel de 

SRE-regio tot hun werkgebied rekenen, Romano van Hooren eerder was tegengekomen 

bij een rondleiding op de Maasboulevard in Venlo en dat Bouwfonds uit Eindhoven mijn 

interviewaanvraag rechtstreeks naar haar zusteronderneming MAB Development heeft 

doorgezet omdat binnenstedelijke ontwikkelingen hun specialisme is. Met de heer Van 

Holthe is gesproken twee dagen voordat het nieuws naar buiten kwam dat MAB 

Development haar activiteiten in Nederland binnen 2,5 jaar afbouwt.  

Daarnaast zijn nog een aantal partijen telefonisch benaderd om specifieke data te 

achterhalen. Bijvoorbeeld Willem Egberts van Engelvast B.V. welke verantwoordelijk is 

voor de verhuur van de winkelruimten op Plein 44 te Nijmegen en de prijsniveaus ter 

indicatie prijs gaf. 
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Hoofdstuk 4 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

 

In deze onderzoeksscriptie staat de SRE-regio als casus centraal waarbij met name de 

aspecten van regionale afstemming onder de intercityknooppunten nader onderzocht 

zullen worden. In de eerste paragraaf zal de SRE-regio kort toegelicht worden. Voor deze 

regio blijven de gemeenten Deurne, Helmond en Eindhoven over als 

intercityknooppunten, deze worden in de tweede paragraaf kort toegelicht inclusief de 

toekomstplannen van deze stationsgebieden. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 

analyse van de visies van het SRE waarin de regionale afstemming i.c.m. 

knooppuntontwikkeling als centrale onderwerpen dienen. 

4.1 SRE regio 

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven is een samenwerkingsverband tussen 21 

gemeenten uit zuid/oost-Brabant met als doel het samenwerken te laten slagen om zo de 

gemeenten te versterken waarbij de inwoners van de regio een betere en duurzamere 

toekomst tegemoet zien (SRE, Onbekend). In deze regio wonen ongeveer 750.000 

mensen op een oppervlakte van 1500 km2. Het SRE is een regionaal bestuursorgaan 

welke regionaal beleid maakt voor meerdere onderdelen van de maatschappij. Deze 

onderdelen zijn onderverdeeld in acht portefeuilles met bijvoorbeeld de portefeuille 

gebiedsontwikkeling waarin de aspecten wonen en knooppuntontwikkeling aan bod 

komen. Het aspect mobiliteit is vertegenwoordig in een aparte portefeuille mobiliteit en 

vervoer. Voor deze scriptie wordt met name de regionale woonvisie alsmede de 

Openbaar Vervoer-visie Brabant geanalyseerd op regionale afstemming. Beide 

documenten worden geanalyseerd voor de afstemming tussen de diverse knooppunten. 

Op onderstaande afbeelding is de SRE regio met haar deelnemende gemeenten grafisch 

weergegeven. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figuur 3.1 Deelnemende gemeenten (SRE, onbekend) 
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4.2 Intercitygemeenten 

Om dit theorietoetstend onderzoek goed te kunnen voltooien wordt er een casestudy 

uitgevoerd over het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Voor dit onderzoek 

over knooppuntontwikkeling staan de drie intercitystations, Eindhoven, Helmond en 

Deurne, centraal. In dit hoofdstuk worden de plannen rondom deze stations kort toegelicht 

zodat een indruk van deze locaties verkregen kan worden. 

4.2.1 Deurne 

In de gemeente Deurne wonen circa 32.000 inwoners en heeft de beschikking over een 

station met een intercitylijn op de route Eindhoven – Venlo. Aan de noordkant van het 

station is op 15 minuten lopen het centrum gelegen met een ruim winkelaanbod en 

culturele voorzieningen. Vanuit het station richting het centrum doorkruist men een 

woonwijk. Aan de zuidzijde van het station is een oud industrieterrein gevestigd met oude 

opstallen. Dit gebied ligt tegen de spoorlijn aan en wordt door de gemeente Deurne 

herontwikkelt tot een nieuw woongebied, de Spoorzone (geel omkaderd in figuur 3.2). Dit 

woongebied wordt de schakel tussen het woongebied aan de noordkant van het station 

alsmede het woongebied aan de zuidkant van dit oude industrieterrein. Er is een zeer 

beperkte ruimte gereserveerd voor niet-woondoeleinden. 

 

Figuur 3.2 Plan stationslocatie Deurne, schaal 1:5.000, (Deurne, onbekend) 

Van de gemeente Deurne is wethouder Kerkers gevraagd naar de argumenten achter de 

huidige plannen van de Spoorzone. De heer Kerkers vervult deze functie bijna 10 jaar en 
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heeft als wethouder grondexploitaties forse verliezen moeten boeken op de lopende 

grondexploitaties. Deze verliezen hebben geresulteerd in een woningbouwprogramma 

waarin de Spoorzone de hoogste prioriteit krijgt.  

Het stationsgebied in Deurne krijgt prioriteit vanwege de maatschappelijke en financiële 

belangen welke de Spoorzone kent. De gemeente Deurne heeft een prioritering in de 

projecten gemaakt waarbij de beste projecten voorrang krijgen. Het beste project is het 

project wat goed scoort op de maatschappelijke ladder én op de financiële ladder. Deurne 

kiest hierdoor voor kwaliteit en niet voor geld.  

De maatschappelijke kant van het plan is de verbinding tussen de woonwijk ten noorden 

van het station en de woonwijk ten zuiden van het vervallen industrieterrein aan de 

zuidkant van het station. Door deze transformatie ontstaat er een voltooid woongebied 

waarbij de wijk welke ten zuiden van het bedrijventerrein ligt, de St. Jozef parochie, niet 

meer op zich zelf staat.   

De financiële kant van het project is een tweezijdig verhaal. Het masterplan uit 2006 

omvatte de bouw van 400 woningen verdeeld over grondgebonden en voornamelijk 

meergezinswoningen. Onderdeel hiervan was een woontoren van acht bouwlagen hoog 

op het stationsplein. Indien deze aantallen gerealiseerd zouden worden zou het een 

financieel haalbaar project zijn. Maar door de huidige vastgelopen situatie op de 

woningmarkt is het masterplan aangepast aan een programma gericht op goedkope 

grondgebonden woningen waardoor het plan in een ander financieel daglicht kwam te 

staan. De acht verdiepingen hoog tellende woontoren is bijvoorbeeld verdwenen.  Echter 

scoorde het project nog dermate hoog op dit punt dat dit in combinatie met de gewenste 

ruimtelijke kwaliteit voorlopig het enige grote overgebleven nieuwbouwplan in Deurne is. 

De prijzen van de woningen rondom het station liggen volgens de heer Voshaart van Van 

Santvoort makelaars niet substantieel hoger dan in de andere woonwijken, sterker nog, 

het is niet de populairste woonwijk van Deurne waardoor de prijzen lager liggen. Dit ligt 

puur aan de historische context dan dat het station hier een positieve dan wel een 

negatieve invloed op heeft. 

