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Voorwoord 

 

Veel valt er en wordt er onderzocht op de woningmarkt. Toch worden te maken keuzes 

bij gebiedsontwikkelingen lang niet altijd onderbouwd met goed gefundeerd onderzoek. 

Veel hangt af van toevalligheden, denk hierbij bijvoorbeeld aan ervaring, interesses en 

persoonlijke voorkeuren van bij gebiedsontwikkelingen betrokken partijen. Ook de 

invloed van bewoners kan soms een belangrijke rol spelen. In dit onderzoek wordt een 

poging gedaan om tot een betere onderbouwing te komen voor het wel of niet 

handhaven van cultureel erfgoed bij gebiedsontwikkelingen. Hierbij staat niet de culturele 

waarde van het object centraal, maar de waarde die het object op kan leveren voor de 

omgeving.  

 

Ik beschrijf het onderzoek als een zoektocht naar de meerwaarde van cultureel erfgoed. 

Bij deze zoektocht hebben verschillende mensen mij geholpen door hier vrijwillig tijd en 

kennis voor beschikbaar te willen stellen. Hen wil ik allen hiervoor bedanken. Dit geldt 

ook voor mijn afstudeerbegeleider die mij vanuit een kritische en soms bezorgde houding 

bij het uitvoeren van dit onderzoek begeleid heeft. 

 

Voor mij persoonlijk komt er met de afronding van dit onderzoek een einde aan een 

periode waarin het schipperen was tussen werken, studeren en privé. Mijn vriendin heeft 

dit van dichtbij mogen ondervinden. Haar wil ik speciaal bedanken voor haar steun en 

begrip. 

 

 

drs. Erik Tjaberings                        Arnhem, juli 2010 
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Samenvatting 

 
Dit onderzoek richt zich op de meerwaarde van cultureel erfgoed voor haar omgeving. 

Hierbij is de vraag of prijzen van woningen in de directe omgeving van cultureel erfgoed 

positief beïnvloed worden door de aanwezigheid van het cultureel erfgoed. Onderzocht 

wordt welke factoren hierbij van belang zijn en of woonconsumenten bereid zijn om extra 

te betalen voor het wonen in een omgeving met cultureel erfgoed. In dit onderzoek wordt 

met name gekeken naar de meerwaarde die het behoud van cultureel erfgoed heeft bij 

de ontwikkeling van nieuwe woongebieden. Met het oog op de grote binnenstedelijke 

opgaven die Nederland kent voor het realiseren van woningen is voor dit thema gekozen. 

Vaak worden deze woningen immers gebouwd op terreinen waar cultuurhistorisch gezien 

belangrijke gebouwen staan. De vraag ontstaat dan of bepaalde gebouwen moeten 

blijven staan of dat deze beter gesloopt kunnen worden. Veelal ligt de focus hierbij op de 

kosten van het culturele erfgoed. In dit onderzoek ligt de focus op de opbrengsten kant 

en wordt gekeken hoe cultureel erfgoed positief bij kan dragen aan de ontwikkeling van 

een gebied.  

 

Het onderzoek kent de volgende meervoudige doelstelling: 

 

 Het onderzoeken van een verondersteld positief verband tussen de aanwezigheid 

van cultureel erfgoed bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de waarde 

van woningen.  

 Het achterhalen van de motivatie waarom men wel of niet bereid is meer te 

betalen voor het wonen in een omgeving met cultureel erfgoed. 

 

 Uit de doelstelling kan de volgende vraagstelling worden afgeleid 

 Bestaat er een positief verband tussen de aanwezigheid van cultureel erfgoed bij 

de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de prijs die de woonconsument 

bereid is om hier voor een woning te betalen? 

 

Deze vraagstelling wordt beantwoord aan de hand van de onderstaande vier deelvragen: 

 

1. Waarom zijn woonconsumenten wel of niet bereid om meer te betalen voor het 

wonen nabij cultureel erfgoed of in een als cultureel erfgoed te bestempelen 

object? 

2. Zijn er bepaalde groepen van woonconsumenten te benoemen die bereid zijn 

meer te betalen Zijn woonconsumenten bereid meer te betalen voor het wonen in 

een omgeving met cultureel erfgoed? 

3. voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed? 

4. Op welke wijze kan de aanwezigheid van cultureel erfgoed positief bijdragen aan 

de ontwikkeling van een woongebied? 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van drie deelonderzoeken. Het eerste 

deelonderzoek betreft een literatuurstudie gericht op statistisch onderzoek naar de 

meerwaarde van cultureel erfgoed.  Hierin wordt gekeken naar de meerwaarde die een 

woning ontleent aan zijn monumentale status en naar de meerwaarde van het erfgoed 

voor de nabij gelegen woningen.  Het tweede onderzoek betreft een enquêteonderzoek 

onder makelaars.  In deze enquête wordt op basis van beeldmateriaal  aan makelaars 

gevraagd of het afgebeelde culturele erfgoed een meerwaarde heeft.  Daarnaast wordt 

onderzocht voor welke doelgroep het wonen in of nabij cultureel erfgoed interessant is  

en wat voor hen bij de ontwikkeling van cultureel erfgoed van belang is. Het derde 

deelonderzoek betreft twee casestudies. Het Limos-terrein in Nijmegen en het GWL-

terrein in Amsterdam zijn hiervoor onderzocht. Voor beide gebieden geldt dat er een 

opgave lag om met behoud van cultureel erfgoed een nieuw woongebied te ontwikkelen.   

De doelstelling van dit onderzoek past goed binnen een denkwijze die met de publicatie 

van de Nota Belvedère in 1999 geïntroduceerd is.  In de denkwijze van deze nota  wordt 
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de cultuurhistorische identiteit van een gebied als kwaliteit en uitgangspunt gezien voor 

verdere ontwikkeling.  Niet meer het conserveren stond voorop, maar het behoud door 

ontwikkeling. Ondanks deze nieuw ingeslagen weg bleek  en blijkt het lastig om de 

meerwaarde van deze cultuurhistorische kwaliteiten te benoemen. De nadruk van het 

monumentenbeleid bleef liggen op de kostenkant, onderzoek naar de meerwaarde 

hiervan is slechts beperkt gedaan. 

 

Het onderzoeken van deze meerwaarde is complex. De waarde van een woning is van 

vele factoren afhankelijk.  Visser en van Dam onderscheiden vier kenmerken die van 

belang zijn: fysieke woningkenmerken, functionele omgevingskenmerken, sociale 

omgevingskenmerken en fysieke kenmerken van de woonomgeving (2006). Het culturele 

erfgoed valt onder deze laatste categorie. 

 

In de Nota Belvedère wordt de meerwaarde van cultureel erfgoed beschreven. In dit 

onderzoek worden met name de waarden identiteit, inspiratiebron en de esthetische 

waarde gebruikt. In termen van de Nota Ruimtelijke Ordening uit 1999 gaat het dan met 

name om de belevingswaarde van het culturele erfgoed als ruimtelijke kwaliteit. Deze 

belevingswaarde is niet voor iedereen interessant. Bepaalde groepen zullen zich meer of 

minder tot het culturele erfgoed aangetrokken voelen. Door goed te kijken naar de 

verschillende leefstijlen kunnen de groepen onderscheiden worden waarvoor het culturele 

erfgoed een meerwaarde op kan leveren.  

 

In het eerste deelonderzoek zijn verschillende nationale en internationale onderzoeken 

vergeleken. Deze onderzoeken zijn met name uitgevoerd met behulp van de hedonische 

prijstheorie. De basis van deze theorie is dat ieder goed uit een bundel van kenmerken 

bestaat en dat ieder kenmerk zijn waarde heeft. Op basis van statistisch onderzoek wordt 

de waarde van ieder kenmerk “onthult”. Onthult om dat het gaat om waargenomen 

gedrag in de praktijk. Op één na komt uit alle onderzoeken dat het culturele erfgoed een 

meerwaarde kent. Deze meerwaarde kan zowel betrekking hebben op het object zelf als 

op de omgeving.  Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de invloed van cultureel erfgoed op 

de nabij gelegen woningen aanzienlijk is met een variatie van 15% tot en met 30%.  Uit 

internationaal onderzoek blijkt tevens een significant verband tussen de aanwezigheid 

van cultureel erfgoed en woningprijzen. Voor het object zelf zal de meerwaarde tussen de 

5% en de 20% liggen.  

 

In het enquête onderzoek  is aan makelaars gevraagd of ook zij de meerwaarde van het 

culturele erfgoed herkennen. In vier vragen hebben zij beeldmateriaal vergeleken waarbij 

dezelfde type woningen de ene keer afgebeeld werden met cultureel erfgoed en de 

andere keer met andere nieuwbouwwoningen. Hierbij werd hen gevraagd of het culturele 

erfgoed een waarvermeerderend, een waardverminderend of geef effect zal hebben op 

de nabijgelegen woningen. Het hoogste percentage respondenten dat aangaf dat het 

afgebeelde culturele erfgoed een waardevermeerderend effect zal hebben betrof 89% en 

het laagste 61%. Het hoogste percentage dat vond dat het getoonde culturele erfgoed 

een waardeverminderend effect zal hebben was 19% en het laagste 4%. De laagste 

waarde aan het culturele erfgoed werd toegekend in de vijfde vraag. Hierbij ging het niet 

om het vergelijken, maar om het aangeven wat de invloed zou zijn van bepaalde 

voorbeelden van cultureel erfgoed op de waarde van de omliggende woningen. 

Nadrukkelijk is er hiervoor gekozen om niet alleen cultureel erfgoed in een mooie 

omgeving af te beelden, maar ook in een meer rommelige omgeving. Geconcludeerd kan 

worden dat de makelaars die meegedaan hebben het beeld dat uit nationaal en 

internationaal onderzoek naar voren komt bevestigen.  

 

Hiermee is nog geen zicht gekregen op de vragen voor wie het culturele erfgoed een 

meerwaarde oplevert en waarom dit het geval is. Dit is in het vervolg van de enquête 

gevraagd. Hieruit blijkt dat de  doelgroep die bereid is om meer te betalen voor het 

wonen in of nabij cultureel erfgoed overwegend gezocht moet worden in de 

leeftijdscategorie 30 tot en met 50 en meestal hoger opgeleid is. Bij de keuze om te 

kiezen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed en hier eventueel meer voor te willen 
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betalen spelen sfeer en uitstraling van het gebied een hele belangrijke rol. Het gaat 

hierbij om het karakter van het gebied, het gevoel dat het gebied oproept onder andere 

door het type architectuur. Bij dit laatste wordt de voorkeur gegeven aan niet teveel van 

het zelfde. Ook de diversiteit aan functies die een dergelijk gebied vaak heeft wordt 

volgens de respondenten gewaardeerd. In het verlengde van de uitstraling speelt de 

herkenbaarheid een belangrijke rol. Dit vertaalt zich ook in het anders willen wonen dan 

anderen, het uitstralen van een zekere status en het wonen op stand. Wat betreft de 

locatie blijft terugkomen dat deze veelal gunstig gelegen moet zijn nabij het 

stadscentrum en diverse voorzieningen. 

 

In de beide casestudies heeft een verdere verdieping plaatsgevonden naar de 

belangrijkste motieven om in of nabij cultureel erfgoed te willen wonen. De eerste 

casestudie is uitgevoerd op het Limos terrein in Nijmegen. Het betreft hier het 

voormalige terrein van de Luchtmachtinstructie en militaire opleidingen school. De 

opgave was om met behoud van drie kazernes en diverse bijgebouwen een nieuw 

woongebied te ontwikkelen. Gesproken is met bij de ontwikkeling betrokken 

professionals en bewoners uit het gebied, zowel uit de nieuwbouw als uit de kazernes.  

 

De letters GWL staan voor gemeentelijk waterleidingen en betreft een voormalige 

verdeelstation voor water nabij de Jordaan in Amsterdam. Met de sluiting van het GWL 

op deze locatie ontstond de opgave om het terrein te ontwikkelen. Ook bij deze 

ontwikkeling moest het aanwezige culturele erfgoed behouden blijven.  Gesproken is met 

bewoners uit het gebied en met makelaars die hier ten tijde van het onderzoek woningen 

te koop hadden staan.  

 

De twee onderzochte gebieden vertonen op veel aspecten overeenkomsten. Als we kijken 

naar de toegevoegde waarde van het culturele erfgoed zien we voor beide gebieden dat 

sfeer, uitstraling, historie en authenticiteit van belang zijn. De relatie tussen het culturele 

erfgoed en de waardeontwikkeling van het gebied is meervoudig. Een beperkte groep 

bewoners kiest echt voor het wonen in of nabij het culturele erfgoed. Een ander type 

woonomgeving is voor hen niet interessant. Zij zijn ook bereid om meer te betalen voor 

het wonen in een dergelijke omgeving. Dit geldt eerder voor de bewoners in het culturele 

erfgoed dan voor de bewoners in de nieuwbouw. 

 

Naast deze groep die zich rechtstreeks aangetrokken voelt tot het wonen in of nabij  

cultureel erfgoed is er een grote groep waarvoor het “bredere plaatje” van belang is. Het 

gaat dan om de locatie, de woning zelf, de voorzieningen en de woonbeleving. Het 

complete plaatje moet kloppen. De zwaarte van de verschillende factoren die de 

koopbeslissing beïnvloeden verschillen van elkaar en per persoon. In algemene zin kan 

gesteld worden dat de geïnterviewde bewoners van het Limos- en het GWL-terrein allen 

het culturele erfgoed erg waardeerden en zich hier in meer of mindere mate door 

aangetrokken voelden. 

 

Het bestaan van het culturele erfgoed is in beide gebieden van invloed op de functies op 

het terrein. "Cultureel erfgoed zoekt functie" ging voor beide gebieden op. De 

bestemming van het culturele erfgoed in beide gebieden komt deels met elkaar overeen. 

In beide gebieden is er onder anderen horeca gevestigd en is er ruimte voor kleinschalige 

bedrijvigheid. Het belang van deze functies is groot en de vraag is of zij een plek in het 

gebied hadden gekregen zonder de aanwezigheid van het culturele erfgoed. De 

aanwezigheid van het culturele erfgoed is van invloed op de kwaliteit en de wijze van 

ontwikkelen. Voor beide locaties is deze hoogwaardiger van niveau dan bij een standaard 

ontwikkeling. Het culturele erfgoed vraagt creativiteit en stelt de ontwerpers voor andere 

keuzes. Ook de woonproducten wijken soms af van wat gebruikelijk is. Dit kan zowel 

positief als negatief werken.  

 

Voor beide locaties zien we een overeenkomst in het type mensen. Het gaat over het 

algemeen om hoger opgeleiden met een bredere maatschappelijke interesse en 

betrokkenheid. Voor alle geïnterviewde personen gold ook dat zij een zekere interesse 
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hebben in oude gebouwen. Het wonen in en nabij cultureel erfgoed lijkt met name 

weggelegd voor personen zonder kinderen, zowel jongere stellen als de empty-nesters. 

Voor de bewoners in het culturele erfgoed zelf is het anders willen wonen dan normaal 

van belang. Ook kan de status van het wonen in een dergelijk object meewegen in de 

koopbeslissing. Voor beide gebieden bleek dat de ligging belangrijk is. Veelal voelen de 

bewoners zich aangetrokken tot het meer stedelijke leven, het gebruik kunnen maken 

van horeca gelegenheden, diverse voorzieningen en de nabijheid van de binnenstad zijn 

voor hen van belang.  

 

Met de resultaten uit de deelonderzoeken is een antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen. Geconcludeerd kan worden dat cultureel erfgoed inderdaad een 

meerwaarde heeft die financieel vertaald kan worden. Hoeveel dit is, is op basis van dit 

onderzoek lastig te zeggen. Op basis van het literatuuronderzoek en de eenduidige 

uitkomsten omtrent het waardevermeerderende effect van cultureel erfgoed uit de 

enquête kan de voorzichtige aanname gedaan worden van een meerwaarde van 5% tot 

en met 10% voor de directe omgeving.  

 

De relatie tussen de meerwaarde van cultureel erfgoed en haar omgeving is complex en 

bestaat uit directe en indirecte en korte en lange termijn  verbanden. Het voornaamste 

directe verband komt naar voren in de belevingswaarde van het gebied. Het gaat hier om 

begrippen als sfeer, uitstraling, status en identiteit. Deze zullen de waarde van het 

gebied verhogen. Dit zal in de eerste plaats gelden voor woningzoekenden die zich 

bijzonder aangetrokken voelen dat het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Voor het 

overgrote deel van de woonconsumenten geldt echter dat locatie en fysieke kenmerken 

van de woning het meest belangrijk zijn. Toch is ook voor deze groep de 

belevingswaarde  van belang. De aanwezigheid van het culturele erfgoed is voor hen een 

factor die ze waarderen en het gebied voor hun interessanter maakt.  

 

Een meer indirecte relatie loopt via de ontwikkeling van het gebied. Het aanwezige 

culturele erfgoed zorgt voor een andere dan gebruikelijke startsituatie. Hierdoor wordt er 

anders naar de ontwikkeling van het gebied gekeken en komen er meer bijzondere en 

kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingen tot stand. Dit effect gaat dubbelop wanneer 

door de prestige, die vaak gepaard gaat met de ontwikkeling van dit soort gebieden, ook 

nog eens de beste mensen worden aangetrokken. Het effect van de ontwikkeling van het 

culturele erfgoed heeft hier zowel een korte als een lange termijn effect op de waarde 

van het gebied. Het derde effect heeft te maken met de functies die in het culturele 

erfgoed komen. Vaak leveren zij een toegevoegde waarde op voor het gebied. Tot slot 

blijkt dat het onderhoud in dergelijke gebieden vaak beter is. De monumentale status 

van panden vereist een bepaalt onderhoudsniveau van zowel het object zelf, maar ook 

van de omgeving.   

 

Dit onderzoek wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. Aanbevolen wordt om 

inzichtelijk te maken wat de korte en de lange termijn meerwaarde is  van het aanwezige 

culturele erfgoed. De korte termijn meerwaarde kan direct bij de verkoop van de 

woningen worden terugverdiend. In de opzet en vermarketing van het gebied is het 

belangrijk om rekening te houden met twee type kopers. De eerste die een duidelijke 

voorkeur heeft voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed en de tweede voor wie het 

culturele erfgoed een duidelijke meerwaarde geeft aan het gebied, maar de aanwezigheid 

hiervan niet doorslaggevend is bij de koopbeslissing. De eerste groep is bereid om 

afwijkende woningplattegronden en manieren van wonen te accepteren voor het kunnen 

wonen in of nabij cultureel erfgoed. Dit is voor hen onderdeel van de beleving. Voor de 

tweede groep is dit veel minder het geval. Voor hen is het woonproduct van belang en 

vormen eventuele authentieke elementen een waardevolle bijkomstigheid. Voor zowel de 

eerste doelgroep als de tweede zijn sfeer en de uitstraling van het gebied van belang. De 

kans om een bijzondere sfeer te creëren moet daarom volop gegrepen worden en 

gebruikt worden in de vermarketing van het gebied. 
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Om dit te bereiken is het belangrijk om partijen te selecteren die gevoel hebben bij het 

ontwikkelen van dit soort gebieden. Zij zullen de kwaliteiten herkennen en hier gebruik 

van weten te maken. Een spanningsveld kan ontstaan tussen het willen creëren van iets 

bijzonders en het aansluiten bij de woonwens van de consument. Ontwikkelende partijen 

moeten zich hier realiseren dat niet al het bijzondere van meerwaarde is voor de 

consument. Te bijzonder, bijvoorbeeld waar het betreft de plattegronden van woningen, 

kan de populariteit van een complex doen verminderen.  

 

Een kwalitatief goede ontwikkeling van een gebied met een transformatie van cultureel 

erfgoed vraagt een boven gemiddelde investering. De opbrengsten hiervan zullen deels 

bij de eerste verkoop van de woningen zijn. Voor een gedeelte zullen deze ook pas later 

zijn. Wanneer het gebied zich heeft ontwikkeld en goed functioneert zorgt ook dit voor 

waardestijging. Contractueel kan afgesproken worden dat een x percentage van deze 

waardestijging ten goede komt aan de ontwikkelende partij. Hiermee krijgt deze partij 

ook een lange termijn belang bij de ontwikkeling van het gebied.  

Wat betreft functies lijkt met name de toevoeging van horeca van belang, maar ook 

ander functies met een publiek of semipubliek karakter kunnen meerwaarde opleveren. 

 

Woningzoekenden verwachten van een gebied met cultureel erfgoed een bovengemiddeld 

onderhoudsniveau. Dit geldt zowel voor het culturele erfgoed als haar omgeving. Dit 

onderhoud goed regelen via VVE's, afspraken met de gemeente over het 

onderhoudsniveau, maar ook de inzet vanuit het gebied zelf is van belang om de 

verwachte meerwaarde te realiseren.  
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1.  Inleiding 

Bouwen in een klein land is een voortdurende uitdaging. De grenzen tussen datgene wat 

niet leek te kunnen, maar wat toch gerealiseerd wordt lijken steeds weer te verschuiven. 

Door inpoldering en technologische innovaties in de bouwkunde wonen “wij” op plekken 

die voorheen niet mogelijk leken. Het is dan ook niet voor niets dat men in veel landen 

het volgende gezegde kent: 

 

“ God created the World, but the Dutch created The Netherlands” . 

 

Het gepland en geordend creëren lijkt een typisch handelskenmerk van Nederland. Waar 

ter wereld vinden we immers dezelfde geordende stedenbouwkundige en 

landschappelijke patronen als hier? 

 

De wil om te creëren en de stedelijke en landschappelijke ontwikkeling door de 

geschiedenis heen heeft geleid tot een gevarieerd stedelijk en landschappelijk beeld. 

Wellicht kun je de openbare ruimte als een museum beschouwen waar historie en heden 

elkaar afwisselen of gezamenlijk waargenomen kunnen worden. Denk aan de windmolens 

langs de dijk. De dijken herinneren ons aan onze strijd met het water die we hier altijd 

hebben moeten voeren terwijl de windmolens gezien kunnen worden als beeldbepalende 

elementen in onze zoektocht naar een alternatieve energie voorziening. De 

grachtenpanden herinneren ons aan een periode van welvarende handel terwijl de 

naoorlogse woningen ons herinneren aan een periode waarin snel en doelmatig gebouwd 

moest worden.  

 

In een dichtbevolkt en bebouwd land kunnen historie en hedendaagse ontwikkelingen 

niet los van elkaar worden gezien. Noch in de steden, noch in het landelijk gebied.  

 

Waar we lange tijd getracht hebben om grote gebieden te vrijwaren van ontwikkelingen 

zijn we tot de conclusie gekomen dat dit vaak niet mogelijk is. Ogenschijnlijke harde rode 

en groene contouren bleken vaak minder hard. Het denken in de planologie is hierin 

meegegroeid. Oude en nieuwe functies kunnen elkaar versterken en het bestaande kan 

soms beter tot zijn recht komen in een nieuw gebouwde omgeving. 

 

De vraag wanneer een land of een stad af is zal nooit beantwoord kunnen worden. 

Nieuwe ontwikkelingen zullen ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen stellen. 

Uitdagingen die van uit dan geldende opvattingen en kennis aangegaan zullen worden. 

 

In de ontwikkeling van Nederland is er lange tijd gedacht in uitbreiding van het 

bestaande gebouwde gebied om bestaande en nieuwe functies de ruimte te geven. Tegen 

die achtergrond was het op papier harde contouren beleid dat moest voorkomen dat 

Nederland vol zou groeien gedoemd te mislukken. Tegenwoordig spreken we van 

ontwikkelingsgerichte planologie waarmee we zowel recht proberen te doen aan 

bestaande structuren en objecten als aan nieuwe ontwikkelingen waar de maatschappij 

om vraagt. 

1.1  Creëren en conserveren 

Ook de komende periode blijft de uitdaging het voldoende ruimte vinden en bieden voor 

functies als wonen, werken en recreëren. Er moeten nog ongeveer een miljoen woningen 

gebouwd worden om aan de woningvraag te voldoen. Het rijk kiest er hierbij voor om 

deze woningbouw voor een groot gedeelte te concentreren in de Randstad. Hier worden 

500.000 nieuwe woningen gebouwd tot aan 2040 (Structuurvisie Randstad 2040, 2008). 

Het uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen om het open 

gebied te sparen. Een ontwikkeling die nu na het harde contouren beleid pas echt op 

gang lijkt te komen. Onder andere het vrijkomen van locaties als militaire terreinen en 

oude fabrieksterreinen geven hiervoor de ruimte. Deze ontwikkeling biedt aan de ene 

kant veel nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor de nodige uitdagingen. Ontwikkelen in 

de gebouwde omgeving, binnenstedelijk ontwikkelen, is een stuk complexer dan 
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uitbreiden aan de randen van het bebouwde gebied. Door het vrijvallen van functies en 

de wens om vooral in te breiden komt de vraag naar voren hoe en of we gebruik willen 

maken van de historische bebouwing van een locatie. Hierbij wordt zowel gekeken naar 

de cultuurhistorische waarde van het gebouw als naar de ontwikkelingsmogelijkheden 

binnen de nieuwe functie die het gebied zal krijgen. Creëren en conserveren zullen hier 

een gezamenlijke uitdaging vormen.  

 

Momenteel worden gebouwen van monumentale waarde, hun omgeving en de historische 

elementen in landschappenen en stadsstructuren nog onvoldoende benut bij de 

ruimtelijke ontwikkeling en vormgeving van ons land. Dit komt zowel door het sectorale 

en  “gebouwgerichte” karakter van de monumentenzorg als door het feit dat de 

cultuurhistorie niet tijdig in de ruimtelijke planvorming aan de orde komt. Te vaak wordt 

cultuurhistorie nog ervaren als een hindermacht in plaats van een ontwikkelkracht 

(MoMo-werkgroep RO, 2008). 

Projectontwikkelaars en beleggers zijn vaak terughoudend ten aanzien van investeringen 

in cultureel erfgoed. Dit terwijl kunst en cultuur belangrijke waardemakers kunnen zijn in 

een wijk (Brouwer, Thomson, 2007). In hun visie kan cultuur het verschil maken tussen 

een gezonde en een daadwerkelijk gewilde wijk.  

 

Het is een uitdaging om marktpartijen te interesseren voor het mede investeren in het 

behoud van het cultureel erfgoed. Dit onderzoek richt zich op de meerwaarde van 

cultureel erfgoed op de prijsontwikkeling van woningen. Gekeken wordt of de 

veronderstelling dat cultureel erfgoed bijdraagt aan een gewilde wijk, waarvoor men 

bereid is extra te betalen, stand houdt. Dit verband is interessant voor diverse 

beleidsmatige overwegingen. Als cultureel erfgoed bijdraagt aan een gewilde wijk dan 

kan een investering in cultureel erfgoed een bron zijn van stedelijke vernieuwing. Veelal 

wordt hier een verband gelegd met het begrip gentrification en termen als de creatieve 

klasse. Voor de herontwikkeling van monumentale gebouwen kan kennis over de 

meerwaarde die cultureel erfgoed oplevert voor een gebied,  ingezet worden voor het 

behoud van dit culturele erfgoed.   

 

 Wanneer er een positief verband aangetoond kan worden tussen de aanwezigheid van 

cultureel erfgoed en de waarde van woningen kunnen bij gebiedsontwikkelingen de 

financiële afwegingen met betrekking tot behoud van cultureel erfgoed verschuiven van 

object- naar gebiedsniveau.  Dit betekent dat er niet alleen per object gekeken hoeft te 

worden of een project haalbaar is of niet, maar dat ook de veronderstelde extra 

waardeontwikkeling op gebiedsniveau hierbij betrokken kan worden.  

 

Een zienswijze die aansluit bij de reeds in gang gezette trend van het monumentenbeleid 

in de nota Belvedere. Hierin wordt gepleit voor een ontwikkelingsgerichte benadering 

waarbij cultureel erfgoed beschouwd wordt als een kans voor het realiseren van 

ruimtelijke kwaliteit (Nota Belvedere, 1999).  

1.2  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt begonnen met een beschrijving van de opzet van dit onderzoek. Dit 

onderzoek zal bestaan uit drie delen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 

maatschappelijke context van dit onderzoek en wordt het begrip cultureel erfgoed nader 

omschreven. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 het theoretisch kader voor dit onderzoek 

behandeld worden. Dit kader zal met name bestaan uit de factoren die van invloed zijn 

op de prijs van een woning. Vanaf hoofdstuk vijf zullen de resultaten van dit onderzoek 

worden gepresenteerd. Begonnen wordt in hoofdstuk 5 met een literatuurstudie naar 

onderzoek dat een statistisch verband legt tussen de aanwezigheid van cultureel erfgoed 

en de prijzen van woningen.  
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Hoofdstuk 6 behandelt de resultaten van het survey onderzoek. In dit onderzoek zijn 

makelaars gevraagd om op basis van beeldmateriaal aan te geven of de aanwezigheid 

van cultureel erfgoed een waardevermeerderend effect heeft. In hoofdstuk 7 worden de 

resultaten beschreven van twee case-studies. Deze studie hebben betrekking op een 

tweetal gebieden waar cultureel erfgoed dat onder andere is getransformeerd naar 

wonen ingepast is in een nieuwe woonomgeving. Dit deel van het onderzoek is 

uitgevoerd op basis van literatuurstudie en interviews. In hoofdstuk 8 worden de 

belangrijkste conclusies uit de drie deelonderzoeken besproken. Tot slot worden in 

hoofdstuk 9 aanbevelingen gedaan. Deze hebben zowel betrekking op beleid als op 

toekomstig onderzoek.  
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2. Onderzoeksopzet 

2.1  Doelstelling en probleemstelling 

In de inleiding is de doelstelling van dit onderzoek in hoofdlijnen beschreven en 

onderbouwd. In deze paragraaf wordt de doelstelling verder aangescherpt en worden de 

probleemstellingen en deelvragen geformuleerd. 

 

Het onderzoek richt zich op de meerwaarde van cultureel erfgoed voor haar omgeving. 

Hierbij is de vraag of prijzen van woningen in de directe omgeving van cultureel erfgoed 

positief beïnvloed worden door de aanwezigheid van het cultureel erfgoed. Onderzocht 

wordt welke factoren hierbij van belang zijn en of woonconsumenten bereid zijn om extra 

te betalen voor het wonen in een omgeving met cultureel erfgoed. In dit onderzoek wordt 

met name gekeken naar de meerwaarde die het behoud van cultureel erfgoed heeft bij 

de ontwikkeling van nieuwe woongebieden. Hiermee bouwt het voort op reeds aanwezige 

kennis over de invloed van monumenten op de waardeontwikkeling van reeds bestaande 

wijken. Deze reeds bestaande kennis speelt in dit onderzoek een belangrijke rol.  

 

Naast de waarde van de woningen in de directe omgeving wordt ook gekeken naar het 

cultureel erfgoed zelf wanneer deze een woonfunctie krijgt.  

 

Het onderzoek wordt beperkt tot de meerwaarde van cultureel erfgoed op haar omgeving 

en hiermee op de waarde van woningen. Eventuele andere opbrengsten van cultureel 

erfgoed zoals bijvoorbeeld ten gevolge van toeristische activiteiten worden in dit 

onderzoek niet meegenomen.  

 

Naast het achterhalen van een mogelijk positief verband zal dit onderzoek zich dus ook 

richten op de oorzaken van dit positieve verband. Met andere woorden waarom zijn 

kopers van woningen wel of niet bereid meer te betalen voor het wonen nabij cultureel 

erfgoed of in een object met een monumentale status.  

 

Dit leidt tot de volgende meervoudige doelstelling: 

 

 Het onderzoeken van een verondersteld positief verband tussen de aanwezigheid 

van cultureel erfgoed bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de waarde 

van woningen.  

 

 Het achterhalen van de motivatie waarom men wel of niet bereid is meer te 

betalen voor het wonen in een omgeving met cultureel erfgoed. 

  

De bovenstaande doelstelling leidt tot de volgende vraagstelling: 

 

Bestaat er een positief verband tussen de aanwezigheid van cultureel erfgoed bij 

de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de prijs die de woonconsument 

bereid is om hier voor een woning te betalen? 

 

De bovenstaande vraagstelling zal beantwoord worden aan de hand van onderstaande 

vier deelvragen: 

 

5. Zijn woonconsumenten bereid meer te betalen voor het wonen in een omgeving 

met cultureel erfgoed? 

6. Waarom zijn woonconsumenten wel of niet bereid om meer te betalen voor het 

wonen nabij cultureel erfgoed of in een als cultureel erfgoed te bestempelen 

object? 

7. Zijn er bepaalde groepen van woonconsumenten te benoemen die bereid zijn 

meer te betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed? 

8. Op welke wijze kan de aanwezigheid van cultureel erfgoed positief bijdragen aan 

de ontwikkeling van een woongebied? 



 15 

2.2  Hypothese  

In Nederland is er nog slechts op beperkte schaal onderzoek gedaan naar de invloed van 

monumentale gebouwen op de waardeontwikkeling van woningen. In paragraaf 4.1 

wordt een beschrijving gemaakt van de verschillende waardekenmerken waarmee 

onderbouwd wordt hoe de prijs van een woning tot stand komt. In paragraaf 4.2 wordt 

nader ingegaan op het verband tussen woningwaarde en cultureel erfgoed. Dit leidt tot 

de volgende hypothese:  

 

Wanneer er in een nieuw te ontwikkelen woonomgeving veel monumentale objecten 

staan zullen woonconsumenten bereid zijn om meer voor deze woningen te betalen.  

2.3  Afbakening onderzoek  

Voor het uit kunnen voeren van dit onderzoek is een goede afbakening van het begrip 

cultureel erfgoed belangrijk. In paragraaf 3.1 wordt deze gegeven. Hier wordt cultureel 

erfgoed omschreven als: 

Gebouwen of fysieke constructies die gezien kunnen worden als een weerspiegeling van 

de identiteit van mensen en gemeenschappen in het stedelijk gebied.  

Hierin zit een duidelijke afbakening naar het stedelijk gebied. Aangezien de verschillen 

tussen de stedelijke en de landelijke woningmarkt te verschillend zijn is deze keuze 

gemaakt. Er wordt daarom voor gekozen om dit onderzoek alleen te richten op stedelijke 

gebieden, hieronder vallen de G4, de G27 en de Ortega1 gemeenten. Deze laatste groep 

steden worden allen als 100.000 plus gemeenten betrokken bij het nieuwe stedenbeleid 

vanaf 20102. Aangezien het hier gaat om relatief nieuwe steden worden alleen de 

gemeenten Apeldoorn en Ede in dit onderzoek betrokken. In paragraaf 4.1 wordt nader 

ingegaan op deze segmentering naar deelmarkten. 

De beschrijving van wat nu precies cultureel erfgoed is laat ruimte over voor eigen 

interpretatie. Dit is voor dit onderzoek geen probleem. Het onderzoek zal hoofdzakelijk 

uitgevoerd worden onder professionals; makelaars, stedenbouwkundigen en 

ontwikkelaars. Ook bewoners van gebieden met veel cultureel erfgoed worden 

geïnterviewd. Van deze groepen mag verwacht worden dat zij een gevoel hebben van 

wat wel en geen cultureel erfgoed is. Alternatief zou zijn om in dit onderzoek alleen te 

spreken over cultureel erfgoed met een monumentale status. Dit zou het onderzoek 

echter compliceren aangezien respondenten niet altijd op de hoogte zullen zijn van de 
exacte monumentale status van objecten. 

Een volgende onderwerpkeuze zit hem in het type cultureel erfgoed. Hier valt 

onderscheid te maken naar objecten en structuren, denk bij dit laatste aan 

verkavelingstructuren en de vormgeving en inrichting van de openbare ruimte. In dit 

onderzoek ligt de nadruk op objecten. De waarde van historische structuren wordt 

grotendeels buiten beschouwing gelaten. Overigens zal het veelal om tweezijde van 

dezelfde medaille gaan. Een omgeving met veel cultureel erfgoed zal veelal ook bepaalde 

historische stedenbouwkundige patronen hebben. Andersom hoeft de vergelijking niet op 

te gaan. Neem bijvoorbeeld de benedenstad van Nijmegen. Deze is grotendeels 

herbouwd volgens de originele stedenbouwkundige patronen.  

 

   

                                                 
1
 Onder de Ortega-gemeenten vallen Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer 

2
 Kamerbrief SB2008104241 
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2.4  Onderzoeksmodel 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden. In dit 

onderzoek wordt gekozen voor een drietal onderzoeksmethoden. 

 

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie naar uitgevoerd 

statistisch onderzoek. Over het algemeen wordt hierbij gebruik gemaakt van de 

hedonische prijstheorie. Dit type onderzoek is uitsluitend gericht op het cijfermatige 

verband tussen variabelen en toetsing van de hypothese. De hedonische prijsmethode 

heeft als uitgangspunt dat een  goed op te vatten is als een bundeling van kenmerken en 

dat voor elk kenmerk een impliciete waardering bestaat. De prijs van onroerend goed is 

volgens deze benadering het resultaat van de som van de prijzen van alle kenmerken 

van het onroerend goed. Hoewel de meeste kenmerken zelden rechtstreeks in 

aanmerking worden genomen bij eigendomstransacties. De prijs die een koper voor een 

goed betaalt, gaat niet enkel uit van de eigenlijke waarde van het goed op zich, maar 

weerspiegelt tevens de waardering van ondermeer de verschillende ligging-, buurt-, 

omgeving- en milieukenmerken (Ampe, P. et al. 2006). De hedonische prijstheorie valt 

onder een methode van onderzoek die wordt omschreven als revealed preferences 

(geuite voorkeuren). In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de methoden 

van onderzoek. Dit deel van het onderzoek levert een bevestiging van de hypothese van 

dit onderzoek en draagt hiermee bij aan de beantwoording van deelvraag 1. 

 

Het tweede gedeelte van dit onderzoek bestaat uit enquête onderzoek onder makelaars. 

Dit onderzoek richt zich zowel op het in de hypothese veronderstelde positieve verband 

als de oorzaken hiervan. Met dit deelonderzoek wordt een startgemaakt met het 

verklaren van het veronderstelde positieve verband. Zowel de deelvraag 1 komt aan bod 

als de deelvragen 2, 3 en 4. De enquête wordt uitgevoerd doormiddel van een enquête 

onder 700 makelaars in middelgrote steden. Aan hen wordt gevraagd in hoeverre 

woonconsumenten bereid zijn om meer te betalen voor woningen in een omgeving met 

veel cultureel erfgoed.  

 

Tot slot staan in deel drie van het onderzoek vooral de deelvragen 2, 3 en 4 centraal. Dit 

wordt gedaan aan de hand van twee case studies. Het onderzoek wordt uitgevoerd op 

basis van interviews met professionals die betrokken waren bij de te onderzoeken 

gebieden. Naast professionals wordt er ook gesproken met bewoners. Voor deze 

onderzoeksaanpak is gekozen om een verdiepingsslag te kunnen maken in het te 

onderzoeken verband. 

 

Samengevat wordt er voor een vorm van wat omschreven wordt als 

onderzoekstriangulatie (Verschuren, Doorewaard, 2004) gekozen. Door gebruik te maken 

van verschillende methoden wordt een completer beeld gekregen van de te onderzoeken 

vraagstelling. Kwantitatieve statistisch onderbouwde data en meer kwalitatieve data 

zullen worden afgewisseld. Hierdoor wordt het mogelijk om eerder onderzochte 

statistische verbanden te verklaren met meer kwalitatieve data waardoor een vollediger 

beeld wordt gekregen op de in dit onderzoek veronderstelde relatie. Samengevat levert 

dit het volgende onderzoeksmodel op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus op 

Deelonderzoek 1 (kwantitatief 
o.b.v. literatuuronderzoek) 

Deelonderzoek 2 (kwantiatief 
en kwalitatief) 

Deelonderzoek 3 (kwalitatief) 

Aantonen 

Aantonen / Verklaren 

Verdiepen 

Figuur 2.1  Onderzoeksmodel 
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2.5  Onderzoeksmethode 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan om de onderzoeksmethoden die gebruikt 

worden voor de waardering van cultureel erfgoed. Voor de waardering van cultureel 

erfgoed wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Het gaat hierbij 

om onderzoeksmethoden die niet alleen van toepassing zijn voor de waardebepaling van 

cultureel erfgoed maar in meer algemene zin gebruikt worden om de waarde van 

goederen of fysieke omgevingskenmerken te bepalen. 

 

Bij het onderzoeken naar de waarde van cultureel erfgoed wordt er een onderscheid  

gemaakt in twee type benaderingen. De eerste vatten we samen onder de titel revealed 

preferences of in Nederlands gebleken voorkeuren. Bij de tweede manier van 

onderzoeken wordt gekeken naar stated preferences oftewel geuite voorkeuren (Kauko, 

2006).  

 

De revealed preference methode probeert doormiddel van een objectieve ex-post analyse 

te bepalen welke prijs men bereid is om te betalen voor een goed. Volgens Riganti en 

Nijkamp vallen hier twee onderzoeksmethoden onder, die zij beide aanduiden als market 

based evaluation methods (2004). Het gaat om de travel cost method en de hedonic 

pricing technique. Bij de travel cost methode worden de reiskosten en reisafstand 

gebruikt als een indicator om de meerwaarde van in dit geval cultureel erfgoed te 

bepalen. Hierbij gaat het om een optelsom van factoren die de totale reiskosten bepalen 

van het vertrekpunt tot aan de te onderzoeken locatie (Bedate et, 2004).  Bij de hedonic 

pricing technique of te wel de hedonische prijsmethode maakt men gebruik van 

multivariatie regressieanalyse om de bijdrage van verschillende kenmerken van een goed 

op de prijs van dit goed te bepalen. Deze methode is gebaseerd op het idee dat de prijs 

van een goed afhankelijk is van verschillende attributen (Rosen 1974). Een voordeel van 

deze methode is de betrouwbaarheid ervan: de analyses zijn controleerbaar en 

herhaalbaar (Visser, Van Dam, 2006). Beide methoden worden gebruikt voor het doen 

van ex-post kosten en baten analyses.  

 

Bij de stated preferences, ook wel contingent valuation methode genoemd (CV) wordt 

gebruik gemaakt van interviews en enquêtes). CV onderzoek wordt veel gebruikt om de 

economische baten te bepalen van cultureel erfgoed waarvan het gebruik of het genot 

niet uit te sluiten valt (Huu, 2008, Salazar, 2004). Bij deze methode wordt aan mensen 

gevraagd hoeveel zij bereid zijn te betalen voor het genot van een goed of hoeveel 

compensatie zij zouden willen ontvangen wanneer zij het genot van het goed zouden 

verliezen.  

 

Bij woononderzoek wordt dit gedaan door aan consumenten te vragen hoeveel zij bereid 

zijn te betalen voor een woning onder verschillende condities, denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de grote en de omgeving van de woning (Visser, Van Dam, 2006). Het onderzoek is 

gericht op het achterhalen van de willingness to pay).  

 

In de literatuur wordt verschillend gedacht over de betrouwbaarheid van de verschillende 

methoden. Gesteld kan worden dat met name economen meer waarde hechten aan 

revealed preference methoden aangezien deze uitgaan van daadwerkelijk gedrag in 

plaats van hypothetisch gedrag. Visser en Van Dam noemen als groot voordeel van de 

stated preferences methoden dat er geen eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid 

van bestaande data-bestanden zoals dit bij de hedonische prijstheorie wel het geval is 

Een groot nadeel noemen zij de beperkte betrouwbaarheid aangezien het altijd gaat om 

een simulatie van de werkelijkheid. In een beschouwing van de verschillende 

onderzoeksmethoden van Kakau wordt juist het tegenovergestelde beweerd en 

aangegeven dat uit evaluatieonderzoek de stated preferences methoden betrouwbaarder 

zijn gebleken dan de revealed preferences methoden. 

 

In dit onderzoek zal de literatuurstudie plaatsvinden op onderzoek gebaseerd op revealed 

preferences, de hedonische prijstheorie. In het enquête onderzoek zullen makelaars 

gevraagd worden naar de meerwaarde van cultureel erfgoed bij de ontwikkeling van 
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nieuwe woonomgevingen. De vragen zullen beantwoord worden op basis van hun 

expertise gebaseerd op opgedane ervaringen. Deze ervaringen kunnen meer of minder 

overeenkomen met de onderzoeksvragen. De ene makelaar zal bijvoorbeeld ervaring 

hebben met nieuwbouw in combinatie met cultureel erfgoed en de ander zal zich vooral 

baseren op bestaande woningen in relatie tot cultureel erfgoed. De beantwoording zal 

daarom zowel bestaan uit daadwerkelijke opgedane ervaringen in gebieden met 

nieuwbouw woningen en cultureel erfgoed, revealed based als verwachtingen die men 

hierbij heeft, stated preferences. Aangezien het hoe dan ook gaat om beelden kan het 

enquête hoofdzakelijk beschouwd worden als een onderzoek dat valt onder de categorie 

states preferences.  

 

De interviews hebben een meer kwalitatieve insteek gericht op de vraag waarom men 

bereid zal zijn om te betalen voor het wonen in een omgeving met veel cultureel erfgoed.  
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3.  Maatschappelijke context  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven op de positie van cultureel erfgoed in de 

ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee wordt onder andere meer zicht geboden op de 

maatschappelijke relevantie, maar ook de toepasbaarheid van dit onderzoek. Er wordt 

begonnen met een afbakening van begrippen in paragraaf 3.1 Vervolgens worden in 

paragraaf 3.2 ingegaan op het cultuurhistorisch beleid in Nederland. In paragraaf 3.3 

wordt de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek besproken. In paragraaf 3.4 

wordt vanuit de economische theorie cultureel erfgoed beschreven als een publiek goed, 

wat het moeilijk maakt om de waarde die men ondervind van het genot van dit goed te 

kunnen gebruiken. In paragraaf 3.5 wordt tot slot het instrument van value capturing 

geïntroduceerd. Onder value capturing vallen verschillende instrumenten om de waarde 

die gecreëerd wordt door  ruimtelijke ontwikkelingen af te kunnen romen.   

 

3.1  Cultuurhistorie en cultureel erfgoed 

Veelal worden de termen cultuurhistorie en cultureel erfgoed door elkaar gebruikt. 

Feitelijk kan cultureel erfgoed beschouwd worden als onderdeel van de cultuurhistorie. 

Cultuurerfgoed is veelal tastbaar. Onder cultuurhistorie vallen ook de vele verhalen over 

onze geschiedenis. 

 

In de literatuur worden twee hoofdbestemmingen aan het begrip cultureel erfgoed 

toegeschreven. Aan de ene kant wordt het toegepast op een breed scala aan 

voorwerpen. Denk bijvoorbeeld aan objecten in musea zoals schilderijen, tekeningen, 

beeldhouwkunst en archeologische en historische voorwerpen, maar ook aan de 

kilometerslange inventaris van talrijke archieven. Aan de andere kant heeft dit begrip 

betrekking op de omgeving, hierbij gaat het om gebouwde objecten met een 

monumentale status, maar ook om het historisch landschap (Grijzenhout, 2007). In dit 

onderzoek heeft het begrip cultureel erfgoed betrekking op gebouwde objecten. Riganti 

en Nijkamp bakenen het begrip in hun onderzoek naar de waarde van cultureel erfgoed 

af naar stedelijk cultureel erfgoed. Zij spreken over stedelijk cultureel erfgoed wanneer 

een object gezien kan worden als een representatie van de identiteit van een 

gemeenschap dat doorgegeven behoord te worden aan een volgende generatie. In deze 

visie kan cultureel erfgoed dus beschouwd worden als een weerspiegeling van de 

identiteit van mensen en gemeenschappen en vormt tegen deze achtergrond een 

belangrijke maatschappelijke waarde (2004). In navolging van Rigantie en Nijkamp zal in 

dit onderzoek de term cultureel erfgoed ook betrekking hebben op cultureel erfgoed in 

het stedelijk gebied. In de definitie van Rigantie en Nijkamp zit een waardeoordeel met 

betrekking tot het moeten doorgeven aan volgende generaties. In dit onderzoek zullen 

dergelijke waardeoordelen niet worden gedaan.  

Ook worden er geen normatieve uitspraken gedaan over het behoud van cultureel 

erfgoed of worden gangbare redenaties verdedigt of aangevochten. In dit onderzoek 

wordt zo zuiver mogelijk gekeken naar de meerwaarde die cultureel erfgoed kan hebben 

voor gebiedsontwikkelingen waarbij woningbouw aan de orde is.  

 

Voor dit onderzoek is het daarom wel belangrijk om zicht te hebben op de verschillende 

belangen of waarden die men aan cultureel erfgoed toedicht. Niet alleen om een beeld te 

krijgen bij de argumentaties die rondom behoud spelen, maar vooral om te begrijpen 

welke elementen van het culturele erfgoed bijdragen aan een meerwaarde van dergelijke 

objecten zowel voor het object zelf als voor haar omgeving.  

 

De complete definitie van Riganti en Nijkamp zal daarom voor dit onderzoek niet 

overgenomen worden. Hun afbakening naar het stedelijk gebied wel. Wanneer in dit 

onderzoek gesproken wordt over cultureel erfgoed heeft deze term betrekking op 

gebouwen of fysieke constructies die gezien kunnen worden als een weerspiegeling van 

de identiteit van mensen en gemeenschappen in het stedelijk gebied.  

  



 20 

3.2  Beleid ten aanzien van cultureel erfgoed 

Om zicht te krijgen op de maatschappelijke context van investeringen in en het behoud 

van cultureel erfgoed wordt in deze paragraaf een kort overzicht gegeven van het (rijks) 

beleid. Zoals eerder aangegeven kent dit beleid vooral instrumenten gericht op het object 

of het gebied zelf. De veel besproken meerwaarde voor de omgeving kent beleidsmatig 

nog geen vertaling.  

 

Het rijk kent een divers instrumentarium gericht op het behoud van cultureel erfgoed. Zij 

is van mening dat om de culturele factor in de ruimtelijke inrichting van Nederland te 

behouden en te versterken, cultuurbeleid zich expliciet moet verbinden aan de 

ruimtelijke ordening (Actieprogramma Ruimte en Cultuur, 2005). Het rijksbeleid ten 

aanzien van cultuurhistorie in de gebouwde omgeving is nader uitgewerkt in de Nota 

Ruimte, de Nota Belvedère, de Cultuurnota, Het Actieprogramma Ruimte en Cultuur en 

het Monumentenbeleid. 

 

In 1961 wordt de aanwijzing en bescherming van rijksmonumenten voor het eerst 

wettelijk geregeld via de Monumentenwet. Deze wet regelt de bescherming van het 

bouwkundig, stedenbouwkundig en archeologisch erfgoed in Nederland. Hieraan wordt 

invulling gegeven door aanwijzing van individuele objecten ouder dan 50 jaar tot 

beschermd rijksmonument. In totaal zijn er bijna 51.000 monumenten geregistreerd. 

Ook biedt de wet de mogelijkheid grotere gebieden aan te wijzen als beschermd stads- of 

dorpsgezicht. In 2007 waren er circa 360 beschermde gezichten aangewezen en zaten er 

nog 47 in procedure.  

 

In 1988 werd de wet deels gedecentraliseerd en gingen gemeenten zich steeds meer 

toeleggen op een eigen monumentenbeleid (Nationaal Restauratiefonds, 2007). Het 

hedendaagse gemeentelijke monumentenbeleid bestaat uit drie componenten: 

 Het vaststellen van een monumentenverordening 

 Het instellen van een monumentencommissie 

 Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten (Gemeente Leerden, 2009). 

 

Met de Nota Ruimte legt het kabinet de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 

ruimtelijk beleid in eerste instantie bij de decentrale overheden. Het rijk richt zich vooral 

op het stimuleren en „verleiden‟ tot het realiseren van een hoge ruimtelijke kwaliteit, 

onder ander op het terrein van cultuur en cultuurhistorie (Nota Ruimte, 2006).  Hierbij 

moet opgemerkt worden dat dit laatste nog niet altijd een vanzelfsprekendheid is. 

 

Het behoud en het gebruiken van cultureel erfgoed in gebiedsontwikkelingen is vaak, 

soms in letterlijke zin, een worsteling. Veelal wordt bij gebiedsontwikkeling de kwaliteit 

van het bestaande onvoldoende benut. De gehoorde kritiek hierbij is dat sporen uit 

voorafgaande fasen van de landschappelijke en stedelijke ontwikkeling zonder expliciete 

afweging worden vervangen door nieuwe vaak meer uniforme ruimtelijke concepten. 

Kansen om het oude en het nieuwe te combineren en zo tot herkenbare nieuwe 

ruimtelijke kwaliteit te komen worden nog niet altijd benut (Actieprogramma Ruimte en 

Cultuur, 2005).  

 

Een omslag in het denken over het gebruik van cultuurhistorie vormde de verandering 

van een objectgerichte benadering naar een meer gebiedsgerichte benadering in het eind 

van de twintigste eeuw. De Nota Belvedere (1999) is daar een exponent van. In deze 

nota onderschrijven diverse ministeries het belang van cultuurhistorie voor de ruimtelijke 

inrichting van Nederland. De nota noemt 72 Belvedere-gebieden en 105 steden. 

 

Cultuurhistorische disciplines hebben zich in het verleden voornamelijk gericht op het 

behoud van het culturele erfgoed, met slechts een geringe oriëntatie op actuele 

ruimtelijke ontwikkelingen (Nota Belvedere 1999). Met de nota Belvedere moest de 

verbinding tussen conserveren en ontwikkelen gelegd gaan worden. De verbinding tussen 

cultuurhistorie en ruimtelijke planning werd als belangrijkste opgave geformuleerd. In de 

nota wordt daarvoor het volgende model geschetst: 
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De nota Belvedere probeerde een halt toe te roepen aan een ruimtelijke ordening waarin 

met de cultuurhistorie niets of weinig werd gedaan, dat wil zeggen een visie op de 

toekomst waarin het verleden niet als hinderpaal, maar juist als kans wordt gezien. Door 

het gebruik en het ontwikkelen van cultuurhistorische waarden beoogt men een 

kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke inrichting tot stand te brengen. Het monument kan 

in deze denkrichting niet meer los gezien worden van zijn omgeving.  

 

Het Belvedere-programma kent een tweetal belangrijke doelstellingen waaraan dit 

onderzoek een bijdrage levert: 

 

 Het erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit in zowel het 

stedelijke als landelijk gebied. De cultuurhistorische identiteit van een gebied 

wordt als kwaliteit en uitgangspunt gezien voor een verdere ontwikkeling. 

 Het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van het bestaande juridische, 

ruimtelijke en financiële instrumentarium. 

 

Dit onderzoek gaat er vanuit dat cultuurhistorie een belangrijke kwaliteit of waarde toe 

kan voegen aan een gebied dat zich vertaalt in een financiële meerwaarde.  

 

Om de doelstellingen uit het Belvedere programma te behalen is het Actieprogramma 

Ruimte en Cultuur opgesteld. Het Actieprogramma Ruimte en Cultuur bundelt het 

Architectuur- en Belvederebeleid en zorgt voor een meer complete en consistente 

inbreng vanuit het cultuurbeleid in het ruimtelijke beleid. Met dit actieprogramma 

stimuleert het rijk decentrale overheden om de culturele component bij ruimtelijke 

opgaven te versterken. Het actieprogramma stelt geen nadere verplichtingen, maar wil 

de uitvoerders van het ruimtelijk beleid verleiden tot stevige culturele ambities 

(Actieprogramma Ruimte en Cultuur, 2005). 

 

De Nota Belvedere was vooral een succes omdat deze de integrale aanpak van behoud 

van cultureel erfgoed en gebiedsontwikkeling voor het eerst op de kaart zette. Qua 

beperken 

ontwikkelen 

aanpassen 

toevoegen 

Cultuurhistorisch beleid Ruimtelijk beleid 

Verleden Heden Toekomst 

Cultuur 
historische 
kwaliteit 

Historische 
structuren 

Ruimtelijke 
processen 

Ruimtelijke 
kwaliteit 

Figuur  3.1 
Bron: Nota Belvedere 
1999 
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investeringsbudget is de doorwerking van de nota beperkt (Nationaal Restauratiefonds 

2007).  

 

Financiële doorwerking voor ontwikkeling vond plaats via de Cultuurimpuls binnen het 

ISV II3. Middels deze regeling leverde het rijk een financiële bijdrage aan diverse op 

cultuur gerichte projecten in de stedelijke vernieuwing. Hierbij ging het onder andere om 

cultureel erfgoed. Voor de periode 2005 tm. 2009 was een bedrag van € 40 mln. 

beschikbaar. In het ISV-3 dat in 2010 van start is gegaan is het deelbudget 

cultuurimpuls komen te vervallen. Voor ontwikkeling in het landelijk gebied is er een 

beperkt bedrag beschikbaar via het investeringsbudget landelijk gebied (ILG 2008 – 

2013).  

 

Voor de instandhouding van individuele objecten bestaat het Besluit rijkssubsidiëring 

instandhouding monumenten (Brim). Op basis van deze regeling kunnen eigenaren van 

monumenten subsidie krijgen voor het onderhoud.    

 

Naast subsidies worden er ook leningen voor het uitvoeren van onderhoud aan 

monumenten verstrekt. Dit gebeurd door het Nationaal Restauratiefonds.  

 

 

Regeling Doelstelling Bedrag 

ISV-Cultuurimpuls (ISV 2) Stimuleren van kunst en 

cultuur in stedelijke 

ontwikkeling (o.a. behoud 

en ontwikkeling 

beschermde stads- en 

dorpsgezichten. 

€ 40 mln periode 2005 tm. 

2009. 

ILG Versterking van de 

ruimtelijke en 

cultuurhistorische kwaliteit 

van de Nationale 

Landschappen 

€ 2,25 mln. op jaarbasis 

BRIM (Besluit 

rijkssubsidiering 

instandhouding 

monumenten) 

Restauratie van 

rijksmonumenten 

€ 40 mln. op jaarbasis 

Revolving Fund Stimuleren restauratie en 

instandhouding 

monumentale woonhuizen 

en boerderijen zonder 

agrarische functie. 

Ca. € 35 mln. op jaarbasis 

(laagdrempelige leningen).  

 

 

 

Ondanks dat het gaat om beperkte budgetten valt de totale investering die gerealiseerd 

wordt door het multipliëreffect over het algemeen een stuk hoger uit. In 1998 is berekent 

dat iedere geïnvesteerde overheidseuro leidt tot een particuliere investering van € 2,78. 

Het particulier initiatief gekoppeld aan private investeringen is een belangrijke pijler van 

de monumentenzorg (Nationaal Restauratiefonds 2007).  

 

Tot slot bestaat een groot gedeelte van het rijksbeleid uit  stimulering op vrijwillige basis, 

ondersteuning en kennisoverdracht. Hiervoor is een uitgebreid netwerk aan instellingen.  

 

 

 

 

                                                 
3
 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (2005-2009) 

Tabel  3.1 

Bron: Nationaal  Restauratiefonds, 2007 
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De belangrijkste zijn: 

 Het projectbureau Belvedere: Stimuleren planvorming in Belvedere gebieden 

 Federatie industrieel erfgoed: Een samenwerkingsverband van diverse lokale en 

regionale organisaties die zich bezig houden met de bescherming van industrieel 

erfgoed.  

 Het Nationaal Restauratiefonds: Deze organisatie Stimuleert het behoud van het 

gebouwde cultuurlandschappelijk erfgoed; monumentale objecten en structuren. 

 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Een belangrijk kennisinsituut voor 

archeologie, monumenten en cultuurlandschap.   

 BOEI: Dit is een kennisinstelling die zich bezig houdt met het herbestemmen van 

industrieel erfgoed. Zij doen dit vanuit verschillende invalshoeken: als 

investeerder, als ontwikkelaar of als adviseur. 

 

Wat opvalt in het beleid ten aanzien van cultureel erfgoed is dat er toch met name vanuit 

gegaan wordt dat dit geld kost. Er worden vrijwel geen handreikingen gegeven in hoe 

bestaand cultureel erfgoed opbrengstengenerend ingezet kan worden. Het bewustzijn 

van de meerwaarde van cultureel erfgoed voor haar omgeving is nog maar beperkt 

ontwikkeld. Het instrument van value capturing wordt nog niet toegepast.  

 

De relatie tussen conserveren en ontwikkelen blijft ondanks de verschillende 

beleidsinstrumenten en kennisorganen een moeizame. Met dit onderzoek wordt 

ondermeer beoogd om vanuit een financiële benadering de afweging om te investeren in 

cultureel erfgoed te vereenvoudigen.  

  

3.3  Maatschappelijke relevantie 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de maatschappelijke relevantie van dit 

onderzoek. Met andere woorden waarom is het belangrijk om te weten wat het verband 

is tussen de aanwezigheid van cultureel erfgoed en woningprijzen. Feitelijk gaat hier 

grotendeels om een samenvatting van argumenten die in de eerste vier hoofdstukken 

van dit onderzoek aan bod komen.  

 

Een belangrijke motivatie aangehaald in de inleiding is de verschuiving van „greenfield-

ontwikkeling‟ naar binnenstedelijke ontwikkeling. Alleen al in de Randstad zijn tot 2040 

nog minstens 500.000 woningen nodig. We praten dan over een grondoppervlak van tien 

tot twintig keer de omvang van Amersfoort. Om deze doelstelling te behalen wil het 

kabinet met name inzetten op verdichting en herstructurering van verouderde woon-

werklocaties in steden en transformatie van in onbruik geraakte terreinen tot nieuwe 

stedelijke gebieden met een woon-/werkfunctie. Als voorbeelden noemt het kabinet 

onder andere: De noordelijke IJ-oevers (Amsterdam), Stadshavens (Rotterdam), de 

Binckhorst (Den-Haag), Cartesiusdriehoek en de Merwedekanaalzone (Utrecht) 

(Randstad 2040, 2008). Buiten de Randstad staan bijvoorbeeld de gemeenten Ede met 

haar kazerneterreinen en het voormalige Enka- terrein, Tilburg met de spoorzone 

Hengelo met de voormalige fabriekscomplexen van Stork en Dikkers, Eindhoven met het 

voormalige Natlab van Philips en Apeldoorn met een lint van industriële bebouwing langs 

het Kanaal voor grote transformatieopgaven met behoud van cultureel erfgoed.  

Ook in de beantwoording van de motie Van Heugten inzake ruimtelijke investeringen legt 

de minister voor WWI4 de nadruk op deze grote binnenstedelijke opgave. De complexiteit 

van de verstedelijkingsopgave neemt toe waarbij het belangrijk is om te anticiperen op 

ondermeer een hoogwaardige ingerichte woonomgeving met aandacht voor de inpassing 

van bestaande bebouwing (De minister voor WWI, 2008). 

 

In paragraaf 2.2 wordt aangegeven dat zicht krijgen op de meerwaarde van cultureel 

erfgoed een bijdrage kan leveren aan de mogelijkheid of zoektocht naar value capturing 

zoals in paragraaf 3.5 beschreven wordt. Deze denkwijze past binnen om een 

verschuiving van de focus op kosten naar meer aandacht voor de opbrengsten. Ruijgrok 

                                                 
4
 WWI staat voor Wonen, Wijken en Integratie 
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e.a. formuleren dit als volgt: "De kosten van cultuurhistorie zijn genoegzaam bekend. 

Opbrengsten en indirecte baten worden veelal niet meegeteld" (In het cultuurhistorisch 

argument, 2009). 

 

Om dit te kunnen doen is onder andere inzicht nodig in de meerwaarde van cultureel 

erfgoed voor de omgeving. Dit maakt de financiële afweging om te investeren in cultureel 

erfgoed eenvoudiger. Brouwer onderschrijft dit belang in de rapportage Wijken van 

Waarde. Zijn aanname is dat als (maatschappelijke) investeringen zich voor een deel 

terug blijken te verdienen via de waarde van vastgoed dit een belangrijke reden kan zijn 

voor corporaties en andere vastgoed eigenaren om in een wijk te investeren (2008). 

Door het effect van investeringen op de vastgoedwaarde zichtbaar te maken kunnen 

investeringsmogelijkheden tegen elkaar worden afgewogen en het rendement 

geoptimaliseerd. In plaats van slechts de kosten van een investering te beschouwen 

wordt ook gekeken naar de mogelijke waardecreatie.  

 

Dit is ook de gedachte achter de methodiek  Waardevolle Interventies in Wijken (WIW). 

Een methodiek die tot stand gekomen is op basis van SEV-onderzoek en beoogt om het 

effect van maatschappelijke investeringen door corporaties in  financiële termen 

zichtbaar te maken (Groenland, Visser, 2008). Dergelijke inzichten zijn ook relevant voor 

investeringen in cultureel erfgoed en vereenvoudigen de koppeling tussen behoud van 

cultuurhistorische kwaliteit en gebiedsontwikkelingen, een belangrijke doelstelling uit de 

Nota Belvedere (paragraaf 3.2).  Marlet et. spreken in dit kader over het afromen van 

het consumentensurplus doormiddel van prijsbeleid. Onder de term consumentensurplus 

verstaan zij: de (impliciete) bereidheid om voor de aanwezigheid van in dit geval 

cultureel erfgoed te betalen. Dit is volgens hen mogelijk als kwantitatief valt te 

onderbouwen hoe groot dit voordeel is (2007).  

 

In paragraaf 3.5. wordt beschreven hoe doormiddel van value capturing gebruik gemaakt 

kan worden van de meerwaarde van cultureel erfgoed. Om dit te kunnen doen is het 

belangrijk om zicht te krijgen op wat voor type (maatschappelijk) goed cultureel erfgoed 

is. Dit wordt gedaan in paragraaf 3.4. Met deze laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk 

wordt beoogd om het maatschappelijk belang verder te onderbouwen en te vertalen naar 

de praktische toepasbaarheid van de uitkomsten van dit onderzoek.  

 

Tot slot is naast deze eerder genoemde redenen een bijzonder voor de hand liggende 

reden dat er in Nederland nog maar beperkt onderzoek gedaan is naar wat de invloed is 

van meerdere afzonderlijke omgevingskenmerken op de prijs van woningen (Visser, Van 

Dam, 2006). Dit geldt zeker ook voor de omgevingsvariabele cultureel erfgoed. Wel 

worden er positieve verbanden verondersteld tussen de aanwezigheid van cultureel 

erfgoed of monumenten en de ontwikkeling van wijken (Brouwer, 2008; Coulson et, 

2001; Leichenko et al., 2001). Het onderzoek naar De prijs van de Plek was het eerste 

grootschalige onderzoek tussen waardekenmerken van een woningen en woningprijs. 

Naast dit grootschalige onderzoek hebben onder andere Marlet (investeren in veiligheid: 

de opbrengsten, 2006) en Hilgers (waardecreatie door investeringen in infrastructuur, 

2008) soortgelijk onderzoek uitgevoerd voor specifieke waardekenmerken. In hoofdstuk 

5 zullen meerdere nationale en internationale onderzoeken beschreven worden.   

 

3.4  Cultureel erfgoed als economisch goed  

Om de positie van cultureel erfgoed in de westerse maatschappij te kunnen begrijpen is 

het belangrijk om zicht te krijgen op wat voor type goed cultureel erfgoed vanuit 

economisch perspectief is.  

 

In paragraaf 3.2 is een overzicht op hoofdlijnen gegeven van het beleid ten aanzien van 

cultureel erfgoed in Nederland. Dit beleid is vooral gericht op de kosten van cultureel 

erfgoed. De positieve opbrengsten voor de omgeving zijn nog onvoldoende in beeld. Dit 

is gezien de aard van cultureel erfgoed als economisch goed ook niet verwonderlijk. In 

deze paragraaf wordt de vraag gesteld waarom het nodig is om behoud van cultureel 
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erfgoed financieel te stimuleren. Een goed product verkoopt immers zich zelf! In de 

volgende paragraaf wordt vervolgens een beeld gegeven van hoe door middel van value 

capturing opbrengsten van cultureel erfgoed ten gunste van dit cultureel erfgoed 

aangewend kunnen worden. Hierdoor wordt het mogelijk om investeringen in cultureel 

erfgoed op gebiedsniveau te bekijken.  

 

Om te begrijpen wat voor type goed cultureel erfgoed is, gebruiken we een in de 

economie veel gebruikt onderscheid tussen zuiver publieke- en zuivere marktgoederen 

en hun tussenvormen. Hiervoor wordt een indeling gebruikt in de volgende vier 

kwadranten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuivere marktgoederen zijn uitsluitbaar en kennen geen rivaliteit. Ieder product dat u bij 

wijze van spreken bij de supermarkt koopt valt hieronder. U betaalt ervoor en 

consumeert het goed. Onder de categorie clubgoederen valt bijvoorbeeld uw 

kabelaansluiting. Wanneer uw buurman besluit tevens van dezelfde kabelaanbieder 

gebruik te maken zult u hier geen hinder van ondervinden. Echter de kabelmaatschappij 

kan het gebruik van de kabel door uw buurman wel uitsluiten. Onder common-pool 

goederen valt bijvoorbeeld het gebruik van de oceaan. Het is moeilijk om partijen uit te 

sluiten van vissen terwijl de hoeveelheid vis beperkt is. Tot slot kennen we zuiver 

publieke goederen. Het gebruik hiervan is niet uitsluitbaar en kent geen rivaliteit. Vaak 

worden dijken en defensie als publieke goederen genoemd. Zuiver publieke goederen 

kennen de volgende twee kenmerken: 

 

1. De bijkomende kosten om de voordelen van het goed aan meer mensen ter 

beschikbaar te stellen zijn gelijk aan nul. Anders gezegd er bestaat geen rivaliteit 

in de consumptie. De consumptie van het goed door een individu reduceert het 

nut niet dat een ander individu ondervindt bij de consumptie van datzelfde goed.  

2. Mensen kunnen niet uitgesloten worden van de consumptie van het goed, zodra 

het wordt aangeboden. Dit betekent concreet dat mensen die weigeren te betalen 

voor het goed hier niet van uitgesloten kunnen worden (De Borger, Van Poeck 

2004).  

 

Wanneer het niet mogelijk is om burgers uit te sluiten van dit gebruiksgenot, voorzover 

het dus feitelijk niet mogelijk is om een toegangsprijs te vragen, is cultureel erfgoed te 

beschouwen als een publiek goed (Marlet, et. 2007, Navrud et., 2002). Kenmerkend is 

dus dat iedereen hier gebruik van kan maken, gewild of ongewild. Positieve of negatieve 

externe effecten zijn vaak niet te verbijzonderen.  

 

In geval van cultureel erfgoed kun je denken aan een historische binnenstad die vrij 

toegankelijk is of het zicht op de Eifeltoren. Anders is het voor het betreden van een 

gebouw, hier valt een entreeprijs voor te vragen. Echter de positieve effecten die 

veroorzaakt worden doordat een gebouw een bezoekerstroom aantrekt waarvan ook de 

plaatselijke horeca gebruik maakt komen elders terecht. Het gaat dan om het effect van 
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Uitsluitbaar 

Rivaliteit 

Figuur 3.2  Gebaseerd op Webster en Lai 2003 
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een gebouw voor de omgeving. Van dit (positieve) effect is het lastig om partijen uit te 

sluiten. Met andere woorden het genot van cultureel erfgoed voor het individu is vaak 

geheel of gedeeltelijk gratis. Soms moet je betalen om naar binnen te kunnen, maar van 

het zicht op het goed kan iedereen genieten. Hierdoor is het lastig om de economische 

waarde van het goed te bepalen. Wellicht zijn bezoekers best bereid om te betalen voor 

het plezier dat zij ondervinden van het kijken naar cultureel erfgoed.  

 

Om te bepalen of investeringen in cultureel erfgoed zinvol zijn wordt naast de diverse 

cultuurhistorische belangen gekeken naar de positieve effecten voor de (lokale) 

economie. Denk aan de effecten op het toerisme, werkgelegenheid, extra inkomsten uit 

hotelbezoek en waardestijging van onroerend goed. Het probleem bij dergelijke 

afwegingen is niet alleen om de daadwerkelijke waarde van een goed te bepalen, maar 

mede  zoals hierboven beschreven de positieve externe effecten (Bowitz, Ibenholt, 

2008). Dit vraagstuk is kenmerkend voor publieke goederen. De koppeling tussen 

investeringen in een goed en inkomsten uit dit goed ontbreekt geheel of gedeeltelijk.  

 

Door het ontbreken van deze koppeling is de potentiële verdiencapaciteit van cultureel 

erfgoed lager dan deze zou kunnen zijn en is overheidsingrijpen nodig om deze goederen 

in stand te houden. Dit probleem doet zich vaker voor. Vaak is het niet de overheid 

waarbij de baten van haar eigen investeringen terecht komen. Via instrumenten die we 

samen kunnen vatten onder de term value capturing worden hier oplossingen voor 

gezocht.   

3.5  Value Capturing  

Er zijn verschillende methoden om toch een koppeling te kunnen leggen tussen 

investeringen en inkomsten ten gevolge van deze investeringen. Laten we beginnen met 

een voorbeeld.  

 

De oude binnenstad van Havanna is als gebied aangemerkt als Unesco cultureel 

werelderfgoed. Het historische karakter van de oude binnenstad trekt ieder jaar vele 

bezoekers. In Havana wordt veel geïnvesteerd in de oude binnenstad. Dit wordt gedaan 

zonder subsidies van de nationale overheid zoals dat in Nederland het geval zou zijn 

geweest. Sterker nog vanuit het gebied moet ieder jaar een afdracht worden betaald aan 

de nationale overheid.  

 

Dit is mogelijk door de centrale aansturing op en het beheer van de binnenstad door één 

organisatie. In de oude binnenstad van Havana is bijvoorbeeld het grootste gedeelte van 

de detailhandel, maar ook de hotels en restaurantjes in handen van deze organisatie die 

verantwoordelijk is voor de renovatie en het beheer5 van dit gebied. Hiermee ontstaat 

een direct verband tussen het aantal bezoekers en het kunnen verdienen aan cultureel 

erfgoed. De uitgaven van met name toeristen in de historische binnenstad komen 

immers als inkomsten terecht ten gunste van deze binnenstad.  

 

Het model lijkt ogenschijnlijk simpel en de gedachte erachter is dat de waarde of de 

verdiencapaciteit van cultureel erfgoed, de positieve externe effecten, daar terecht 

komen waar ook de kosten worden gemaakt. In onze maatschappij spreken we over 

value capturing. Een hulpmiddel hierbij is het zoveel mogelijk uitsluitbaar en rivaliserend 

maken van goederen. Hiermee veranderen zij van een publiek goed naar een marktgoed. 

De gangbare manier is om een prijskaartje aan het gebruik te hangen. Hiervoor is het 

belangrijk om zicht te krijgen op de bereidheid om te betalen voor een goed. Met dit 

onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van inzicht in de waarde van 

cultureel erfgoed bij gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt in de eerste plaats onderzocht 

wat de positieve invloed is van cultureel erfgoed op de woningprijs. Minder uitgebreid zal 

ook gekeken worden naar de (meer) prijs die men bereid is om te betalen voor het 

wonen in een object dat bestempelt is als cultureel erfgoed. 

 

                                                 
5
 Oficina del Historiador 
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Value capturing is in dit onderzoek dan niets meer en minder als het gebruik maken van 

deze meerwaarde die gecreëerd wordt door het investeren in cultureel erfgoed. Hiermee 

ontstaat een direct verband tussen genot en opbrengsten aan de ene kant en kosten aan 

de andere kant. Uit onderzoek van Ruijgrok blijkt dat mensen genot ontlenen aan het 

wonen in een historisch gebouw of historische omgeving. Dit genot uit zich in de prijzen 

van onroerend goed. Echter deze meerwaarde voor de prijzen van onroerend goed wordt 

normaal gesproken niet meegenomen bij de waardering van cultureel erfgoed (Ruijgrok, 

2006). Door het toepassen van Value capturing in combinatie met een onderbouwde 

financiële meerwaarde van het onroerend goed wordt dit mogelijk gemaakt.  

 

In het vervolg van deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op het begrip 

value capturing. In dit onderzoek wordt verschillende malen naar het begrip value 

capturing verwezen als een belangrijk instrument om de meerwaarde van cultureel 

erfgoed aan dit culturele erfgoed ten goede te laten komen. 

 

Zonder deze mogelijkheid zou het immers weinig nut hebben om onderzoek te doen naar 

deze meerwaarde. Enige kennis van het begrip value capturing is voor dit onderzoek 

daarom  van belang en geeft een beeld van de toepassingmogelijkheden van de 

uitkomsten.  

 

Investeringen in de fysieke omgeving creëren op verschillende fronten waarde. Zo kan 

bijvoorbeeld een investering in een locatie een waardeverhogend effect hebben op de 

grondprijs van een aangrenzend perceel of levert een investering in wijkvernieuwing een 

waardestijging van huizen op in de betreffende omgeving. Een investering in de 

gebouwde omgeving levert daarom vaak meer waarde op dan alleen de waardestijging 

van het betreffende object. In de theorie over publieke goederen paragraaf 3.4. spraken 

we over positieve effecten. Met andere woorden publieke investeringen komen vaak tot 

uiting door een stijging van de locatiewaarde. Om deze prijsinvloeden in de mark tot 

uitdrukking te laten komen kunnen instrumenten van value capturing ingezet worden, 

waarbij een deel van de waardestijging geoormerkt wordt ter financiering van 

investeringen die deze waardestijging veroorzaken. Het beprijzen en het internaliseren 

van deze externe baten, leidt tot een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten en 

vergroot de basis voor investeringen in objecten die niet meteen winstgevend zijn 

(Offermans, Van der Velde, 2004). 

 

Offermans en Van der Velde omschrijven value capturing als een verzamelnaam voor 

instrumenten die het mogelijk maken waardevermeerdering van grond en onroerend 

goed, ontstaan door publiek handelen, direct dan wel indirect af te romen en aan te 

wenden voor activiteiten die deze waardestijging veroorzaken. 

 

Er zijn verschillende manieren van value capturing. Offermans en Van der Velde 

omschrijven drie methoden voor de vastgoedmarkt die alle weer specifieke instrumenten 

kennen. 

 

 Instrumenten die zich richten op nieuwe vastgoedontwikkeling door middel van 

vrijwillige afdrachten dan wel wettelijk verplichte heffingen 

 Instrumenten die zich richten op al het vastgoed in een bepaald gebied (verplicht) 

 Instrumenten die gebruik maken van interne verrekening (vrijwillig of verplicht). 

 

Recent is het door de nieuwe grondexploitatiewetgeving die ingevoerd is met de Wet 

ruimtelijke ordening een stuk eenvoudiger geworden om tot value capturing over te 

gaan. De komende tijd moet blijken of dit nieuwe instrumentarium goed functioneert en 

ook daadwerkelijk ingezet kan worden om de waardestijging van locaties ten gevolge van 

publieke investeringen af te romen.  
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In dit onderzoek zal verder niet onderzocht worden welke instrumenten van value 

capturing het meest succesvol toegepast kunnen worden.  