De invulling in de Spoorzone bestaat bijna volledig uit de vastgoedfunctie wonen omdat er 

geen markt is voor kantoor- en winkelfuncties. De vraag op de woningmarkt is wel 

aanwezig omdat de woningbehoefte in Deurne aan de hand van bovenstaande prioritering 

in de Spoorzone wordt opgevangen. Daarbij heeft Deurne al een andere locatie waar 

bedrijven zich kunnen vestigen. Het centrum van Deurne is 15 minuten lopen vanaf het 

station, dit stadscentrum is voorzien van een zeer ruim gevarieerd winkelaanbod. Een 

nieuwe locatie voor deze twee functies is dan ook niet haalbaar. Wel komt er ruimte in de 

Spoorzone om voorzieningen te realiseren welke gericht zijn op de reiziger. Bij deze nog 

prille plannen kan men denken aan een afhaalpunt van een pakketdienst, een autodealer 

waar na werktijd de auto APK gekeurd klaar staat of een broodjeszaak. Daarnaast komt 

er voldoende ruimte om te parkeren zodat forenzen uit Eindhoven graag in Deurne komen 

wonen. Een combinatie van een gratis parkeerplaats bij een treinkaartje zijn innovatieve 

ideeën welke op de burelen van het Deurnse gemeentehuis aanwezig zijn. 
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Concluderend over de stationslocatie van de gemeente Deurne kan bij benadering 

worden vastgesteld dat met de aanwezigheid van een intercitylijn, goede 

parkeervoorzieningen en de diverse buslijnen naar de grotere gemeenten in de omgeving 

de knoopwaarde groter is dan de plaatswaarde (Bertolini, 1999). De aanwezigheid van 

meerdere modaliteiten in een monofunctionele omgeving is de argumentatie achter deze 

bewering. Dit wordt ook bevestigd door de diverse twijfels die twee deskunidgen hadden 

over de status van Deurne als intercitystoppunt. Zoals de heer Houben van DTZ Zadelhof 

de vraag stelt of Deurne over 10 jaar nog wel een intercitystatus heeft? De stad leeft 

boven haar kunnen qua railvervoer en is met 33.000 inwoners te klein om grote 

vastgoedontwikkelingen rondom dat station van de grond te krijgen. 

4.2.2 Helmond 

In de gemeente Helmond wonen ongeveer 89.000 mensen en zijn vier stations gevestigd. 

Het enige intercitystation ligt nabij het centrum en is de schakel tussen het stadscentrum 

en de herstructureringslocatie Suytkade. Rondom dit station kent Helmond twee 

spoorwegovergangen. In de nieuwe plannen komt er een spooronderdoorgang voor weg-, 

fiets- en loopverkeer waardoor Suytkade goed ontsloten wordt. In Suytkade komt een 

multifunctioneel gebied met woningen, kantoren, leisure en onderwijs.  Direct rondom het 

station komt een nieuwe stationshal waarbij de omgeving al vrij recent vernieuwd is, hier 

komen dan ook geen nieuwe ontwikkelingen op korte termijn. De nadruk voor deze 

gebiedsontwikkeling ligt op haar multifunctionele karakter waarbij intensief samengewerkt 

wordt tussen sport, onderwijs en business. Daarnaast is het doel om een aantrekkelijke 

woon- en leefomgeving te creëren met een hoog stedelijk karakter.  

 

Figuur 3.3 Helmond, schaal 1:10.000 (Helmond, onbekend)         
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De gemeente Helmond heeft in samenwerking met de projectontwikkelaar voor de 

herontwikkelingslocatie Suytkade gekozen voor een multifunctionele indeling. Aan de 

hand van een publiek-private samenwerking tussen deze twee partijen is een deel van 

Suytkade al gerealiseerd waarbij het andere deel voor de nabije toekomst op de planning 

staat.  

De reden dat voor deze multifunctionele indeling gekozen is heeft te maken met het feit 

dat aan de zuidkant van het kanaal (zie figuur 3.3) bedrijven gevestigd zaten met een 

hindercirkel welke over het zuidelijke deel van Suytkade heen vielen. In deze hindercirkels 

is conform de wet Milieubeheer geen woningbouw mogelijk waardoor voor andere 

vastgoedfuncties gekozen is die wel acceptabel waren. Wethouder Stienen van de 

gemeente gaf duidelijk aan dat deze hindercirkels de oorzaak waren van de 

functiemenging, de voorkeur in eerste instantie ging uit naar een programma wat volledig 

woningbouw gerelateerd is. 

Om deze multifunctionele indeling mogelijk te maken is er een samenwerking ontstaan 

tussen de diverse functies. Het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente hebben in 

samenspraak een groot sportcentrum gerealiseerd wat in de loop van 2013 opgeleverd 

wordt. Zonder de garantie dat de gemeente voor 40 jaar de sportzalen voor het onderwijs 

zou huren was de exploitant van de sporthal niet aan het project begonnen.   

Opvallend is is dat er geen winkelbestemmingen in deze herontwikkeling te vinden zijn. 

Deze wil de gemeente concentreren in het centrum waarbij Suytkade binnen het 

verzorgingsgebied van dit stadscentrum ligt. Echter wordt op aandringen van de 

bewoners en de huidige slechte situatie op de kantorenmarkt een supermarkt overwogen. 

Bewoners zijn voor hun dagelijkse boodschappen aangewezen op het stadscentrum wat 

nu, zonder spoorondergang, een slechte bereikbaarheid kent. De spoorwegovergangen 

zitten 40 minuten per uur dicht waardoor een snelle boodschap bijna niet mogelijk is. Met 

deze functieverandering zien de bewoners hun wens in vervulling gaan en kan de 

gemeente door gaan met het verkopen van gronden. Daarbij is de hoeveelheid 

supermarkten in Helmond dermate groot dat er nu geen andere mogelijkheden meer voor 

deze functie zijn. Op dit gebied is Helmond verzadigd. 

Suytkade kent een hoog stedelijk karakter wat sterkt afwijkt binnen de gemeente 

Helmond. Deze hoogstedelijke bebouwing is nergens anders in deze gemeente te vinden. 

Volgens wethouder Stienen heeft de echte Helmonder dan ook geen binding met deze 

nieuwe wijk vanwege dit hoog stedelijk karakter wat met name in de eerste fase van 

Suytkade gerealiseerd is. Omdat mede hierdoor de verkoop staakte hebben Helmondse 

woningcorporaties geparticipeerd op Suytkade. Maar omdat duidelijk werd dat Suytkade 

niet voor de ‘echte’ Helmonder gerealiseerd werd hebben ook de Helmondse 

woningcorporaties een verdere participatie in dit project tegengehouden. In Suytkade 

participeren wel landelijke woningcorporaties maar deze hebben geen sociale binding met 

de gemeente Helmond.  

Afsluitend over Helmond kan gezegd worden dat de vervoerstromen in balans zijn met het 

vastgoed eromheen. In het knoop- en plaatswaarde model van Luca Bertolini (1999) zou 

Helmond tegen de ideale lijn aan liggen. De argumenten die hiervoor gegeven kunnen 
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worden is dat de voorzieningen en de bereikbaarheid beide een regionaal karakter 

kennen. Het onderwijs, de sportvoorzieningen en het stadshart op loopafstand van het 

station met regionale buslijnen en stop- en intercitytreinen hebben allen een regionaal 

verzorgingsgebied. 

4.2.3 Eindhoven 

 

De gemeente Eindhoven is de grootste gemeente qua inwoneraantal met 217.000 

inwoners. De spoorzone is een grote stedelijke revitalisering onderverdeeld in meerdere 

deelgebieden. Voor dit onderzoek wordt het gebied rondom het centraal station 

onderzocht (blauw gearceerd op onderstaande situatieschets). Een aantal percelen van 

de gehele Spoorzone liggen een dermate grote afstand dat hier niet meer over transit-

oriented development gesproken wordt. In dit onderzoek wordt alleen het deelgebied 

‘Stationsgebied’ meegenomen, dat is op onderstaande afbeelding met blauw gearceerd. 

Een aantal van de plannen is reeds gerealiseerd en voor de nabije toekomst worden het 

station zelf gerenoveerd en diverse vastgoedlocaties gerealiseerd. Het betreft hier 

voornamelijk een kwaliteitsimpuls voor het openbaar gebied en de herontwikkeling van 

een aantal oude industriepanden tot nieuwe woon-werklocaties met ondergronds 

parkeren waardoor het gebied een hoog stedelijk karakter krijgt. 

.  

Figuur 3.4 Spoorzone Eindhoven schaal 1:30.000 (Eindhoven, onbekend) 

De exacte plannen rondom het station zijn in dit onderzoek niet geheel duidelijk 

geworden. Van de gemeente Eindhoven is niemand bereid gevonden om deel te nemen 

aan dit onderzoek. Daarbij is vanuit documentatie alsmede de gebrekkige informatie uit de 

andere interviews niet duidelijk geworden wat precies met deze locatie gaat gebeuren. Uit 

het interview met taxateur Martijn Houben van DTZ Zadelhoff werd wel duidelijk dat de 
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interesse in deze stationsomgeving groot is. De afzet- en prijsniveau’s op deze locatie 

liggen boven de periferie kantoorlocaties van Eindhoven.  

Over Eindhoven zijn op basis van dit onderzoek slechts summiere conclusies te trekken. 

Er is te weinig informatie verkregen om hier, zelfs bij benadering, het knoop- en 

plaatswaarde model van Bertolini (1999) op toe te passen. Vastgesteld is wel dat het 

knooppunt Eindhoven een multimodale overstapplaats is met een landelijke exposure van 

activiteiten zoals de technische universiteit en multinationals. Het spreekt voor zich dat de 

twee aspecten knoop- en plaatswaarde beide een landelijke uitstraling hebben. In die zin 

is er een balans te herkennen. 

4.3 Regionale documenten 

Het SRE maakt haar beleid bekent via diverse visies. Voor dit onderzoek zijn de 

woonvisie 2011 – 2020 en de Openbaar Vervoer Visie Brabant van belang om het beleid 

voor de regionale afstemming te achterhalen. Dit wordt vervolgens weer getoetst in de 

interviews met de wethouders van de gemeenten en de regionale organisatie die in dit 

onderzoek centraal staan. 

4.3.1 Woonvisie 2011-2020 

De SRE regio heeft voor het woonbeleid een visie opgesteld om de gewenste doelen, 

onderwerpen en behoeften voor de langere termijn te waarborgen (SRE, 2012). Het 

uitgangspunt hierbij is, lokaal doen wat lokaal kan. De nadruk van deze visie ligt dus op 

de kwalitatieve verantwoordelijkheid van gemeenten bij de uitvoering van de kwantitatieve 

afspraken voor de woonomgeving en huisvesting. Echter denkt het SRE dat er ook 

thema’s zijn die behoefte hebben aan een regionale aanpak. Daarom zijn in deze 

woonvisie een drietal belangrijke thema’s uitgelicht: 

  - Oog voor kenniswerkers en lage-lonen arbeidsmigranten 

  - Naar een nieuw evenwicht van sterke steden en vitaal landelijk gebied 

 - Duurzaam vernieuwen en transformeren van de bestaande voorraad 

Naast deze kwalitatieve afspraken zijn er uiteraard ook afspraken gemaakt over 

woningbouwaantallen. Deze zijn vastgelegd in het eerder gepubliceerde Regionaal 

Woningbouwprogramma. Dit document wordt jaarlijks herzien op basis van de 

woningbehoefte en aanwezige kennis van de lokale woningmarkt waardoor het in die zin 

flexibel is. Na de jaarlijkse herziening vervallen de oude prognoses en zijn gemeenten 

alleen aan de herziening gebonden. De meeste recente versie dateert van december 

2012 (SRE, 2012). 

Met name thema twee over de balans tussen sterke steden en een vitaal landelijk gebied 

is in het kader van dit onderzoek interessant omdat de vraag is hoe in de praktijk met 

deze onderwerpen wordt omgesprongen. Sterke steden moeten goed ontsloten worden, 

ook via het openbaar vervoer. Vanuit thema twee zitten de aspecten van transit-oriented 

development in de woonvisie van het SRE verwerkt. De regionale afstemming welke bij 

TOD hoort zou dus tot uiting moeten komen in de uitvoering van het beleid van de SRE, in 

dit onderzoek is dan ook getoetst bij de wethouders stedelijke ontwikkeling in hoeverre dit 

beleid tot uiting komt in harde afspraken. 
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Bovenstaande thema’s worden door het SRE de komende jaren centraal gesteld. Maar 

hoe deze organisatie de doelen denkt te bereiken en op welke locaties dit wel of niet 

economisch en maatschappelijk haalbaar is wordt niet duidelijk. Uit de interviews met 

beide wethouders (Helmond en Deurne) was er speciaal aandacht voor thema’s zoals 

arbeidsmigranten en transformatie. Echter zagen beide heren de stationslocaties niet 

geschikt voor deze doelgroepen, mede vanwege het prijsniveau door de populariteit. De 

heer Houben van DTZ Zadelhoff voegt hier aan toe dat het inkomen van deze 

arbeidsmigranten te laag is om deze doelgroep in nieuwbouwlocaties economisch 

haalbaar te maken. De kansen voor kenniswerkers zijn op stationslocaties wel haalbaar 

omdat hun inkomen daar wel toereikend voor is. 

4.3.2 OV-visie 

Naast het bovenstaande regionale beleid gericht op wonen en huisvesting heeft het SRE 

ook een beleid gericht op het openbaar vervoer, de OV-visie (Provincie Noord-Brabant; 

SRE, 2012). Dit beleidsprogramma kent diverse regionale ambities, één daarvan houdt 

sterk verband met TOD. Deze ambitie ‘Het OV is verbindend: het vormt de verbindende 

schakel tussen mensen,  activiteiten, modaliteiten en ruimtelijke ontwikkelingen en 

versterkt het stedelijk netwerk’ wil dus zeggen dat het openbaar vervoer de ruimtelijke 

ontwikkelingen verbind en versterkt. Deze ambitie komt sterk overeen met de diverse 

definities van transit-oriented development welke in het projectkader geschetst zijn. 