Met deze twee afsluitende paragrafen van dit hoofdstuk is vooral beoogd een verklaring 

te bieden voor het bestaande beleid ten aanzien van cultureel erfgoed en hoe het beter 

zicht krijgen op de opbrengsten van cultureel erfgoed hierin verandering kan 

aanbrengen. Hiervoor is het begrip value capturing beschreven. Door in het cultuur 

historisch beleid de focus te verbreden met de opbrengsten van cultureel erfgoed 

ontstaan er meer mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling. Dit onderzoek draagt er 

toe bij om meer zicht te krijgen op deze opbrengsten. 
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4.  Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst voor dit onderzoek. In paragraaf 

4.1 staat de theorie over waarde en waardebepaling van woningen centraal. Er wordt 

inzicht geboden in welke factoren van invloed zijn op de waarde van een woning. In 

paragraaf 4.2 wordt specifiek ingegaan op de waarden van cultureel erfgoed. Blijken zal 

dat met name de belevingswaarde hierbij van belang is. In paragraaf 4.3 wordt deze 

belevingswaarden gekoppeld aan inzichten omtrent leefstijlen. Dit wordt gedaan om een 

beter zicht te krijgen op de groepen woonconsumenten die wellicht bereid zijn om meer 

te betalen voor het wonen in een omgeving met cultureel erfgoed. In paragraaf 4.4 

worden de in dit hoofdstuk besproken theorie gebundeld tot een overzichtelijk model dat 

gehanteerd zal worden in dit onderzoek. Dit model is een verdieping van het 

onderzoeksmodel in paragraaf 2.4.  

4.1  Waardebepaling 

Een gebruikelijke economische benadering van de waardebepaling van een goed is om 

een standaard vraag- en aanbodmodel toe te passen. De waarde van een goed wordt 

vervolgens afgeleid uit het punt in het kwadrant waar vraag- en aanbod elkaar kruizen. 

De vraag is echter of dit wel zo makkelijk is. De huizenmarkt is immers sterk 

gesegmenteerd. De gebruikelijke vraag- en aanbodmodellen zeggen weinig over deze 

segmentering en over de factoren die van invloed zijn op de waarde van een woning. Een 

uurtje rondkijken op Funda leert ons als snel dat voor hetzelfde type woning totaal 

verschillende prijzen worden betaald in verschillende steden, maar ook binnen steden in 

de verschillende wijken. Zo kost een arbeiderswoning uit de jaren dertig in Arnhem-Zuid 

tussen de €120.000 en de €160.000, terwijl hier in Arnhem-Noord gerust €220.000,- tot 

€280.000,- voor wordt gevraagd. Op deze wijze beschouwd zou je kunnen concluderen 

dat vrijwel iedere woning zijn eigen vraag en aanbod model kent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Overigens wordt er in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen prijs en waarde. De 

prijs van een object wordt gedefinieerd als de daadwerkelijke marktprijs die tot stand is 

gekomen. De waarde is minder gemakkelijk te definiëren en te bepalen dan de prijs. 

Waar de prijs door de markt wordt bepaald, is de waarde een schatting van de meest 

waarschijnlijke verkoopprijs, in feite dus een simulatie van de markt (Hilgers, 2008). In 

dit onderzoek zullen de begrippen prijs en waarde door elkaar worden gebruikt in de 

betekenis van de prijs van een woning zoals die op de mark tot stand komt.   

 

De sterke segmentering komt doordat de woningmarkt een aantal specifieke kenmerken 

kent waarmee deze markt zich onderscheidt van veel andere markten. Kiel en Zabel 

beschrijven een woning als een ongebruikelijk goed in drie dimensies: heterogeniteit, 

duurzaamheid en immobiliteit (onroerende goederen) (2008). Heterogeniteit maakt de 

  

Figuur 4.1  Jaren dertig arbeiderswoningen 
Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid.  
Bron: www.funda.nl 
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vraagprijs: € 135.000 
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huizenmarkt ondoorzichtig, zelfs al hebben we te maken met fysiek gezien dezelfde 

woningen, dan nog zijn er voldoende factoren die er toe bijdragen dat beide woningen 

moeilijk te vergelijken zijn. Onder duurzaamheid verstaan we de lange periode dat 

huizen meegaan. Zo is bijna de helft van de Nederlandse woningvoorraad gebouwd voor 

1960 (CBS, 2010) en inmiddels dus minimaal 50 jaar oud.  

 

De waarde van een woning kan in zijn levensduur behoorlijk fluctueren. Dit betekent dat 

de waarde van een woning alleen binnen beperkte tijdseenheden vergelijkbaar is met 

andere woningen. Spit en Needham maakten in hun onderzoek naar de huizenmarkt in 

Nederland gebaseerd op Kruijt (1974) een onderscheid tussen interne en externe 

factoren. Onder de eerste vallen kenmerken van de woning en de omgeving en onder de 

tweede vallen kosten die voor de gehele markt een zelfde effect hebben in een bepaald 

tijdsbestek, denk bijvoorbeeld aan macro economische variabelen als de rentestand en 

hoog- en laagconjunctuur (1987). Deze factoren zorgen er voor dat de prijzen van 

woningen ongeacht andere factoren door de tijd fluctueren. Tot slot verschillen huizen 

van de meeste ander goederen in de zin dat zij niet verplaatsbaar zijn. Huizen zijn 

gebouwd in een bepaalde omgeving en de ontwikkeling van die omgeving heeft een 

bepaalde invloed op de waarde van de woning. De koper van een woning koopt immers 

niet alleen het genot van de woning maar gelijktijdig het genot of wellicht de ergernis 

van de omgeving. Brouwer geeft in een ruwe schatting aan dat de helft van alle 

prijsverschillen tussen vergelijkbare woningen te verklaren zijn door lokale 

omstandigheden (2008). Het belang van de locatie wordt door Kiel en Zabel in de studie 

Location, Location, Location onderschreven. In wat zij omschrijven als de “3L approach to 

house price determination” doen Kiel en Zabel onderzoek naar deze belangrijke factor op 

drie schaalniveaus, de Metropolitian Statistical Area, de stad of het dorp en de straat. Zij 

komen op basis van hedonische regressieanalyse tot de conclusie dat op alle drie de 

niveaus statistisch relevante variabelen zijn die de prijs van een woning bepalen. 

Brouwer gebruikt in zijn inleiding over wijken van waarde een soortgelijke indeling. 

Evenals in het onderzoek van Kies en Zabel beschrijft hij het belang van de locatie en de 

verschillende invalshoeken waarmee je het begrip locatie kunt omschrijven. Hij maakt 

gebruik van de volgende indeling: 

 

 Locatie als directe fysieke context van de woning 

 De positie van de locatie binnen de regio 

 De positie van de locatie in nationale context 

 

Op ieder schaalniveau zijn er weer andere spelers actief en andere markten van invloed 

(Brouwer 2008). Bij de locatie als directe fysieke context valt te denken aan de straat, 

bijvoorbeeld de achterburen die de waarde van de omgeving positief beïnvloeden met 

een goed onderhouden tuin of negatief met veel geluidsoverlast. Bij de positie binnen de 

regio gaat het om de afstand van voorzieningen, hoever moet er gereisd worden om een 

theater of bioscoop te bezoeken. De positie van de locatie in de nationale context heeft 

vooral te maken met de nabijheid van werkgelegenheid. Daar waar de meeste banen 

zijn, zijn de huizen het duurst.  

 

Naast de bovenstaande indeling gebruikt Brouwer ook de indeling structurele, 

conjuncturele en incidentele factoren. Wanneer je beide combineert levert dit een 

kwadrant op met 9 mogelijkheden. De veronderstelling is echter dat slechts enkele 

combinaties relevant zijn voor de waardeontwikkeling van woningen. Het gaat om de 

volgende combinaties: 

 

 Nationale en regionale conjunctuur: rente, inkomen, demografie, prijzen, vraag 

en aanbodverhoudingen etc. In de categorie vallen onder andere de factoren die 

Spit en Needham als externe factoren omschrijven. 

 Locale structuur van de wijk: samenstelling van de bevolking, woningvoorraad, 

omgeving, voorzieningen, bereikbaarheid etc. 

 Locale interventies ten aanzien van vastgoed en maatschappelijke activiteiten 

welke van belang zijn voor het functioneren van de wijk (2008). 
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Overigens is het erg risicovol om absolute uitspraken te doen over wat de invloed is van 

bepaalde variabelen op de woningprijs. De invloed is nog weerbarstiger dan in 

bovenstaande indeling van variabelen wordt geschetst. Op zich zelf houden de variabelen 

wel stand, maar worden ze in verschillende omstandigheden anders gewaardeerd. Uit 

vergelijkend onderzoek tussen de factoren die een locatie aantrekkelijk maken tussen 

Helsinki en de Randstad blijkt dat dezelfde variabelen minder of meer correleren met de 

woningwaarde afhankelijk van het gebied en het type woning. Met name de variabelen 

bereikbaarheid en een aangename woonomgeving (pleasantness) worden als belangrijk 

ervaren. Deze laatste variabel sluit aan bij een pluralistische voorkeur van kopers voor 

een bepaalde woonomgeving, passend bij de individuele leefstijl. Opvallend in het 

onderzoek is dat met name factoren die met de woning zelf te maken hebben in 

Amsterdam meer worden gewaardeerd dan in Helsinki. Dit heeft waarschijnlijk te maken 

met de monotone woningvoorraad in Helsinki en dus het gebrek aan keus. Kaoko maakt 

in zijn onderzoek geen gebruik van statistische modellen. Zijn conclusies zijn gebaseerd 

op survey onderzoek met semi gestructureerde vragenlijsten onder vastgoeddeskundigen 

en overheidspersoneel werkzaam in de ruimtelijke planning (Kauko, 2006).  

 

Song en Quercia hebben vergelijkend onderzoek gedaan naar de invloed van 

omgevingsvariabelen op buurtniveau op de prijs van woningen. Hiervoor hebben zij door 

middel van regressieanalyse de invloed van kenmerken van de ruim opgezette suburbane 

wijken vergeleken met kenmerken van wat zij noemen neo-traditional wijken. Hiermee 

bedoelen zij wijken die een hogere bebouwingsdichtheid kennen, meer voorzieningen op 

loopafstand en voetgangersvriendelijk zijn. Voor  de uitvoering van dit onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van hedonische prijstheorie. De aanname die zij voor het onderzoek 

hadden was dat invloed van een variabele op de woningprijs zal verschillen per 

woonsegment. De uitkomsten ondersteunen deze aanname. In de traditionele 

Amerikaanse wijken worden elementen als een ruime kavel en veel vierkante meters 

zwaarder gewaardeerd. In de neo-traditionele wijken wordt weer meer waarde 

toegeschreven aan elementen als bereikbaarheid van winkels op loopafstand en 

ontsluiting per openbaar vervoer. Ook uit diverse ander onderzoeken komt deze 

segmentering van de woningmarkt duidelijk naar voren.  

 

Grigsby et al. omschrijven deelmarkten als volgt: 

 

A sub-market can be defined as a set of properties that are close substitues for another, 

but relatively poor subsitutes for the properties in other submarktes (1987).  

 

Song en Quercia concluderen dat deelmarkten onderscheiden kunnen worden op basis 

van de volgende kenmerken: Type woningen, eigenschappen van de woning, 

demografische en sociaal-maatschappelijke samenstelling van de buurt, geografische 

ligging en fysieke opbouw van de wijk (1987). 

 

In Nederland is het meest uitgebreide onderzoek gedaan naar de effecten van 

omgevingsvariabelen in het onderzoek De prijs van de plek. In dit onderzoek wordt voor 

een groot aantal variabelen gekeken wat de invloed is op de woningprijs. Ook hierbij 

wordt gebruik gemaakt van hedonische prijstheorie (Visser, Van Dam, 2006). 

Verondersteld wordt dat het effect van de woonomgeving niet voor alle woningen en op 

alle plekken gelijk zal zijn. In dit onderzoek wordt daarom een onderscheid gemaakt 

tussen grondgebonden woningen en appartementen en stedelijke en landelijke 

woonomgevingen. Een indeling die eerder ook gebruikt werd door Kauko (2006) in zijn 

onderzoek naar wat een locatie aantrekkelijk maakt voor de woonconsument. Naast het 

segmenteren van de markt in landelijk of stedelijk wonen en grondgebonden of niet 

grondgebonden woningen, wordt ook gekeken in welke mate regionale verschillen in 

woningprijzen worden verklaard uit woonomgevingskenmerken. Hiermee vindt een 

verdere segmentering naar regio plaats.  
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In de Nederlandse literatuur wordt momenteel het meeste gebruik gemaakt van de door 

Visser en Van Dam gehanteerde indeling (2006).  

 

1. Fysieke woning kenmerken 

Onder de fysieke woningkenmerken vallen variabelen als: woningtype, oppervlakte, 

inhoud, aantal kamers, aanwezigheid van CV, tuin of garage, staat van onderhoud 

etc. 

Veelal komt uit onderzoek naar voren dat de woningprijs voor een groot deel (tot 

50%) bepaald wordt door de fysieke woningkenmerken. Het is daarbij vooral de 

omvang van de woning (oppervlakte, inhoud) die een doorslaggevende rol speelt in 

de prijsvorming. In het onderzoek van Visser en Van Dam zijn de woningprijzen 

gecorrigeerd voor de oppervlakte van de woning hierdoor wordt de bijdrage van de 

fysieke woningkenmerken gereduceerd tot zo‟n 28%.  

 

2. Fysieke kenmerken van de woonomgeving 

Onder deze categorie vallen kenmerken als de hoeveelheid groen en water, de 

bebouwingsdichtheid in de buurt, de aard en de kwaliteit van de gebouwde omgeving 

en de kwaliteit van de openbare ruimte in de buurt. Onder deze categorie valt ook het 

aandeel cultureel erfgoed in een wijk. In het onderzoek van Visser en Van Dam is 

deze variabele niet meegenomen. Uit het onderzoek blijkt dat in het stedelijk gebied 

met name het percentage recreatief groen positief bijdraagt aan de woningprijs en 

heeft de nabijheid van een bedrijventerrein een negatief effect. Opvallend is dat in dit 

onderzoek slechts een bescheiden belang werd toegekend aan fysieke 

omgevingskenmerken. Onderzoek van Groenland en Visser naar de 

waardeverhogende effecten van nieuwbouw op de woningen in de directe omgeving 

geeft een ander beeld. Zij onderzochten de invloed van de bouw van 96 portiekflats 

en renovatie van 387 woningen op de woningprijs in de buurt. Hierbij werd een 

cumulatief positief effect gemeten van circa € 6 mln (2008). De beelden ten aanzien 

van de invloed van omgevingskenmerken op de prijs van een woning lijken te 

verschillen.  

 

3. Sociale kenmerken van de woonomgeving 

Bij deze categorie gaat het feitelijk om de sociale status van een wijk. Deze wordt 

gemeten aan de hand van variabelen als: de bevolkingssamenstelling, het 

werkeloosheidscijfer, het percentage huur- en koopwoningen, en het gemiddelde 

inkomen in de buurt. Woningen die in omgevingen staan met een lagere sociale 

status kennen een gemiddeld lagere prijs per vierkante meter. 

 

4. Functionele omgevingskenmerken 

De functionele omgevingskenmerken hebben betrekking op de bereikbaarheid van en 

afstand tot allerlei voorzieningen, infrastructuur en werkgelegenheid vanuit de 

woning.  

Het belang van functionele omgevingskenmerken voor het stedelijk gebied is groot. 

Twee kenmerken springen eruit. Ten eerste is werkgelegenheid in de nabijheid een 

prijsbepalende factor: hoe meer bereikbare banen hoe hoger de woningprijs. Vooral 

in het stedelijk gebied leidt de bereikbaarheid van banen tot grote verschillen in de 

prijs van woningen. Ten tweede is de nabijheid van een autosnelweg van invloed op 

de woningprijs. De directe nabijheid van een autosnelweg leidt in de stad tot lagere 

woningprijzen, in het landelijk gebied daarentegen tot hogere woningprijzen. 

 

Ten behoeve van dit onderzoek kan op basis van de hierboven beschreven 

woningkenmerken een eerste schematische indeling gemaakt worden van factoren die 

van invloed zijn op de woningprijs. 
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De vier hierboven beschreven kenmerken vormen veelal de basis voor het kwantitatieve  

onderzoek dat in hoofdstuk vijf beschreven wordt. Geconstateerd is dat de invloed van 

de verschillende kenmerken afhankelijk is van een aantal factoren. Er is bijvoorbeeld een 

aantoonbaar verschil in de waardering van variabelen tussen stedelijk en suburbaan of 

landelijk wonen (Kauko, 2006; Visser en Van Dam onderscheiden 2006). De 

woningmarkt is met andere woorden gesegmenteerd, verschillende groep 

woonconsumenten hechten aan een andere waarde aan bepaalde waardekenmerken. 

Voor de uitvoering van dit onderzoek betekent dit dat de meerwaarde die cultureel 

erfgoed kan hebben waarschijnlijk vooral zal gelden voor specifieke groepen 

woonconsumenten. Voor andere woonconsumenten is het waarschijnlijk een 

omgevingsvariabele die een buurt aangenaam kan maken, maar zal de aanwezigheid van 

cultureel erfgoed een minder dominante rol spelen in de koopoverweging.  

 

In deze paragraaf is in algemene zin beschreven wat de relatie is tussen verschillende 

kenmerken van de woningen en de prijs van deze woning. In de volgende paragraaf 

wordt specifiek ingegaan op de positieve invloed die cultureel erfgoed kan hebben op de 

waardeontwikkeling van een woning.  

4.2  Waarden van cultureel erfgoed 

In deze paragraaf worden de waarden van cultureel erfgoed beschreven. Zicht op deze 

factoren is belangrijk om te kunnen verklaren wat de meerwaarde van cultureel erfgoed 

kan zijn bij de ontwikkeling van nieuwe woonomgevingen waarin bestaand   culturele 

erfgoed een belangrijke rol speelt.  

 

Over het belang van cultureel erfgoed verschillen de meningen. De ene persoon 

beschouwt cultureel erfgoed als een stuk historie dat niet verloren mag gaan, terwijl de 

Figuur 4.2  Waardekenmerken 
Bron: Visser en Van Dam, 2006;  Spit, Needham, 1987 
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ander het veel meer associeert met een bepaalde life-style of image. De ene partij ziet 

cultureel erfgoed als een kans, terwijl het voor de ander toch vooral een last is bij 

bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling. De staatssecretaris van OCW benadruk de sociaal 

maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed. In haar beleidsbrief aan de 2e-Kamer 

schrijft de staatssecretaris van OCW het volgende:  

 

“Het culturele erfgoed vormt de materiële neerslag van onze gedeelde cultuur en 

geschiedenis. Het is niet een veilige haven om je nostalgisch in beschermd te weten. 

Kennis van ons erfgoed draagt bij aan een cultureel zelfbewustzijn dat onmisbaar is in 

een multiculturele samenleving”(2003) . 

 

Hiermee benadrukt de staatssecretaris vooral het educatieve en publieke belang van 

cultureel erfgoed. Er zijn echter vele belangen of waarden aan cultureel erfgoed toe te 

kennen. In dit onderzoek zal met name gekeken worden naar de meerwaarde van 

cultureel erfgoed voor de directe omgeving. Het behouden en integreren van 

cultuurhistorische kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkeling kan een duidelijke meerwaarde 

opleveren, zowel in materiële als in immateriële termen.  

 

In de Nota Belverdere worden cultuurhistorie en cultureel erfgoed als dragers van 

culturele identiteit en als te benutten kwaliteit van de leefomgeving beschouwd. 

Hieronder vallen de volgende aspecten: 

 

- Identiteit en zingeving; Cultuurhistorische kwaliteiten verschaffen bewoners 

van een dorp, stad, streek of land een gevoel van eigenheid. 

- Contrapunt voor mondialisering;  Behoefte aan historisch verankerde identiteit 

versus de dominante invloed van een nivellerende mondiale cultuur. 

- Informatiebron; Cultuurhistorie is een bron van geschiedenisonderwijs en 

voorlichting voor zowel educatieve als toeristische doeleinden. 

- Inspiratiebron; Cultuurhistorie vormt een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe 

(ruimtelijke) ontwikkelingen. 

- Esthetische waarde; Hierbij gaat het om het genot of het plezier dat men 

beleeft aan een variatie van het totale scala aan karakteristieke bouwstijlen en 

landschappen. 

- Ecologisch belang; Bijdrage aan biodiversiteit 

- Economisch belang; Cultuurhistorische kwaliteit leidt al snel tot een hogere 

marktwaarde en biedt grote mogelijkheden voor recreatie en toerisme (1999). 

 

Met behulp van deze indeling valt de relatie te leggen tussen cultureel erfgoed en de 

veronderstelde positieve invloed hiervan op haar omgeving. We gebruiken hiervoor het 

begrip ruimtelijke kwaliteit. Waarbij we veronderstellen dat ruimtelijke kwaliteit bestaat 

uit: 

 

- Gebruiksswaarde; wonen, werken, recreëren 

- Belevingswaarde;  cultureel besef, diversiteit, aanwezigheid van specifieke 

kenmerken en identiteit 

- Toekomstwaarde; robuustheid, duurzaamheid, aanpasbaarheid, flexibiliteit en 

geschiktheid voor nieuwe gebruikersvormen 

 

Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om een integraal kwaliteitsbegrip waarin de hierboven 

genoemde drie waarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Deze opbouw is in de 

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988) voor het eerst geïntroduceerd en is nog steeds 

van toepassing (Actieprogramma Ruimte en Cultuur, 2005).  

Schematisch kunnen nu de gebruikte aspecten uit de nota Belvedere en de waarden van 

cultureel erfgoed  uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening als volgt weergegeven 

worden: 
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 Gebruikswaarde Belevingswaarde Toekomstwaarde 

Identiteit en 

zingeving 

 X  

Contrapunt voor 

mondialisering 

 X  

Informatiebron X   

Inspiratiebron  X  

Esthetische 

waarde 

 X  

Ecologische 

waarde 

  X 

Economisch 

belang 

  X 

 
Tabel 4.1  Waarden van cultureel erfgoed 

 

Vanuit ruimtelijke kwaliteit gezien levert cultureel erfgoed vooral een belangrijke bijdrage 

aan de belevingswaarde van de omgeving. Het aspect economische belang in de 

bovenstaande indeling kan tweeledig bekeken worden. Ten eerste kan gesteld worden 

dat ieder object een bepaalde prijs heeft en daarmee een economisch belang. In die zin 

kan het aspect afzonderlijk beschouwd worden. Ten tweede en meer passend bij dit 

onderzoek kan verondersteld worden dat de overige 5 aspecten en de ruimtelijke 

waarden het economisch belang verklaren. Dit economisch belang is uiteraard groot voor 

de toeristische sector. In dit onderzoek zal deze buiten beschouwing worden gelaten en 

richten we ons op het aspect woningenwaarde als onderdeel van het economisch belang. 

De relatie tussen aspecten van cultureel erfgoed, gebruikswaarden, de woningwaarde en 

het economisch belang kan volgens onderstaande figuur gelegd worden.  

 

 

 

 
 

 

 

In dit model vormt met name de belevingswaarde als onderdeel van de ruimtelijke 

waarde een belangrijke bijdrage aan het economisch belang. Ook in eerder onderzoek 

van Dahlin naar de sociale aspecten van de bescherming van cultureel erfgoed speelt de 

belevingswaarde een prominente rol. Uit dit onderzoek komt naar voren dat historische 

gebouwen een waarde hebben voor mensen op drie niveaus: ze geven een plek 

identiteit, ze geven groepsidentiteit en persoonlijke identiteit (Dahlin et, 2003). Marlet 

voegt hier aan toe dat cultuur, waaronder cultureel erfgoed zich uit in trots op de stad en 

de woonomgeving (Marlet et, 2007). Geredeneerd vanuit deze belevingswaarden en het 

veronderstelde economische belang moet voorkomen worden dat op grote schaal het 

waardevolle uit het verleden kapot wordt gemaakt.  

 

De wijze waarop wij met onze ruimtelijke ordening omgaan speelt hierbij een belangrijke 

rol. Bij een onzorgvuldige ruimtelijke ordening en planontwikkeling, ongevoelig voor 

historische waarden kunnen ruimtelijke veranderingen leiden tot verschraling en 

nivellering, tot het verdwijnen van stedelijke en landschappelijke karakteristieken en 

regionale verschillen, en tot ruimtelijke en maatschappelijk „geheugenverlies‟ aldus de 

Nota Belvedere (1999).  

 

Figuur 4.3  Economisch belang van cultureel erfgoed 
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Eerder werd ook in de nota Stedenland-Plus al aangegeven dat ruimtelijke ordening meer 

is dan het accommoderen van gebruiksfuncties. Volgens deze nota is de ruimtelijke 

ordening in haar opdracht geslaagd als het resultaat getuigt van economische 

concurrentiekracht, sociale cohesie, ecologische duurzaamheid en culturele identiteit 

(Stedenland-Plus, 1998). 

 

In dit onderzoek zullen de diverse aspecten van cultureel erfgoed gecombineerd met de 

ruimtelijke waarden zoals die hierboven beschreven zijn vooral dienen als verklaring voor 

het veronderstelde positieve effect dat cultureel erfgoed kan hebben op de waarde van 

een woning. De belevingswaarde speelt hierbij de belangrijkste rol.  

 

De vraag is uiteraard of het positieve verband tussen belevingswaarde van cultureel 

erfgoed en de prijs van woningen ook inderdaad te leggen valt. In hoofdstuk 5 worden 

diverse onderzoeken beschreven waaruit valt af te leiden dat er inderdaad een positief 

verband verondersteld mag worden. Hier wordt volstaan met aan te geven dat uit 

onderzoek is gebleken dat vooroorlogse grondgebonden woningen een duidelijke 

meerwaarde hebben. Woningen in stedelijke omgevingen van voor 1906 blijken  voor 

gemiddeld      € 233,- per vierkante meter duurder verkocht te worden dan woningen uit 

de bouwperiode 1970-1990. (Visser, Van Dam, 2006). Ook uit onderzoek van Hilgers 

blijkt dat men bereid is te betalen voor “ deze belevingswaarde” . De hoogste vierkante 

meter prijzen in Amsterdam worden betaald voor de oude panden in Oud Zuid. Veel van 

deze panden zijn slecht van kwaliteit. Toch lijken zij een grote aantrekkingskracht te 

hebben op bepaalde groepen (2008). Dit zelfde blijkt ook uit onderzoek van MC Taggart 

in zijn onderzoek naar gentrification in Nijmegen. Een groot aandeel vooroorlogse 

woningen blijkt volgens deze onderzoeken een belangrijke factor te zijn voor een 

aantrekkelijke wijk (2009).  

 

In deze paragraaf is een verband gelegd tussen de aspecten van cultureel erfgoed, 

waarden van ruimtelijke kwaliteit, woningwaarde en uiteindelijk het economisch belang. 

De veronderstelling kan nu gedaan worden dat een hogere ruimtelijke kwaliteit, door een 

hogere vastgoedwaarde een economisch belang heeft. Cultureel erfgoed maakt onderdeel 

uit van deze ruimtelijke kwaliteit en kan in die zin een waardemaker zijn.  

 

Echter niet alle woonconsumenten zullen dezelfde waarde hechten aan de aanwezigheid 

van cultureel erfgoed. Slechts bepaalde groepen woonconsumenten zullen bereid zijn een 

bepaalde meerwaarde te betalen voor het wonen in een omgeving met cultureel erfgoed. 

Hierbij is de  al dan niet positieve beleving die men ondervindt van dit culturele erfgoed 

van belang. In projectontwikkeling probeert men deze belevingswaarde te koppelen aan 

leefstijlen. Leefstijlen kunnen gezien worden als een erkenning van een gesegmenteerde 

woningmarkt. Voor projectontwikkeling is het belangrijk om te weten welke leefstijl 

waarde hecht aan bepaalde waardekenmerken. 

 

In de volgende paragraaf zal een korte introductie worden gegeven in verschillende 

leefstijlen waarvan bij gebiedsontwikkeling gebruik gemaakt wordt.  

4.3  Leefstijlen  

In de vorige paragraaf is gesproken over de belevingswaarden van cultureel erfgoed en 

in paragraaf 4.1 over segmentering van de markt. Bij belevingswaarden gaat het om 

factoren als cultureel besef, diversiteit, aanwezigheid van specifieke kenmerken en 

identiteit. Het zijn dit soort factoren die gebruikt worden voor de indeling in leefstijlen 

waarmee woonconsumenten worden geclusterd. Deze clustering wordt gebruikt bij het 

ontwikkelen en in mindere mate ook bij de herstructurering van woonwijken. Getracht 

wordt een woonmilieu te ontwikkelen voor specifieke clusters van woonconsumenten. De 

veronderstelling hierbij is dat de consument zich tot dit woonmilieu aangetrokken zal 

voelen en bereid is voor de kwaliteit of kenmerken van de nieuwe wijk een meerprijs te 

betalen. In deze paragraaf worden ter illustratie enkele leefstijlen beschreven. Deze zijn 

gebaseerd op de woonvisie van 2005 tot er met 2015 van de gemeente Enschede. In 

deze woonvisie worden 8 verschillende leefstijlen onderscheiden: 
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Leestijl Omschrijving 

Opbouwer Jonge huishoudens en gezinnen met wens tot huiselijk 

woonmilieu en buurt geschikt voor kinderen. 

 

Buurtbewoner Huishoudens die zich sterk verbonden voel voelen met de 

buurt/wijk, waarbij gezelligheid en veel sociale contacten in de 

omgeving belangrijk zijn 

Traditioneel Huishoudens gericht op gezinsleven met stabiel patroon en het 

opvoeden van kinderen, waarbij contacten in de buurt zich 

beperken tot een praatje. 

 

Samenlever Carrièregerichte huishoudens met of zonder kinderen met wens 

tot comfortabel woonmilieu, met veel activiteiten 

buitenshuis. 

 

Ongebondene 

 

Huishoudens die zich kritisch opstellen ten opzichte van normen 

en waarden, zij richten hun leven op hun eigen manier in en 

zij zijn niet gebonden aan woonplaats of woning. 

 

Hypermobiel 

 

Huishoudens die weinig binding hebben met de buurt/wijk en zich 

oriënteren op een carrière en een druk sociaal leven 

buitenshuis, waardoor veel tijd onderweg wordt doorgebracht. 

 

Dynamisch 

Individualist 

 

Huishoudens die sterk carrièregericht zijn en veel waarde 

hechten aan vrijheid en privacy. De woning en inrichting dient als 

weerspiegeling van het imago. 

 

Stille luxe 

 

Huishoudens die zich zowel op de carrière als het gezinsleven 

richten. Zij wensen veel vrijheid en ruimte in woning en 

woonomgeving en zijn binnenshuis sterk op privacy gericht. 

 

 

 

  

 

De Stec Groep gebruikt in de markttoets Waalfront een lijst van 18 verschillende 

leefstijlen waaronder bovengenoemde enkele voor dit onderzoek interessante leefstijlen 

zijn: 

 

Leestijl Omschrijving 

Kosmopolieten Kosmopolieten zijn open en kritische wereldburgers die 

postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met 

moderne waarden als maatschappelijk succes, 

materialisme en genieten. 

Opwaarts mobielen De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken 

fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en 

spanning. 

Postmaterialisten Postmaterialisten zijn maatschappelijke idealisten die zichzelf 

willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en 

opkomen voor het milieu. 

Postmoderne 

hedonisten 

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het 

breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn 

geworden. 

 

 

 

 

Tabel 4.2  Leefstijlen 
Bron: Woonvisie gemeente Enschede o.b.v. Inbo & I&O research 

Tabel 4.3  Leefstijlen 
Bron: Stec groep B.V. 2006 
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De bovengenoemde indeling laat zien dat waarschijnlijk niet voor iedere leefstijl cultureel 

erfgoed als onderdeel van het woonmilieu even belangrijk zal zijn. Zo zal de opbouwer 

veel meer belang hebben bij een rustige en veilige woonomgeving voor kinderen, is voor 

de hypermobiel een goede infrastructurele ontsluiting van belang en zal waarschijnlijk 

voor de postmoderne hedonist cultureel erfgoed wel een duidelijke meerwaarde kunnen 

opleveren.  

 

Wel is het belangrijk om hierbij te realiseren welke plek omgevingsfactoren, begrippen 

als identiteit en zelfontplooiing innemen. Dit inzicht maakt duidelijk dat 

omgevingsfactoren als cultureel erfgoed pas interessant worden wanneer aan een veel 

andere wensen is voldaan.  

 
 

 
 

 

 

 

 

De bovenstaande figuur is gebaseerd op de theorie van Maslow. In dit figuur wordt de 

piramide van Maslow gebruikt om behoeften in wijken in te delen. Leent gebruikt deze 

indeling in zijn onderzoek naar Wijken van Waarde. De indeling maakt duidelijk dat er 

eerst aan een aantal basisbehoeften moet worden voldaan alvorens er een volgende stap 

gezet kan worden. De behoeften in wijken koppelt hij vervolgens aan de theorie over de 

Experience Economy. In deze theorie gaat het om vijf manieren van marketing van een 

product of service en het creëren van toegevoegde waarde. Hoe hoger het wijkaanbod in 

de piramide zit, hoe hoger de toegevoegde waarde en hoe aantrekkelijker de wijk is voor 

bewoners (Frijns, 2007). Uiteraard zal niet iedereen en niet iedere wijk de hoogste 

treden van de piramide halen. Interesse in Cultureel erfgoed komt pas bij de trede 

sociale behoefte maar vooral bij de trede erkenning. Trots en mooi zijn hier de 

sleutelbegrippen en de beleving wordt vermarketeerd.  

 

In deze paragraaf is een verdieping gegeven van de in de vorige twee paragrafen 

getrokken conclusie dat cultureel erfgoed niet voor iedereen een directe meerwaarde zal 

hebben. Inzicht in de verschillende leefstijlen biedt handvaten voor het kunnen 

herkennen van de groepen die bovenmatig geïnteresseerd zijn in het wonen in een 

omgeving met cultureel erfgoed. De meerwaarde is er voor bepaalde leefstijlen en voor 

groepen die zich hoger bevinden in de piramide van Maslow. Zij zullen geïnteresseerd 

Figuur 4.4  Piramide van Maslow gekoppeld aan woonbehoeften 
Bron: Leent, 2006 Wijken van waarde, zoektocht naar duurzame 
gebiedsexploitatie 



 39 

zijn in  waarden van wijken die voorzien in behoeften als erkenning, status, identiteit en 

prestige.  

 

Overigens hoeft het niet zo te zijn dat cultureel erfgoed alleen maar meerwaarde oplevert 

voor bepaalde leefstijlen, er zullen ook groepen zijn die bereid zijn meer te betalen voor 

en omgeving met cultureel erfgoed zonder zich hier bewust van te zijn. De verbanden 

zijn hier minder direct en veelal gelegen in de aankleding en inrichting van de 

woonomgeving.  

 

Bij de uitvoering van de enquête zal de vraag gesteld worden wat kenmerken zijn van 

woonconsumenten die zich aangetrokken voelen tot het wonen in een omgeving met 

cultureel erfgoed. Op deze wijze kan zicht gekregen worden op de hiermee 

corresponderende groepen woonconsumenten.  

4.4  Samenvatting theoretisch kader 

In dit hoofdstuk is het achterliggende theoretisch kader beschreven voor dit onderzoek. 

Vanuit dit theoretisch kader kan beredeneerd worden dat de aanwezigheid van cultureel 

erfgoed een positief effect kan hebben op de waarde van woningen. Vervolgens is dieper 

ingegaan op de waarde van het culturele erfgoed. Hieruit kwam naar voren dat met 

name de belevingswaarde als onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit van belang is. 

Benaderd vanuit de gehanteerde indeling in de Nota Belvedere passen met name de 

aspecten contrapunt voor mondialisering, inspiratiebron en esthetische waarde binnen 

deze veronderstelde belevingswaarde. Gezamenlijk zijn zij van invloed op de waarde van 

woningen en hebben daarmee een economisch belang. Tot slot is in paragraaf 4.3 een 

korte introductie gegeven van leefstijlen, dit als nadere onderbouwing van de beschreven 

segmentering van de woningmarkt in paragraaf 4.1 en de verdere positionering van de 

invloed van cultureel erfgoed. Hiervoor is het verband gelegd tussen leefstijlen en de 

belevingswaarden van cultureel erfgoed. De veronderstelling is dat cultureel erfgoed 

slechts voor specifieke doelgroepen een directe meerwaarde oplevert. Voor andere 

groepen woonconsumenten kan er eventueel een indirecte relatie bestaan.   

 

Met behulp van de piramide van Maslow is het belang van cultureel erfgoed bij de 

zoektocht naar een woning nog verder gepositioneerd of wellicht genuanceerd. In eerste 

instantie zal men vooral een dak boven het hoofd willen hebben. Pas wanneer men zich 

in de positie bevindt aan hoger gelegen behoeften als erkenning, status, identiteit en 

prestige invulling te kunnen geven kan de aanwezigheid van cultureel erfgoed van belang 

zijn. 

 

Middels deze  korte synthese van de in dit hoofdstuk beschreven theorie wordt aangeven 

hoe deze verschillende theoretische kaders in elkaar vallen en uiteindelijk een 

samenhangend theoretisch kader vormen. Schematisch ziet dit kader er als volgt uit: 
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Met de afronding van het theoretisch model is tevens het theoretische gedeelte van dit 

onderzoek afgerond en wordt begonnen met de beschrijving van de 

onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 5 wordt nu een overzicht gegeven van nationaal en 

internationaal onderzoek waarin het verband tussen de aanwezigheid van cultureel 

erfgoed en de prijs van woningen in verschillende markten wordt aangetoond. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de resultaten beschreven van een gehouden enquête 

onderzoek. Hierin staat zowel het aantonen als het verklaren van het veronderstelde 

verband centraal. In hoofdstuk 7 vindt de verdieping plaats. In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op de aard van het veronderstelde verband. Hiervoor zijn diverse interviews 

gehouden met professionals en bewoners. In deze interviews staan de gebieden de Limos 

in Nijmegen en het GWL-terrein in Amsterdam centraal. Beide zijn gebieden waar met 

behoud van bestaand cultureel erfgoed nieuwe woonomgevingen zijn geformeerd.  

 

Figuur 4.5  Theoretisch model 

Waardekenmerken 

Fysieke kenmerken van 
de woonomgeving 

 
o.a. cultureel erfgoed 

Waardering afhankelijk 

van de belevingswaarde 

     Leefstijlen 
Contrapunt mondialisering 

Inspiratiebron 

Esthetische waarde 

 

 
 
Erkenning 

Trots 
Ervaring 

Maslow, Van Leen, 
Experience Economy 

Theoretisch model 

AANTONEN 

VERKLAREN 

VEDIEPEN 



 41 

5. Waardebepaling in de praktijk op basis van bestaand onderzoek 

Dit hoofdstuk kan beschouwd worden als het eerste deel van dit onderzoek. Naar 

aanleiding van diverse nationale en internationale onderzoeken naar de meerwaarde van 

cultureel erfgoed op de leefomgeving en in het bijzonder de waarde van woningen. 