Volgens deze OV-visie zijn de grotere knooppunten in het SRE reeds voorzien van hun 

stedelijke ontwikkelingen waardoor de pijlen nu gericht worden op de secundaire stations, 

bijvoorbeeld Eindhoven Beukenlaan. Echter onderkent het SRE ook dat hier de 

voetgangersstromen niet groot genoeg zijn om hier grote stedelijke voorzieningen te 

realiseren. Hoe deze opgave dan wel ingevuld gaat worden is niet duidelijk. 

Daarnaast rijken de ambities over knooppuntontwikkeling ver, in de visie wordt value 

capturing als mogelijkheid gegeven. Bij dit mechanisme dragen ontwikkelaars de stijging 

in de grondwaarde veroorzaakt door het OV-knooppunt deels af om het OV op dat 

knooppunt verder te ontwikkelen. Om deze methode toe te passen is er volgens de visie 

nog meer onderzoek nodig naar de mogelijkheden om value capturing toe te passen. Wel 

een ambitie, maar geen invulling. 

De positie van deze OV-visie is duidelijk gericht op de mobiliteitsstromen in de regio. Het 

is een leidraad om van beleid tot aanbestedingen van de OV-concessies te komen. De 

visie houdt op bij de vervoersstromen. Opvallend is wel dat de visie voor het woonbeleid 

geen leidraad vormt om tot aanbestedingen te komen. Het grote verschil tussen de 

regierol van de overheid bij vervoer en vastgoed wordt hierdoor nog maar eens 

verduidelijkt. Bij het vastgoed kan dit ook een andere partij dan de overheid zijn. 
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Hoofdstuk 5 Hypothesen toetsing 

 

In het theoretisch kader zijn aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden een vijftal 

hypothesen opgesteld welke bij betrokkenen uit de SRE regio en deskundige uit de 

vastgoedwereld getoetst zijn. De resultaten uit dit onderzoek worden middels een 

antwoord op de hypothesen gegeven en beargumenteerd.  

5.1 Hypothese 1 

In Nederland zijn de kenmerken van vastgoed voor stationslocaties gelijk aan die van de 

kenmerken van binnenstedelijke herontwikkelingen. 

Nederland staat bekend om haar vele inwoners op een klein oppervlak. Spreuken als 

“Nederland is vol” zijn alom bekend. Hierdoor zijn alle steden en dorpen relatief eenvoudig 

met het openbaar vervoer te ontsluiten waardoor wij al jaren een goed openbaar 

vervoersnetwerk hebben. Hier doelt Van der Hoeven (2005) ook op in zijn definitie van 

tranis-oriented development:  

“De Nederlandse ruimtelijke ordening oriënteert zich bij voorkeur op de 

aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer. Wanneer dat voorhanden is, 

wordt er gebouwd in de omgeving van haltes, stations en knooppunten van met 

name railverbindingen: sneltram, metro of trein. Zulke railsystemen zijn daarmee 

potentiële dragers voor de structuur van stedelijke gebieden als de Randstad.”  

Deze fijnmazige structuur komt tot uiting in de positie van de stationslocaties in het 

Nederlands netwerk, ze liggen niet ver van de binnenstad af en zitten al jaren op deze 

plaatsen gesitueerd. De belangrijkste knooppunten van het OV worden bij ontwikkelingen 

daarom net als de binnensteden brownfields genoemd, de tegenhanger van 

nieuwbouwontwikkelingen op uitleglocaties, de greenfields (Besemer & Puylaert, 2009).  

De brownfields kenmerken zich door leegstand, centrale posities en vervallen panden 

(Louw et Al, 2009), maar het zijn wel kansen voor nieuwe multifunctionele gebieden op 

prominente plaatsen in de stad waarbij het een meerwaarde heeft voor zijn omgeving. 

Een ander kenmerk van een brownfield is de prijs van een dergelijke ontwikkeling, door 

hoge verwervingskosten, sloopkosten en ondergronds parkeren zijn deze 

herontwikkelingen hoog van prijs. Door de populariteit van het stadscentrum met 

bijbehorende voorzieningen komen hier vaak grote bezoekersstromen op af waardoor het 

dichtstbijzijnde station het belangrijkste OV-knooppunt in de stad is. Deze 

bezoekersstroom bepaalt tot op zekere hoogte de prijs die ontwikkelaars, verhuurders, 

beleggers en huurders betalen voor het vastgoed op deze locaties. Dit komt overeen met 

wat de heer Van Holthe van MAB vertelde, er is een drempelwaarde qua 

bezoekersstroom waarop multifunctionaliteit toegepast kan worden. 

Vanuit dit perspectief, dat de bezoekersstroom bepalend is voor de kenmerken van 

vastgoed, komen stationslocaties sterk overeen met binnenstedelijke herontwikkelingen. 

Daarnaast is de bebouwing in de omgeving van beide soorten locaties gelijk te noemen, 

hoogbouw met een functiemenging. Dit komt overeen met het theoretisch kader waar 

Robert Cervero (2004) hetzelfde beweerde. 
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5.2 Hypothese 2  

Multifunctionele gebieden op stationslocaties met een integratie van wonen renderen 

vanuit financieel en maatschappelijk oogpunt beter dan monofunctionele gebieden.  

Deze hypothese valt onder te verdelen in twee delen, de financiële kant en de 

maatschappelijke kant. Met name het eerste aspect is veelvuldig tijdens het onderzoek 

aan de orde geweest en kent ook diverse achtergronden, de wethouder spreekt voor de 

gemeenten (grondexploitatie) en de ontwikkelaar voor zichzelf (opstalexploitatie). Hierbij 

is het duidelijke wat goed is (zwarte cijfers) en wat slecht is (rode cijfers). Maar om 

maatschappelijk een goed gebied te ontwikkelen zijn de beoordelingscriteria die de 

experts noemen verschillend en dus ook moeilijk meetbaar.  

Vanuit de financiële kant renderen multifunctionele gebieden beter dan monofunctionele 

gebieden om twee redenen. De eerste reden is dat, er vanuit gaande dat de 

bezoekersstroom hoog is, commerciële ruimten meer geld op brengen dan de 

vastgoedfunctie wonen maar dat die commerciële ruimten niet hoger dan de eerste 

verdieping meer geld opbrengen dan wonen. Alleen via een interne ontsluiting is een 

winkelruimte over twee of in uitzonderlijke drie verdiepingen rendabel. Maar omdat 

binnensteden en stations als kenmerk hoogbouw met zich mee brengen is er boven de 

winkels nog ruimte over om andere vastgoedfuncties te realiseren. Alle 6 ondervraagde 

deskundigen zagen het slecht in voor de kantorenmarkt waardoor alleen de 

vastgoedfunctie wonen als invulling voor de tweede verdieping of hoger overblijft. Voor  

kelder, begane grond of eerste verdieping is vanuit financieel oogpunt een winkel de 

beste oplossing. Voor de overige verdiepingen is op dit moment alleen wonen een 

geschikte invulling.  

Daarnaast waren de makelaars en ontwikkelaars het met elkaar eens dat wanneer de 

kantorenmarkt weer hersteld is en de “hopeloze” snelweglocaties niet meer in beeld zijn 

de stationslocaties zeker toekomst bieden voor de kantorenmarkt. Alleen is het 

aanbodoverschot nu zo groot dat dit nu geen reële optie is. Daarbij wist de heer Houben 

van DTZ Zadelhoff wel te melden dat de kantorenlocaties rondom het station in 

Eindhoven harder lopen dan de overige kantorenlocaties in Eindhoven. De kansen voor 

stationslocaties, transit-oriented development, worden hoog in geschat. Dit komt overeen 

met de theorie van Bertolini (1999) dat de economische activiteiten parallel lopen met de 

bereikbaarheid welke op een multimodaal knooppunt (station) hoger is dan op 

snelweglocaties. Dit werd recent bevestigd in een artikel van Peter Hanff (2013) waarin 

dat onderstreept werd, in Arnhem en Nijmegen zijn de stationslocaties dé populairste 

(her)ontwikkelingslocaties. In dit onderzoek wordt de definitie van TOD van Van der 

Hoeven (2005) gebruikt (zie hypothese 1). Ook hij benadrukt dat de stationslocaties de 

nieuwe dragers van de ruimtelijke structuur zijn. Op dit punt zitten de theorie en de 

uitkomsten van dit onderzoek op één lijn. 

Wat de maatschappelijke kant van een ontwikkeling betreft komt er een duidelijke 

argumentatie van de bedenkers van het gebied naar voren. De boodschap moet duidelijk 

naar het publiek worden overgebracht. Als men kiest voor een monofunctioneel gebied 
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waar na werktijd een verlaten sfeer heerst dan is dat volgens de heer Van Hooren van 3W 

New Development niet erg als mensen dat maar weten. In zijn ogen zijn deze negatieve 

aspecten van een monofunctioneel gebied niet met een multifunctioneel gebied 

verdwenen. De heer van Holthe van MAB daarentegen zweert bij een plint in de 

bebouwing met een open uitstraling naar haar omgeving toe. Horeca en leisure zijn 

hiervoor de oplossingen. De kanttekening is wel dat het gebouw of gebied groot en 

populair genoeg moet zijn om voldoende bezoekers in de avonduren te trekken. Tot slot 

zijn alle ondervraagde ontwikkelaars en makelaars het met elkaar eens dat een 

multifunctioneel gebouw heel moeilijk is te ontwikkelen, zeker in deze tijd. 

De voorkeur gaat uit naar multifunctioneel als de bezoekersstroom groot genoeg is. Maar 

wat als deze stroom nou niet interessant genoeg is voor commerciële functies? Deurne is 

hier het schoolvoorbeeld van, een stationslocatie op een kwartiertje loopafstand van het 

centrum met aan de zuidkant een transformatie van vervallen industrieterrein naar 

woningbouw. Het programma bestaat bijna volledig uit wonen, hier en daar aangevuld 

met parkeren en kleinschalige commerciële ruimten. De woningen bestaan grotendeels uit 

grondgebonden woningen met ruimte voor kleinschalige meergezinswoningen. De reden 

is dat er geen markt is voor meerdere commerciële functies en dit vervallen 

bedrijventerrein een obstakel vormt in het woonklimaat van Deurne (het vervallen 

bedrijventerrein ligt exact tussen twee woongebieden in). Op de middellange termijn (5 

jaar) is dit de enige locatie waar de woningbouwopgave van Deurne wordt opgevangen. 

Andere locaties zijn voorlopig stop gezet. Wethouder Kerkers heeft deze beslissing 

genomen omdat het maatschappelijke rendement alsmede het financiële rendement van 

deze locatie hoog was. Aan de hand van dit twee-dimensionele model is er in Deurne een 

prioritering gemaakt in de woningbouwlocaties waarbij de stationslocatie op één staat. Na 

voltooiing van deze woningbouwlocatie volgt de volgende pas, lokale afstemming in 

optima forma. 

Deze lokale afstemming gebeurt ook in de gemeente Helmond waar Wethouder Stienen 

een taskforce met de aanwezig marktpartijen opgezet heeft. Door deze 

samenwerkingsmethode wordt de woningbehoefte verdeeld over marktpartijen, zodat 

iedereen wat kan bouwen. In plaats van de geprognotiseerde opgave uit het verleden 

worden nu per jaar een kleiner aantal woningen verdeeld wat als reëel gezien wordt. 

Iedereen blijft hierdoor tevreden: aannemers, ontwikkelaars en gemeenten terwijl al deze 

partijen ook verliezen lopen door de beperkte realisatievolumes. Dit komt overeen met wat 

in het projectkader door de Uitvoeringsalliantie Centrum- en Knooppuntontwikkeling 

(2010)  geschreven is over de noodzaak van regionale afstemming. Het succes van 

afstemming op lokaal niveau is in Helmond bewezen.  

Wat uit de gesprekken met de experts duidelijk naar voren kwam is dat eigenlijk iedereen 

op de vastgoedmarkt zich nu realiseert dat de goede tijden voorbij zijn, het credo beter 

iets dan niets doet steeds meer zijn intreden in deze gemeenten. Iets wat vijf jaar geleden 

in de vastgoedwereld niet vanzelfsprekend was.  

Een gezamenlijk kenmerk van een binnenstad en een stationslocatie is dat het om 

herontwikkelingen gaat. De bestaande ruimtelijke omgeving kan hier dermate bepalend 

voor de nieuwbouw zijn dat bepaalde functies uitgesloten worden. Dit komt (helaas) vaker 
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voor dan men denkt. In Helmond wordt het nieuwe stadsdeel Suytkade door de 

onderdoorgang bij het station goed ontsloten, hierdoor is het een aantrekkelijk 

woongebied geworden als men kijkt naar de locatiekenmerken zoals afstand tot het 

centrum, reistijd naar het werk via spoor of weg etc. Echter is aan de zuidkant van het 

plan geen woningbouw maar commerciële ruimte gebouwd. Kantoren, onderwijs, hotel, 

fitness, sport en welness nemen een groot deel van de plannen in op Suytkade. De reden: 

de aanwezig hindercirkels (zie par. 4.2.2.) aan de andere kant van het kanaal maakte 

woningbouw hier onmogelijk. Anders was het wel een woningbouw gerelateerd gebied 

geworden. 

In greenfields zijn de gebouwen vaak monofunctioneel van aard. Denk aan de vinexwijken 

waar grondgebonden woningen  met één centraal winkelcentrum meestal het 

uitgangspunt zijn. Echter is het opvallend dat in deze moeilijke tijden op de vastgoedmarkt 

de stationslocaties wel hoger op de politieke agenda staan dan uitleglocaties. Dit is 

gebleken uit de gesprekken met de wethouders uit Deurne en Helmond. De reden is dat 

het stationsgebied vaak het visitekaartje van de stad is en bij toeristen en forenzen een 

eerste indruk geeft van het beeld wat men bij die stad heeft. De ondervraagde 

projectontwikkelaars geven ook aan dat zei vaak benaderd worden om problemen in deze 

gebieden op te pakken in plaats van dat ze zelf opdrachten gaan verwerven. Men is 

bereidt om hier extra voor te betalen wat terug komt in meer architectuur en duurzamere 

materialisering. Deze hogere kosten worden dan weer doorgerekend in de koop- of 

huurprijs. Het kantoor van 3W New Development is hier een goed voorbeeld van, qua 

uitstraling en prijsstelling is dat niet te vergelijken met een snelweglocatie, aldus Van 

Hooren. Met name de meerwaarde welke voortkomt uit architectuur en materialisering zijn 

twee aspecten welke  ontwikkelaars ook nastreven bij binnenstedelijke ontwikkelingen. 