 

Eerder is aangegeven dat deze niet altijd even makkelijk te bepalen is. Cultureel erfgoed 

is immers vaak een publiek goed waarbij het de kunst is om op de een of andere wijze 

zicht te krijgen op het consumentensurplus. Hiervoor worden verschillende 

onderzoekmethoden gebruikt. Onderscheid is gemaakt in onderzoek naar gebleken 

voorkeuren en onderzoek naar geuite voorkeuren. In dit hoofdstuk zullen met name 

onderzoeken op basis van gebleken voorkeuren worden behandeld. Deze keuze is in de 

eerste plaats gemaakt aangezien alleen dit type onderzoek daadwerkelijk kan aangeven 

of woonconsumenten bereid zijn geweest om te  betalen voor het wonen in een 

omgeving met cultureel erfgoed.  

 

Daarnaast wordt onderzoek op basis van geuite voorkeuren met name gebruikt voor de 

waardering die men geeft aan het bezoeken van een locatie, terwijl het in dit onderzoek 

juist gaat om het wonen in of nabij een locatie. Onderzoek op basis van geuite 

voorkeuren voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed is in de literatuur nog 

onbeschreven. Voor zover bekend zijn daar geen grootschalige onderzoeken naar 

gedaan.  

 

5.1  De Hedonische prijstheorie  

Het onderzoek naar gebleken voorkeuren vindt hoofdzakelijk plaats met behulp van de 

hedonische prijstheorie. Deze theorie is voor het eerst beschreven door Rosen in zijn 

artikel: "Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure 

Competition". In dit artikel worden de keuzes van vragers en aanbieders beschreven 

alsmede de betekenis van markt evenwicht in het licht van product differentiatie. 

Standaard economische vraag en aanbod modellen gaan uit van homogene goederen 

terwijl in de praktijk goederen sterk gedifferentieerd zijn. In het  artikel van Rosen wordt 

beschreven hoe de meerwaarde van bepaalde producteigenschappen economische 

vertaald kunnen worden.  

De basis hiervoor is het uitvoeren van meervoudige regressie analyses. Voor woningen 

kan deze er als volgt uitzien. 

 

1. P(f)= m2 woonoppervlakte 

2. P(f)= m2 woonoppervlakte + aantal kamers 

3. P(f)= m2 woonoppervlakte + aantal kamers + wel of geen garage 

4. P(f)= m2 woonopp. + aantal kamers + w/g. garage + nabijheid snelweg. 

etc. etc. 

 

In het model worden steeds meer eigenschappen van de woningen en de woonomgeving 

toegevoegd waarvan gebleken is dat zij een statistisch significant verband hebben met 

de te verklaren variabele, de prijs van de woningen. Door het toevoegen van meerdere 

significante variabelen ontstaat een model waarvan de verklarende waarde toeneemt. 

 

Dergelijk inzicht is voor aanbieders van goederen belangrijk om te kunnen achterhalen 

welke eigenschappen van een product voor consumenten een dusdanige meerwaarde 

hebben dat zij bereid zijn om hier meer voor te betalen. 

 

Vanuit het vakgebied van de volkshuisvesting levert dergelijk onderzoek een bijdrage 

aan het denken over het wonen. Hierbij gaat het om de woningen zelf en de 

woonomgeving. Gekeken wordt naar welke elementen men waardeert en juist niet 

waardeert  van een woning en de woonomgeving. Lazrak e.a. geven aan dat in 

Nederland op basis van de hedonische prijstheorie onder andere onderzoek is gedaan 

naar (2009):  
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 De waarde van open ruimtes in Amsterdam, Den Haag en Utrecht (Rouwendaal, 

Van der Straaten 2008); 

 De invloed van een mogelijke verhoogde kans op overstromingen in Nederland 

(Daniel, 2008); 

 De negatieve invloed van geluidsoverlast van Vliegtuigen in de omgeving van 

Schiphol (Dekkers, Van der Velde, 2008). 

 

Hiermee begint de hedonische prijstheorie een belangrijke positie te verkrijgen binnen 

het volkshuisvestelijke onderzoek. In het vervolg van dit hoofdstuk worden enkele 

nationale en internationale onderzoeken beschreven naar de meerwaarde van cultureel 

erfgoed die voornamelijk met behulp van hedonische prijstheorie zijn uitgevoerd.  

5.2  Nationaal onderzoek 

In Nederland is er nog beperkt statistisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen de 

aanwezigheid van cultureel erfgoed in een wijk en de prijs van woningen. De 

onderzoeken die bekend zijn zullen hieronder besproken worden.  

 

Brouwer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van cultuur op de woningwaarde. Om 

dit te doen heeft hij de aanwezigheid van monumenten en het cultureel 

voorzieningenniveau afgezet tegen de woningwaarde van de wijk. Geconstateerd wordt 

dat de ruimtelijke verdeling van monumenten behoorlijk scheef is. In veel wijken staan 

niet of nauwelijks monumentale gebouwen en in sommige wijken juist weer heel veel. 

Het effect van monumenten blijkt uit dit onderzoek evident. Wijken met veel 

monumenten winnen aan waarde ook wanneer er wordt gecorrigeerd voor andere 

aspecten die van invloed zijn op de waarde van woningen (2008). Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan ligging ten opzichte van het centrum of de nabijheid van een park. De 

extra vastgoed waarde van woningen in wijken met veel monumenten bedraagt volgens 

het onderzoek van Brouwer al snel 20% tot 30%.  

 

Het meest uitgebreide onderzoek naar de relatie tussen cultuurhistorie en woningwaarde 

is uitgevoerd door Ruijgrok. In onderzoek gemaand: "The three economisch values of 

cultural heritage; a case study in the Netherlands, wordt de economische meerwaarde 

onderzocht van cultureel erfgoed in Tiel. Onderdeel van dit onderzoek is een studie op 

basis van de hedonische prijstheorie naar de meerwaarde van cultureel erfgoed op de 

prijs van woningen. Het onderzoek richtte zicht hierbij zowel op het wonen in cultureel 

erfgoed als het wonen in een omgeving met cultureel erfgoed. In het onderzoek zijn 591 

huizen opgenomen waarvan ongeveer de helft gekwalificeerd is als cultureel erfgoed en 

de andere helft niet. Vervolgens is op basis van verschillende kenmerken van de 

woningen een regressiemodel opgebouwd. Hieruit blijkt dat men bereid is gemiddeld 

15% meer te betalen voor het wonen in een woning of omgeving met historische 

elementen (Ruijgrok, 2006).   

 

In de uitgave De kunst van investeren in Cultuur in opdracht van het ministerie van OCW 

wordt een poging gedaan om te komen tot een maatschappelijke kosten en baten 

analyse van investeringen in cultuur. Onderdeel hiervan vormt de relatie met cultureel 

erfgoed. Op basis van literatuuronderzoek worden de volgende positieve gevolgen 

benoemt: 

 Trots op buurt en stad 

 Gentrification en revitalisering van de wijk 

 Creëren (directe) werkgelegenheid 

 Stimuleren toerisme en bestedingen 

 Aantrekken bedrijven 

 Trekt mensen aan (human capital) 

 Vergroten human capital door kennisuitwisseling (cultuur als ontmoetingsplaats) 

 

Van al deze aspecten zou je kunnen zeggen dat ze een positieve invloed hebben op het 

woonklimaat en onder te brengen zijn in het theoretisch model zoals weergegeven in 

figuur 4.5. Verondersteld mag worden dat deze aspecten vervolgens ook een positieve 
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invloed hebben op de waarde van een woning. In directe zin wordt deze relatie in dit 

rapport niet beschreven. Wel wordt de relatie gelegd tussen de prijs van woningen en de 

aanwezigheid van rijksmonumenten in een stad. Hieruit blijkt dat mensen inderdaad 

bereid zijn meer voor hun huis te betalen in een stad met meer rijksmonumenten (Marlet 

et, 2007). Voor de drie hier boven beschreven statistische onderzoeken geldt dat gebruik 

is gemaakt van de hedonische prijsmethode. 

 

Tot slot is binnen de gemeente Arnhem vergelijkend onderzoek gedaan naar de 

prijsontwikkeling van woningen met een status als Rijksmonument en woningen zonder 

die status. Hieruit blijkt dat de waarde van de woning met zo‟n 5% omhoog kan gaan 

wanneer een woning deze status krijgt. Hierbij is overigens niet geheel duidelijk 

waardoor dit effect wordt veroorzaakt. Als een mogelijke oorzaak wordt naast de waarde 

die men toedicht aan woningen in een monument genoemd de fiscale regelingen en 

subsidiemogelijkheden voor panden met een dergelijke status (Engelsing et, 2004).  

 

Zowel Brouwer, Ruijgrok als Marlet  hebben het statistisch verband onderzocht tussen de 

aanwezigheid van monumenten en de prijs van woningen. Uit alle onderzoeken blijkt een 

positief verband. Uit de onderzoeken van Brouwer en Ruijgrok blijkt de invloed van 

cultureel erfgoed op de prijs van woningen aanzienlijk te zijn, met een variatie van 

tussen de 15% en 30%. De kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat de 

onderzoeken verschillende uitgevoerd zijn. Dit maakt de vergelijkbaarheid moeilijk. Wel 

valt de voorzichtige conclusie te trekken dat cultureel erfgoed op basis van nationaal 

onderzoek een positief effect heeft op de waarde van woningen.  

  

5.3  Internationaal onderzoek 

In het internationale onderzoek naar de relatie tussen cultureel erfgoed en de prijzen van 

woningen vallen drie typen van onderzoeken waar te nemen Het verschil zit hem in de 

afbakening van het onderzoeksobject. Het eerste type richt zicht met name op de 

ontwikkeling van woningprijzen van buurten of straten met een monumentale status. Het 

debat is hier of dit een positieve of een negatieve invloed heeft op de waarde van de 

woningen. De tweede groep richt zich op de waarde van monumentale woningen die 

verspreid staan tussen woningen die deze status niet hebben. De derde groep van 

onderzoeken richt zich op de prijs van woningen in de nabijheid van cultureel erfgoed in 

buurten en wijken. In deze paragraaf zullen alle drie de typen onderzoek besproken 

worden.  

 

Asabere et. hebben onderzocht wat de invloed is van het benoemen van een groter 

gebied als cultureel erfgoed op de prijzen van deze woningen. Het onderzoek is 

uitgevoerd op blokken van appartementen in het zakencentrum van Philidelphia. Er is 

gebruik gemaakt van een standaard hedonisch model waarbij de waarde van woningen 

afhankelijk wordt gesteld van diverse woonkenmerken. Met name fysieke en 

afstandskenmerken van bepaalde centrale punten in het centrum zijn in dit onderzoek 

meegenomen. Het onderzoek laat voor de ontwikkeling van de woningprijzen een daling 

zien van 24%. Als belangrijkste oorzaak wordt gegeven de geldende regelgeving in dit 

gebied. Regelgeving die met name verbiedend van aard is en geen 

stimuleringsprogramma‟s kent om gebouwen op te knappen. Deze conclusie maakt het 

duidelijk dat niet zondermeer onderzoek binnen één land, laat staan internationaal 

onderzoek vergeleken kan worden. Regelgeving kan een belangrijke invloed hebben op 

de uitkomsten. Bij het vergelijken van de onderzoeken in deze paragraaf is enige 

voorzichtigheid dan ook noodzakelijk.   

 

Leichenko et., hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen prijzen van woningen en 

het wel of niet hebben van een monumentale status. In dit onderzoek wordt het 

toekennen van een dergelijke status omschreven als een belangrijk instrument om verval 

van oude wijken of centra te voorkomen en als bron voor economische ontwikkeling 

(2001). Prijzen van woningen  met een monumentale status worden vergeleken met 

woningen die deze status niet hebben. Om deze vergelijking op een goede manier uit te 
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kunnen voeren worden woningen vergeleken met vergelijkbare fysieke woningkenmerken 

in buurten met vergelijkbare sociaal economische kenmerken. Hierdoor wordt gestreefd 

naar gelijksoortige onderzoekspopulaties. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt 

naar verschillende soorten van monumentale status aangezien een rijksmonumentale 

status meer prestige lijkt te hebben dan een lokale status. Voor de uitvoering van het 

onderzoek is gebruik gemaakt van hedonische prijstheorie. Als onderzoeksgebied is 

gekozen voor 9 verschillende steden. De waarde van de woning wordt onderzocht als 

functie van fysieke woningkenmerken, ligging van de buurt en historische status van een 

woning. 

 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat woningen met een historische status een 

significante meerwaarde hebben binnen een bandbreedte van 4,9% in Dalles tot 20,1% 

in Nacogdoches. (Leichenko et., 2001).  

 

De uitkomsten bevestigen dat cultureel erfgoed een meerwaarde heeft. Wel kunnen er 

vraagtekens gezet worden bij het aantal onderzochte variabelen in de uitgevoerde 

analyse. Het prijsmodel gaat uit van met name fysieke woonkenmerken waarbij er vanuit 

gegaan wordt dat overige omgevingskenmerken grotendeels hetzelfde zijn. Feitelijk 

wordt naast de fysieke woningkenmerken alleen het element monumentale status 

meegenomen in de analyse. Veel belangrijke variabelen die van invloed zijn op de 

woningprijs vallen hierdoor buiten de vergelijking. Dit heeft als gevolg dat er een te groot 

effect toegewezen kan worden aan het wel of niet hebben van een monumentale status.   

 

Ook Deodar heeft het verband onderzocht tussen woningen met  en zonder een 

monumentale status. Hierbij is niet alleen gekeken naar de monumentale status op zich, 

maar ook naar het historisch belang van de woning. Het onderzoek is uitgevoerd in 

Sydney.  

Voor het selecteren van de onderzoeksobjecten is gezocht naar wijken met vergelijkbare 

demografische, etnische en sociaal-economische profielen. De gekozen variabelen laten 

zich groeperen naar: fysieke woningkenmerken, omgevingskenmerken, sociaal 

economische kenmerken van de buurt en milieufactoren. Uiteindelijk zijn de 

omgevingskenmerken niet meegenomen aangezien de buurten geselecteerd zijn op 

overeenkomstige kenmerken. De historische waarde van de gekozen objecten zijn 

gewaardeerd op een schaal van 1 tm. 10.  

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat op een significantieniveau van 5% 

huizen met een monumentale status gemiddeld 12% meer waard zijn. De meerwaarde 

verschilt afhankelijk van de historische waarde van het object. Voor objecten met een 

hogere waardering geldt een waarde die gemiddeld 47% hoger is dan voor objecten met 

een lage waardering (Deodar, 2004).  

 

Het onderzoek van Deodar is uitgevoerd op basis van meer variabelen dan het onderzoek 

van Leichenko et. Het meenemen van meer relevante variabelen in het onderzoek 

vergroot de verklarende waarde van het model. Deels geldt de kritiek op het onderzoek 

van Leichenko et. ook voor dit onderzoek. De omgevingsvariabelen zijn in directe zin 

buiten beschouwing gelaten.  

 

Rosato et. hebben onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van cultureel erfgoed op de 

waarde van woningen. Het onderzoek in uitgevoerd in de regio Veneto in het 

noordoosten van Italië. Uitgegaan wordt van 6 clusters van variablen: 

- Bereikbaarheid 

- Natuur (groen en water) 

- Economische structuur 

- Fysieke en ruimtelijke woningkenmerken (bv. ook dichtheid) 

- Bevolkingskenmerken 

- Cultureel erfgoed  
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In dit onderzoek worden de volgende variabelen meegenomen voor het bepalen van de 

hoeveelheid cultureel erfgoed: traditionele gebouwen, paleizen, benoemde historische 

districten, pleinen, kastelen en archeologisch waardevolle gebieden.  

Het gebruikte model is opgebouwd uit de hierboven beschreven variabelen. Stapsgewijs 

zijn de regressie analyses uitgevoerd waarbij per analyse een cluster variabelen aan de 

vergelijking is toegevoegd.  Gekeken is wat de invloed is van de verschillende groepen 

van onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen.  

 

De resultaten zijn maar gedeeltelijk in monetaire termen vertaald. Allereerst wordt 

geconcludeerd dat de R2adj.  die de spreiding van de uitkomsten verspreid statistisch 

significant toeneemt door toevoeging van het cluster cultureel erfgoed. De verklarende 

waarde van het model stijgt van een R2adj. van 0,555 naar 0,574. Vervolgens wordt de 

meerwaarde, de positieve externe effecten  berekend van de variabele historische villa‟s 

op de waardeontwikkeling van woningen in de omgeving. Hierbij komen zij uit op een 

meerwaarde  die ligt tussen  3,5 en 5,1 miljoen euro per villa. In de toeristische gebieden 

is deze meerwaarde nog hoger, tussen de 3,5 en 7 miljoen euro. Uitgaande van 429 

villa's wordt er een meerwaarde berekend die ligt tussen de 1,4 en 3 miljard euro. Helaas 

geeft dit onderzoek geen percentages stijging aan van de vierkante meter prijs per 

woning. De oorzaak hiervan is dat de doelstelling een andere was, namelijk de positieve 

externe effecten uitgedrukt in geld vergelijken met het omvang van publieke 

investeringen in cultureel erfgoed. Helaas maakt dit het vergelijken van de resultaten 

met ander onderzoek zonder nadere gegevens maar beperkt mogelijk.  

 

Opvallend aan dit onderzoek is dat weliswaar gekozen is voor de hedonische prijstheorie, 

maar het onderzoek anders uitgevoerd is dan voorgaande onderzoeken. Er is geen 

gebruik gemaakt van vergelijkbare wijken zonder cultureel erfgoed, maar er is gekozen 

voor een uitgebreider model. De toename van de verklarende waarde per cluster van 

variabele R2 adj. verklaart in dit geval het positieve effect van de aanwezigheid van 

cultureel erfgoed op de woningwaarde.   

 

Samengevat leveren de vier beschreven onderzoeken het volgende beeld op: 

 

 

Onderzoek Methode  Doel onderzoek Waardesurplus  

Asabere et., 

1994  

Verenigde 

Staten 

Hedonische 

prijstheorie 

Ontwikkeling 

woningprijzen in buurt 

met monumentale status  

- 24% 

Leichenko et., 

2001 

Venenigde 

Staten 

Hedonische 

prijstheorie 

Verschil in prijzen van 

woningen met en zonder 

monumentale status  

4,9 % tm. 20,1% 

Deodhar (2004) 

Australië  

Hedonische 

prijstheorie 

Verschil in prijzen van 

woningen met en zonder 

monumentale status 

12% 

Rosado et. 

(2008) 

Italië 

Hedonische 

prijstheorie 

Relatie aanwezigheid 

van cultureel erfgoed en 

woningprijzen 

Statistisch significant 

positief effect.  

 

 
Tabel  5.1  Resultaten internationaal onderzoek 
Bron: Diverse onderzoeken  
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5.4  Conclusies literatuur onderzoek   

De in dit hoofdstuk beschreven onderzoeken dragen bij aan het beeld dat er inderdaad 

een significant verband bestaat tussen cultureel erfgoed en de prijzen van woningen. 

Schijnbaar levert cultureel erfgoed een meerwaarde op, zowel voor een woning met een 

monumentale status als voor de omgeving. Waar dat niet het geval is zijn duidelijke 

institutionele oorzaken te benoemen. Interessant is de relatie die Leichenko  

veronderstelt tussen de aanwezigheid van cultureel erfgoed en woningwaarde. In dit 

onderzoek wordt verondersteld dat door een monumentale status het onderhoud van 

deze objecten beter gegarandeerd wordt. Verval wordt voorkomen. Een goed onderhoud 

zou vervolgens huiseigenaren in de omgeving ook aansporen om hun woningen goed te 

onderhouden.  Uiteraard heeft dit een positief effect op de woonomgeving en hiermee de 

woningprijzen. 

 

Wat de vergelijking van zowel de nationale als de internationale onderzoeken lastig 

maakt is dat zij allen op verschillende wijze zijn uitgevoerd met vaak net weer een 

andere focus. Dit maakt het veralgemeniseren van de resultaten lastig. Onderzoek op 

basis van dezelfde variabelen in verschillende gebieden zou een belangrijke stap kunnen 

zijn naar een meer algemeen toepasbaar model.  
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6.  De meerwaarde van cultureel erfgoed op basis van survey onderzoek 

6.1  Aanpak 

Dit deel van het onderzoek zal bestaan uit een verslaglegging van een enquête onder 

makelaars. Ik heb er voor gekozen om een onderzoek te houden onder deze doelgroep 

aangezien zij met kennis van de markt aan kunnen geven of woningzoekenden geneigd 

zijn om meer te betalen voor het wonen in een omgeving met cultureel erfgoed. Dit doen 

zijn uiteraard niet op basis van cijfers, maar op basis van wat zij in de praktijk ervaren. 

Het voordeel van een dergelijk onderzoek ten opzichte van statistisch onderzoek is dat 

makelaars hun cliënten kennen en daarom niet alleen een bijdrage kunnen leveren aan 

het aantonen van het wel of geen meerwaarde hebben van cultureel erfgoed, maar ook 

een bijdrage kunnen leveren aan het verklaren hiervan. 

 

6.1.1 Ontwerpkeuzes 

Het enquête onderzoek richt zich op zowel het aantonen als het verklaren van een 

mogelijk positief verband tussen cultureel erfgoed en de waarde van woningen. Hiermee  

past de enquête binnen het theoretisch model zoals geschetst in figuur 4.5.  

De enquête bestaat uit in totaal dertien inhoudelijke vragen opgedeeld in drie delen.  

Deel 1 van het onderzoek heeft betrekking op het aantonen van een mogelijk positief 

verband. De respondenten krijgen in totaal vier vragen waarin hen wordt gevraagd of het 

aanwezige culturele erfgoed eerder een positief of een negatieve invloed zal hebben op 

de waarde van nieuwe woningen aan de overzijde gelegen. Hierbij heb ik er voor 

gekozen om twee plaatjes per vraag te laten zien. In het eerste plaatje worden een blok 

nieuwe woningen afgebeeld in een omgeving met cultureel erfgoed. In het tweede plaatje 

worden dezelfde woningen afgebeeld in een omgeving met andere nieuwbouwwoningen. 

De overige kenmerken in de plaatjes, denk aan de aanwezigheid van groen, mensen en 

het weer, zijn zoveel mogelijk hetzelfde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.1 Voorbeeld van gebruikt beeld 

 

 

 

Dit type vraag wordt vier maal herhaald met verschillende type woningen aangezien uit 

onderzoek blijkt dat dit relevante onderscheidende factoren kunnen zijn. Voor het 

onderzoek is daarom een onderscheid gemaakt tussen een grondgebonden woning en 

een appartement. Vervolgens is binnen beide categorieën een onderscheid gemaakt 

tussen een wat kleinere en een wat grotere woning. 

 

Het voordeel van deze onderzoeksaanpak is dat er een goed beeld gekregen kan worden 

bij vier verschillende type woningen of de aanwezigheid van cultureel erfgoed een 

positief effect heeft op de prijs hiervan. De variabele wel of geen aanwezigheid van 

cultureel erfgoed wisselt terwijl de te verklaren variabele, de nieuwbouwwoningen, als 

constante bij iedere vraag gelijk blijft. Het nadeel van deze methode is dat het 

afgebeelde culturele erfgoed van grote invloed kan zijn op de beantwoording. Dit valt 

moeilijk te ondervangen. Wel is er bewust voor gekozen om te werken met realistische 

beelden. Dit betekent dat al het afgebeelde culturele erfgoed ingepast is of gaat worden 

in een omgeving met nieuwbouwwoningen.  

  

Figuur 6.1  Voorbeeld beeldmateriaal enquête 
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In vraag vijf worden tot slot verschillende objecten getoond die vallen onder de categorie 

cultureel erfgoed. Hier wordt gevraagd of het behoud van dit type gebouwen een positief 

effect zou hebben op de waardeontwikkeling van nieuw te bouwen woningen in nabijheid 

van deze gebouwen. Het culturele erfgoed wordt hiermee als het ware veralgemeniseerd 

waarbij het getoonde object minder belangrijk wordt. Om het voorstellingvermogen van 

de respondenten te verbreden worden er verschillende type cultureel erfgoed afgebeeld.  

 

In deel twee van de enquête verschuift de aandacht van aantonen naar verklaren. De 

nadruk ligt op het meer te weten komen van de woonconsumenten die zich aangetrokken 

voelen tot het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Gevraagd wordt naar opleidingsniveau 

en leeftijd. Ook wordt gevraagd aan de respondenten om de belangrijkste kenmerken te 

noemen van woningzoekenden die bereid zijn om meer te betalen voor het wonen in of 

nabij cultureel erfgoed. Door het stellen van deze vragen kan meer te weten gekomen 

worden over de woonconsument en wellicht een indeling worden gemaakt naar 

leefstijlen. Nadeel van de gestelde vragen zijn dat de er vanuit gegaan wordt dat de 

groep die in of nabij cultureel erfgoed woont hetzelfde is. Dit hoeft in de praktijk niet zo 

te zijn. Iemand vindt het wellicht prettig om in een historische omgeving te wonen, maar 

doet dit bij voorkeur in een relatief nieuwe woningen. De overeenkomstige factor is het 

culturele erfgoed, of de woonconsument er nou in woont of tegenover. In het volgende 

deel van dit onderzoek zal dit onderscheid wel gemaakt worden. Voor de enquête heb ik 

er omwille van de lengte hiervan voor gekozen om de groep als homogeen te 

beschouwen. 

 

Tot slot wordt in deel drie onderzocht wat de achterliggende motivaties zijn voor het 

willen wonen in een omgeving met cultureel erfgoed of het willen wonen in een dergelijk 

object. Dit deel van de enquête richt zich hiermee op het verklaren van het 

veronderstelde verband. In dit deel van het onderzoek wordt gevraagd naar de 

belangrijkste redenen waarom men kiest voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed. 

Ook wordt gevraagd naar de belangrijkste voorwaarden waaraan het gebied moet 

voldoen. Bij dit deel van het onderzoek is ervoor gekozen om wel een onderscheid te 

maken tussen de bewoners van cultureel erfgoed en de bewoners van een gebied met 

veel cultureel erfgoed. De redenen waarvoor zij kiezen voor hun woningen kunnen 

dermate verschillen dat het achterwege laten van dit onderscheid geen bruikbare 

antwoorden op zal leveren.  

 

Tot slot wordt de enquête afgerond met een vraag aan de makelaars om een schatting te 

geven van hoeveel procent woningzoekenden bereid zouden zijn om meer te betalen 

voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Deze vraag wordt als laatste gesteld 

aangezien het hiervoor noodzakelijk is dat er al uitgebreider nagedacht is over het 

veronderstelde verband. Door de eerdere vragen is dit gedaan en is de verwachting dat 

het makkelijker is om deze vraag te beantwoorden. De totale enquête vindt u in     

bijlage 3. 

6.1.2 Dataverzameling 

De steekproef bestaat uit 700 makelaars uit 26 voornamelijk middelgrote steden. Om 

een aantal redenen heb ik er voor gekozen om alleen makelaars uit steden te selecteren. 

Ten eerste is er een groot verschil tussen de stedelijke en de meer landelijke 

woningmarkt. Ten tweede doen het vraagstuk van transformatie van gebieden met al 

dan niet behoud van cultureel erfgoed zich vaker in de steden voor. Ten derde, in het 

verlengde van het vorige argument, verwacht ik dat makelaars uit steden meer ervaring 

hebben met nieuwbouw opgaven waarbij behoud van cultureel erfgoed aan de orde is.  

 

De makelaarskantoren binnen de steden zijn willekeurig gekozen. Adressen zijn 

verzamelt van verschillende pagina's op internet. Er is daarom geen reden om aan te 

nemen dat hiermee een vorm van selectie is toegepast die relevant is voor dit onderzoek.  

 

De 700 kantoren hebben allen een uitnodiging gehad om aan het onderzoek deel te 

nemen (bijlage 2). Van de verzendingen zijn er 41 retour gezonden. Deze kantoren 
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waren veelal verhuist of beëindigd. De populatie die deel heeft kunnen nemen aan het 

onderzoek bedraagt hiermee 659 makelaars. Meerdere keren deelnemen per kantoor was 

niet mogelijk. 

 

In de uitnodiging is kort aangegeven waar het onderzoek betrekking op heeft. Het 

onderzoek zelf is via internet afgenomen. In de brief was hiervoor een link opgenomen 

 

Om de respons te verhogen is twee weken na het versturen van de brief nog een E-mail 

ter herinnering gestuurd naar in totaal 572 makelaars. Van de overige makelaars was het 

E-mail adres niet bekend. Een week later is vervolgens de laatste herinneringsmail 

verstuurd.  

6.1.3 Respons 

De totale respons bedraagt 82 deelnemers. Dit komt neer op een respons van 12,5%. Na 

de verzending van de brief hebben 32 respondenten gereageerd. De eerste 

herinneringsmail leverde 30 respondenten op en de tweede mail tot slot nog eens 20 

respondenten. De respons is gelijkmatig verdeeld over het land, dit valt af te leiden uit 

de bezoekersprofielen van de website waar de enquête op vermeld stond. 

 

De respondenten hebben niet altijd alle vragen beantwoord. Bij de eerste vijf gesloten 

vragen bedraagt de respons circa 80. Bij de open vragen daalt deze naar circa 60. 43 

Respondenten hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van het 

onderzoek. 

 

De non-respons kan van grote invloed zijn op de onderzoeksresultaten. De vraag is dan 

ook of de groep die wel gereageerd heeft representatief is voor de gehele 

onderzoekspopulatie die bestond uit makelaars in middelgrote steden. Uit de suggesties 

die achtergelaten zijn blijkt dat er respondenten zijn die het culturele erfgoed erg 

waarderen, maar ook een enkeling die hier vanuit de eigen verkooppraktijk nog weinig 

ervaring mee heeft. Wellicht dat in de groep die wel gereageerd heeft het percentage 

liefhebbers van cultureel erfgoed relatief hoog is en dat dit van invloed is op de 

resultaten. Uit de resultaten valt deze conclusie echter niet te trekken.   

6.2  Onderzoeksresultaat 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken uit de enquête. Een volledige 

cijfermatig overzicht van deze resultaten vindt u in bijlage 4.   

 

Deel 1 van de enquête, de eerste vijf vragen, richt zich op het aantonen van een positief 

verband tussen de aanwezigheid van cultureel erfgoed en de prijzen van woningen. 

Gevraagd is of de aanwezigheid van het culturele erfgoed een waardevermeerderend, 

een waardeverminderend of geen effect heeft op de prijs van nabij gelegen woningen. Bij 

de eerste vier vragen ging het om concrete voorbeelden, bij de vijfde vraag betrof het de 

invloed van verschillende type cultureel erfgoed. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten: 

 

  Vraag 1   2   3   4   5   

Antwoord Telling %  Telling %  Telling %  Telling %  Telling %  

Waardevermeerderend 56 68,29% 71 88,75% 65 83,33% 50 64,94% 46 61,33% 

Waardeverminderend 8 9,76% 0 0,00% 3 3,85% 10 12,99% 14 18,67% 

Geen effect 17 20,73% 9 11,25% 10 12,82% 17 22,08% 15 20,00% 

Geen antwoord 1 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 0  0,00% 0 0,00% 

Totaal   82   80   78   77   75   

 

 

 

Tabel 6.1 resultaten vragen 1 tm. 5 van de 
enquête N=82 
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Het aantal respondenten dat de aanwezigheid van het culturele erfgoed 

waardevermeerderend beoordeelt is bij alle vijf de vragen ruimschoots hoger dan het 

aantal respondenten dat aangeeft dat het culturele erfgoed een waardeverminderend of 

geen effect heeft.  

 

Met name bij de vragen twee en drie ligt het aantal respondenten dat het culturele 

erfgoed een waardevermeerderend effect vind hebben erg hoog. Uiteraard heeft het 

beeldmateriaal hier een grote invloed op. De typologie van het culturele erfgoed is 

verschillend per voorbeeld, evenals de ruimtelijke opzet en de gebruikte 

nieuwbouwwoningen.  

 

Bij vraag vijf is het aantal respondenten dat het culturele erfgoed een 

waardevermeerderend effect vind hebben het laagst. Bij deze vraag kregen de 

respondenten geen voorbeelden te zien waarin het culturele erfgoed netjes was ingepast. 

In plaats daarvan kregen de respondenten individuele objecten te zien die nog renovatie 

behoefden en soms onderdeel uitmaakte van een verrommelde omgeving. Hier werd dus 

een beroep gedaan op het inlevingsvermogen van respondenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch is ook bij deze vraag het aantal respondenten dat vindt dat het culturele erfgoed 

een waardevermeerderend effect heeft groot ten opzichte van het aantal respondenten 

dat het culturele erfgoed een waardeverminderend of geen effect vindt hebben.   

 

De algemene conclusie die uit de eerste vijf vragen getrokken kan worden is daarom dat 

het merendeel van de respondenten van mening is dat de aanwezigheid van cultureel 

erfgoed een waardevermeerderend effect heeft op de waarde van nabij gelegen 

nieuwbouwwoningen. Afhankelijk van de typologie van het culturele erfgoed en de 

ruimtelijke inpassing kennen meer of minder respondenten  een waardevermeerderend 

effect  toe aan de aanwezigheid van het culturele erfgoed.  

 

In deel twee van de enquête verschuift de aandacht van aantonen naar verklaren. De 

nadruk ligt hierbij op het meer te weten komen over de woonconsument die zich 

aangetrokken voelt tot het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Hieronder vallen de 

vragen 6 tot en met 8. In vraag 6 is aan de respondenten gevraagd om drie typische 

kenmerken (anders dan leeftijd, inkomen en opleidingsniveau) te noemen van 

woningzoekenden die zich aangetrokken voelen tot het wonen in of nabij cultureel 

erfgoed. 

 
Deze vraag werd beantwoord door 60 respondenten die in totaal 167 kenmerken hebben 

genoemd. Deze kenmerken zijn langs een aantal slagen gerubriceerd tot tabel 6.2 op de 

volgende pagina. De output van deze vraag bestond uit drie kolommen met kenmerken. 

Deze kenmerken zijn vervolgens op alfabetische volgorde gezet. Hierdoor kwamen 

antwoorden die overeenkomstig waren binnen de drie kolommen onder elkaar te staan 

en konden deze geturfd worden. 

Vervolgens is op basis van een eerste analyse gekomen tot een indeling in vijf rubrieken: 

levensfase, woonomgeving, interesses, waarden en de categorie overig. Vanuit de drie 

  

Figuur 6.2  Voorbeeld vraag 5 beeldmateriaal 
enquête 
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kolommen zijn de kenmerken herverdeeld. In de tabel 6.2 staat aangegeven hoe vaak 

bepaalde antwoorden zijn gegeven. Hierbij heeft soms een kleine interpretatie 

plaatsgevonden. Antwoorden als sfeer, sfeergevoelig en sfeerzoekers zijn bij elkaar 

opgeteld. Vervolgens zijn de antwoorden opnieuw binnen de hierboven genoemde 

indeling verdeeld in subrubrieken. Deze subrubrieken zijn met lichtblauw gearceerd en 

met een hoofdletter geschreven. De gegeven antwoorden zijn vervolgens ondergebracht 

bij de subrubrieken. Bijvoorbeeld: onder de rubriek interesses is zeven maal culturele 

interesse genoemd. Dit is tevens een subrubriek en onder deze subrubriek vallen diverse 

antwoorden die in dit geval allen eenmaal benoemd zijn.  

 

Sommige subrubrieken zijn slechts eenmaal benoemd. Deze staan onderaan in de 

rubrieken en zijn daarmee minder van belang dat de subrubrieken die bovenaan staan. 

Hiermee zit er een hiërarchie in de tabel van beneden naar boven. Soms kwam het voor 

dat een antwoord feitelijk uit twee antwoorden bestond. Waar dit het geval was zijn deze 

antwoorden gesplitst. De rubriek overig staat in de tabel onder de rubriek levensfase, dit 

heeft slechts een lay-out technische reden. 

 

Deze werkwijze is ook gehanteerd voor de vragen 9, 10 en 11. Opgemerkt moet worden 

dat de indeling in rubrieken en subrubrieken altijd subjectief zal zijn. Soms kan er prima 

beargumenteerd worden dat bepaalde kenmerken of beweegredenen ook in een andere 

rubriek geplaatst zouden kunnen worden. Dit is voor het onderzoek niet heel erg van 

belang. Van belang is dat de gepresenteerde tabellen zoveel mogelijk ordenen en 

gelijksoortige kenmerken of beweegredenen zoveel mogelijk bij elkaar plaatsen. Hierdoor 

ontstaat informatie die uit een snelle analyse van de gegeven antwoorden niet zou zijn af 

te leiden. 

 

In tabel 6.2 valt op dat onder de rubriek levensfase met name de gezinsamenstelling  

van belang is. Het beeld van deze gezinssamenstelling wijst met name op huishoudens 

zonder kinderen. Dit kunnen zowel starters zijn, tweeverdieners zonder kinderen als 

tweeverdiener waarvan de kinderen het huis uit zijn. Slechts één van de respondenten 

noemde jonge gezinnen als kenmerk van woningzoekenden die zich aangetrokken voelen 

tot het wonen in of nabij cultureel erfgoed. 

 

Onder de rubriek woonomgeving springen de antwoorden sfeer en locatie eruit. Sfeer als 

belangrijk kenmerk wordt zeven maal benoemd. Daarnaast vallen veel van de genoemde 

kenmerken onder te verdelen onder de subrubriek sfeer. Volgens de respondenten zijn 

mensen die zich aangetrokken voelen tot het wonen in of nabij cultureel erfgoed echte 

sfeerzoekers waarvoor onder andere afwisseling, uitstraling, herkenbaarheid en identiteit 

van belang zijn.  

 

Ook de locatie is voor hen van belang dit kenmerk wordt vijf maal genoemd. De 

respondenten die dit locatievereiste verder gespecificeerd hebben verwijzen hierbij naar 

stadsmensen, een locatie in de omgeving van het centrum en een goed 

voorzieningenniveau.   
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Levensfase Woonomgeving Interesses Waarden 

Gezinssamenstelling (4x) Sfeer (7x) Historisch besef (11x) Sociaal denkend / sociale 
waarde (8x) 

geen kinderen (4x) afwisselende omgeving 
(2x) 

gevoel voor geschiedenis Maatschappelijk 
betrokken (3x) 

young urban professional 
(3x) 

uitstraling (2x) deel uit willen maken van 
geschiedenis 

betrokken (2x) 

tweeverdieners zonder 
kinderen (2x) 

prettige woonomgeving 
(2x) 

Creatief (7x)   interesse in mens en 
maatschappij 

alleenstaand (2x) houden niet van Vinex 
(2x) 

creatieve klasse  milieubewust (2x) 

starters nostalgisch (2x) Architecten pro duurzaamheid 

jonge gezinnen graag het oorspronkelijke 
karakter van de wijk 
willen behouden 

architectonische interesse 
hebben 

Stijl (3x) 

studerende kinderen authentiek willen wonen 

in een object wat zelf 
nieuw is 

kunstenaars leefstijl (3x) 

Doelbewuste zoekers exclusief kunstzinnig levensgenieter (3x) 

Doorstromers gevoel voor kwaliteit Culturele interesse (7x) liberaal 

Type huishouding goede smaak gevoel voor 
cultuurhistorie 

niet standaard 

Inkomen herkenbaarheid geïnteresseerden in 
erfgoed 

uniek 

  

identificatie liefde voor oude 
gebouwen 

non-conformistisch 

Overig 

minder saai binding hebben bij die 
gebouwen 

wat alternatieve 
levenshouding 

branche 

speelsheid begaan met 
instandhouding 

willen onderscheiden 

geslacht 

behoefte aan iets 
bijzonders 

Bereisd zijn dynamisch 

herkomst speciaal wonen Echte liefhebbers interesses 

nationaliteit vernieuwend Klassiek smaak 

oorsprong Locatie (5x) Persoonlijke interesse karakter 

opleidingsniveau 

vaak omgeving centrum 
en ruimer van opzet dan 

nieuwbouwlocaties  

respectvol 

  een soms unieke ligging  Status (2x) 

  
gevoel voor 
woonomgeving 

 Traditionele denkwijze 
(3x) 

  
emotie bij woonomgeving  geborgen 

  omgevingseisen  degelijkheid 

  voorzieningenniveau 

 

Progressieve mensen 
(2x) 

  Stadsmensen (4x)    
  dorpsmensen    

  Prijsniveau omliggende 
objecten    

  waarde    
  waarde stabiliteit    
  Afwerkingsniveau    

  Lokale bekendheid     

 

 
Tabel 6.2 Kenmerken van bewoners die zich aangetrokken voelen tot het wonen in of nabij 
cultureel erfgoed (vraag 6 enquête N=60). 
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Onder de rubriek interesses scoren de subrubrieken historisch besef, creativiteit en 

culturele interesse hoog. Kenmerken die zich laten samenvatten tot historisch besef  

worden zelfs elf maal genoemd. Ook worden woningzoekenden die geïnteresseerd zijn  

in cultureel erfgoed geassocieerd met creatief zijn. Waarschijnlijk gaat hier om het 

uitoefen van een meer creatief beroep of het hobbymatig creatief bezig zijn. Ook de term 

kunstzinnig wordt hier gebruikt. 