MAB Development heeft hier een speciale studio voor die de kwaliteitseisen van een 

ontwerp bewaken bij eventuele bezuinigingen bij een te duur ontwerp. Door deze 

disciplines in eigen huis te hebben bewaken zij de kwaliteitseisen die passen bij een 

binnenstedelijke herontwikkeling op prominente plaatsen in gemeenten. Zij zijn zich er van 

bewust dat ze een gebouw realiseren wat een lange periode geëxploiteerd moet worden, 

monumenten van de toekomst. 

5.3 Hypothese 3  

Er zijn grote verschillen in het vastgoed rondom een treinstation met en zonder 

intercitystatus. 

Zoals hiervoor aangegeven hangt het succes van een locatie af van de grote van de 

mensenstroom. Echter kan een heel druk treinstation zonder intercitylijn dezelfde 

vastgoedkenmerken hebben als een klein station zonder intercitystatus, dit ligt volledig 

aan de mensenstroom. Het ligt dus niet zozeer aan de intercitystatus maar aan het feit dat 

de intercitystations de grotere stations zijn en er dus meer koopkracht langs komt. Een 

bepaald gebied is heel populair en moet dus goed ontsloten worden, dit gebeurt dan weer 

met een intercitylijn.  

Wat betreft wonen is het zo dat direct langs het spoor de locatie eisen wat betreft geluid 

en veiligheid dermate streng zijn dat hier geen woningen mogelijk zijn. In de indirecte 

omgeving is wonen een zeer reële optie wat betreft locatie en product. 
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Meergezinswoningen zijn juist in deze gebieden een gewild product aldus de experts. 

Mensen willen graag bij de stedelijke voorzieningen wonen en weten dat een 

eengezinswoning daarbij niet haalbaar is. Een meergezinswoning is dan de enige 

overgebleven optie. In kleinere steden of dorpen ligt dat anders, daar zijn bij de kleinere 

voorzieningen grondgebonden woningen wel haalbaar en wordt een appartement als 

minderwaardig beschouwd. Deze grondgebonden woningen liggen dan niet in de buurt 

van een intercitystation maar eventueel wel op gelijke afstand van het stoptreinstation 

alsmede het dorpscentrum. “Hoe groot is de meerwaarde van een klein station voor 

wonen?” aldus Chris van Holthe van MAB. 

5.4 Hypothese 4  

Bij multifunctionele herontwikkelingen waarin wonen sterk vertegenwoordigd is zijn 

huurwoningen noodzakelijk om de financiële risico’s af te dekken. 

De huursector krijgt een steeds belangrijkere rol bij multifunctionele projecten waarin 

woningbouw sterk vertegenwoordigd is, dat is de algemene uitkomst van de 

vastgoedfunctie wonen bij grotere projecten welke niet gefaseerd kunnen worden. Hier 

liggen meerdere redenen aan ten grondslag.  

De eerste reden is dat de doelgroepen in de koopsector voor appartementen, en dan met 

name voor senioren, zeer afwachtend zijn. Zij kopen geen nieuw appartement voordat zij 

hun oude woning verkocht hebben tegen de prijs die ze vijf jaar geleden in het hoofd 

hadden of betaald hebben. In het projectkader is de slechte koopmarkt in cijfers al 

uitgedrukt (o.a. Blok, 2013 en CBS, 2013) waarbij de ondervraagde makelaars en 

projectontwikkelaars alleen nog een behoefte zagen in goedkope grondgebonden 

woningen. Met name meergezinswoningen zijn risicovol om te verkopen. 

Een andere reden is dat de vraag naar koopappartementen in kleinere dorpen gedaald is 

vanwege het feit dat mensen hier een tuintje willen. Een koopappartement is inferieur ten 

opzichte van een grondgebondenwoning gericht op senioren, bijvoorbeeld een 

patiowoning. Zoals hiervoor al een keer is aangehaald, voor de steden waar men dichtbij 

de voorzieningen wil wonen gaat dit niet op. Door deze twee argumenten gaat een 

projectontwikkelaar in kleinere dorpen of steden niet meer op eigen risico appartementen 

bouwen, de kans op leegstand bij oplevering is hierbij te groot. 

De derde reden dat  de huursector bij multifunctionele projecten aan terrein kan winnen is 

dat dergelijke projecten een bouwtijd hebben van minimaal 2,5 jaar. Er is nu, en de 

experts verwachten op de middellange termijn ook niet, geen koper te vinden die drie jaar 

van te voren een appartement koopt, mensen gaan geen drie jaar wachten op de 

oplevering van hun woning. Dit in combinatie met de eerste twee redenen (grotere 

verkooprisico’s) geeft de heel lastige situatie op de koopmarkt voor projectontwikkelaars 

weer.  

En de laatste reden dat de huurmarkt een belangrijke rol kan spelen bij multifunctionele 

projecten is dat woningbeleggingen op dit moment als rendementszeker gezien worden 

op de kapitaalmarkt. Wonen als veilige haven voor institutionele beleggers. Een van de 

oorzaken daarvan is dat door de slechte situatie op de koopmarkt huren niet meer als ‘not 

done’ beschouwd wordt. Waar een koopwoning vijf jaar geleden het doel was voor 
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particulieren nemen ze deze risico’s nu liever niet. De voordelen van huren, zoals 

flexibiliteit, geen afwaarderingsrisico en uitbesteding van groot onderhoud, zijn nu 

redenen om juist te gaan huren. Mensen willen de mogelijkheid hebben om twee jaar 

elders te gaan wonen en werken om daarna weer terug te keren naar hun 

geboortegebied. 

Door deze redenen zoeken projectontwikkelaars in de initiatieffase al naar mogelijkheden 

om een deel van de meergezinswoningen te verzekeren van een afnemer. De prijs is 

hierbij wel een stuk lager dan bij de particuliere verkoop, maar dit nadeel weegt wel op 

tegen het wegvallen van de verkooprisico’s.  

Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden op de huurmarkt om een afnemer te zoeken, 

hierbij zijn studentenhuisvesting, expats en bijzondere woonvormen de meeste geschikte 

invullingen op stationslocaties naast reguliere huurappartementen. Met name expats zijn 

in de SRE regio een veelvoorkomend begrip vanwege de internationalisering van de grote 

bedrijven in Eindhoven en omgeving. Ook bijzondere woonvormen, met vaak een heel 

specifieke vraag, bieden mogelijkheden. MAB heeft bijvoorbeeld in samenwerking met 

een woningcorporatie de opvang van daklozen gesitueerd in een multifunctioneel project. 