 

Wellicht in het verlengde van creatief zijn, worden woningzoekenden die geïnteresseerd 

zijn in het wonen in of nabij cultureel erfgoed ook als cultureel geïnteresseerd 

beschouwd. Dit laat zich onder andere vertalen in een interesse in cultureel erfgoed en 

de instandhouding van oude gebouwen. Uiteraard hangen deze kenmerken ook sterk 

samen met het hebben van historisch besef.  

 

Volgens de respondenten zijn woningzoekenden die geïnteresseerd zijn in het wonen in 

of nabij cultureel erfgoed sociaal denkend en maatschappelijk betrokken. Kijkend naar de 

andere kenmerken die onder de rubriek waarde genoemd worden kan dit wellicht  

geïnterpreteerd worden als mensen met een wat meer open levenshouding en een brede 

interesse in mens en maatschappij. 

 

In vraag 7 van de enquête is gevraagd welke leeftijdscategorieën het meest geneigd zijn 

meer te willen betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed.  In figuur 6.2 vindt u 

hiervan de resultaten. Over het algemeen is de doelgroep 30 tot en met 50 jaar het 

meest geneigd om meer te willen betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed. In 

iets mindere mate geldt dit ook voor de categorie 50 tot en met 60 jarigen. Voor de 

jongere doelgroep onder de 30 en de oudere doelgroep van boven de 60 is dit minder het 

geval. Voor de jongere doelgroep kan dit wellicht verklaard worden uit het feit dat zij 

over het algemeen nog niet over voldoende middelen beschikken om extra uit te kunnen 

geven aan de "luxe" van het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Voor de oudere 

doelgroep van boven de 60 geldt dat zij over het algemeen minder verhuisgeneigd zijn.  

 

 
 

 

 

Als laatste onderdeel van deel 2 van de enquête is in vraag 8 naar het onderwijsniveau 

van de mensen gevraagd die zich aangetrokken voelen tot het wonen in of nabij cultureel 

erfgoed. Hieruit kwam met een resultaat van 82% duidelijk naar voren dat het met name 

mensen met een hoger opleidingsniveau betreft. 

 

In deel 3 van de enquête is onderzocht wat de motivatie is van mensen om te willen 

wonen in of nabij cultureel erfgoed. In vraag 9 is de vraag gesteld  wat de belangrijkste 

voorwaarden zijn waaronder woningzoekenden bereid zijn om meer te willen betalen 

voor een woning in een gebied met veel cultureel erfgoed. In tabel 6.3 op de volgende 

pagina vindt u hiervan het resultaat.  

Figuur 6.2  Leeftijdscategorie en bereid om meer te betalen voor het 
wonen in of nabij cultureel erfgoed (vraag 7 enquête N=66) 
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Opzet van het gebied Manier van wonen Staat van het erfgoed Algemene 
randvoorwaarden  

Uitstraling (11x) Wonen op niveau (3x) Goed onderhoud (6x) Voorzieningen (5x) 

Sfeer (5x) exclusief wonen nette restauratie en 
inpassing 

Nette omgeving (2x) 

nostalgisch comfort afwerkingsniveau aanleg omgeving goed 

verbonden met 
geschiedenis/karakter 

luxe reeds gerenoveerd buitenruimte 

stijl  luxe uitstraling het erfgoed moet kwalitatief 
in orde zijn 

verbetering van de buurt 

stedelijke uitstraling na 
herontwikkeling 

luxer leefniveau staat van het cultureel 
vastgoed 

Veilgheid (2x) 

omgevingsbeleving niveau volledige renovatie van de 
oorspronkelijke gebouwen 

Parkeergelegenheid (2x) 

Milieu Speciale woonwijk gerenoveerd Het bedrijfterrein worden 
omgezet in mooi aangeplant 
openbaar groen 

Kwaliteit (4x) Sociale woonomgeving  cultureel erfgoed niet 
verpauperd 

  

kwaliteit woning 2x) dichterbij mensen zijn Herkenbaarheid (3x) Financiële motieven 

kwaliteit omgeving (2x) betrokkenheid smoel van het pand Waardevastheid (7x) 

kwaliteit hergebruik Wonen met 
gelijkgestemden/leefstijl 

uitstraling van het gebouw uniek selling 

cultureel erfgoed leeftijdgenoten  met hbo 
opleiding 
erbij willen horen 

de later aangebouwde of niet 
in stijl gerenoveerde 
gedeelten worden 
afgebroken of in de originele 
staat teruggebracht 

bewezen effect 

kwaliteit van het erfgoed  cultureel.erfgoed moet er 
"mooi"uitzien 

Inkomen 

Woonomgeving (2x)  in positieve zin 

beeldbepalend 

  

planopzet  karakter   

ruimtelijke invulling  imago   

aandacht voor cultureel 
erfgoed 

 Historie (2x)   

positieve uitstraling en 
passendheid van het 
complex in de 
woonomgeving 

 monumentaal cultureel 
erfgoed 

  

inpassing in de buurt  moet "geschiedenis"hebben   

de locatie van het cultureel 
erfgoed 

 Grote van het object (2x)   

zicht  Soort erfgoed (2x)   

Architectuur    

geen eenheidsworst bouwen 
maar een diversiteit aan 
gebouwen, kopers willen 
uniek zijn (3x) 

 Instandhouding op langere 
termijn aannemelijk 

  

de nieuwbouw moet passen 
in zijn omgeving, rekening 
houdende met de uitstraling 
van het cultureel erfgoed 
(2X) 

 Welstandscategorie van de 
woningen in het cultureel 
erfgoed. 

  

dat de woningen ook een 
apart karakter hebben 

 Gebruiksvriendelijkheid   

woningen op een 
onderscheidende manier 
invoegen in cultureel erfgoed 

 Kwantiteit   

gevarieerde bebouwing     

geen moderne nieuwbouw in 
directe omgeving 

 

 

  

dat de maatvoering goed 
gekozen is 

  

  

  

Tabel 6.3 De belangrijke voorwaarden waaronder woningzoekenden bereid zijn om meer te 
betalen voor een woning in een gebied met veel cultureel erfgoed (vraag 9 enquête N=59). 

 



 55 

 

Net als bij vraag 6 zijn de gegeven antwoorden gerubriceerd. De indeling is weer in 

rubrieken en subrubrieken. Wanneer een antwoord meer dan eenmaal is gegeven staat 

dit aangegeven. In totaal hebben de respondenten 166 voorwaarden aangegeven. Ook 

nu zit er weer een hiërarchie van boven naar beneden in de tabel.  

 

De eerste rubriek, opzet van het gebied, heeft betrekking op de combinatie van het 

culturele erfgoed met de omliggende bebouwing. Aspecten die hier betrekking op hebben  

worden het meest genoemd. De uitstraling van het gebied wordt hier 11 maal genoemd. 

Ook de sfeer van het gebied wordt belangrijk gevonden. Dit sluit aan bij vraag 6 waar 

sfeer als een belangrijk kenmerk werd gegeven van mensen die zich aangetrokken 

voelen tot het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Ook aspecten die te maken hebben 

met kwaliteit, zowel van de woning, het cultureel erfgoed als de omgeving worden 

belangrijk gevonden. Tot slot zijn aspecten met betrekking tot de woonomgeving en de 

architectuur van belang. Het gaat hier onder andere om een goede inpassing van het 

culturele erfgoed en voldoende afwisseling in de nieuwbouwwoningen. Diversiteit en een 

onderscheidend karakter zijn hier van belang. 

 

Onder de manier van wonen gaat het om antwoorden die betrekking hebben op status en 

samenstelling. Wonen op niveau wordt hier als een belangrijke voorwaarde genoemd ook 

wel aangeduid met de termen comfort, luxe en exclusief. Deze voorwaarde sluit goed aan 

bij de subrubriek kwaliteit. Immers om op niveau te kunnen wonen moet voldaan zijn 

aan een goede omgevings- en woonkwaliteit. Tweemaal wordt tevens gewezen op het 

willen wonen met gelijkgestemden wat betreft leeftijd, opleiding of leefstijl. 

 

De rubriek staat van het erfgoed spreekt waarschijnlijk voor zich. Een goed onderhoud 

en een goede afwerking van het erfgoed wordt hier het meest van belang gevonden. Ook 

de herkenbaarheid of "de smoel" worden belangrijk gevonden. Dit sluit aan bij de 

voorwaarde van een goede uitstraling van het gebied. 

 

Niet alle gegeven antwoorden hebben specifiek betrekking op een ontwikkeling in 

combinatie met cultureel erfgoed. Algemene randvoorwaarden als voorzieningen en een 

nette omgeving gelden uiteraard ook voor deze ontwikkelingen. 

 

Tot slot worden er financiële voorwaarden genoemd met betrekking tot de 

waardevastheid van de woningen. Met andere woorden er moet voldoende vertrouwen 

zijn dat het gebied zijn aantrekkelijkheid behoud.  

 

In vraag 10 is gevraagd naar de belangrijkste redenen waarom woningzoekenden kiezen 

voor een omgeving met relatief veel cultureel erfgoed. In totaal zijn er 146 redenen 

genoemd. Net als bij de vorige vraag zijn deze verdeeld in rubrieken en subrubrieken. 

Hierbij is de rubriek opzet van het gebied uit tabel 6.3 gesplitst in de rubrieken 

woonbeleving en woonomgeving.  

 

De eerste rubriek heeft betrekking op de woonbeleving van mensen. De antwoorden 

sfeer en uitstraling worden hier het meest genoemd. Ook de diversiteit van dergelijke 

gebieden zowel wat betreft verschijning als functies wordt belangrijk gevonden. 

 

Onder de rubriek cultureel erfgoed staan beweegreden die hier rechtstreek aan 

gerelateerd zijn. De authenticiteit en de historie van het gebied en hieraan gerelateerde 

beweegredenen worden het meeste genoemd. Ook de combinatie van het oude met het 

nieuwe is een beweegreden die meerdere malen wordt genoemd.   

 

Wat opvalt bij de manier van wonen is dat de beweegreden het wonen met gelijk 

gestemden en hieraan gerelateerde beweegredenen relatief vaak worden genoemd. 

Schijnbaar hebben woningzoekenden die kiezen voor een dergelijke woonomgevingen 

een beeld van het type mensen dat hier voor kiest.  
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Woonbeleving Cultureel erfgoed Manier van wonen Woonomgeving 

Sfeer (10x) Authenticiteit (3x) Gelijk gestemden (5x) Plezierige woonomgeving 

(4x) 

karakter (2x) unieke woonomgeving 
met authentieke 
uitstraling 

afkomst  ruimtelijke opzet (2x) 

het brengen van sfeer 
aan de woonomgeving 

Historie (3x) passie voor cultureel 
erfgoed. 

dat ziet er mooi uit (2x) 

nieuw wonen met 
comfort in sfeervolle 
omgeving 

historisch besef identificeren met erfgoed ze voelen zich lekker  

beleving (2x) historiserend affiniteit met erfgoed veel aandacht voor de 
omgeving  door 
overheden (2x) 

rust (2x) behoud van historisch 
karakter van de stad 

ander soort bewoners 
(cultuurleifhebbers) 

goed onderhouden 
omgeving 

eerder het thuisgevoel geeft historie aan een 
woonomgeving 

het historisch gevoel bij 
kopers zelf 

wijk zal beter 
geconserveerd blijven 

vrijheid  mee in stand houden van 
historische waarde  

Status (3x) het zijn vaak locaties met 
veel groen in de 
omgeving  

Uitstraling (10x) het behouden  van 

gebouwen die bepalend 
zijn voor de stad of de 
regio 

exclusief wonen nieuwbouwwijken zijn 

over het algemeen lelijk 

bijzondere architectuur 
(2x) 

nostalgie het gevoel in een 
'belangrijke' omgeving te 
wonen 

inspirerende omgeving. 

esthetisch Combi oud en nieuw inkomsten woonniveau woongenot 

eigen gezicht aangename spanning 

tussen "oud" en "nieuw" 

woonstand (2x) vaak meer ruimte in en 

rondom gebouw 

goede uitstraling wijk mix oud en nieuw Type huishouding organische ontwikkeling 

geen standaard rijtjes, 

onderscheidend 

mix van modern en oud  belangstellend Locatie 

identiteit behoud het oude, mits 
geen overlast  

maatschappelijke 
betrokkenheid 

vaak centrum locatie 

imago Financieel mate van betrokkenheid vaak centrumlokatie met 
nodige voorzieningen 

uitstraling ("spannender" 
dan bv een vinexlocatie) 

Waardevaste investering 
van de woning (2x) 

onafhankelijk vaak gunstige ligging 

Diversiteit (3x) constante waarde sociale controle meestal gunstige centrale 
ligging 

gevarieerdheid van de 
omgeving (3x) 

waardering van de 
woning 

Niet standaard vaak stedelijk gebied 
(veel voorzieningen) 

trekt vaak creatieve 
industrie aan (en/of 
culturele instellingen) 

goede investering 
toekomst 

niet wonen in een 
standaard wijkje 

het soort woonomgeving 
dat het oplevert, vaak 
binnenstedelijk karakter 

broedplaats waardevermeerderend 
effect 

anders willen wonen dan 
de doorsnee woning 

stedelijk karakter 

kruisbestuiving waarde van cultureel 
erfgoed 

Overig ruimtelijke situering 

veel meer mensen  beschikbaarheid samenhang gebied 

vaak meer recreatie 
mogelijkheden 

 meer of minder is niet 
relevant 

  

   interesse   

    vraag   

Tabel 6.4  Belangrijkste redenen waarom woningzoekenden kiezen voor een omgeving met     
relatief veel cultureel erfgoed (vraag 10 enquête N=56).  
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Hierbij komt het beeld naar voren dat beweegredenen die betrekking hebben op status 

en woonstand hierop mede van invloed kunnen zijn. Ook beweegreden die betrekking 

hebben op een zekere mate van maatschappelijke betrokkenheid komen hier weer terug. 

In tabel 6.2 werden deze laatste beweegreden genoemd als kenmerken van bewoners 

die zich aangetrokken voelen tot het wonen in of nabij cultureel erfgoed. 

 

Onder de rubriek woonomgeving zien we dat deze vooral plezierig moet zijn. Dit kan 

onder andere betrekking hebben op het er mooi uit zien, de aandacht voor de omgeving 

en het onderhoud. Onder de subrubriek locatie wordt vooral de relatie gelegd met het 

stedelijk wonen en de nabijheid van het centrum. 

 

Tot slot wijzen onder de rubriek financieel diverse respondenten op de waardevastheid 

van een woning in een dergelijke omgeving.  

 

In vraag 10 van de enquête is gevraagd naar reden om te kiezen voor het wonen in een 

omgeving met relatief veel cultureel erfgoed. In vraag 11 is dezelfde vraag gesteld, maar 

dan specifiek voor het willen wonen in complex dat als cultureel erfgoed aangemerkt kan 

worden.  De rubrieken zijn grotendeel hetzelfde als bij vraag 10. Alleen de rubriek 

cultureel erfgoed is vervangen door object. Hierbij gaat het om de woning in het culturele 

erfgoed zelf. Bij deze vraag zijn in totaal 154 beweegredenen genoemd.  

 

Het beeld bij deze vraag komt overeen met het beeld dat naar voren komt uit de twee 

voorgaande vragen. Sfeer en uitstraling van het gebied en de gebouwen worden als 

belangrijkste beweegredenen gezien om te gaan wonen in een gebouw dat als cultureel 

erfgoed aangemerkt kan worden. Ook nu is de verbinding met de historie weer van 

belang. Deze subrubriek is nu opgenomen onder de rubriek woonbeleving. 

 

Als we kijken naar het object, de woning zelf dan wordt deze door relatief veel 

respondenten geassocieerd met  veel ruimte en vormt hiermee een beweegreden voor 

woningzoekenden die geïnteresseerd zijn in dergelijke objecten. Ook de architectuur is 

van belang. Hierbij wordt gerefereerd aan met name sfeergevoelige elementen van deze 

architectuur.  

 

Bij de manier van wonen wordt de wil om anders dan anderen te willen wonen sterk 

benadrukt als belangrijke beweegreden om te kiezen voor het willen wonen in cultureel 

erfgoed. Ook de beweegredenen status, woonstand en wonen met gelijkgestemden wordt 

net als in vraag 10 meerdere malen genoemd. Hierbij lijkt volgens de respondenten het 

aspect van status voor bewoners die willen wonen in cultureel erfgoed nog iets meer van 

belang dan voor bewoner die ervoor kiezen om nabij cultureel erfgoed te gaan wonen. 

 

Bij de woonomgeving is wederom de locatie en het voorzieningenniveau van belang. 

Onder de financiële beweegreden worden opnieuw de waardevastheid of het 

waardevermeerderende effect van cultureel erfgoed genoemd. Ook het fiscale regime 

kan eventueel een rol spelen. 

 

Tot slot worden in de rubriek algemeen nog een aantal redenen genoemd die niet 

specifiek met het wonen in cultureel erfgoed te maken hebben, maar meer in zijn 

algemeenheid een rol spelen. Prijs is hierbij de belangrijkste. 
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Woonbeleving Object Manier van wonen Woonomgeving 

Sfeer (16) Ruimte (7x) Apart, niet doorsnee 
wonen (7x) 

Locatie (2x) 

gevoel van sfeer en 
traditie 

vaak hoge plafonds, meer 
leefoppervlak 

onderscheidend (3x) vaak de ligging  van dit 
soort complexen 

karakter (2x) vorm (hoog plafond en 
ramen) 

uitdaging: anders dan 
anders wonen 

gunstige ligging 

karakteristiek vaak veel volume en 
oppervlakte 

uniek willen wonen, geen 
eenheidsworst 

Voorzieningen 

trots op karakteristiek 
huis 

Architectuur (3x) niet stereotiep voorzieningenniveau 

wonen in karakteristiek 
gebouw 

affiniteit met architectuur aparte uitstraling/indeling Afwisseling in de 
omgeving  

inspirerend waardering voor oude 
architectuur 

geen saaie indeling graag niet geheel in een 
nieuwbouwwijk te willen 
wonen 

beleving vaak de bijzondere 
vormgeving van dit soort 
woningen 

individuelere uitstraling 
dan standaard 
nederlandse nieuwbouw 

Financieel 

smaakvol vaak mooie entree bijzonderheid van wonen 
in cult erfgoed 

Waarde van cultureel 
erfgoed 

het biedt een thuisgevoel authenticiteit bijzondere woonvorm waardevastheid 

Uitstraling (15) behoud van details 
(houtwerk, smeedijzer 
etc). 

uniekheid object waardevermeerderend 
effect 

identiteit (2x) charme oude materialen protest wonen i.v.m. de 

eenheidsworst 

wellicht fiscale aftrek 

i.v.m. onderhoud aan 
monumenten 

imago (2x) Meestal goed 
gerenoveerd (2x) 

iets bijzonders hebben fiscale regelgeving bij 
monumenten 

herkenbaarheid kwaliteit Status (6x) Algemeen 

smoel degelijkheid/kwaliteit exclusief wonen (2x) Prijs (4x) 

beeld bepalend voor de 
omgeving 

oud maar met comfort aanzien gemak van vereniging 

dat ziet er mooi uit  woonstand  gebruiksvriendelijkheid 

combi oud en nieuw  op niveau wonen woongenot 

Historie  prominente bewoning    

historisch besef  profilering   

historisch wonen  Aanwezigheid van 

gelijkgestemden (3x) 

  

nostalgie  culturele achtergrond met 
opleiding 

  

hang naar vroeger  ze voelen zich beter in dit 

gebied 

  

een binding hebben met 

de gebouwen 

 liefhebber   

beoogd behoud cultureel 

erfgoed 

 maatschappelijke 

betrokkenheid 

  

oorsprong   Vrijheid    

Diversiteit  onafhankelijk   

diversiteit in woonvormen  creatief   

meer mensen     

dynamiek       

 

  Tabel 6.5  Belangrijkste redenen waarom woningzoekenden kiezen voor een woning in een 
complex dat als cultureel erfgoed aangemerkt kan worden (vraag 11 enquête N=57). 
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In vraag 12 van de enquête is gevraagd welk type cultureel erfgoed volgens de 

respondenten het meest wordt gewaardeerd bij de ontwikkeling van een nieuwe 

woonomgeving. Hierbij bestond de keuze uit 5 categorieën. Gevraagd is om de drie 

meest gewaarde types van cultureel erfgoed op volgorde aan te geven. Deze vraag is 

door 59 respondenten beantwoord. In de tabel hieronder vindt u de 5 antwoord 

categorieën met daarachter het aantal malen dat zij genoemd zijn als keuze één, twee of 

drie.  

 

Type cultureel erfgoed Keus 1 Keus 2  Keus 3 Totaal 

1. Monumentale woningen: 

arbeidershuisjes, grachtenpanden, jaren 

30 woningen etc. (43 maal) 

43 14 2 59 

2. Monumentale openbare ruimte: burgen, 

grachten, materialisering wegen, 

voetpaden, groenstructuren (7 maal)   

7 15 11 33 

3. Religieus erfgoed: Kerken, klooster, 

kerktorens etc. (6 maal) 

6 14 18 38 

4. Industrieel erfgoed: schoorstenen, 

poortgebouwen, pakhuizen etc. (3 maal) 

3 15 16 34 

5. Militair erfgoed: Kazernes, 

opslaggebouwen etc. (0 maal) 

0 1 12 13 

 

 

 

De typologie monumentale woningen scoort verreweg het hoogst. Dergelijke 

woonomgevingen worden erg gewaardeerd. Het zijn veelal de oude stadswijken die over 

het algemeen gelegen zijn in een de eerste en tweede rand rondom de binnenstad.  

Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat de enquête is uitgezet onder makelaars 

uit middelgrote steden. Voor kleinere steden of dorpen zou deze uitslag wel eens anders 

kunnen zijn.  

 

 
 

 

 

Opvallend is dat het militaire erfgoed geen enkele keer als meest gewaardeerd wordt 

genoemd. Bij de vragen 1 tm. 5 werd juist de combinatie van nieuwbouw met het 

militaire erfgoed het meest gewaardeerd. Waarschijnlijk is onbekendheid met het 

militaire erfgoed hier debet aan, er zijn immers maar een beperkt aantal steden die 

hiermee te maken hebben. Aan de andere kant is de typologie monumentale woningen 

het meest bekend en in iedere stad aanwezig. 

Tabel 6.6  Waardering verschillende typologieën van cultureel erfgoed (vraag 12 enquête 
N=59). 
 

Figuur 6.3 Meeste gewaarde type cultureel erfgoed (vraag 12 enquête 
N= 59) 
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Bij de keuze mogelijkheid 2 zien we een meer gevarieerd beeld. De eerste vier 

categorieën scoren vrijwel hetzelfde. Alleen het militaire erfgoed scoort ook hier erg laag. 

Ook keuze mogelijkheid drie levert meer variatie op, waarbij uiteraard de keuze 

mogelijkheid monumentale woningen behoorlijk daalt. Deze categorie is door de 

respondenten al als eerste of tweede keus gegeven. De categorie monumentale 

woningen is dan ook enige categorie die door alle respondenten is gebruikt, in totaal 59 

maal. Tussen de categorieën monumentale openbare ruimte, religieus erfgoed en 

industrieel erfgoed zit weinig verschil. Het militaire erfgoed wordt slechts 13 maal 

genoemd.  

 

In de laatste vraag, vraag 13 is de respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel 

procent van de woningzoekenden, die graag wonen in een omgeving met veel cultureel 

erfgoed of in een als cultureel erfgoed aan te duiden objecten, bereid zijn om hier extra 

voor te betalen. De vraag is opgesplitst in 13a en 13b. De eerste heeft betrekking op het 

wonen nabij cultureel erfgoed, de tweede op het wonen in cultureel erfgoed. In de tabel 

hieronder worden de resultaten gegeven van de eerste, 13a. 

 

                         
 

 

 

 

 

 
Wat opvalt is de grote spreiding in de antwoorden van 0% tot en met 100%. Bij 10% ligt 

een kleine piek, 10 van de 57 respondenten hebben dit antwoord gegeven. Een 

verklaring voor de grote spreiding komt wellicht voort uit de vraagstelling. De vraag 

heeft betrekking op mensen die geïnteresseerd zijn in het wonen nabij of in cultureel 

erfgoed. Een aantal respondenten zal wellicht gedacht hebben dat het ging om alle 

woningzoekenden. De antwoorden op vraag 13b komen overeen met 13a. De verschillen 

zijn nihil.  

 

Uit de antwoorden kan wel afgeleid worden dat in ieder geval de mensen die interesse 

hebben in het wonen nabij of in cultureel erfgoed ook daadwerkelijk bereid zijn om hier 

meer voor te betalen. Voor beide vragen ligt het gemiddelde op circa 35%  met een 

standaardafwijking van circa 25%. Hiermee kunnen er geen statistisch significante 

uitspraken gedaan worden met betrekking tot de percentages. Wel is de richting van de 

antwoorden helder en daarmee waardevol. 

 

     Telling 

Percentage 

Figuur 6.4 Percentage woningzoekenden dat graag wil wonen in een omgeving 
met cultureel erfgoed en bereid is om hier meer voor te betalen (vraag 13 
enquête N= 57) 
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6.3  Conclusies survey onderzoek 

Uit de enquête vallen verschillende belangrijke conclusies te trekken. Uit deel 1 blijkt dat 

het overgrote deel van respondenten van mening is dat het culturele erfgoed een 

waardevermeerderend effect heeft. Deze conclusie sluit aan bij de uitkomsten van het 

literatuuronderzoek. Ook hieruit bleek het waardevermeerderende effect van cultureel 

erfgoed.  

 

In deel 2 en deel 3 van het onderzoek verschuift de aandacht naar verklaren. Met ander 

woorden wie zijn waarom geïnteresseerd in het wonen in of nabij cultureel erfgoed? Uit 

vraag 6 (tabel 6,2) valt een eerste beeld af te leiden van het type mens. Het gaat hierbij 

veelal om huishoudens zonder kinderen waarvoor sfeer erg belangrijk is. Deze 

huishoudens hebben een voorkeur voor het wonen dicht bij de binnenstad. Ook hebben 

zij een meer dan gemiddeld historisch besef en culturele interesse. Tot slot betreft het 

sociaal denkende mensen met een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid. 

 

De doelgroep die bereid is om meer te betalen voor het wonen in of nabij cultureel 

erfgoed moet overwegend gezocht worden in de leeftijdscategorie 30 tot en met 50 en is 

over het algemeen hoger opgeleid. 

 

Bij de keuze om te kiezen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed en hier eventueel 

meer voor te willen betalen spelen sfeer en uitstraling van het gebied een hele 

belangrijke rol. Het gaat hierbij om het karakter van het gebied, het gevoel dat het 

gebied oproept onder andere door het type architectuur. Bij dit laatste wordt de voorkeur 

gegeven aan niet teveel van het zelfde. Ook de diversiteit aan functies die een dergelijk 

gebied vaak heeft wordt volgens de respondenten gewaardeerd. In de verlengde van de 

uitstraling speelt de herkenbaarheid een belangrijke rol. Dit vertaalt zich ook in het 

anders willen wonen dan anderen, het uitstralen van een zekere status en het wonen op 

stand. Wat betreft de locatie blijft terugkomen dat deze veelal gunstig gelegen moet zijn 

nabij het stadscentrum en diverse voorzieningen. 

 

Voor het culturele erfgoed zelf geld dat dit goed onderhouden moet zijn. Wanneer de 

ruimtes in het object groot zijn, denk aan hoge plafonds is dit volgens de  respondenten 

een belangrijke reden om hierin te willen gaan wonen.  

 

Woningzoekenden hebben volgens de respondenten bepaalde verwachting van een 

gebied met veel cultureel erfgoed. Zij verwachten hier gelijkgestemden aan te treffen, 

dat het gebied beter onderhouden wordt en een zekere mate van waardevastheid of 

waardestijging van het onroerend goed. Ook dit zijn belangrijke reden om hier te gaan 

wonen. 

 

Tot slot zijn er een aantal meer algemene reden naar voren gekomen waarom 

woningzoekenden zouden kiezen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed. 

Feitelijk zijn dit redenen die voor iedere locatie gelden. Denk aan een goede ruimtelijke 

opzet, voldoende parkeergelegenheid, veiligheid en voor het wonen in cultureel erfgoed 

het gemak van een vereniging van eigenaren. 

 

Feitelijk kan uit deze korte samenvatting van de resultaten de conclusie getrokken 

worden dat om optimaal gebruik te kunnen maken van cultureel erfgoed het belangrijk is 

om de juiste mix van ingrediënten te gebruiken voor de gebiedsontwikkeling afgestemd 

op de juiste doelgroep. Ook de ligging in de nabijheid van voorzieningen is erg belangrijk 

voor het type mens dat specifiek kiest voor het wonen in een omgeving met cultureel 

erfgoed. Overigens werd wat betreft dit laatste opgemerkt dat maar zelden iemand 

specifiek op zoek is naar het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Het aanbod lokt de 

interesse uit. De relaties tussen cultureel erfgoed en de waardeontwikkeling van de 

omliggende woningen ligt wellicht complexer. In het volgende deel van het onderzoek 

vindt een verdere verdieping plaats en wordt op zoek gegaan naar deze relaties.  
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7.  De meerwaarde van cultureel erfgoed op basis van case studies. 

7.1  Inleiding 

Het laatste deelonderzoek bestaat uit een tweetal casestudies uitgevoerd op twee 

locaties waarbij nieuwe woningen zijn gebouwd en cultureel erfgoed getransformeerd is 

tot woningbouw. Deze twee casestudies richten zich op de verdieping van de vragen of 

en waarom men bereid is om meer te betalen voor het wonen in een omgeving met veel 

cultureel erfgoed. We zijn hiermee aanbeland in het onderste gedeelte van het 

theoretisch model uit figuur 4.5. 

 

Hierbij ben ik opzoek gegaan naar afgebakende gebieden waarbij cultureel erfgoed 

getransformeerd is naar wonen binnen een bredere transformatieopgave van het gebied.  

 

Het eerste gebied waarna onderzoek is gedaan is het Stadslandgoed Limos in Nijmegen. 

Het betreft hier een voormalig militair complex in Nijmegen dat in periode 2000 tot en 

met 2003 herontwikkeld is tot woongebied.  

 

Het tweede gebied is het GWL-terrein in Amsterdam. Het betreft hier een voormalig 

waterleidingen terrein in Amsterdam. Dit gebied is in de periode 1994 tot en met 1998 

herontwikkeld tot woongebied. 

 

Voor deze gebieden is gekozen aangezien zij beide al geruime tijd zijn afgerond. Dit 

maakt het mogelijk om te kijken hoe het gebied zich ontwikkeld heeft, of de 

uitgangspunten die men had bij de ontwikkeling van het gebied nog steeds zijn terug te 

vinden en te kijken hoe men het gebied nu beleeft. Ook zijn beide gebieden voldoende 

lang afgerond om mutaties te hebben onder de bewoners. Hierbij is het interessant om te 

weten hoe de nieuwe bewoners, die niks meegekregen hebben van de initiële 

vermarketing van het gebied, hun woonomgeving beleven.  

 

De gekozen aanpak in beide gebieden verschilt van elkaar. Aangezien het Limos-terrein 

recenter is ontwikkeld was het nog vrij gemakkelijk om betrokken professionals hierover 

te interviewen. Voor het GWL-terrein zijn geen betrokken professionals meer 

geïnterviewd. Wel is er gebruik gemaakt van documentatie uit die tijd, andere 

onderzoeken naar de ontwikkeling van het gebied en een half uur durende film waarin de 

betrokken professionals aan het woord komen. Hiermee valt een voldoende compleet 

beeld te krijgen van de uitgangspunten van de ontwikkeling, maar ook hoe het gebied 

zich ontwikkeld heeft. Voor beide gebieden geldt dat er gesproken is met bewoners uit 

het gebied om hen te vragen naar hun motieven om op het Stadslandgoed Limos of het 

GWL-terrein te gaan wonen. Ook is voor beide gebieden onderzocht hoe makelaars de 

meerwaarde van het aanwezige culturele erfgoed ervaren onder ander door een analyse 

van de advertenties van te koop staande woningen in beide gebieden. Deze analyse is in 

mei 2010 uitgevoerd. 

 

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de twee casestudies afzonderlijk besproken. 

 

7.2  Stadslandgoed Limos 

7.2.1  Onderzoeksaanpak 

Voor dit deelonderzoek zijn professionals en bewoners uit het gebied geïnterviewd. De 

geïnterviewde professionals waren allen betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. 

Geïnterviewd zijn: twee medewerkers van de gemeente Nijmegen (stedenbouw en 

cultuurhistorie), een projectleider van Woningstichting Standvast Wonen en een 

medewerker van de betrokken projectmakelaar Janssen Makelaars. Naast de 

professionals heb ik 4 bewoners uit het gebied geïnterviewd. Twee hiervan wonen in de 

nieuwbouw en twee in het culturele erfgoed.  Een compleet overzicht van de 

geïnterviewde personen vindt u in bijlage  5. 
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De nadruk van dit deel van het onderzoek ligt op verklaren. Hierbij is het belangrijk om 

datgene wat gezegd wordt en datgene wat we daadwerkelijk terug kunnen zien uit elkaar 

te houden. Zo zal een cultuurhistoricus of een stedenbouwkundige snel menen dat 

cultureel erfgoed om bepaalde redenen een meerwaarde heeft, de vraag is dan of we dit 

ook terugzien in de praktijk. Dit wordt getoetst in de interviews met de makelaar en 

bewoners.  

 

Hiernaast biedt ook Funda een belangrijke informatiebron om te achterhalen of cultureel 

erfgoed een meerwaarde heeft voor het gebied. Dit wordt gedaan door te kijken in 

hoeverre er verwijzingen in de advertenties van de te koop staande woningen gemaakt 

worden naar de aanwezigheid van het culturele erfgoed.  

 

Tot slot heb ik een beperkte studie uitgevoerd om de nodige informatie te krijgen over 

het gebied. Hiervoor is met name gebruik gemaakt van het boek "Limos Nijmegen, Van 

kazernecomplex naar stadslandgoed" en de gemeentelijke website.  

 

Voor de uitvoering van de interviews is gebruik gemaakt van een interviewschema. Dit 

schema benoemd de belangrijkste onderwerpen die in de interviews naar voren moeten 

komen, maar is afhankelijk van de gesprekspartner flexibel gebruikt. Voor het interview 

met de bewoners is een apart interviewschema gemaakt. In de praktijk heeft het 

interviewschema vooral als leidraad gediend. Veelal bleek het nodig om vragen te 

herformuleren. Een openingsvraag naar de meerwaarde van cultureel erfgoed voor de 

bewoner bleek vaak te direct. Een vraag als: "wat zeg je als iemand vraagt naar hoe je 

woont", gaf over het algemeen meer informatie. Onder het interviewschema vindt u 

daarom nog een overzicht van een aantal geherformuleerde vragen waarvan ik veel 

gebruik heb gemaakt.   

 

In vrijwel alle interviews zijn een aantal van de genoemde waarden in paragraaf 4.2 uit 

de Nota Belvedere teruggekomen. Ook is in ieder interview afgesloten met de vraag of 

het aanwezige culturele erfgoed wel of geen meerwaarde gehad heeft voor het gebied, 

met daarbij de vraag waarom wel of waarom niet. Als afsluitende vraag bleek dit wel te 

werken.  

7.2.2  Historie 

De naam Limos staat voor Luchtmachtinstructie en militaire opleidingen school. In 1905 

kreeg dit gebied wat toen nog buiten de stad Nijmegen lag vorm met de bouw van de 

twee vrijwel identieke kazernes. De kazernes werden gebouwd aan de Groesbeekseweg 

en de Gelderselaan. In 1934 krijgen deze de namen Snijders- en de Krayenhoffkazerne. 

In 1911 wordt het gebied verder vormgegeven met de bouw van de Prins Hendrikkazerne 

aan de Van Santstraat.  

 

Naast de kazernes worden er door de loop van de tijd nog verschillende andere 

gebouwen gerealiseerd voor verschillende doeleinden. Hierdoor ontstond een gebied met 

een verscheidenheid aan meer en minder belangrijke gebouwen.  

 

Vanaf 1951 komt het hele complex in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht, die er het 

Luchtmacht Instructie Regiment onderbrengt, de voorloper van het LIMOS. In 1990 

wordt de dienstplicht afgeschaft en de Luchtmacht besluit zin opleidingen te concentreren 

in Woensdrecht. Hiermee kwam een einde aan de militaire bestemming van het gebied. 

 

In 1995 verwerft de gemeente Nijmegen het beheer over het complex en begint het 

proces om te komen tot een nieuwe invulling van het gebied.  

 

Inmiddels ligt het complex dan "ingesloten" in de vooroorlogse uitbreiding van Nijmegen 

en vormt het een omvangrijke niet toegankelijke en enigszins mysterieuze barrière.    
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Het gebied is centraal gelegen in het populaire Nijmegen-Oost, dichtbij het centrum en 

bosgebied. Het gebied is hiermee uitermate geschikt voor de toevoeging van 

woningbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3  De ontwikkelopgave 

Met het vrijvallen van het complex begon een omvangrijke ontwikkelopgave voor het 

gebied. Als leiddraad voor de ontwikkeling van het gebied werden in 1997 door 

gemeenten en bewoners uit de aangrenzende buurten de volgende uitgangspunten 

geformuleerd voor de nieuwe woonomgeving: 

 het behouden van waardevolle en historische elementen en gebouwen; 

 nieuwbouw en fraaie architectuur; 

 het versterken van het groene karakter 

 een recreatief wijkpark met wanden- en fietsroutes, waar auto's zoveel mogelijk 

uit het zicht blijven 

 een variatie aan functies en voorzieningen. 

 

Voor de concrete invulling van het middengebied werd in 2000 een prijsvraag 

uitgeschreven die gewonnen werd door een ontwikkelcombinatie van een 

projectontwikkelaar en een Nijmeegse woningbouwcorporatie.  

 

Het totale plan voor dit middengebied zou bestaan uit de bouw van 311 woningen. 

Het merendeel van het programma, 77% bestond uit koopwoningen en 23% werd 

gerealiseerd in de sociale huur.  