Zelfs de heer van Holthe was hier eerlijk in dat dit niet de meest voor de hand liggende 

doelgroep voor een commerciële ontwikkelaar is terwijl het resultaat buitengewoon goed 

is.  

Daarbij zaten de experts wel op één lijn als het ging over woningcorporaties, hun rol om te 

investeren lijkt uitgeput door de recente heffingen waar deze (sociale)huursector mee te 

maken krijgt. Hier zien de ondervraagden dan ook geen kansen voor, mede omdat deze 

groep zich meer op het upgraden van het bestaande bezit gaat richten. Wethouder 

Stienen werkt heel nauw samen met de woningcorporaties om deze toch nog te laten 

investeren in nieuwbouw ondanks dat ze zelf de voorkeur aan renovatie of groot 

onderhoud geven. Deze lijn van de woningcorporaties is een uitkomst van het nieuwe 

regeringsakkoord waarin de woningcorporaties teruggedrongen worden tot hun taak 

waarvoor ze voor opgericht zijn: het huisvesten van lagere inkomensgroepen (van 

Leeuwen, 2013). In dit woonakkoord wat minister Blok door wil zetten mogen 

woningcorporaties zich niet meer bezig houden met commercieel vastgoed waardoor 

institutionele- en particuliere beleggers de enige overgebleven verhuurders zijn in het dure 

huursegment. In hetzelfde artikel beweert deze minister dat in dit segment dé kansen op 

de woningmarkt liggen. 

Een andere mogelijkheid voor de huursector is dat een projectontwikkelaar zoekt naar 

een achtervang. Mocht de particuliere verkoop niet lopen dan staat een investeerder bij 

oplevering garant om de overgebleven appartementen (met een bepaalde korting) te 

kopen om ze vervolgens te verhuren of te verkopen. Dit is een mogelijkheid waarbij niet 

alle experts ervaring mee hadden maar wel positief tegenover stonden. In deze tijden 

moet er voor meergezinswoningen op welke wijze dan ook een garantstelling voor de 

afname zijn. De afzetrisico’s zijn te groot om meergezinswoningen voor eigen rekening en 

risico te ontwikkelen. 
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5.5 Hypothese 5  

Voordelen van een complementaire regionale (woningbouw)programmering worden niet 

benut. 

De synergievoordelen die een complementaire regionale programmering op kunnen 

leveren hangen samen met een evenwicht tussen vraag en aanbod waardoor woon-, 

winkel- en werklocaties levendig zijn. Geen vervallen of leegstaande panden, maar 

bloeiende leefomgevingen. De experts zijn hierin in twee groepen te verdelen, de publieke 

partijen en marktpartijen. Volgens de publieke experts, de wethouders en regionale 

bestuurders, kan een regionale afstemming voor alle vastgoedmarkten een bijdrage 

leveren. Wethouder Stienen stelt de kwestie heel simpel, waren alle woningbouwprojecten 

doorgegaan als het SRE één gemeente was? Daarnaast zien zij ook wel dat er in iedere 

gemeente een plaats voor nieuwbouw moet zijn, echter zullen de aantallen dan anders 

worden. Eén van de redenen dat deze regionale afstemming niet wil vlotten is het 

financiële plaatje. De meeste gemeenten hebben al verlies moeten nemen op 

grondposities waardoor de gemeentelijke begroting het zwaar te verduren heeft. Nog een 

keer bezuinigen zou heel moeilijk worden. Dit is ook één van de barrières welke in het 

projectkader zijn aangehaald, de verdeling en beschikbaarheid van financiële middelen 

(Bertolini & Tan, 2010). Voor de winkel- en werklocaties zien zij zeker mogelijkheden. 

Wethouder Kerkers onderkent dan ook dat zijn gemeenten te klein is om nog meer winkel- 

of kantoren locaties te ontwikkelen, dit is iets voor Eindhoven en in mindere mate 

Helmond.  

De marktpartijen denken niet dat een regionale afstemming voor de woningbouw gaat 

bepalen waar mensen gaan wonen, wonen is in hun ogen echt een lokale opgave die 

decentraal georganiseerd moet blijven. Dit komt overeen met één van de barrières van 

TOD welke in het projectkader al genoemd zijn (Bertolini & Tan, 2010), er is een verschil 

tussen de institutionele en praktische grenzen.  De winkel- en kantorenmarkt is hier het 

tegenovergestelde van, deze moeten juist met een provinciale blik gepland worden. De 

vraag naar deze locaties moet hierin het voortouw zijn. Echter is er nog wel verdeeldheid 

over de vraag, de heer van Hooren van 3W stelt het heel abstract, “als ik een huurcontract 

heb en er dus winkelketens zijn die markt in die locatie zien, waarom zou een gemeente 

dat dan tegenhouden?” Want waar winkelketens willen zitten is de vraag en niet wat er uit 

behoefteonderzoeken komt. Wethouder Stienen van Helmond bekijkt de vraag meer 

vanuit de behoefteonderzoeken, is er koopkracht genoeg om nieuwe winkels te 

ontwikkelen? 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbeveling 

 

De vraag die centraal stond tijdens dit onderzoek is: 

In hoeverre is de vastgoedfunctie wonen op stationslocaties een meerwaarde bekeken 

vanuit het perspectief van economische en maatschappelijke haalbaarheid in vergelijking 

met andere vastgoedfuncties en in welke mate kan regionale afstemming deze 

meerwaarde positief beinvloeden? 

Uit de resultaten van dit onderzoek kan deze als volgt beantwoord worden. In 

onderstaande conclusies zitten de antwoorden op de deelvragen verwerkt. 

6.1 Conclusie 

De ontwikkeling van vastgoed rondom een knooppunt is sterk afhankelijk van de 

schaalgrootte. De bezoekersstroom bepaalt welke vastgoedfuncties in een gebied 

mogelijk zijn. De stelregel hierbij is, hoe groter het station, hoe multifunctioneler zijn 

omgeving. Een juiste afstemming van functies is belangrijk waarbij iedere vastgoedfunctie 

zijn eigen eisen stelt. Bij multifunctionele projecten in steden zoals Eindhoven en Helmond 

zijn commerciële ruimten op de begane grond en 1e verdieping economisch haalbaar en 

vanaf de tweede verdieping of hoger alleen meergezinswoningen. De overige 

vastgoedfuncties, bijvoorbeeld kantoren, zijn economisch niet haalbaar. Voor de kleinere 

steden of dorpen zoals Deurne komen alleen grondgebonden woningen in aanmerking 

voor een ontwikkeling.  

Nieuwe bouwprojecten op stationslocaties waarin appartementen zijn voorzien zijn 

aantrekkelijk voor de huursector vanwege de populariteit van de locatie. Afhankelijk van 

het aandeel appartementen in het totale project zal de huursector een bepalende positie 

innemen voor de startdatum van de bouw. Voorheen werden appartementen op risico 

door de ontwikkelaar voor de koopmarkt gebouwd maar met de huidige slechte situatie op 

de koopmarkt moeten appartementen net als commerciële ruimten een afnemer in het 

begin stadium van het ontwikkelingsproces vinden om de financiële risico’s af te dekken. 

Het grote verschil met commerciële ruimten is dat de eindgebruiker bij woningen pas een 

half jaar voor oplevering gecontracteerd wordt (een koper of huurder) en bij commerciële 

ruimten al voor de start van de bouw. Bij woningen kan in de initiatieffase wel een 

verhurende partij in het proces betrokken worden. 

Regionale afstemming is zinvol voor alle vastgoedfuncties om vraag en aanbod bij elkaar 

te brengen. Echter is de reikwijdte van sommige vastgoedfuncties groter waardoor de 

vastgoedfunctie wonen uiteindelijke toch een lokale opgave is. In het SRE worden de 

stationslocaties niet apart benoemd voor de woningbouwopgave. Wonen is hiervoor een 

te lokaal gerelateerd onderwerp. Voor grootschalige commerciële nieuwbouwprojecten is 

een regionale afstemming wel gewenst. Deze projecten hebben dan ook een regionaal 

schaalniveau.  
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6.2 Beperkingen 

Dit onderzoek is uitgevoerd voor de SRE-regio waarbij de drie intercitygemeenten 

centraal stonden. Echter is het niet gelukt om een medewerker van de gemeente 

Eindhoven te spreken waardoor die visie niet in dit onderzoek verwerkt zit. Tel daarbij op 

de gebrekkige informatievoorziening richting haar burgers over de spoorzone waardoor 

het onderdeel over Eindhoven een beperking op dit onderzoek is. Ook de data van het 

SRE zelf is summier te noemen. Korte schriftelijke antwoorden op een achttal vragen 

welke in de andere interviews wel uitgebreid aan bod zijn gekomen.  

De kritische kanttekening die bij dit onderzoek geplaatst moet worden is dat 

bovenstaande conclusies gebaseerd zijn op één regio met de kennis van een kleine groep 

mensen uit het vakgebied. Bovenstaande conclusies kunnen daarom niet in zijn 

algemeenheid gezet worden. 

Daarnaast zijn alleen de intercitystations in het SRE netwerk onderzocht. Echter maken 

de overige stations ook deel uit van dit netwerk en die invloed is in dit onderzoek niet 

meegenomen. Hetzelfde geldt voor de woningmarkt, naburige gemeenten zonder station 

hebben ook invloed op de woningbouwprogrammering in de gemeenten Deurne, Helmond 

en Eindhoven. Dit werd ook een aantal keer in de interviews benadrukt.  

6.3 Aanbevelingen 

Gezien de uitkomsten en beperkingen van dit onderzoek is het aan te bevelen om met 

name het stuk over regionale afstemming verder te onderzoeken naar de 

synergievoordelen die een dergelijke afstemming met zich mee brengt. Worden de 

vastgoedmarkten binnen de regio’s echt sterker van een regionaal beleid?  

Daarnaast is het schaalniveau van een gemeenten dermate belangrijk om over transit-

oriented development te kunnen spreken dat hier een nog bredere basis voor gelegd 

moet worden. De conclusies hebben nu betrekking op de SRE regio en kunnen in andere 

regio’s en met andere experts wellicht afwijken. Het is aan te bevelen om een criterium uit 

te vinden die de drempelwaarde van transit-oriented development aan geeft. Op dit 

gebied is een dieper wetenschappelijk onderzoek gewenst.  

De kanttekening van dit vakgebied is wel dat de vastgoedmarkt zich op dit moment in een 

heel lastige situatie zit dat die over twee jaar radicaal anders kan zijn.  Het is aan de 

wetenschap om deze glazenbol voor te zijn. 
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Bijlagen 

 

Bijlage I- Interviewguide 

 

Algemene informatie 

Datum: 

Naam: 

Organisatie: 

Functie: 

Duur: 

Opzet 

 

Interview bestaat uit twee delen 

1) Invulling vs regionale afstemming 

2) Invulling vastgoed 

Deel 1 

Hoe kijkt MAB aan tegen een intercitystation in de omgeving van vastgoed in verhouding 

met een reguliere stedelijke herontwikkeling? 

Hoe ligt dit per vastgoedfunctie per schaalniveau? Centrum vs station, dorp-voorstad- 

stad 

Wat is de invloed van een station met betrekking tot de waarde van het vastgoed over 25 

jaar? 

Ziet u voor de toekomst uitleggebieden nog als concurrentie voor stedelijke 

herontwikkeling als we kijken naar de geschikte pmc’s? (Voorzieningenniveau vs 

landbouwprijs) 

MAB is een binnenstedelijke herontwikkelaar, profiteert dit bedrijf van agendavoordelen 

omdat deze locaties bij gemeenten vaak een hogere prioriteit hebben? (Deurne en 

Helmond bewezen). 

Op het Symposium Hoop of Sloop van 11 februari gaf u aan dat de woonfunctie in uw 

projecten vaak vanuit een sociaal oogpunt geïntegreerd wordt zodat het bijvoorbeeld  

avonds ook levendig is. Had u vanuit financieel oogpunt wonen liever achterwege 

gelaten? 

Wat zijn de kansen van de huur- en koopmarkt? (Is een project met alleen koopwoningen 

nog realistisch in binnensteden?). 

Projecten van enige grootte starten vanaf 70% verkocht, hoe ziet u de rol van de 

huurmarkt hierin? 
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Zijn studentenhuisvesting, woningen gericht op tijdelijke arbeidskrachten en andere 

woonvormen in de huursector (zorg) de oplossing tegen de stagnatie op de woningbouw? 

U mag een perceel ontwikkelen pal tegenover een station, waar zou u voorkeur naar 

uitgaan qua functie gekeken vanuit een economische bril? En maatschappelijke bril? 

Vastgoedmix? Specialisatie? Niets doen? 

Wat vindt u van de volgende stelling: 

 - Wonen brengt meer euro’s op dan andere vastgoedfuncties. 

 - Een intercitystation in de omgeving zorgt voor een gretigere aftrek van vastgoed. 

 - Een intercitystation in de omgeving heeft een sterke invloed op de hoogte van de 

grondprijs  

Deel 2 Regionale afstemming: 

Denkt u dat een regionale afstemming de woningmarkt kan helpen? 

Heeft u ervaring met regionale afstemming (in woningverkopen)? 

 Hoe zou u meerdere concurrerende projecten ontwikkelen om de concurrentie aan te 

gaan of te ontlopen? 

Overlegt u met andere ontwikkelaars om gezamenlijk meerdere projecten te laten slagen 

of is het ieder voor zich? Of is een makelaar daar te projectgebonden voor? 

De Rotterdam 

In mijn probleemanalyse had ik de Rotterdam als voorbeeld gebruikt waar een 

achterlopende woningverkoop de aanleiding voor mijn onderzoek was. Welke percentage 

van de leisurefunctie in de plint is al verhuurd? En op de begane grond? 

Met de kennis van nu, wat zou u qua functieindeling anders doen in de Rotterdam? 

Denkt u dat dergelijke projecten in de nabije toekomst nog reëel zijn? 

 