 

Opvallend aan  de ontwikkeling van het gebied is dat er maar beperkt gekozen is voor 

het aansluiten bij de bestaande bouwstijl van de Generaal Snijderskazerne die de 

entree vormt van dit gebied. Met andere woorden er is gekozen voor een moderne 

architectuur. Om te voorkomen dat het hele gebied volgebouwd zou worden is met 

name gekozen voor gestapelde bouw. 

 

Belangrijk was een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Een openbare 

ruimte die oogt als een park en zowel door inwoners uit het gebied als inwoners van 

buiten het gebied gebruikt zou kunnen worden. Het groen neemt dan ook een 

prominente plaats in, in het gebied. Aan de randen van het park zijn de bestaande 

monumentale hekken behouden gebleven. Ook opvallend is het behoud van 

bestaande hagen. De combinatie van de openruimte, de monumentale hekken en 

groenstructuren, monumentale kazernes en moderne architectuur maakt het gebied 

uitermate verassend.  

 

 

 

 

Figuur 7.1 Plankaart Limos 
Bron: www.kamstrup.nl 
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In het middengebied zijn in totaal 311 woningen gerealiseerd waarvan 57 in de 

Generaal Snijderskazerne. Er zijn twee  woonhoven ontwikkeld met stadswoningen en 

appartementen en 10 kleinschalige appartementencomplexen. Met namen als 

wachters en verkenners voor de gebouwen is aangesloten bij de historie van het 

gebied. Hiermee heeft het middenstuk van het gebied met name een woonfunctie 

gekregen met de mogelijkheid tot recreëren op de grote open ruimte.  

 

Het gebied moest echter meer worden dan wonen alleen en ook een belangrijke rol 

kunnen vervullen voor de omliggende omgeving en in bredere zin voor Nijmegen in 

het geheel.  

 

In de Krayenhoffkazerne die geen onderdeel uitmaakte van de prijsvraag is daarom 

gekozen voor een ander programma. In dit gebouw vindt men 30 ateliers, 

oefenruimtes om muziek te maken, kantoorruimtes, een grand café en 18 woon-

werkpanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elders in het gebied vindt men verder het Intramuraal Motivatiecentrum van de Grift, 

huisvesting voor verstandelijk gehandicapten, een basisschool en een 

asielzoekerscentrum. Het asielzoekerscentrum is gevestigd in de Prins Hendrik-

kazerne. Naast woningbouw in het middengebied zijn er nog enkele meer 

kleinschalige complexen gebouwd die geen onderdeel uitmaakten van de prijsvraag 

voor het middengebied. 

 

Tot slot geven de gekozen parkeeroplossingen, die allen uit het zicht zijn, het gebied 

bijzonder veel kwaliteit. 

  

 

 

 

Figuur 7.2  Combinatie van cultureel erfgoed en 
moderne architectuur op het Limos. 

 
Figuur 7.3  Links de Krayenhoffkazerne  en rechts 
de Wachters 
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7.2.4  Onderzoeksresultaat Limos  

De resultaten van de gehouden interviews worden zoveel mogelijk besproken conform de 

indeling van het interviewschema dat gehanteerd is voor de professionals. Het eerste 

kopje algemeen wordt overgeslagen. De opmerkingen die hier gemaakt zijn zitten 

grotendeels in de voorgaande paragrafen opgenomen.  

 

Waardekenmerken van cultureel erfgoed 

Met de respondenten zijn  de waardekenmerken van cultureel erfgoed zoals deze 

benoemd zijn in de nota Belvedere (zie paragraaf 4,2) besproken. Respondenten is 

gevraagd om te reageren op deze waardekenmerken. Het ecologische belang is hierbij 

overgeslagen aangezien deze niet relevant is voor dit onderzoek.  

 

- Identiteit en zingeving 

Professionals geven hierbij aan dat het zeker de bedoeling was om een gebied met een 

geheel eigen identiteit te creëren. Het culturele erfgoed maar ook het aanwezige groen 

vormden hiervoor de basis. Dit gaf de mogelijkheid om iets anders te ontwikkelen, 

onderscheidend van een standaard  nieuwbouwwijk. Het gebied is aan de ene kant zo 

ingepast dat ook bewoners van de aangrenzende bebouwing hier gebruik van kunnen 

maken, maar is aan de andere kant door de omheining een gesloten terrein gebleven. 

Hierdoor is het toch een beetje een bijzondere enclave in de stad geworden. 

Professionals geven aan dat de Limos bewoners trots zijn op het gebied en dat het Limos 

een begrip is in Nijmegen zelf. 

 

De bewoners zelf bevestigen dit beeld. Met gepast trots spreken zij over hun 

woongebied. Voor de bewoners van het culturele erfgoed komt het wonen in de kazerne 

hier nog als extra bijzonder aspect bij. Bewoners hebben het idee dat als ze het gebied 

oplopen, het hun gebied is. De woonomgeving wordt als bijzonder ervaren.  

 

- Contrapunt voor mondialisering  

Dit leek een lastig begrip om een beeld bij te vormen. Onderkend werd dat het gebied 

anders was dan andere gebieden. Het geeft de bewoners de mogelijkheid om anders te 

wonen dan in een meer standaard nieuwbouwlocatie.  

 

- Informatiebron  

De voormalige functie van het gebied als kazerne geeft het gebied een stuk historie. Veel 

mensen hebben hier in dienst gezeten en zijn uitgezonden naar diverse gebieden. Met 

name aan de uitzendingen naar Nederlands Indië leven nog veel herinneringen. Deze 

geschiedenis maakt dat er nog steeds veel voormalig militairen of familie hiervan het 

gebied bezoeken. Ook maakt het Limos onderdeel uit van de stadsrondwandelingen.  

Tijdens de ontwikkeling van het gebied is de geschiedenis prominent ingezet als 

onderdeel van de verkoopstrategie.  

 

- Inspiratiebron  

De vraag is of de bestaande bouw een inspiratiebron is geweest voor de nieuwbouw. De 

nieuwbouw kent een geheel eigen stijl ten opzichte van de oudbouw. Zowel wat betreft 

architectuur als materiaal keuze kun je niet stellen dat de nieuwbouw direct aansluit bij 

het culturele erfgoed. Gekozen is voor een conflicterende architectuur. De relatie tussen 

het cultureel erfgoed en de ontwikkeling van het gebied ligt complexer.  

 

Het cultureel erfgoed staat er en vanaf het begin werden de bijzondere kwaliteiten 

hiervan erkend. Feitelijk alleen al doordat het cultureel erfgoed aanwezig is zorgt er voor, 

maar dwingt ook, om anders te kijken naar de ontwikkeling van een gebied dan bij 

bijvoorbeeld een uitleglocatie. 

 

De uitkomsten van de gebiedsontwikkeling zijn hierdoor onderscheidend van meer 

doorsnee ontwikkelingen. Voor het Limos geldt een onderscheidende stedenbouwkundige 

structuur, waarin de oude gebouwen volop tot hun recht komen, maar ook de nieuwbouw 

een bijzondere positie inneemt.  
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In de openbare ruimte is de historie deels terug te vinden in de stedenbouwkundige 

structuur en de beplanting. Zo zijn de oude beukenhagen deels blijven staan of na de 

bouw in ere hersteld. 

 

Wat betreft woonvormen onderscheidt het gebied zich door het feit dat de 

grondgebonden woningen die geschikt zijn voor gezinnen geen eigen tuin kennen. De 

bewoners van de Hoven maken gebruik van een binnenruimte die officieel openbaar 

terrein is. De bewoners van de kazerne hebben gezamenlijke binnentuinen onder VVE 

beheer. Dit type woonvormen heeft op het Limos-terrein een positief effect op de sociale 

structuur binnen de verschillende woonblokken. Uiteraard geldt hier wel dat deze manier 

van samenleven niet voor iedereen is weggelegd en dat het missen van een eigen tuin 

ook voor de huidige bewoners toch even wennen was. 

 

Rondom en in de kazernes ligt de relatie wellicht wat directer. Aan de voorkant liggen 

grote open ruimtes waar eerder het exercitieterrein lag. In de kazernes heeft men vooral 

de oude gangstructuren geprobeerd te handhaven. Door de wens om ook in de 

gebouwen bepaalde cultuurhistorische aspecten te handhaven kennen de woningen 

bijzondere plattegronden. 

 

- Esthetische waarde 

De respondenten gaven aan dat het gebied esthetische waarde kent door het 

cultuurhistorische erfgoed, maar ook door de ligging in het groen. De kazernes zijn 

gewoon mooie gebouwen om te zien en zijn alleen daardoor al waardevol was het 

algemene beeld. De hoge ruimtelijke kwaliteit geeft het gebied extra waarde.  

 

- Economisch belang  

Deze vraag is met name met de professionals besproken. Zij geven aan dat het behoud 

van het culturele erfgoed wellicht terug te vinden is in de marktwaarde van de woningen. 

Het gaat hierbij niet alleen om het behoud van het culturele erfgoed in het gebied, maar 

ook om de historische uitstraling van de omgeving.    

 

Succesfactoren en knelpunten van de ontwikkeling 

Over de succesfactoren en knelpunten van de ontwikkeling is met name met de 

professionals gesproken. Zij gaven diverse succesfactoren aan. Het proces wordt hierbij 

als belangrijkste genoemd. De gemeente had in haar plan van eisen geformuleerd welke 

gebouwen behouden moesten blijven. Het kader was hiermee bijzonder strak. Vervolgens 

is er een prijsvraag uitgeschreven waarop partijen konden reageren. Door het strakke 

kader reageerde hier voornamelijk partijen op die gevoel hadden bij de ontwikkeling van 

het culturele erfgoed en de omgeving in relatie tot het erfgoed. Dit zorgde ervoor dat er 

over de richting van de ontwikkeling geen discussies meer waren, maar dat de focus lag 

op de ontwikkeling van het gebied met haar bestaande gebouwen. Voorwaarde om op 

deze manier te kunnen werken is dat de gronden en bijbehorende opstallen in handen 

zijn van de gemeente. Dit was bij de ontwikkeling van het Limos-terrein het geval.   

 

Verkoop technisch was een belangrijke succesfactor dat het gelukt is om status aan het 

gebied te geven. De nadruk lag hierbij op het groen en de imposante kazerne gebouwen. 

Dit maakte het gebied vanaf het begin niet alleen bijzonder in de ogen van professionals, 

maar ook in de ogen van de Nijmegenaar.  

 

Meer algemene succesfactoren zijn uiteraard de ligging in Nijmegen-Oost en in 

belangrijke mate ook het feit dat het mogelijk was om in dit gebied een 

nieuwbouwwoning te verwerven. Dit leverde de unieke situatie op van het wonen in oost, 

maar zonder de ongemakken van een oude woning.  

 

Knelpunten waren er ook. Voor de kazernes vormden de eisen waarop de binnenkant van 

deze gebouwen vorm moesten krijgen een grote belemmering. Aanvankelijk was de 

belangstelling voor het wonen in de kazernes bijzonder groot, groter dan voor de 
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nieuwbouw. Het wonen in een dergelijk gebouw had een bijzondere aantrekkingskracht. 

Gedurende de ontwikkeling zijn echter veel mensen afgehaakt vanwege de plattegronden 

van de woningen. Deze weken in vele opzichten teveel af van wat gebruikelijk is. De 

gestelde uitgangspunten aan de inrichting van het gebouw waren hier debet aan.  

 

Toegevoegde waarde cultureel erfgoed 

De eerste vragen die hier besproken worden hadden betrekking op de toegevoegde 

waarde van cultureel erfgoed en de wijze waarop dit ervaren wordt.  

 

Veel aspecten die men belangrijk vindt hebben te maken met de woonbeleving; aspecten 

als sfeer, uitstraling, identiteit, bijzondere architectuur en het zich thuis voelen kwamen 

hierbij naar voren. De kazernes vormen de monumentale begrenzing van het gebied, 

zodra je het gebied oploopt wordt je daardoor met het culturele erfgoed geconfronteerd. 

Dit geeft identiteit en karakter aan het gebied. Ook biedt het terrein de mogelijkheid om 

onderscheidend te wonen van andere gebieden. Zowel de oude kazernes als de 

nieuwbouw zorgen voor een zekere klasse en stijl van het gebied. In de vermarketing 

van het gebied is ook hier optimaal gebruik van gemaakt. 

 

De aanwezigheid van het culturele erfgoed heeft er voor gezorgd dat er anders gekeken 

werd naar het gebruik van het gebied. Normaal wordt er een gebouw neergezet met een 

bepaalde functie, bij bestaande gebouwen moet er echter functie bij de ruimtes gezocht 

worden. Dit heeft geleid tot een divers aanbod aan functies die gewaardeerd worden. De 

horeca is een evidente. Hier maken niet alleen de bewoners van het Limos gebruik van, 

maar ook bewoners uit de omgeving. Ook biedt de bestaande bouw ruimte aan 

kunstenaars door de verhuur van atelierruimte. Dit trekt jaarlijks veel bezoekers naar het 

gebied tijdens de open atelierdagen. Functies die wellicht minder publiek zijn zoals de 

kleinschalige kantoren en de oefenruimtes voor bandjes worden ook gewaardeerd. De 

diverse functies zorgen voor een stuk afwisseling en levendigheid in het gebied. Zonder 

de aanwezigheid van het culturele erfgoed waren deze functies waarschijnlijk niet 

gecreëerd. Door de inzet van vrijwilligers uit het gebied bij bepaalde activiteiten kunnen 

de functies ook nog bijdragen aan de sociale binding in het gebied.  

 

Een derde categorie aspecten die voor een toegevoegde waarde zorgen, heeft betrekking 

op de ontwikkeling van het gebied. Door de aanwezigheid van het culturele erfgoed heeft 

het gebied vanaf de start in de belangstelling gestaan. Dit maakt dat het gebied goede 

mensen aangetrokken heeft in de ontwikkelfase en dat het gebied anders is ontwikkeld 

dan een normale ontwikkellocatie. De stedenbouwkundige structuur is bijzonder, de 

typologie woningen in de hoven en de kazernes is bijzonder, de parkeeroplossingen zijn 

bijzonder, het openbaar groen is bijzonder en het autoluwe karakter is bijzonder. In de 

ontwikkeling moest sterk rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de 

bestaande gebouwen, sterker deze moesten optimaal worden gebruikt. Het is de vraag of 

de bijzondere aandacht die het gebied gehad heeft, en de bijzondere wijze van 

ontwikkelen die hieruit voorgekomen is zich ook had voorgedaan in de situatie dat het 

om een leeg te ontwikkelen gebied ging. Zonder de aanwezigheid van het culturele 

erfgoed zou het gebied zeer waarschijnlijk meer standaard ontwikkeld zijn. Het zou 

gewoon een inbreiding zijn geweest in de bestaande stad. Het culturele erfgoed geeft het 

gebied voor lange tijd een bijzonder karakter.  

 

De groep vragen die hierop volgde had betrekking op de motivatie van mensen om in dit 

gebied te komen wonen. Dit geeft een beeld van de positie die de aanwezigheid van het 

culturele erfgoed op het Limos heeft. 

 

Professionals gaven aan dat voor het merendeel van de bewoners de locatie en het feit 

dat men een nieuwe woning in dit gebied kon kopen het meest van belang waren. Het 

culturele erfgoed op het Limos-terrein stond meestal niet bovenaan bij de koopbeslissing. 

De locatie van het Limos gebied in Nijmegen-Oost kenmerkt zich door historische 

bebouwing, vele voorzieningen zoals winkels en horeca en een zeer centrale ligging nabij 

het centrum van Nijmegen. De waarde van de omgeving van het Limos is hoog. Ook hier 
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heeft het gebied van geprofiteerd. Locatie en het type woning vormen de belangrijks 

aspecten van de koopbeslissing. Hierna komen diverse aspecten waarbij het cultureel 

erfgoed meer of minder van belang is. Hierbij werd wel opgemerkt dat voor de bewoners 

van de kazernes het belang van het culturele erfgoed waarschijnlijk zwaarder zal wegen. 

 

Ook dit keer hadden de professionals het bij het rechte eind. Naast toevalligheden als de 

nabijheid van de kinderen waren dit belangrijk argumenten. Voor de bewoners van de 

nieuwbouw vormt de aanwezigheid van het culturele erfgoed een zeer aantrekkelijke 

bijkomstigheid. Ligging en locatie en een goede plattegrond van de woning vormen 

echter randvoorwaarden waar eerst aan voldaan moest worden. Voor de bewoners van 

de kazernes wegen argumenten als het wonen in een historisch gebouw met een 

bijzonder verleden  zwaarder mee. De indeling van de woning is voor hen niet 

onbelangrijk maar hier kunnen concessies aan gedaan worden.  

 

Om de antwoorden aan te scherpen heb ik gevraagd of het gebied ook aantrekkelijk had 

kunnen zijn als al het cultureel erfgoed was gesloopt. De meeste respondenten dachten 

van wel, maar zouden de aanwezigheid van het culturele erfgoed wel een groot gemis 

hebben gevonden. Het zou het gebied ontdoen van zijn karakteristieken maar de locatie 

en de historische omgeving van het gebied zouden het toch nog waardevol maken. Voor 

de bewoners van de kazernes zal het ontbreken van het cultureel erfgoed zwaarder 

hebben gewogen. Eén van de bewoners gaf aan speciaal op zoek te zijn geweest naar 

een historisch pand om in te wonen. Met alleen nieuwbouw zou het Limos dus niet in 

aanmerking zijn gekomen.  

 

Doelgroepen en leefstijlen 

De doelgroepen die zich aangetrokken voelen tot het wonen op het Limos-terrein laten 

zich op verschillende manieren kwalificeren. Wat betreft levensfase gaat het met name 

om stellen zonder kinderen of stellen waarvan de kinderen het huis hebben verlaten. Het 

type mensen dat op het Limos komt te wonen is met name hoogopgeleid en kent een wat 

bredere maatschappelijke interesse. Alle respondenten gaven aan interesse te hebben in 

cultureel erfgoed, of oude gebouwen en deze ook graag te bezoeken. Het kunnen wonen 

met gelijkgestemden lijkt door de bewoners gewaardeerd te worden. Hiermee bedoel ik 

het wonen in een omgeving met mensen van ongeveer hetzelfde maatschappelijke en 

culturele niveau.   

 

De locatie dicht bij het centrum en in het populaire Nijmegen-Oost is voor de Limos 

bewoners over het algemeen van groot belang. Zij houden ervan om regelmatig uit eten 

te gaan of wat te gaan drinken. Dergelijke voorzieningen moeten daarom ruimschoots in 

de omgeving aanwezig zijn.  

 

Voor de nieuwbouw lijkt het woord kwaliteitszoekers op zijn plaats. Deze mensen zoeken 

een goede woning in een zeer aantrekkelijke woonomgeving. Het Limos met zijn eigen 

karakteristieken en haar ligging biedt dit.  

 

Voor de bewoners van de kazernes is de wil om onderscheidend te wonen, wellicht het 

wonen met een zekere status van belang. De historie en de uitstraling van het gebouw 

zijn voor hen belangrijk. In ruil hiervoor zijn zij bereid om een mindere comfortabele 

indeling van hun woning te accepteren. In de nieuwbouw wonen meer de "normale 

woningzoekers". Het culturele erfgoed wordt bewoond door de mensen die hier iets mee 

hebben. De structuur, de inrichting is vaak niet logisch, maar wel sfeervol. 

 

Waarde van cultureel erfgoed 

Bij deze vragen ging het meer om de directe financiële vertaling van de aanwezigheid 

van het culturele erfgoed. Met ander woorden zijn mensen bereid om meer per vierkante 

meter te betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Uit de gesprekken komt 

naar voren dat er waarschijnlijk een hoger prijsniveau gehanteerd kon worden door de 

uniekheid van het gebied. De prijs van de nieuwbouw liep snel op en hebben van de 

populariteit van het Limos geprofiteerd.  
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Voor de kazernes geldt dat de mogelijkheid om financieel optimaal te profiteren van de 

uniekheid om in een kazerne te wonen in potentie aanwezig was. Het aantal 

belangstellenden was bijzonder hoog, 600 in totaal voor 57 appartementen. Echter door 

de indeling van de woningen en waarschijnlijk ook het ontbreken van een private 

buitenruimte zijn veel belangstellenden afgehaakt. De mensen die gekocht hebben in de 

kazerne waren specifiek geïnteresseerd in het wonen in dit gebouw en hebben hier 

concessies voor moeten doen. Het gaat om een nichemarkt die alsnog bereid was om 

relatief meer te betalen voor het wonen in een dergelijk gebouw. Wanneer de 

plattegronden van de woningen beter aangesloten hadden bij datgene was als normaal 

ervaren wordt, had het speciale karakter van het wonen in een kazerne waarschijnlijk 

nog beter uitgebaat kunnen worden.  

 

Terugkijken 

Hier werden de vragen gesteld hoe het cultureel erfgoed nog beter bij had kunnen 

dragen aan de ontwikkeling van het gebied en wat men met de kennis van nu anders had 

gedaan. 

 

Uit de gegeven antwoorden kwamen geen verrassende nieuwe inzichten. Verbeterpunten 

zitten er in de stedenbouwkundige opzet met betrekking tot de ligging van de gebouwen. 

Vanuit het perspectief van een ontwikkelaar met een hogere rendements-doelstelling had 

het gebied nog exclusiever ontwikkeld kunnen worden. De nadruk had nog meer gelegd 

kunnen worden op ontwikkelen voor de welgestelde empty-nester, de huishoudens 

waarvan de kinderen reeds het ouderlijk huis hebben verlaten.  

 

"Het eindoordeel"; heeft het aanwezige culturele erfgoed wel of geen meerwaarde gehad 

voor het gebied? 

Deze afsluitende vraag van het interview was belangrijk om te toetsen of het beeld dat 

naar voren gekomen was tijdens het interview ook klopte en of er bepaalde aspecten nog 

niet aan bod gekomen waren. Alle respondenten beantwoorden deze vraag positief. Wel 

kan de meerwaarde per doelgroep verschillen. Aangegeven werd dat ondanks dat het 

culturele erfgoed niet altijd doorslaggevend is geweest bij de koop, de aanwezigheid wel 

zeer gewaardeerd wordt. Eén van de bewoners van de nieuwbouw gaf aan bewust die 

woning uitgekozen te hebben met zicht op het culturele erfgoed. Aspecten als identiteit, 

de speciale functies die het biedt en de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling kwamen ook 

bij deze vraag wederom naar voren.  

 7.2.5  Funda analyse Limos 

Uitgaande van de advertenties op Funda is de focus in de vermarketing van het gebied  

door de jaren niet veel veranderd. De unieke karakteristieken worden nog steeds 

beschreven in de advertenties van de te koop staande woningen op Funda. De 

naamsbekendheid van het Limos, het culturele of monumentale karakter en het 

aanwezige groen komen in vrijwel alle advertenties terug. Ook bij de begeleidende foto's 

wordt veelal gebruik gemaakt van het culturele erfgoed. Bij het wonen in de Kazernes, 

wordt de nadruk gelegd op het bijzondere van het gebouw, de architectuur, de hoge 

plafonds en authentieke raampartijen.  

 

De meeste makelaars proberen in de advertenties duidelijk de sfeer te beschrijven van 

het gebied. Hieruit valt de conclusie te trekken dat de makelaars verwachten dat het 

culturele erfgoed zal appelleren aan bepaalde groepen woningzoekenden en van invloed 

zal zijn op de koopbeslissing.  
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7.3  GWL-Terrein 

7.3.1  Onderzoeksaanpak 

Een groot verschil tussen het Limos-terrein en het GWL-terrein is dat deze laatste al 

langere tijd als ontwikkelopgave is afgerond. Het laatste gebouw op dit terrein werd in 

1998 opgeleverd (Factsheet 2). Dit maakt het aan de ene kant lastiger om professionals 

die hier vanaf het eerste uur bij betrokken waren te benaderen, maar biedt aan de 

andere kant het voordeel dat het beter mogelijk is om terug te kijken op de ontwikkeling 

van het gebied in de afgelopen jaren.  

 

Groot voordeel van het GWL-terrein is dat het omschreven kan worden als een bijzonder 

stadsvernieuwingsproject waardoor er uitgebreide documentatie over te verkrijgen is. 

Daarnaast is er in 2008 een onder de titel: "GWL 10 jaar: de geboorte van een Eco-wijk" 

een film gemaakt waarin uitgebreid wordt teruggeblikt op het ontstaan van de wijk.  

 

Ik heb er daarom voor gekozen om mij voor wat betreft het achterhalen van 

oorspronkelijke uitgangspunten van de ontwikkeling van dit terrein in de eerste plaats te 

beperken tot literatuuronderzoek en het bestuderen van beeldmateriaal.  

 

Om te achterhalen hoe men het aanwezig culturele erfgoed waardeert heeft er een 

rondetafelgesprek plaatsgevonden met een viertal bewoners uit het gebied. Het betrof 

hier bewoners uit verschillende bouwblokken uit zowel nieuwbouwwoningen als verbouwd 

cultureel erfgoed. Alle deelnemers aan dit rondetafelgesprek waren inwoners die 

maatschappelijke functies vervullen binnen de buurt. Denk hierbij aan het vervullen van 

een bestuursfunctie in een VVE of de Koepelorganisatie van het terrein. Hierdoor konden 

zij naast hun eigen beelden ook de beelden van anderen verwoorden.  

 

Net als bij het onderzoek naar het Limos-terrein is ook bij dit onderzoek gebruik gemaakt 

van Funda, waarbij gekeken is naar de wijze waarop het aanwezig culturele erfgoed 

gebruikt wordt bij de te koop staande woningen.  

 

Tot slot heb ik een telefonisch interview met een tweetal makelaars gehad die op het 

moment dat dit onderzoek uitgevoerd werd een woning in het gebied te koop te koop 

hadden staan. Hierbij gaf één van de makelaars aan de vragen liever schriftelijk te gaan 

beantwoorden. Voor dit interview is een apart interviewschema opgesteld (zie bijlage 8).  

7.3.2  Historie 

Het GWL-terrein ligt aan de rand van het stadsdeel Westerpark, langs de 

Haarlemmerweg op geringe afstand van het centrum van Amsterdam en de Jordaan. Het 

terrein was tussen 1851 en 1994 in gebruik voor de drinkwatervoorziening in Amsterdam  

(Factsheet 1). Hier komt ook de naam van het gebied vandaan. De letters GWL staan 

voor Gemeentelijk Waterleidingen. Door de groei van het inwoneraantal van Amsterdam 

en de wens om nieuwe stadsbuurten te voorzien van moderne waterleidingen steeg de 

behoefte aan drinkwater in die periode sterk. Hiervoor werd besloten om op het terrein 

Wonen op een stadslandgoed, in het groen, op een weergaloos woondomein? 

Een bijzondere plek in Nijmegen-Oost met een unieke combinatie van monumentaliteit, 

woonsfeer, intimiteit in het eigen appartement en indien gewenst sociale verbinding in 

de prachtig aangelegde gemeenschappelijke binnentuin. 

Kortom een unieke ambiance. 

Bijzonderheden: monumentale architectuur in combinatie met hedendaags comfort 

 

Figuur 7.4 Voorbeeldtekst op funda van een woning in de Kazerne 
Bron: www.funda.nl 
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een waterreservoir met pompstation aan te leggen. Het pompstation (machine gebouw) 

werd in 1900 in gebruik genomen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

In de twintigste eeuw zijn er nog drie reinwaterkelders bijgebouwd. Daarnaast kwamen 

er in de loop der tijd diverse gebouwen op het terrein bij, zoals magazijnen, een garage, 

een kantine, een bankwerkerij, een meterwerkplaats en diverse loodsen.  

 

Midden jaren tachtig viel het besluit om daadwerkelijk een nieuw pompstation te 

bouwen. Er werd na een intensief traject besloten om dit niet op het bestaande gebied te 

doen. In 1989 werd er in de gemeenteraad van Amsterdam besloten dat het terrein dat 

vrij zou komen te bestemmen voor woningbouw. Kort hierop werden in 1991 het 

pompstation en windketelhuisje geplaatst op de Amsterdamse monumentenlijst. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

7.3.3  De ontwikkelopgave 

Met het vrijvallen van het gebied kwam 6 hectare grond vrij voor herontwikkeling. Vanaf 

het begin was duidelijk dat hier iets bijzonders ontwikkeld zou moeten worden. De 

Staatsliedenbuurt was in de jaren tachtig een heftige krakerswijk geweest met een heel 

actieve kritische kern van hoog opgeleide bewoners. Zij zouden het niet pikken als het 

bestuur zomaar een nieuwe wijk uit de grond zou stampen (Wooninnovatie Reeks, 2009). 

Tegen deze achtergrond is een intensief traject gestart met bewoners uit het omliggende 

gebied om tot een goede invulling te komen. Hierbij werd als snel duidelijk dat er in het 

gebied prachtige gebouwen stonden.  

 

Gezamenlijk met de bewoners werden de volgende uitgangspunten voor het gebied 

geformuleerd: 

 De bouw van ca. 600 woningen waarvan 50% koop en 50% sociale huur 

 De wijk moest autovrij worden 

 Optimale aandacht voor fietser 

 Ontwikkelen van een Eco-wijk 

 Selectie van bewoners 

  

Figuur. 7.6  Plankaart en luchtfoto GWL-terrein 
Bron: www.gwl.nl 

 

Figuur 7.5  Het machinepompstation gebouw 
Bron: www.gwl.nl 
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In juli 1993 werd dit alles vastgelegd in een Stedenbouwkundig programma van eisen 

(SPvE). Het behoud van bestaande gebouwen zou passen binnen de gedachte om een 

duurzame wijk te creëren. Twee architectenbureaus kregen vervolgens de opdracht om 

op basis van het SPvE een ideeënschets te maken voor het terrein. Dit plan kwam gereed 

in november 1993. De wens om een Eco-wijk te creëren kwam hierin terug door een 

milieukundig bureau advies uit te laten brengen en in opdracht van het stadsdeel de 

milieukundige aspecten van het SPvE te bewaken. 

 

Omdat particuliere projectontwikkelaars weinig zagen in de ambitieuze milieuplannen, 

werden de woningcorporaties met woningbezit in de buurt benaderd voor het project. 

Uiteindelijk zouden vier corporaties hiervoor in 1994 het samenwerkingsverband 

Stichting ECO-plan opzetten, dat de woningbouw zou coördineren en financieren. 

 

Voor de realisatie van de woningen werden vijf ontwerpteams geformeerd met elk een 

architect en een aantal bewoners. Ook hier fungeerde het milieukundigbureau als 

adviseur, zodat de hoge milieuambities ook terug zouden komen in de definitieve 

ontwerpen. 

 

Uiteindelijk zijn er 591 woningen gerealiseerd in 17 blokken waarvan 273 in de sociale 

huur en 318 in de koop. De woningen zijn voornamelijk gestapeld gebouwd, maar wijken 

wat betreft indeling veelvuldig af van de gebruikelijke gelijkvloerse appartementen. 

Hierdoor kan een deel van de gestapelde bouw aangemerkt worden als grondgebonden 

woning. Aan de west- en noordzijde omgeeft een wand van woonbebouwing (vier tot 

negen lagen) het terrein, waardoor een beschut binnengebied ontstaat. Deze 

randbebouwing bevat 57% van het totaal aantal woningen. De dichtheid van het gebied 

is met 100 woningen per hectare hoogstedelijk (Gemeente Amsterdam, 2002).   

 

Naast de "normale" woningbouw is er plaats voor 5 woongroepen, zijn er enkele 

atelierwoningen, 5 mindervalidewoningen en is er ruimte voor begeleid wonen. Ook 

bevinden zich in het gebied 17 bedrijfsruimten, is er een grand café, een sportschool, 

een buurtbeheerkantoor en een éénkamerhotel. Dit  hotel staat bekend als het kleinste 

hotel van Nederland. 

 

Het culturele erfgoed in het gebied vormt een centrale functie rondom het binnenterrein. 

Hier bevinden zich de watertoren, het magazijn, het machinepompgebouw en het 

windketelhuis. Elders in het gebied is het toegangshuisje van het waterleidingbedrijf 

behouden gebleven. 

 

Bij de ontwikkeling van het gebied is er niet voor gekozen om historiserend te bouwen, 

aansluitend bij de bestaande bebouwing. Het culturele erfgoed is als het ware ingepakt 

door moderne complexen. De aansluiting aan de omgeving is wel terug te vinden in het 

stedenbouwkundig patroon. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

  

Figuur 7.7 Combinatie van cultureel erfgoed en 

moderne architectuur op het GWL-terrein 
Bron: www.gwl.nl en www.funda.nl  
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Het ideaal om een Eco-wijk te creëren is ook terug te vinden in de aanleg van de 

openbare ruimtes. Meest opvallend hierbij is uiteraard het autovrij karakter van het 

gebied waardoor er veel ruimte ontstaat om te spelen. Ook is er veel ruimte voor groen. 

Zowel privaat groen als publiek groen. Bijzonder hierbij is de ruimte voor 

gemeenschappelijke tuinen en de mogelijkheid om een moestuin in het gebied te huren.  

 

De ontwikkeling van het gebied als een Eco-wijk vindt men verder terug in de gebruikte 

materialen, de installaties voor warmtevoorziening, de beperkte beschikbaarheid van 

parkeerplaatsen (0,3 per inwoner) en de aanleg van de openbare ruimte. Over de 

aanwezigheid van cultureel erfgoed in het gebied wordt bij de ontwikkeling maar zeer 

weinig gesproken. Het is er, het heeft zijn waarde en wordt gebruikt, maar is bij de 

ontwikkeling van het gebied duidelijk ondergeschikt aan de sterkte nadruk op de 

milieuaspecten.  

7.3.4  Onderzoeksresultaat GWL-terrein 

De beschrijving van de resultaten wordt op dezelfde wijze gedaan als de beschrijving van 

de resultaten van het Limos-terrein. Wel wijkt de volgorde enigszins af. In het ronde tafel 

gesprek met de bewoners heeft de nadruk minder gelegen op de specifieke waarde zoals 

die in de nota Belvedere werden genoemd.   

 

Toegevoegde waarde cultureel erfgoed 

De toegevoegde waarde van het culturele erfgoed zit hem voor de respondenten in 

begrippen als authenticiteit, historie, uitstraling, maar ook de functionaliteit. Het verhaal 

van het culturele erfgoed wordt belangrijk gevonden. De ontwerpers van de wijk hebben 

de geschiedenis van het waterbedrijf meegenomen bij de opzet van de wijk door het 

culturele erfgoed te behouden. Ook in de naamgeving van straten is het verleden van de 

wijk terug te vinden.   

 

Respondenten geven aan dat cultureel erfgoed in algemene zin van levensbelang is voor 

het functioneren van steden. Het geeft identiteit aan plekken, behoud van kenmerkende 

structuren en draagt de geschiedenis van een plek over. Op langere termijn zijn dit soort 

plekken interessanter om te wonen dan plekken zonder cultureel erfgoed. 

 

Een belangrijke toegevoegde waarde van het cultureel erfgoed op het GWL-terrein is het 

gebruik. Ook op het GWL-terrein gold dat er een programma gezocht moest worden voor 

het culturele erfgoed. Met name de invulling van het voormalige pompstation met een 

café, Café Amsterdam, is belangrijk geweest voor zowel de aantrekkingskracht van het 

gebied, maar ook de binding binnen het gebied. Het café geeft een binding met het 

complex van gebouwen en wordt beschouwd als de huiskamer van de buurt. De 

respondenten vragen zich af of dit met een normaal café in nieuwbouw ook was gelukt. 

Juist de bijzondere maten, de hoogte, de architectuur en het grote gebruik van originele 

elementen maken dit café bijzonder. Deze nieuwe functie voor het voormalige 

pompstation is voor de bewoners van het gebied erg belangrijk. Zonder deze functie was 

het nog steeds een mooi gebouw geweest, maar was het niet optimaal tot zijn recht 

gekomen. Ook de beide makelaars refereren aan de functie van Café Amsterdam voor de 

wijk. Het commerciële succes van dit café draagt heel erg bij aan de identiteit van de 

wijk.  

 

Volgens de respondenten appelleren de gebouwen aan veel mensen. Mensen zijn 

nieuwsgierig naar de gebouwen. Gebieden zoals het GWL-terrein zijn hippe plekken 

geworden die een zekere mate van vrijheid uitstralen.  

 

Naast de belangrijke rol van Café Amsterdam is ook het gebruik van het 

Buurtwachtershuisje belangrijk voor de bewoners. Deze ruimte geeft de bewoners de 

mogelijkheid om te vergaderen en kleine activiteiten te organiseren.  
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Dit geldt ook voor het gebruik van het magazijn. Dit gebouw wordt bewoond door een 

woongroep, maar breder voor de buurt ingezet. Hier worden bijvoorbeeld kleine 

concerten georganiseerd.  

 

Overigens in niet iedereen enthousiast over al het culturele erfgoed op het terrein. Over 

de waarde van de 19e-eeuwse gebouwen in het gebied is iedereen het wel eens. Over 

het behoud van de witte watertoren die prominent als een landmark in het gebied staat 

verschillende de meningen. Dit nuanceert ook de waarde van cultureel erfgoed. Cultureel 

erfgoed is niet mooi omdat het cultureel erfgoed is, maar wordt mooi gevonden omdat de 

architectuur vaak aantrekkelijk of spannend wordt gevonden. Niet al het culturele 

erfgoed is per definitie mooi.   

 

Net als bij het Limos in Nijmegen komt ook hier naar voren dat het niet alleen het 

culturele erfgoed op het GWL-terrein zelf is dat de waarde geeft. Ook de ligging naast het 

Culturele Park Westergasfabriek met haar activiteiten vergroot de populariteit van dit 

gebied. Tot slot ligt het GWL-terrein in een omgeving met begin twintigste eeuw bouw, 

waardoor ook de omgeving een historisch aanzicht heeft.  

 

Binnen het gebied heeft het centrale plein een heel duidelijk karakter en ontleent zijn 

identiteit aan de omliggende bebouwing; het machine pompgebouw, het magazijn, de 

watertoren en het windketelhuis. Dit plein vormt een belangrijk punt in de wijk. Er wordt 

veel gebruik van gemaakt door spelende kinderen en vormt een plek voor de organisatie 

van gezamenlijke activiteiten. Ieder jaar wordt er bijvoorbeeld een voetbaltoernooi voor 

de kinderen uit de buurt georganiseerd en een buurtfeest. Zonder het culturele erfgoed 

zou er wellicht niet een dergelijke centrale plek zijn gecreëerd en nu deze is er is zorgen 

de gebouwen voor een karakteristieke en herkenbare uitstraling.  

 

Niet alle aspecten met betrekking tot het culturele erfgoed zijn goed verlopen. De 

gedeeltelijke invulling van het culturele erfgoed met kantoren vindt men minder 

geslaagd. Dit ontneemt het publieke karakter. De relatie tussen het culturele erfgoed en 

de nieuwbouw had beter gelegd kunnen worden. De nieuwbouw is door het gebruik van 

dezelfde baksteen door het hele gebied weinig spannend.  

 

Kopers motieven 

De motieven om in het gebied te gaan wonen zijn divers. Voor sommige bewoners speelt 

het aanwezige culturele erfgoed een belangrijke rol. Zonder dit erfgoed hadden zij hier 

niet gewoond. Dit geldt nog sterker voor de bewoners van de oudbouw die specifiek voor 

het pand hier naar toegekomen zijn. 

 

Toch is ook hier het culturele erfgoed voor veel bewoners niet het belangrijkste motief. 

De ligging niet al te ver van de binnenstad, dicht bij de Jordaan en naast het Culturele 

Park Westergasfabriek spelen ook een belangrijke rol. Feitelijk gaat het om het complete 

plaatje waar het culturele erfgoed onderdeel vanuit maakt. Door dit complete plaatje ziet 

men wel dat er een positieve waardeontwikkeling is in het gebied. Zowel binnen het 

GWL-terrein zelf als daarbuiten. Als er geen cultureel erfgoed aanwezig was geweest had 

dit het GWL-terrein wel minder aantrekkelijk gemaakt. De oude gebouwen geven het 

terrein karakter en identiteit. Wanneer dit niet aanwezig was geweest, was het een 

gewone buurt geworden en daarmee minder interessant.  

 

De sociale cohesie op het terrein trekt mensen aan. Deze sociale cohesie komt nog deels 

voor uit de ideële inslag waarmee de buurt destijds opgezet is, met de sterke nadruk op 

milieu. De binding uit die tijd is nog sterk. Dit milieu aspect staat nu echter wel minder 

op de voorgrond. De invloed van het culturele erfgoed door de functies die het biedt en 

haar ruimtelijke structuur speelt nu een belangrijke rol in de sociale samenhang binnen 

het terrein.   
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Net als bij het Limos gold ook hier dat de bouw van nieuwe appartementen een unieke 

mogelijkheid gaf om op deze locatie in de nieuwbouw te kunnen wonen. Dit argument 

gaat ook nu nog op en zorgt voor een zekere waardevastheid van de woningen.  

 

De ligging en de opzet van de wijk maken dat mensen hier prettig wonen. Mensen blijven 

hier volgens de respondenten dan ook langer wonen dan in andere wijken.  

 

Doelgroepen en leefstijlen 

De doelgroepen die zich aangetrokken voelen tot het GWL-terrein bestaan wat betreft 

levensfase grotendeels uit jonge mensen, jonge stellen en mensen die ongebonden zijn. 

De meesten van hen hebben een redelijk goede opleiding. 

 

Het type mens op het GWL-terrein wordt omschreven als mensen die wat vrijer in het 

leven staan, meer met cultuur bezig zijn, een wat meer linkse oriëntatie hebben en 

zoeken naar de juiste balans tussen werk en privé. Ook gemoedelijkheid en onderlinge 

saamhorigheid is voor hen van belang. Bij de eerste kopers van de wijk was het 

milieubewuste van de ontwikkeling nog erg van belang. Voor veel bewoners geldt dat ze 

een wat bredere maatschappelijke oriëntatie hebben. 

 

Waarde van cultureel erfgoed 

Onder waarde van cultureel erfgoed stonden specifiek de vragen centraal of de 

populariteit van het gebied door het culturele erfgoed is toegenomen en of men bereid is 

om hier meer voor te betalen. In algemene zin kan gesteld worden dat  de uitstraling van 

de gebouwen en invulling hiervan zeker heeft bijgedragen aan de populariteit van het 

gebied. De aanwezigheid van het culturele erfgoed is van invloed op de koopbeslissing, 

zowel indirect door de functies die hierin gevestigd zijn als meer direct door de uitstraling 

die deze gebouwen hebben. Hierbij is niet het feit dat de gebouwen cultureel erfgoed zijn 

van belang, maar gaat het om de sfeer en karakter die deze gebouwen uitstralen. 

Hierdoor wordt het mogelijk om een hoger prijsniveau te hanteren voor de woningen in 

het gebied.  

  

Terugkijken 

Terugkijkend op de ontwikkeling geven bewoners aan dat het verhaal van het drinkwater 

nog beter terug had kunnen komen in het gebied. De waterkelders en de oude leidingen 

zouden ze bij de ontwikkeling zichtbaar terug hebben kunnen laten komen. Nu zijn deze 

grotendeels gesloopt.  

 7.3.5  Funda Analyse GWL-terrein 

Ook nu is weer gekeken naar het gebruik van het culturele erfgoed in de advertentietekst 

van woningen die hier te koop staan. Voor alle woningen die hier te koop staan geldt, dat 

hier gerefereerd wordt aan het culturele erfgoed. Zowel in de tekst als in de foto's komt 

dit terug. Uitgaande van hoe makelaars de woningen te koop aanbieden kan de conclusie 

getrokken worden dat zij er vanuit gaan dat het aanwezige culturele erfgoed een bijdrage 

zal leveren aan de beslissing van woningzoekenden om hier te komen wonen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Uniek en op een centrale locatie wonen in Amsterdam is mogelijk; in een autovrije, 

parkachtige omgeving met slootjes, paden en pleinen en omgeven door mooie 

monumentale gebouwen. Deze mooie woning is gelegen op het voormalig 

Gemeentelijk Waterleiding terrein (GWL) in het geliefde stadsdeel Westerpark. Op het 

GWL terrein staan prachtige karakteristieke, industriële gebouwen zoals de 

watertoren, het windketelhuisje en het machinepompgebouw. 

Vanaf het terras aan de woning en vanuit de woonkamer heeft u een mooi uitzicht op 

het gezellige binnenplein, café Amsterdam, „het Sporthuys‟ en de Watertoren. 

 

Figuur 7.8 Voorbeeldtekst op funda van een woning op het GWL-
terrein. 

Bron: www.funda.nl 
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7.4 Conclusies case studie  

De twee onderzochte gebieden vertonen op veel aspecten overeenkomsten. Dit ondanks 

dat de twee gebieden gelegen zijn in verschillende steden, in verschillende perioden tot 

ontwikkeling zijn gekomen en verschillen van elkaar in type cultureel erfgoed. Dit lijkt er 

op te wijzen dat er bepaalde te veralgemeniseren invloeden zijn van cultureel erfgoed op 

de ontwikkeling van nieuwe woongebieden. Dit maakt de uitkomsten bruikbaar voor 

nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard moeten hierbij nooit de specifieke eigenschappen van 

de locatie en haar omgeving uit het oog verloren worden. Ook is belangrijk om te 

realiseren dat deze case-studies gedaan zijn in stedelijke gebieden.  

 

Als we kijken naar de toegevoegde waarde van het culturele erfgoed zien we voor beide 

gebieden dat sfeer, uitstraling, historie en authenticiteit van belang zijn. De relatie 

tussen het culturele erfgoed en de waardeontwikkeling van het gebied is meervoudig. 

Een beperkte groep bewoners kiest echt voor het wonen in of nabij het culturele erfgoed. 

Een ander type woonomgeving is voor hen niet interessant. Zij zijn ook bereid om meer 

te betalen voor het wonen in een dergelijke omgeving. Dit geldt in directe zin eerder voor 

de bewoners in het culturele erfgoed dan voor de bewoners in de nieuwbouw. De 

bewoners die kiezen voor het wonen in het culturele erfgoed zijn tevens bereid om 

concessies te doen aan het wooncomfort. Dit wordt gecompenseerd door de uitstraling en 

de sfeer van het gebouw. 

 

Naast deze groep die zich rechtstreeks aangetrokken voelt tot het culturele erfgoed is er 

een grote groep waarvoor wat ik maar noem het bredere plaatje van belang is. Het gaat 

dan om de locatie, de woning zelf, de voorzieningen en de woonbeleving. De zwaarte van 

de verschillende factoren die de koopbeslissing beïnvloeden verschillen van elkaar en per 

persoon. In algemene zin kan gesteld worden dat de geïnterviewde bewoners van het 

Limos- en het GWL-terrein allen het culturele erfgoed erg waardeerden en zich hier in 

meer of mindere mate door aangetrokken voelden. Dit wil niet zeggen dat zonder het 

culturele erfgoed de beide locaties niet interessant zouden zijn geweest. Het interessante 

aan het wonen op deze locaties was dan echter vooral ingegeven door de omgeving en 

de ligging van beide locaties en niet door de ontwikkeling van de locaties zelf. Het feit dat 

op beide locaties het cultureel erfgoed aanwezig is vergroot voor de bewoners de 

aantrekkelijkheid om hier te wonen.  

 

Het bestaan van het culturele erfgoed is in beide gebieden van invloed op de functies op 

het terrein. "Cultureel erfgoed zoekt functie" ging voor beide gebieden op. De 

bestemming van het culturele erfgoed komt gedeeltelijk met elkaar overeen. In beide 

gebieden is horeca gevestigd en is er ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Onder dit 

laatste versta ik niet alleen de kantoren, maar ook de ateliers en de oefenruimtes voor 

bandjes. Op het GWL-terrein vervullen de functies heel duidelijk een belangrijke 

bindende rol. Op het Limos-terrein is dit ook van belang maar in iets mindere mate dan 

op het GWL-terrein. 

 

De aanwezigheid van het culturele erfgoed is van grote invloed op de kwaliteit en de 

wijze van ontwikkelen. De uitgangspunten van de ontwikkeling zijn anders en de 

ruimtelijke structuur wordt deels door het cultureel erfgoed bepaald. Het culturele 

erfgoed vraagt creativiteit en stelt de ontwerpers voor andere keuzes. Op het GWL-

terrein is dit goed terug te vinden in de vorm van een groot publiek plein tussen de 

gebouwen in. Op het Limos-terrein is duidelijk te zien dat het culturele erfgoed een 

belangrijke aanleiding geweest is om anders dan gebruikelijk te ontwikkelen. De 

woonproducten zijn hierdoor gedeeltelijk afwijkend van wat gebruikelijk is. Geen enkele 

woning heeft een eigen tuin, waardoor het buitenleven zich grotendeels publiek afspeelt. 

Dit laatste geldt ook voor het GWL-terrein. Het culturele erfgoed is hiermee ook van 

invloed op de sociale structuur binnen de beide gebieden. Voor beide locaties geldt dat 

de kwaliteit van de openbare ruimte hoogwaardiger van niveau is dan bij een standaard 

ontwikkeling. 
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Het type mensen dat zich aangetrokken voelt tot de onderzocht locaties vertoont 

duidelijke overeenkomsten. Het gaat over het algemeen om hoger opgeleiden met een 

bredere maatschappelijke interesse en betrokkenheid. Voor alle geïnterviewde personen 

gold ook dat zij een zekere interesse hebben in oude gebouwen en zich aangetrokken 

voelen tot de sfeer en uitstraling van dergelijke gebieden. Het wonen in deze gebieden 

lijkt met name interessant voor personen zonder kinderen, zowel jongere stellen als de 

empty-nesters. Voor de bewoners in het culturele erfgoed zelf is het anders willen wonen 

dan normaal van belang en kan ook de status van het wonen in een dergelijk object 

meewegen in de koopbeslissing.  

 

Voor beide gebieden speelde mee dat ook de locatie erg van belang is. Veelal voelen de 

bewoners zicht aangetrokken tot het meer stedelijke leven, het gebruik kunnen maken 

van horeca gelegenheden, diverse voorzieningen en de nabijheid van de binnenstad zijn 

voor hen van belang.  
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8. Conclusie onderzoeksresultaten 

De uitgevoerde onderzoeken bieden allen op hun eigen wijze antwoorden op de gestelde 

onderzoekvragen in hoofdstuk 2. De gepresenteerde onderzoeken zijn afgesloten met de 

belangrijkste conclusies. In dit hoofdstuk zullen de conclusies met elkaar in verband 

worden gebracht en gekoppeld aan de doelstelling en de probleemstelling van dit 

onderzoek. De doelstelling van dit onderzoek was als volgt: 

 

 Het onderzoeken van een verondersteld positief verband tussen de aanwezigheid 

van cultureel erfgoed bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de waarde 

van woningen.  

 

 Het achterhalen van de motivatie waarom men wel of niet bereid is meer te 

betalen voor het wonen in een omgeving met cultureel erfgoed. 

  

Deze doelstelling leidde tot de volgende vraagstelling: 

 

Bestaat er een positief verband tussen de aanwezigheid van cultureel erfgoed bij 

de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de prijs die de woonconsument 

bereid is om hier voor een woning te betalen? 

 

De vraagstelling is vervolgens uitgewerkt in vier deelvragen: 

 

1. Zijn woonconsumenten bereid meer te betalen voor het wonen in een omgeving met 

cultureel erfgoed? 

2. Waarom zijn woonconsumenten wel of niet bereid om meer te betalen voor het 

wonen nabij cultureel erfgoed of in een als cultureel erfgoed te bestempelen object? 

3. Zijn er bepaalde groepen van woonconsumenten te benoemen die bereid zijn meer te 

betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed? 

4. Op welke wijze kan de aanwezigheid van cultureel erfgoed positief bijdragen aan de 

ontwikkeling van een woongebied? 

 

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de conclusies besproken aan de hand van deze 

vier deelvragen.  

 

Vraagstelling 1: Zijn woonconsumenten bereid meer te betalen voor het wonen in een 

omgeving met cultureel erfgoed? 

Deze vraag is met name onderzocht in de literatuurstudie en in het survey-onderzoek. 

Uit nationaal onderzoek van zowel Brouwer, Ruijgrok als Marlet kwam naar voren dat 

cultureel erfgoed inderdaad een positief effect heeft op de waardeontwikkeling van 

omliggende woningen. Woningen in een omgeving met cultureel erfgoed zouden 15% tot 

en met 30% meer waard zijn. Dit Nederlandse beeld zien we ook terug in internationaal 

onderzoek waar woningen met een monumentale status al dan niet in combinatie met  

omliggende woningen een hogere waarde hebben. Uit deze onderzoeken komen 

percentages van circa 5% tm. 20% naar voren. Alleen wanneer regelgeving ten aanzien 

van cultureel erfgoed negatief uitvalt kunnen de prijzen van het culturele erfgoed dalen. 

Dit bleek in één onderzoek. 

 

In het survey-onderzoek in hoofdstuk vier is specifiek gekeken naar de invloed van 

cultureel erfgoed op de nabij gelegen woningen. Op basis van beeldmateriaal is aan 

makelaars gevraagd of het culturele erfgoed een positieve of een negatieve invloed heeft 

op de waardeontwikkeling van de nabij gelegen woningen. Bij alle vijf de vragen die hier 

betrekking op hadden gaf de meerderheid aan dat het culturele erfgoed een 

waardevermeerderend effect zal hebben. Afhankelijk van het beeldmateriaal was het 

percentage hoger of lager. Het hoogste percentage respondenten dat aangaf dat het 

afgebeelde culturele erfgoed een waardevermeerderend effect zal hebben betrof 89% en 

het laagste 61%. Het hoogste percentage dat vond dat het getoonde culturele erfgoed 

een waardeverminderend effect zal hebben was 19% en het laagste 4%.  
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In de vragen 13a en 13b is aan de makelaars gevraagd hoeveel procent van de 

woningzoekenden met interesse in het wonen in of nabij cultureel erfgoed ook bereid zou 

zijn om hier meer voor te betalen. De gegeven antwoorden op deze vragen verschillen te 

veel om hier statistisch significante resultaten uit te kunnen halen. In algemene zin kan 

wel gesteld worden dat de antwoorden allen dezelfde kant uitgaan en dat er een groep 

mensen is die bereid is om hier meer voor te betalen. Het aantal keren dat 0% is 

ingevuld is nihil.  

 

Tot slot is ook in de beide interviews gevraagd in hoeverre men bereid is meer te betalen 

voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Hieruit kwam dat mede door het culturele 

erfgoed waarschijnlijk een hoger prijsniveau gehanteerd kon worden. Hoe dit hogere 

prijsniveau tot stand komt ligt complex, waarbij de relatie tussen cultureel erfgoed en 

prijsniveau niet altijd een directe hoeft te zijn.  

 

De conclusie van de uitgevoerde onderzoeken is dat er een groep woningzoekenden is 

die inderdaad bereid is om meer te betalen voor het wonen in een omgeving met veel 

cultureel erfgoed. Daarnaast blijken er diverse andere relaties tussen het culturele 

erfgoed en haar omgeving die de nabij gelegen woningen meer waarde geven. Deze 

laatste aanname wordt in het vervolg uitgebreid behandeld. Met de hier getrokken 

conclusie kan tevens de gestelde hypothese bevestigd worden.  

 

Hypothese 

Wanneer er in een nieuw te ontwikkelen woonomgeving veel monumentale objecten 

staan zullen woonconsumenten bereid zijn om meer voor deze woningen te betalen.  

 

De bevestiging van de hypothese is wel met de noodzakelijke voorzichtigheid. Statistisch 

significant cijfermateriaal is er met dit onderzoek niet verzameld. Wel is het op basis van 

de drie onderzoeken voor de hand liggend dat de hypothese ook bij het vergaren van 

meer cijfermateriaal inderdaad stand zal houden.  

 

Vraagstelling 2: Waarom zijn woonconsumenten wel of niet bereid om meer te betalen 

voor het wonen nabij cultureel erfgoed of in een als cultureel erfgoed te bestempelen 

object? 

Gaandeweg het onderzoek bleek dat de relatie tussen woningwaarde en cultureel erfgoed 

zowel directe als indirecte verbanden kent. In de beantwoording van deze vraagstelling 

wordt vooral ingegaan op dit directe verband.  

 

Dit directe verband is daar aanwezig waar woningzoekenden specifiek aangeven graag 

nabij of in cultureel erfgoed te willen wonen. Voor een aantal van de inwoners van het 

Limos- en het GWL-terrein was dit het geval. Voor bewoners die graag nabij cultureel 

erfgoed wonen zijn de sfeer, de uitstraling en de specifieke identiteit van het gebied het 

meest belangrijk. Volgens de makelaars kan ook het exclusief en anders dan anderen 

willen wonen een rol spelen bij het bereid zijn om meer te betalen voor het wonen nabij 

cultureel erfgoed. Voor de bewoners van het culturele erfgoed zelf gelden deze 

argumenten nog zwaarder. De mogelijkheid om onderscheidend en met een zekere 

status te kunnen wonen is voor hen van belang. Kenmerken die met de woning zelf te 

maken hebben spelen hierbij ook een rol, denk aan hoge plafonds, authentieke 

elementen en de ruimte die deze woningen kunnen bieden. Deze vergroten de sfeer en 

uitstraling. Het gaat hier om fysieke woningkenmerken die eerder voorkomen in cultureel 

erfgoed dan in meer recente bouw.  

 

Voor de bovenstaande woonconsumenten is de aanwezigheid van cultureel erfgoed van 

doorslaggevende aard. Voor een groot gedeelte van de consumenten is dit niet het geval 

zij kijken eerste naar locatie en naar de woning. In termen van de waardekenmerken van 

Visser en Van Dam in figuur 4.2 gaat het dan om de fysieke woningkenmerken en de 

functionele omgevingskenmerken. Wanneer dit klopt worden de fysieke kenmerken van 

de woonomgeving van belang. De aanwezigheid van cultureel erfgoed is hier één van de 



 81 

kenmerken die gewaardeerd wordt. Dit bleek uit de enquête waar in de eerste vijf vragen 

de fysieke woningkenmerken en de functionele omgevingskenmerken constanten waren. 

De case studies bevestigde dit beeld. Het culturele erfgoed is voor veel bewoners niet 

van doorslaggevende aard, maar vooral een prettige bijkomstigheid. In het totale plaatje 

van het gebied draagt dit bij aan de waardeontwikkeling van de woningen. Ook voor deze 

bewoners gaat het om de begrippen sfeer, uitstraling en identiteit. Het culturele erfgoed 

biedt een prettige woonomgeving. Sommige bewoners zullen zich bewust zijn van de 

betekenis van het culturele erfgoed en voor anderen gaat het erfgoed op in de gehele 

woonbeleving. Deze bewoners zijn zich vaak niet van de wil om extra te betalen voor het 

culturele erfgoed bewust. Zij betalen voor de totale woonbeleving waarvan de 

bovengenoemde kenmerken belangrijke elementen zijn.  

 

In zekere zin blijkt dit ook uit de antwoorden op de vragen 9, 10 en 11 uit de enquête 

waar locatiekenmerken en voorzieningen relatief vaak worden genoemd als voorwaarde 

om meer te willen betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed. Deze locatie 

moet dan gelegen zijn nabij het centrum van de stad en omgeven door goede 

voorzieningen.  

 

Vraagstelling 3: Zijn er bepaalde groepen van woonconsumenten te benoemen die bereid 

zijn meer te betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed? 

De vragen 6, 7 en 8 uit de enquête en de uitkomsten uit case studies geven antwoord op 

deze vraag. Uit de enquête en de beide case studies komt duidelijk naar voren dat het 

met name hoger opgeleiden zijn die interesse hebben in het wonen in of nabij cultureel 

erfgoed. Van de woningzoekenden die bereid zijn om meer te betalen voor het wonen in 

of nabij cultureel erfgoed bevinden de meesten zich in de leeftijdscategorie 30 tot en met 

50 jaar. Veelal gaat het om huishoudens zonder kinderen. Dit impliceert dat de doelgroep 

waarschijnlijk nog verder gespecificeerd kan worden naar de jonge dertiger en de late 

veertiger. Ook de doelgroep jonge senioren moet niet vergeten worden. Deze doelgroep 

is vaak iets minder verhuisgeneigd, maar als zij verhuizen dan kunnen zij bereid zijn om 

meer te willen betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed. 

 

Wat betreft het type mens gaat het om personen met bovengemiddelde historische en 

culturele interesse. De sfeer van het gebied is voor deze mensen erg belangrijk. Vaak 

hebben zij een brede maatschappelijke en sociale oriëntatie en zoeken naar een juiste 

balans tussen werk en privé. Tot slot lijken de liefhebbers van cultureel erfgoed eerder 

stadsmensen dan bewoners van een normale woonwijk. Wanneer we deze kenmerken 

vergelijken met de leefstijlen uit paragraaf 4.3 dan lijken met name de leefstijlen 

kosmopolieten de postmaterialisten en de postmoderne hedonisten van toepassing. 

Alleen de doelgroep die bewust op zoek is naar het ontlenen van status aan de woning en 

de woonomgeving past minder goed binnen deze profielen. 

 

Vraagstelling 4: Op welke wijze kan de aanwezigheid van cultureel erfgoed positief 

bijdragen aan de ontwikkeling van een woongebied? 

Uit de enquête en de case studies vallen de directe bijdragen en indirecte bijdragen van 

het culturele erfgoed aan de ontwikkeling van een woongebied te distilleren.  

 

De directe relatie vinden we met name terug daar waar het gaat om de sfeer die het 

culturele erfgoed geeft aan een gebied door zijn uitstraling. Veel mensen vinden cultureel 

erfgoed gewoon mooi vanwege de architectuur en het authentieke karakter. Aan de sfeer 

en uitstraling kunnen bewoners een stuk eigenheid ontlenen. Dit kan het gevoel zijn van 

dit is mijn gebied, maar kan ook betrekking hebben op gevoelens van status en 

exclusiviteit. In de termen van de beschreven kwaliteiten van cultureel erfgoed in de 

Nota Belvedère zoals genoemd in paragraaf 4.2 gaat het dan om identiteit en zingeving 

en de esthetische waarde van het erfgoed. In termen van ruimtelijke kwaliteit gaat het 

om de hoge belevingswaarde van dergelijke gebieden.  
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Een belangrijke meer indirecte relatie loopt via de ontwikkeling van het gebied. Voor 

zowel het Limos- als het GWL-terrein gold mede door de aanwezigheid van het culturele 

erfgoed een bijzondere ontwikkelopgave. Deze opgave gaf het project prestige en trok 

goede mensen aan. Door dit vertrekpunt dat anders is dan bij de meeste andere 

gebieden waar woningbouw plaatsvindt, is er met meer creativiteit naar de opzet van de 

gebieden gekeken. De nota Belvedère spreekt over de inspiratiebron die cultureel 

erfgoed kan zijn. Ook deze relatie lijkt een indirecte. Het cultureel erfgoed is niet per 

definitie de inspiratiebron voor de ontwikkeling, maar zorgt wel voor een andere 

uitgangssituatie. Dit kan leiden tot een andere opzet en ontwikkeling van gebieden 

waarin aspecten van kwaliteit vaak zwaarder wegen. De hoogwaardige inrichting van de 

openbare ruimte op het Limos is hier een goed voorbeeld van, maar ook het gebruik van 

de openbare ruimte op het GWL-terrein is anders dan in meer reguliere woonwijken.  

Voor beide gebieden geldt dat de inrichting van de openbare ruimte en de 

woontypologieën bijdragen aan de sociale samenhang.     

 

De tweede indirecte relatie wordt ontleend aan de functies die in het culturele erfgoed 

komen. Anders dan bij gebruikelijke ontwikkelingen wordt er geen object gecreëerd voor 

een functie, maar wordt er een passende functie gezocht bij het object. Veelal gaat het 

om functies met een publiek of semipubliek karakter. Met name horeca is hier van 

belang, maar ook de ateliers op het Limos en het semipublieke karakter van het 

magazijn en het buurtbeheerhuisje op het GWL-terrein zijn goede voorbeelden van 

functies die waarde toevoegen aan het gebied. De relatie van het culturele erfgoed met 

de ontwikkeling van het gebied kan hier indirect door de functies die in het culturele 

erfgoed komen positief zijn. Deze functies kunnen wanneer zij veelvuldig door de 

bewoners uit het gebied zelf gebruikt worden ook bijdragen aan betere sociale structuren 

in het gebied.  

 

Tot slot kan het culturele erfgoed een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

het gebied door zijn monumentale status. Deze status vereist een zeker 

onderhoudsniveau van de objecten, maar ook van de omgeving. Deze eerste relatie gaf 

Leichenko aan als mogelijke oorzaak van de meerwaarde van cultureel erfgoed en is 

eerder besproken in paragraaf 5.4. Een goed onderhoud van het culturele erfgoed zal ook 

woningeigenaren in de omgeving aansporen om hun woningen goed te onderhouden.  

De openbare ruimte in een gebied met cultureel erfgoed wordt verondersteld van hogere 

kwaliteit te zijn. De beide case studies bevestigen dit. Ook dit stelt eisen aan het 

onderhoud van deze omgeving. Makelaars geven aan dat dit onderhoud vaak beter zal 

zijn dan in een omgeving met een minder speciaal karakter.  

 

Hiermee zijn de gestelde onderzoekvragen beantwoord en is gelijktijdig antwoord 

gegeven op de centrale vraagstelling van het onderzoek. Er bestaat een positief verband 

tussen de aanwezigheid van cultureel erfgoed en de prijs die de woonconsument bereid is 

om voor een woning te betalen. Deze relatie kan zowel direct als indirect zijn. Voor een 

specifieke groep woonconsumenten is de aanwezigheid van cultureel erfgoed 

doorslaggevend in de koopbeslissing en voor anderen is het in meer of mindere mate een 

prettige bijkomstigheid die de woonomgeving sfeer, uitstraling en soms ook status geeft. 

 

De waarde die cultureel erfgoed toevoegt aan een leefgebied is zowel op de korte termijn 

als op de lange termijn van belang. Op de korte termijn, tijdens de ontwikkeling van een 

gebied zullen met name de echte liefhebbers van cultureel erfgoed hier meer voor willen 

betalen. Anderen zal het wellicht nieuwsgierig maken naar het gebied maar zullen 

overtuigd moeten worden van de complete ontwikkeling. Op de lange termijn is de 

waarde van het cultureel erfgoed veelmeer indirect en draagt deze zo bij aan de 

waardeontwikkeling van een gebied.  

 

Als afsluiting van dit hoofdstuk worden hieronder deze relaties schematisch 

weergegeven. 
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Figuur 8.1 Toegevoegde waarde van cultureel erfgoed 
op de ontwikkeling van nieuwe woongebieden 
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9. Aanbevelingen 

Feitelijk is met de beantwoording van de onderzoeksvragen voldaan aan de doelstelling 

van dit onderzoek. Er is antwoord gegeven op de vraag of er een positief verband bestaat 

tussen de prijzen van woningen en de aanwezigheid van cultureel erfgoed. Tevens is 

onderzocht waarom dit het geval is. In dit laatste hoofdstuk is vraag wat er nu met deze 

conclusies gedaan kan worden. Of nog specifieker wat kunnen bij gebiedsontwikkelingen 

betrokken partijen in de praktijk doen met de uitkomsten uit dit onderzoek.  

9.1. Consequenties voor beleid 

 

1. Maak een overzicht van de korte termijn en de lange termijn meerwaarde van 

cultureel erfgoed. 

De conclusie van het onderzoek is ja, cultureel erfgoed levert meerwaarde op. 

Tegelijkertijd geldt echter dat de relaties complex zijn en de veronderstelde meerwaarde 

geen vanzelfsprekende is. Voor gebiedsontwikkelingen waar cultureel erfgoed aanwezig 

is, is daarom de aanbeveling om de relatie tussen het erfgoed en de waarde ontwikkeling 

op korte en lange termijn goed in kaart te brengen. Dit zal meer zicht geven op de 

meerwaarde van het culturele erfgoed los van zijn cultuurhistorische waarde. De korte 

termijn en de lange termijn waardeontwikkeling zijn van groot belang om te 

onderscheiden en geven beide een eigen beeld van de wijze waarop het culturele erfgoed 

positief kan bijdragen aan de waardeontwikkeling van een gebied.  

 

Dit roept meteen de vraag op wat te doen als het lange termijnperspectief positief is, 

maar het korte termijnperspectief negatief. Een niet ondenkbeeldige situatie. Hier wordt 

later in deze paragraaf op teruggekomen.  

 

2. Speel de troef van de belevingswaarde volop uit. Zowel in de opzet van het gebied 

als in de marketing hiervan. Maak een onderscheid tussen echte liefhebbers van 

cultureel erfgoed en een grote groep waarvoor het cultureel erfgoed wel 

interessant is, maar niet doorslaggevend.  

In paragraaf 3.2 is de conclusie getrokken dat het beleid ten aanzien van cultureel 

erfgoed met name gericht is op de kosten en te weinig op de opbrengsten van dit 

erfgoed. In het vervolg van dit hoofdstuk is cultureel erfgoed beschreven als een publiek 

goed. Kenmerkend hiervoor is dat de koppeling tussen investering en opbrengst moeilijk 

te leggen is. Om de opbrengsten van het culturele erfgoed optimaal af te kunnen romen 

is hierboven aanbevolen om in termen van korte en lange termijn rendement te denken. 

 

In figuur 8.1 is samengevat wat de toegevoegde waarde van cultureel erfgoed kan zijn 

op de ontwikkeling van nieuwe woongebieden. Met name uit de factoren die direct van 

invloed zijn valt het meeste rendement te halen bij de eerste verkoop van de woningen. 

Deze eerste verkoop is de horizon van de meeste ontwikkelaars. Om hier het rendement 

te optimaliseren moet volop de belevingswaarde van het gebied uitgespeeld worden, 

zowel in de opzet van het gebied als in de marketing hiervan. Een bijzondere uitstraling, 

sfeer en status die aan het gebied ontleend kunnen worden zijn factoren die van invloed 

zijn op de koopbeslissing van de woningzoekende.  

 

Hierbij is het verstandig om aan de ene kant onderscheid te maken tussen de 

woningzoekenden die specifiek op zoek zijn naar het wonen in of nabij cultureel erfgoed 

of wellicht in meer algemene zin woningzoekenden die graag anders dan anderen willen 

wonen en aan de andere kant de woningzoekende waarvoor het culturele erfgoed wel 

van meerwaarde is, maar niet bovenaan op de prioriteitenlijst staat. Deze tweede groep 

moet meer overtuigd worden van deze meerwaarde en meegenomen worden in de 

beleving van het gebied. Bij de verkoop van de woningen op het Limos terrein was dit 

goed terug te zien. Verkopen op basis van praktische informatie over de woningen op 

internet liep beperkt, terwijl de rondleidingen waar later mee gestart is een veel groter 

effect hadden. Mensen waren nieuwsgierig naar het gebied, wilden het leren kennen en 

moesten meegenomen worden in deze bijzondere ontwikkeling.  

 



 85 

Het optimaal uitspelen van de belevingswaarde van het culturele erfgoed zal de 

verdiencapaciteit bij de eerste verkoop doen toenemen. Welk percentage hiervoor 

gehanteerd moet worden is op basis van dit onderzoek moeilijk te zeggen. Uit het 

literatuuronderzoek uit hoofdstuk 5 en de heldere uitkomst van de vragen 1 tot en met 5 

uit de enquête kan de voorzichtige aanname gedaan kunnen worden dat zeker van 5% 

tot en met 10% uitgegaan mag worden.   

 

Uiteraard zijn ook de factoren functies en de wijze waarop het gebied ontwikkeld wordt 

van invloed op de belevingswaarde  en de aantrekkelijkheid van het gebied. Zij maken 

onderdeel uit van het totaal plaatje.  

 

3. Ontwikkel het gebied met oog op een optimaal lange termijn rendement en bouw 

mogelijkheden in om dit rendement af te kunnen romen. 

 Het culturele erfgoed kan positief werken via de directe en de indirecte relatie die het 

heeft met de ontwikkeling van het gebied. De directe relatie is hierboven beschreven bij 

het benutten van de belevingswaarde. Voor een optimaal lange termijn rendement is het 

belangrijk om er voor te zorgen dat de bijzondere uitgangssituatie die cultureel erfgoed 

biedt optimaal wordt gebruikt. Dit betekent bij de start partijen zoeken die gevoel 

hebben voor dergelijke gebieden. Partijen die de bijzondere kwaliteiten hiervan 

herkennen en ook de wil hebben om deze optimaal tot hun recht te laten komen. Hierbij 

hoeft niet zozeer het culturele erfgoed de inspiratiebron voor de ontwikkeling van het 

gebied te zijn, maar zorgt de aanwezigheid hiervan simpelweg voor die bijzondere 

uitgangspositie.  

 

Het lange termijn rendement wordt uiteindelijk verkregen door hoe het gebied gaat 

functioneren. Dus hoe de opzet van het gebied in de praktijk uit gaat pakken. De 

aanname hier is dat de bijzondere opzet en het prestige waarmee dergelijke projecten 

vaak gepaard gaan zorgen voor een kwalitatief betere ontwikkeling. Dit laat zich vertalen 

in een lange termijn rendement door het beter functioneren van gebieden. Dit rendement 

komt met name aan de bewoners ten goede die hier als eerste een woning hebben 

gekocht. De vraag die in paragraaf 3.5 is gesteld, is hoe door middel van value capturing 

dit rendement afgeroomd kan worden.  

 

Om als ontwikkelaar ook dit surplus af te kunnen romen, kunnen contractuele 

voorwaarden opgenomen worden over doorverkoop. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld 

zijn dat een x percentage van de waardestijging bij doorverkoop binnen een bepaalde 

termijn aan de ontwikkelaar ten goede komt. Hiermee kan de ontwikkelaar niet alleen 

optimaal profiteren van zijn of haar investering, maar krijgt zij gelijk een lange termijn 

belang bij de ontwikkeling van het gebied. Ook vormen van eventuele gedeeltelijke 

verkoop zijn mogelijk, bijvoorbeeld wel de opstal maar niet de grond. De waardestijging 

van de grond kan vervolgens meegroeien met de waardeontwikkeling van de woningen 

en renderend worden gemaakt door latere verkoop van de grond of stijging van het 

erfpacht canon. Tot slot zou een deel van de woningen de eerste jaren verhuurd kunnen 

worden en later als het gebied zich ontwikkeld heeft worden verkocht.   

 

4. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden die het cultureel erfgoed biedt voor 

het toevoegen van bijzondere functies aan het gebied. 

De functies die gecreëerd worden in het gebied zijn erg belangrijk voor de wijze waarop 

het gebied gaat werken. De mensen die zich aangetrokken voelen tot het wonen in of 

nabij cultureel erfgoed hechten een groot belang aan goede voorzieningen. Een horeca 

gelegenheid lijkt daarom een absolute voorwaarde. Ook andere meer semipublieke 

functies worden in hoge mate gewaardeerd. Bijzondere functies kunnen het gevoel van 

trots op de eigen wijk vergroten. Zo bevond zich op het GWL-terrein eerder de 

opnamestudio van Paul de Leeuw. Daar waar functies de mogelijkheid bieden van 

ontmoeten kunnen zij ook van positieve invloed zijn op de sociale verbanden in de wijk.  
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5. Maak ook bij de plattegrond van de woningen onderscheid tussen de echter 

liefhebber van cultureel erfgoed en de woningzoekende voor wie dit een bijzaak 

is.  

Het bijzondere karakter van gebieden met cultureel erfgoed blijkt voor veel mensen 

interessant, maar is zoals eerder geconstateerd niet datgene waar men als eerste naar 

op zoek gaat. Locatiekenmerken en fysieke kenmerken van de woning spelen vaak een 

belangrijkere rol. Om de populariteit van het wonen in of nabij cultureel erfgoed te 

vergroten kan hier beter rekening meegehouden worden. De plattegronden van de 

woningen in de Kazernes op het Limos-terrein vormden een belangrijke barrière voor 

veel belangstellenden om tot koop over te gaan. Na een grote eerste interesse voor het 

wonen in een kazerne bleken veel mensen af te haken na het zien van de plattegronden. 

Eisen vanuit cultuurhistorisch perspectief met betrekking tot de inrichting van de 

kazernes waren hier debet aan. De uiteindelijke doelgroep voor de kazernes bleef 

hierdoor beperkt tot de echte liefhebbers van het wonen in cultureel erfgoed. De grote 

groep woningzoekenden waarvoor het wonen in een dergelijk gebouw zeker interessant 

was, maar die niet te veel concessies wou doen aan de woning zelf haakte hierdoor af. 

Voor de optimale waardeontwikkeling van woningen in het cultureel erfgoed is het 

belangrijk om die elementen die sfeer en een gevoel van authenticiteit toevoegen zoveel 

mogelijk te behouden, maar tegelijkertijd bijzonder kritisch te zijn op de beperkingen die 

dit biedt voor het wonen. Voor veel woningzoekenden geldt dat de elementen die sfeer 

en authenticiteit van het gebouw laten zien bijzondere meerwaarde hebben, maar van 

ondergeschikt belang zijn als hiervoor teveel concessies gedaan moeten worden.   

 

6. Bouw voor een bredere doelgroep 

Tot slot bleek uit de interviews dat de meeste mensen deze gebieden niet verlaten omdat 

zij willen verhuizen, maar dit doen vanwege te kleine oppervlaktes van de woningen. 

Mogelijkheden tot wooncarrière in het gebied zijn vaak niet mogelijk. Bij de ontwikkeling 

van dergelijke gebieden zal beter gekeken kunnen worden naar de gezinsdoelgroep 

waarvoor het gebied aantrekkelijk kan zijn. Dit geeft meer mogelijkheden tot 

wooncarrière in het gebied en zorgt voor een meer diverse bevolkingssamenstelling. Bij 

deze aanbeveling kan een spanning zijn met het korte termijn rendement van de 

ontwikkeling, om dit te overkomen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

woningtypologieën die zich makkelijk uit laten breiden.  

 

7. Zorg voor structuren en afspraken die het lange termijn onderhoud van de 

gebouwen en het gebied zoveel mogelijk garanderen.  

De relatie van deze factor op de meerwaarde van gebieden met cultureel erfgoed 

verloopt voor het korte termijn rendement via het verwachtingenniveau dat men hierover 

heeft. Men verwacht in een omgeving te komen wonen die goed onderhouden wordt en 

wil hier meer voor betalen. Op de lange termijn verloopt het rendement via het 

daadwerkelijke onderhoudsniveau. Is dit van voldoende kwaliteit dan worden de 

verwachtingen waargemaakt, is dit niet het geval dan zal dit afbreuk doen aan de waarde 

van het culturele erfgoed.  

 

Ook deze troef kan bij de ontwikkeling uitgespeeld worden. Geïnteresseerden kunnen 

geïnformeerd worden over het toekomstige onderhoudsniveau van het gebied. Hierover 

moeten dan uiteraard wel goede afspraken zijn gemaakt met de gemeente.  

Voor de monumentale gebouwen is een goede opzet van de vereniging van eigenaren 

van belang. 

 

Ook lenen dit soort gebieden zich voor meer participatie van de inwoners zelf bij het 

onderhoud van de openbare ruimte. Zowel op het Limos-terrein als op het GWL-terrein 

spelen bewoners een rol bij het beheer van de (semi) publieke ruimte. Gezien het type 

mens dat zich aangetrokken voelt tot het wonen in dergelijke gebieden hebben vormen 

van collectief beheer hier een grote kans van slagen. 
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9.2. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Het statistische gedeelte van dit onderzoek is gebaseerd op literatuuronderzoek. Hierbij 

gaat het om de relatie van cultureel erfgoed met de bestaande omgeving of om de 

waardeontwikkeling van het culturele erfgoed zelf. Veelal gaat het dan om objecten die 

altijd een woonbestemming gehad hebben. Deze voeren in alle onderzoeken de 

boventoon. Om de relatie tussen het wonen in herbestemd cultureel erfgoed en de relatie 

tussen dit erfgoed en een nieuw aangelegde omgeving nauwkeuriger in beeld te brengen 

is statistisch onderzoek hierna een goede aanvulling op dit onderzoek. Met meer 

nauwkeurigheid kan er dan gesproken worden over de verwachte meerwaarde van 

cultureel erfgoed in financiële termen.  
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Bijlage 2: Begeleidende brief enquête 

 

 

Nijmegen, 31 mei 2010 

 

Betreft: Enquête waarde van cultureel erfgoed 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Onder de titel "cultureel erfgoed: Waardemaker of Kostenpost", doe ik onderzoek naar de 

meerwaarde die cultureel erfgoed oplevert bij de transformatie van een gebied naar 

voornamelijk woningbouw.  

 

Dit onderzoek voer ik op persoonlijke titel uit in het kader van mijn masterscriptie voor de 

opleiding planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

 

De komende jaren zal er ondanks de huidige dip in de woningmark nog behoorlijk gebouwd 

moeten worden. Gesproken wordt over een toevoeging van 800.000 tot 900.000 woningen 

aan de bestaande woningvoorraad tot aan 2020-2025. De ambitie is om veel binnenstedelijk te 

bouwen. Vaak betekent dit dat bestaande terreinen getransformeerd worden naar locaties met 

een woonfunctie. Dit zijn over het algemeen dure ontwikkelingen waarbij regelmatig de vraag 

speelt welke bestaande gebouwen in het gebied behouden moeten blijven. Voor de ene partij 

is dit een last en voor de ander een bron van inspiratie.  

 

In dit onderzoek staat de vraag centraal of en zo ja welke meerwaarde cultureel erfgoed 

oplevert voor de omliggende woonbebouwing. Denk bij cultureel erfgoed bijvoorbeeld aan 

historisch waardevolle schoorstenen, loodsen, kazernes, fabrieksgebouwen etc. Antwoorden 

op deze vragen kunnen bijdragen aan het makkelijker maken van keuzes met betrekking tot 

behoud van cultureel erfgoed bij de transformatie van gebieden.  

 

Het onderzoek richt zich op het stedelijk gebied. Deze enquête is verspreid onder 700 

makelaars in middelgrote steden.  

 

De enquête bestaat uit 14  vragen en duurt ongeveer 10 minuten. Voor een snelle verwerking 

van de antwoorden is de enquête op internet geplaatst. U kunt deze vinden op 

www.measurements.nl. Door te klikken op de knop enquête cultureel erfgoed start u de 

enquête.  

 

Aan het einde van de enquête kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent in de resultaten van 

het onderzoek.   

 

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u uw medewerking aan deze enquête zou willen 

verlenen door deze voor 16 juni in te vullen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Erik Tjaberings  

Student Radboud Universiteit Nijmegen 
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Bijlage 3: Enquête  

 

Onderstaande enquête is het voorbeeld dat gebruikt is voor de online enquête. De 

indeling van de antwoordcategorieën valt alleen in het programma dat hiervoor gebruikt 

is goed weer te geven. Onderstaande enquête is het werkdocument dat hiervoor gebruikt 

is. 

 

Enquête waarde van cultureel erfgoed 

 

In de onderstaande 5 vragen wordt u gevraagd om aan te geven of de aanwezigheid van 

het culturele erfgoed van invloed is op de waarde van de in de omgeving gelegen 

woningen. Hiervoor wordt u gevraagd een woning in een omgeving met cultureel erfgoed 

te vergelijken met dezelfde woning die niet gelegen is in een omgeving met cultureel 

erfgoed. Hierbij is het uitgangspunt dat het culturele erfgoed een woonfunctie heeft of 

een andere niet overlast gevende functie.  

 

Deel 1 

 

1. Appartement nieuwbouw 80 m2 gbo. woonkamer, 2 slaapkamers, kaal 

opgeleverd.  

 

Situatie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanwezige culturele erfgoed heeft; 

o een waardevermeerderend effect hebben. 

o een waardeverminderend effect hebben.  

o geen effect. 
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2. Appartement nieuwbouw 150 m2 gbo. woonkamer, 3 slaapkamers, kaal 

opgeleverd. (in omgeving met en zonder cultureel erfgoed) 

 

 

Situatie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanwezige culturele erfgoed heeft; 

o een waardevermeerderend effect hebben. 

o een waardeverminderend effect hebben.  

o geen effect. 

 

3. Grondgebonden woning, nieuwbouw 110 m2 gbo. woonkamer, 3 slaapkamers, 

kaal opgeleverd.  

 

Situatie 1 
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Situatie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanwezige culturele erfgoed heeft; 

o een waardevermeerderend effect hebben. 

o een waardeverminderend effect hebben.  

o geen effect. 

o  

4. Grondgebonden woning, nieuwbouw 170 m2 gbo. woonkamer, werkkamer, 4 

slaapkamers, kaal opgeleverd.  

 

Situatie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie 2 
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Het aanwezige culturele erfgoed heeft; 

o een waardevermeerderend effect hebben. 

o een waardeverminderend effect hebben.  

o geen effect. 

 

5. Als u kijkt naar de onderstaande gebouwen, zou behoud van dit type gebouwen in 

gerenoveerde staat bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden een positief 

effect hebben op de waardeontwikkeling van nieuw te bouwen woningen in de 

nabijheid van deze gebouwen? 
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Dit type gebouwen heeft; 

o een waardevermeerderend effect hebben. 

o een waardeverminderend effect hebben.  

o geen effect. 

 

 

Deel 2 Persoonskenmerken 

 

6. Kunt u drie typische kenmerken(anders dan leeftijd, inkomen en 

opleidingsniveau) noemen van woningzoekenden die zich aangetrokken voelen tot 

het wonen in of nabij cultureel erfgoed. 

 

1. Maximaal 73 tekens 

2. 

3. 

 

7. Geef de twee leeftijdscategorieën aan die volgens u het meest geneigd zijn om 

meer te willen betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed?  

 

o     < 30 jaar 

o 30 - 40 jaar 

o 40 - 50 jaar 

o 50 - 60 jaar 

o 60 - 70 jaar 

o     > 70 jaar 

o Maakt geen verschil 

 

8. Mensen die zicht aangetrokken voelen tot het wonen in of nabij cultureel erfgoed 

hebben over het algemeen: 

 

o Een beneden gemiddeld opleidingsniveau 

o Een gemiddeld opleidingsniveau 

o Een bovengemiddeld opleidingsniveau 

o Maakt geen verschil 

 

Deel 3 Keuzefactoren 

 

9. Wat zijn volgens u de belangrijke voorwaarden waaronder woningzoekenden 

bereid zijn om meer te betalen voor een woning in een gebied met veel cultureel 

erfgoed. (Geef de drie belangrijkste voorwaarden aan) 

 

1.  

2. 

3.  

 

 

10. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste redenen dat woningzoekenden kiezen 

voor een omgeving met relatief veel cultureel erfgoed?  

 

1.   

2. 

3.  
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11. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste redenen dat woningzoekenden kiezen 

voor een woning in een complex dat als cultureel erfgoed aangemerkt kan 

worden? 

 

 

1.  

2. 

3. 

 

12. Welk type cultureel erfgoed wordt volgens u het meeste gewaardeerd bij de 

ontwikkeling van een nieuwe woonomgeving. Geef aan 1,2 of 3 waarbij 1 het 

meest gewaardeerde wordt.  

 

(Drie antwoordmogelijkheden 1,2 en 3)  

 

o Religieus erfgoed: Kerken, klooster, kerktorens etc.  

o Industrieel erfgoed: schoorstenen, poortgebouwen, pakhuizen etc. 

o Militair erfgoed: Kazernes, opslaggebouwen etc. 

o Monumentale woningen: arbeidershuisjes, grachtenpanden, jaren 30 

woningen etc. 

o Monumentale openbare ruimte: burgen, grachten, materialisering wegen, 

voetpaden, groenstructuren  etc.  

 

13. In de bovenstaande vragen zijn woningen vergeleken in een omgeving met 

cultureel erfgoed, met woningen in een omgeving zonder cultureel erfgoed. Zou u 

vanuit u eigen ervaring aan kunnen geven hoeveel procent woningzoekenden, die 

graag wonen in een omgeving met veel cultureel erfgoed of in een als cultureel 

erfgoed aan te duiden objecten, bereid zijn om hier extra voor te betalen? 

 

 

A: In nieuwbouw in omgeving met cultureel erfgoed 

...% 

 

B: In een als cultureel erfgoed aan te duiden object (rijk- of gemeentelijk monument) in 

een  

    omgeving met nieuwbouw 

 

...% 

 

 

Einde 

 

 

14. Mocht u geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van de enquête, laat dan hier u E-

mail adres achter: 

 

15. Heeft u nog opmerkingen, tips of suggesties? 
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Bijlage 4: Resultaten enquête  

 
Vraag 1 

Appartement nieuwbouw 80 m2 gbo. woonkamer, 2 slaapkamers, kaal 

opgeleverd.  Situatie 1 Situatie 2:Het aanwezige culturele erfgoed heeft: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid een 

waardevermeerderend 

effect. 

56 68,3 69,1 69,1 

een waardeverminderend 

effect. 

8 9,8 9,9 79,0 

geen effect. 17 20,7 21,0 100,0 

Total 81 98,8 100,0  

Missing System 1 1,2   

Total 82 100,0   

 

Vraag 2 

Appartement nieuwbouw 150 m2 gbo. woonkamer, 3 slaapkamers, kaal 

opgeleverd. Situatie 1: Situatie 2: Het aanwezige culturele erfgoed heeft:  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid een 

waardevermeerderend 

effect. 

71 86,6 88,8 88,8 

geen effect. 9 11,0 11,3 100,0 

Total 80 97,6 100,0  

Missing System 2 2,4   

Total 82 100,0   
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Vraag 3 

Grondgebonden woning, nieuwbouw 110 m2 gbo. woonkamer, 3 slaapkamers, 

kaal opgeleverd. Situatie 1: Situatie 2: Het aanwezige culturele erfgoed heeft:  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid een 

waardevermeerderend 

effect. 

65 79,3 83,3 83,3 

een waardeverminderend 

effect. 

3 3,7 3,8 87,2 

geen effect. 10 12,2 12,8 100,0 

Total 78 95,1 100,0  

Missing System 4 4,9   

Total 82 100,0   

 
Vraag 4 

Grondgebonden woning, nieuwbouw 170 m2 gbo. woonkamer, werkkamer, 4 

slaapkamers, kaal opgeleverd. Situatie 1: Situatie 2: Het aanwezige culturele 

erfgoed heeft:  

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid een 

waardevermeerderend 

effect. 

50 61,0 64,9 64,9 

een waardeverminderend 

effect. 

10 12,2 13,0 77,9 

geen effect. 17 20,7 22,1 100,0 

Total 77 93,9 100,0  

Missing System 5 6,1   

Total 82 100,0   
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Vraag 5 
 

Als u kijkt naar de onderstaande gebouwen, zou behoud van dit type gebouwen 

in gerenoveerde staat bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden een positief 

effect hebben op de waardeontwikkeling van nieuw te bouwen woningen in de 

nabijheid van deze gebouwen. 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid een 

waardevermeerderend 

effect. 

46 56,1 61,3 61,3 

een waardeverminderend 

effect. 

14 17,1 18,7 80,0 

geen effect. 15 18,3 20,0 100,0 

Total 75 91,5 100,0  

Missing System 7 8,5   

Total 82 100,0   

 

Vraag 6 
 
N=60 
 

Kunt u drie typische 

kenmerken(anders dan 
leeftijd, inkomen en 
opleidingsviveau) noemen 
van woningzoekenden die 

zich aangetrokken voelen tot 
het wonen in of nabij 
cultureel erfgoed. [kenmerk 
1] 

Kunt u drie typische 

kenmerken(anders dan 
leeftijd, inkomen en 
opleidingsviveau) noemen 
van woningzoekenden die 

zich aangetrokken voelen tot 
het wonen in of nabij 
cultureel erfgoed. [kenmerk 
2] 

Kunt u drie typische 

kenmerken(anders dan 
leeftijd, inkomen en 
opleidingsviveau) noemen 
van woningzoekenden die 

zich aangetrokken voelen tot 
het wonen in of nabij 
cultureel erfgoed. [kenmerk 
3] 

zonder kinderen nonconformistisch cultuurminnend 

Vinex ontvluchters Binnenstadsbewoners Cultuurliefhebbers 

lokale bekendheid persoonlijke interesse maatschappelijke betrokkenheid 

stadsmensen historisch besef culturele interesse 

alleenstaand kunstzinnig historische belangstelling 

sfeer liefde voor oude gebouwen uniek 

creatief klassiek stijl 

houden van sfeer milieubewust   

sfeer waarde stabiliteit   

culturele belangstelling geen kinderen wat alternatieve levenshouding 

Nostalgisch Respectvol Betrokken 

sfeer uitstraling prijsniveau omliggende objecten 

starters jonge gezinnen studerende kinderen 

historisch inzicht hebben bereisd zijn architectonische interesse hebben 

sfeer zoekers/nostalgie gezinssamenstelling afwisselende omgeving 

geen geen geen 

progresieve mensen sociaal bewogen mensen yuppen/dinkies 
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sociale waarde smaak herkomst 

cultuutliefhebber    

stijl vernieuwend   

doelbewuste zoekers cultuurminded echte liefhebbers 

Sociaal denkend Milieubewust Levensgenieter 

Architecten Kunstenaars tweeverdieners zonder kinderen 

Alleenstaanden Gezinnen zonder kinderen Creatievelingen 

culturele interesse interesse in mens en 
maatschappij 

  

leeftijd opleidingsviveau inkonen 

creatief maatschappelijk betrokken liberaal 

doorstromers geintereseerden in erfgoed dorpsmensen 

Creatieve klasse Young Urban Professional   

sociaal niveau betrokkenheid met / bij houden van afwisseling 

status pro duurzaamheid lifestyle  

Gezinssamenstelling Omgevingseisen Branche 

traditionele denkwijze  emotie bij woonomgeving   

historisch besef speciaal wonen   

interesse in geschiedenis houden niet van Vinex geen kinderen 

creatief sociaal dynamisch 

onduidelijk onduidelijk onduidelijk 

karakter ligging afwerkings niveau 

Creatief Nationaliteit Gezinssamenstelling 

beroep waarde begaan met instandhouding 

Locatie Locatie Locatie 

herkenbaarheid betrokkenheid gevoel 

leefstijl culturele interesse gezinssamenstelling 

Creatieve consument    

Levensgenieter Traditioneel Niet standaard 

Gevoel voor kwaliteit Gevoel voor woonomgeving Gevoel voor cultuurhistorie 

goede smaak historisch besef willen onderscheiden 

prettigere leefomgeving uitstraling omgeving historisch besef 

in die stad lange tijd wonen bieding hebben bij die gebouwen graag het oorspronkelijke 
karakter van de wijk willen 

behouden 
historie woonsfeer oorsprong 

sfeergevoelig gevoel voor geschiedenis deel uit willen maken van 
geschiedenis 

geslacht interesses type huishouding 

identificatie prettige woonomgeving historische aspect 

maatschappelijke betrokkenheid sociale achtergrond historische achtergrond 

authentiek willen wonen in een 
object wat zelf nieuw is 

vaak omgeving centrum en 
ruimer van opzet dan 
nieuwbouwlocaties 

een soms unieke ligging 

creatievelingen yups   

minder saai speelsheid exclusief 

architectuur degelijkheid historie 

locatie voorzieningenniveau   
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Vraag 7  

 
N=67 

 

Samenvatting voor 7 

Geef de twee leeftijdscategorieën aan die volgens u het meest geneigd zijn om meer te 
willen betalen voor het wonen in of nabij cultureel erfgoed? 

Antwoord Telling Percentage 
 

< 30 jaar (1)  10  12.20%   
 

30 - 40 jaar (2)  32  39.02%   
 

40 - 50 jaar (3)  39  47.56%   
 

50 - 60 jaar (4)  25  30.49%   
 

60 - 70 jaar (5)  4  4.88%   
 

> 70 jaar (6)  0  0.00%  
 

maakt geen verschil (7)  9  10.98%   
 

 

Het aantal respondenten impliceert 134 antwoorden. Het totale aantal antwoorden bedraagt 119. 
Dit komt door de categorie geen verschil waardoor er maar 1 antwoord gegeven wordt en doordag 
een aantal respondenten slechts 1 leeftijdscategorie hebben aangevinkt. 
 
Vraag 8 

 
N = 66 
 

Samenvatting voor 8 

Mensen die zich aangetrokken voelen tot het wonen in of nabij cultureel erfgoed hebben 
over het algemeen: 

Antwoord Telling Percentage 
 

Een beneden gemiddeld opleidingsniveau (1)  0  0.00%  
 

Een gemiddeld opleidingsniveau (2)  9  13.64%   
 

Een bovengemiddeld opleidingsniveau (3)  54  81.82%   
 

Maakt geen verschil (4)  3  4.55%   
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Samenvatting voor 8 

Mensen die zich aangetrokken voelen tot het wonen in of nabij cultureel erfgoed hebben 
over het algemeen: 

Antwoord Telling Percentage 
 

Geen antwoord  0  0.00%  
 

 

 

Vraag 9 
 
N=59 

 

Wat zijn volgens u de drie 

belangrijkste voorwaarden 
waaronder woningzoekenden 
bereid zijn om meer te 
betalen voor een woning in 
een gebied met veel cultureel 
erfgoed.  [voorwaarde 1] 

Wat zijn volgens u de drie 

belangrijkste voorwaarden 
waaronder woningzoekenden 
bereid zijn om meer te 
betalen voor een woning in 
een gebied met veel cultureel 
erfgoed.  [voorwaarde 2] 

Wat zijn volgens u de drie 

belangrijkste voorwaarden 
waaronder woningzoekenden 
bereid zijn om meer te 
betalen voor een woning in 
een gebied met veel cultureel 
erfgoed.  [voorwaarde 3] 

kwaliteit woonomgeving (ruime 
opzet, ook echt investeren in 
woonomgeving) 

het erfgoed moet geen 
belemmeringen tot gevolg 
hebben (bijv. geen 
parkeergelegenheid e.d.) 

woningen op een 
onderscheidende manier 
invoegen in cultureel erfgoed. 

Aantrekkelijkheid van de locatie 
(bijv. in of nabij binnenstad) 

Positieve uitstraling en 
passendheid van het complex in 
de woonomgeving. 

Welstandscategorie van de 
woningen in het cultureel 
erfgoed. 

Geen    

bewezen effect demografische opbouw herkenning 

herkenbaarheid historische waarde voorzieningenniveau 

sfeer uniek selling waarde 

kwalitet uitstraling soort erfgoed 

buitenruimte parkeerruimte voorzieningen 

locatie waardevastheid   

cult.erfgoed moet er 
"mooi"uitzien 

moet geen grote hoeveelheid 
bezoekers trekken 

moet "geschiedenis"hebben  

Het erfgoed moet kwalitatief in 
orde zijn 

Erfgoed moet gebruikte worden 
maar geen overlast veroorzaken 

de woning moet passen in het 
beeld 

het cultureel erfgoed moet goed 
ingevuld/benut zijn wat 

waardevermeerdering voor de 

omgeving betekent 

uitstraling wonen op niveau 

aantrerkkelijke omgeving herkenbare uitstraling goede voorzieningen 

bereikbaarheid geluidsoverlast veilgheid 

sfeer uitstraling afwisseling/levendigheid 

niveau uitstraling comfort 

stijl  woonkwaliteit    

monumentaal cultureel erfgoed reeds gerenoveerd goede bestemmingsinvulling   

in positieve zin beeldbepalend gebruik niet belastend voor 
omgeving 

instandhouding op langere 
termijn aannemelijk 

Kwaliteit van het erfgoed Gebruiksvriendelijkheid Smoel van het pand 
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Goede staat van onderhoud Uitstraling Geen eenduidigheid / 

onderscheidend 

nette omgeving goed onderhoud geen overlast 

dichterbij mensen zijn hezelschap  waarde cultureel erfgoed 

gerenoveerd hoogwaardige functie architectuur 

verbetering van de buurt verbonden met 
geschiedenis/karakter 

luxer leefniveau 

Wonen met 
gelijkgestemden/leefstijl 

Wonen op 'stand' Voorzieningen 

woningen geen vinex-karakter cultureel erfgoed niet verpauperd   

gevarieerde bebouwing juiste afstemming  uitstraling 

parkeergelegenheid goede staat van onderhoud   

Waardevastheid Aanwezigheid voorzieningen Geen overlast gebruik 

stabiele prijsontwikkeling woonomgeving zicht 

ruimtelijke invulling speciale woonwijk   

bijzondere woonvorm voorzieningen in omgeving luxe 

cultureel erfgoed heeft 

woonfunctie verkregen 

huisvesting creatieve industrie, 

kunst en cultuur  

stedelijke uitstraling na 

herontwikkeling 

goede invulling oud gebouw goed onderhoud nette restauratie en inpassing 

Karakter Afwerkings niveau Ligging 

De hoogte van het cultureel 
erfgoed 

De locatie van het cultureel 
erfgoed 

Het culturele erfgoed mag geen 
belemmingeringen met zich 
meebrengen. Dat wil zeggen: 
Geen toeristische trekpleister 

luxe uitstraling veiligheid bescherming leeftijdgenoten  met hbo 
opleiding 

meer kwaliteit perfecte locatie uitstraling 

behoud van waarde onderhoud omgeving aandacht voor cultureel erfgoed 

onderhoud milieu   

bestemming cultureel erfgoed soort erfgoed inpassing in de buurt 

Waarde behoud Sfeer   

Uitstraling Kwaliteit Omgevingsbeleving 

dat de woningen ook een apart 
karakter hebben 

dat er culturele evenementen 
plaatsvinden 

dat de maatvoering goed 
gekozen is 

uitstraling woonstand imago 

volledige renovatie van de 
oorspronkelijke gebouwen 

de later aangebouwde of niet in 
stijl gerenoveerde gedeelten 

worden afgebroken of in de 
originele staat worden 
teruggebracht 

het bedrijfterrein worden 
omgezet in mooi aangeplant 

openbaar groen 

kwaliteit hergebruik cultureel 
erfgoed 

planopzet kwaliteit woning en omgeving 

uitstraling sfeer erbij willen horen 

staat van het cultureel vastgoed inkomen locatie 

aanleg omgeving goed invulling erfgoed op niveau leasure 

geen moderne nieuwbouw in 

directe omgeving 

voldoende faciliteiten uitstraling 

woonomgeving  uitstraling van het gebouw grote van het object 

locatie kwaliteit kwantiteit 

sociale woonomgeving     

de nieuwbouw moet passen in 
zijn omgeving, rekening 
houdende met de uitstraling van 
het cultureel erfgoed 

geen eenheidsworst bouwen 
maar een diversiteit aan 
gebouwen, kopers willen uniek 
zijn 

bestemming en gebruik van het 
cultureel erfgoed 

vaak centrale lokatie sfeer broedplaats 

goed onderhouden exclusief wonen nostalgisch 
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architektuur historie betrokkenheid 

 

 

Vraag 10 
 
N=56 
 

Wat zijn volgens u de drie 
belangrijkste redenen dat 
woningzoekenden kiezen voor 
een omgeving met relatief 
veel cultureel erfgoed?  
[reden 1] 

Wat zijn volgens u de drie 
belangrijkste redenen dat 
woningzoekenden kiezen voor 
een omgeving met relatief 
veel cultureel erfgoed?  
[reden 2] 

Wat zijn volgens u de drie 
belangrijkste redenen dat 
woningzoekenden kiezen voor 
een omgeving met relatief 
veel cultureel erfgoed?  
[reden 3] 

geen standaard rijtjes, 

onderscheidend 

geeft historie aan een 

woonomgeving 

inspirerende omgeving. 

Uitstraling van de woonomgeving Niet wonen in een standaard 
wijkje 

Passie voor cultureel erfgoed. 

beschikbaarheid    

onderscheiden vermogen historie organische ontwikkeling 

sfeer van vertrouwdheid diversiteit mee in stand houden van 
historische waarde  

sfeer gelijk gestemden waardevastheid 

status woongenot niet standaard 

uitstraling buurt meestal gunstige centrale ligging   

sfeer    

wijk zal beter geconserveerd 
blijven 

meer aandacht van de gemeente 
voor de woonomgeving 

ander soort bewoners 
(cultuurleifhebbers) 

eerder het thuisgevoel het gevoel in een 'belangrijke' 
omgeving te wonen 

waardevaste investering van de 
woning 

constante waarde sociale controle diversiteit 

sfeer verhogend gelijkgestemde buurtbewoners vaak meer ruimte in en rondom 
gebouw 

zelfde als de vorige vraag 

niveau  uitstraling maatsch betrokkenheid 

sfeer veel aandacht voor de omgeving  
door overheden 

prettig wonen  

auth. sfeer van de leefomgeving aangename spanning tussen 
"oud" en "nieuw" 

vaak centrumlokatie met nodige 
voorzieningen 

Sfeer Uitstraling   

Plezierige woonomgeving Variatie Uitstraling 

uitstraling sfeer karakter 

ze voelen zich lekker  veel meer mensen waarde van cultureel erfgoed 

onderscheidend variatie in omgeving stedelijk karakter 

goede uitstraling wijk goede investering toekomst affiniteit met erfgoed 

Onderscheiden van de massa Dat ziet er mooi uit   

authenticiteit identiteit onderscheidend 

gevarieerdheid van de omgeving omdat het 'gewoon' mooi is behoud het oude, mits geen 
overlast  

nieuwbouwwijken zijn over het 
algemeen lelijk 

karakter van de wijk historie 

Sfeer Status   

meer of minder is niet relevant    

ruimtelijke opzet bijzondere architectuur vaak gunstige ligging 

identificeren met erfgoed status architectuur 

vaak stedelijk gebied (veel 

voorzieningen) 

trekt vaak creatieve industrie aan 

(en/of culturele instellingen) 

uitstraling ("spannender" dan bv 

een vinexlocatie) 
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mix oud en nieuw ruimte esthetisch 

uitstraling anders willen wonen dan de 
doorsnee woning 

goed onderhouden omgeving 

Waardevermeerderend effect Standing Het zijn vaak locaties met veel 
groen in de omgeving (geldt 

uiteraard niet voor alle locaties) 

mate van betrokkenheid inkomsten woonnivo   

Sfeer vaak meer recreatie 
mogelijkheden 

vaak centrum locatie 

belangstellend    

het soort woonomgeving dat het 
oplevert, vaak binnenstedelijk 

karakter 

mix van modern en oud    

Waardering van de woning    

Authenticiteit Rust Eigen gezicht 

Goede woonomgeving Diversiteit Ruimtelijke situering 

onderscheid sfeer nostalgie 

uitstraling woonstand  imago 

behoud van historisch karakter 
van de stad 

het brengen van sfeer aan de 
woonomgeving 

het behouden  van gebouwen 
bepalend zijn voor de stad of de 

regio 

afkomst  historie woonbeleving 

type huishouding interesse locatie 

vaak lokatie samenhang gebied combi oud en nieuw 

uitstraling gelijkgezinden in woonomgeving   

vrijheid  beleving onafhankelijk 

uitstraling    

afwisseling in de omgeving  historisch besef wonen met gelijkgestemden 

het historisch gevoel bij kopers 
zelf 

unieke woonomgeving met 
authentieke uitstraling 

nieuw wonen met comfort in 
sfeervolle omgeving 

gelijkgestemden broedplaats kruisbestuiving 

eclusief wonen rustiger historiserend 

zie eerder zie eerder zie eerder 

 
 
Vraag 11 
 
N=57 
 

 Wat zijn volgens u de drie 
belangrijkste redenen dat 
woningzoekenden kiezen voor 
een woning in een complex 
dat als cultureel erfgoed 

aangemerkt kan worden? 
[reden 1] 

 Wat zijn volgens u de drie 
belangrijkste redenen dat 
woningzoekenden kiezen voor 
een woning in een complex 
dat als cultureel erfgoed 

aangemerkt kan worden? 
[reden 2] 

 Wat zijn volgens u de drie 
belangrijkste redenen dat 
woningzoekenden kiezen voor 
een woning in een complex 
dat als cultureel erfgoed 

aangemerkt kan worden? 
[reden 3] 

onderscheidend inspirerend huidige architectuur is zakelijker 

geen    

geen doorsnee diversiteit herkenbaarheid 

aanwezigheid van 
gelijkgestemden 

waardering voor oude 
architectuur 

het biedt een thuisgevoel 

sfeer waardevastheid gelijk gestemden 

gemak van vereninging    

uitstraling gebouw meestal goed gerenoveerd gunstige ligging 

sfeer    
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uitdaging: anders dan anders 

wonen 

vaak veel volume en oppervlakte trots op karakteristiek huis 

Nostalgie Prominente bewoning    

op niveau wonen wonen in karakteristiek gebouw onderscheidend 

uitstraling prijsniveau voorzieningen 

sfeer affiniteit met architectuur uniekheid object 

wederom hetzelfde als de vorige vraagstelling of slecht gestelde vraag 

uitstraling iets bijzonders hebben maatsch betrokkenheid 

meestal goed gerestaureerd veel sfeer grote ruimten over het algemeen 

sfeer en uitstraling Anders wonen dan anderen beoogd behoud cult erfgoed 

Uitstraling Gebruiksvriendelijkheid   

Uitstraling Fiscale regelgeving bij 
monumenten 

Over het algemeen meer ruimte 

sfeer karakter uitstraling 

ze voelen zich beter in dit gebied meer mensen waarde van cultureel erfgoed 

profilering sfeer uitstraling 

aparte uitstraling/indeling veel ruimte  karakteristiek 

Idem idem   

authenticiteit identiteit   

sfeer anders dan anders niet stereotiep 

aanzien bepaalde status historie 

Sfeer Status   

sfeer imago   

uitstraling uitstaling ruimtelijkheid 

status architectuur bijzondere woonvorm 

behoud van details (houtwerk, 
smeedijzer etc). 

vaak hoge plafonds, meer 
leefoppervlak 

individuelere uitstraling dan 
standaard nederlandse 
nieuwbouw 

charme oude materialen geen saaie indeling uitstraling 

Status Anders willen wonen dan de 

doorsnee woning 

Liefhebber 

Sfeer (persoonlijke 
aantrekkingskracht) 

Standing  Waardevermeerderend effect 

culturele achtergrond met 

opleiding 

diversiteit in woonvormen bijzonderheid van wonen in cult 

erfgoed 

Sfeer Architectuur  locatie 

geen standaard woning sfeer oud maar met comfort 

koopprijs ruimte   

karakter vaak de bijzondere vormgeving 
van dit soort woningen 

vaak de ligging  van dit soort 
complexen 

Creatief Ruimte Sfeer 

Smaakvol Smoel Niet standaard 

Exclusiviteit Prijs Voorzieningenniveau 

apart, niet doorsnee wonen gevoel van sfeer en traditie protest wonen i.v.m. de 
eenheidsworst 

uitstraling woonstand  imago 

beeld bepalend voor de omgeving graag niet geheel in een 
nieuwbouwwijk te willen wonen 

een bieding hebben met de 
gebouwen 

oorsprong  sfeer ruimte en kwaliteit 

uitstraling prijs   

combi oud en nieuw vorm (hoog plafond en ramen) vaak mooie entree 

uitstraling woongenot   

idem idem idem 

identiteit    

zie vorige vraag    
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uniek willen wonen, geen 

eenheidsworst 

historisch wonen wellicht fiscale aftrek i.v.m. 

onderhoud aan monumenten 

sfeer lokatie dynamiek 

exclusief wonen uitstraling hang naar vroeger 

status degelijkheid/kwaliteit architectuur 

Vraag 12 
 

N=59 

Welk type cultureel erfgoed wordt volgens u het meeste gewaardeerd bij de 

ontwikkeling van een nieuwe woonomgeving. Klik eerst op de meest 

gewaardeerde, vervolgens op de op 1 na meest gewaardeerde, enz.[1] 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Religieus erfgoed: 

Kerken, klooster, 

kerktorens etc. 

6 7,3 10,2 10,2 

Industrieel erfgoed: 

schoorstenen, 

poortgebouwen, 

pakhuizen etc. 

3 3,7 5,1 15,3 

Monumentale woningen: 

arbeidershuisjes, 

grachtenpanden, jaren 30 

woningen etc. 

43 52,4 72,9 88,1 

Monumentale openbare 

ruimte: burgen, grachten, 

materialisering wegen, 

voetpaden, 

groenstructuren 

7 8,5 11,9 100,0 

Total 59 72,0 100,0  

Missing System 23 28,0   

Total 82 100,0   
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Welk type cultureel erfgoed wordt volgens u het meeste gewaardeerd bij de 

ontwikkeling van een nieuwe woonomgeving. Klik eerst op de meest 

gewaardeerde, vervolgens op de op 1 na meest gewaardeerde, enz.[2] 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Religieus erfgoed: 

Kerken, klooster, 

kerktorens etc. 

14 17,1 23,7 23,7 

Industrieel erfgoed: 

schoorstenen, 

poortgebouwen, 

pakhuizen etc. 

15 18,3 25,4 49,2 

Militair erfgoed: 

Kazernes, 

opslaggebouwen etc. 

1 1,2 1,7 50,8 

Monumentale woningen: 

arbeidershuisjes, 

grachtenpanden, jaren 30 

woningen etc. 

14 17,1 23,7 74,6 

Monumentale openbare 

ruimte: burgen, grachten, 

materialisering wegen, 

voetpaden, 

groenstructuren 

15 18,3 25,4 100,0 

Total 59 72,0 100,0  

Missing System 23 28,0   

Total 82 100,0   
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Welk type cultureel erfgoed wordt volgens u het meeste gewaardeerd bij de 

ontwikkeling van een nieuwe woonomgeving. Klik eerst op de meest 

gewaardeerde, vervolgens op de op 1 na meest gewaardeerde, enz.[3] 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Religieus erfgoed: 

Kerken, klooster, 

kerktorens etc. 

18 22,0 30,5 30,5 

Industrieel erfgoed: 

schoorstenen, 

poortgebouwen, 

pakhuizen etc. 

16 19,5 27,1 57,6 

Militair erfgoed: 

Kazernes, 

opslaggebouwen etc. 

12 14,6 20,3 78,0 

Monumentale woningen: 

arbeidershuisjes, 

grachtenpanden, jaren 30 

woningen etc. 

2 2,4 3,4 81,4 

Monumentale openbare 

ruimte: burgen, grachten, 

materialisering wegen, 

voetpaden, 

groenstructuren 

11 13,4 18,6 100,0 

Total 59 72,0 100,0  

Missing System 23 28,0   

Total 82 100,0   
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Vraag 13a 

 
N= 57 

 

In de voorgaande vragen zijn woningen vergeleken in een 
omgeving met cultureel erfgoed, met woningen in een 
omgeving zonder cultureel erfgoed. Zou u vanuit u eigen 
ervaring aan kunnen geven hoeveel procent 
woningzoekenden, die graag wonen in een omgeving met 
veel cultureel erfgoed of in een als cultureel erfgoed aan te 
duiden objecten, bereid zijn om hier extra voor te betalen? 

 

  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 1 1,2 1,8 1,8 

5,00 4 4,9 7,0 8,8 

10,00 10 12,2 17,5 26,3 

15,00 2 2,4 3,5 29,8 

20,00 5 6,1 8,8 38,6 

25,00 3 3,7 5,3 43,9 

30,00 6 7,3 10,5 54,4 

35,00 4 4,9 7,0 61,4 

40,00 3 3,7 5,3 66,7 

50,00 5 6,1 8,8 75,4 

60,00 6 7,3 10,5 86,0 

65,00 3 3,7 5,3 91,2 

70,00 3 3,7 5,3 96,5 

80,00 1 1,2 1,8 98,2 

100,00 1 1,2 1,8 100,0 

Total 57 69,5 100,0  

Missing System 25 30,5   

Total 82 100,0   
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Vraag 13b 
 
N=57 

In de voorgaande vragen zijn woningen vergeleken in een 
omgeving met cultureel erfgoed, met woningen in een 
omgeving zonder cultureel erfgoed. Zou u vanuit u eigen 
ervaring aan kunnen geven hoeveel procent 
woningzoekenden, die graag wonen in een omgeving met 

veel cultureel erfgoed of in een als cultureel erfgoed aan te 
duiden objecten, bereid zijn om hier extra voor te betalen? 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 2 2,4 3,5 3,5 

5,00 1 1,2 1,8 5,3 

7,00 1 1,2 1,8 7,0 

10,00 10 12,2 17,5 24,6 

15,00 3 3,7 5,3 29,8 

20,00 6 7,3 10,5 40,4 

25,00 5 6,1 8,8 49,1 

30,00 4 4,9 7,0 56,1 

40,00 4 4,9 7,0 63,2 

50,00 5 6,1 8,8 71,9 

60,00 5 6,1 8,8 80,7 

65,00 2 2,4 3,5 84,2 

70,00 3 3,7 5,3 89,5 

80,00 3 3,7 5,3 94,7 

90,00 2 2,4 3,5 98,2 

100,00 1 1,2 1,8 100,0 

Total 57 69,5 100,0  

Missing System 25 30,5   

Total 82 100,0   

Vraag 14 

N=43 

E-mail gegevens vanwege privacy niet opgenomen. 
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Vraag 15 

N=23 

 

Heeft u nog opmerkingen, tips of suggesties? 

In mijn beleving is er in zijn algemeenheid geen sprake van een bewuste keus om in of in de 
nabijheid van cultureel erfgoed te willen wonen. Het heeft meer te maken met min-of-meer 
toevallige beschikbaarheid van het object zelf en eventuele beschikbare alternatieven die op dat 
beslismoment al of niet voorhanden zijn. 

veel succes.groeten uit monumentaal Leiden 

 
er spelen in deze materie heel veel factoren een rol bij de keuze van een woning. Om een veel 
beter beeld te krijgen zou je een veel uitgebreidere vragenlijst moeten samenstellen met heel 
veel plaatjes en info betreffende de woonomgeving, het voorzieningennivo,in welke tijd 
(bouwstijlen) de monumenten gebouwd zijn etc..  

Ik miste de keuze: weet niet  
 
met name oude fabrieksgebouwen e.d. worden niet zo vaak als fraai beoordeeld wel 
monumentale huizen e.d.  
 
Denk dat veel culturele erfgoederen een meerwaarde kunnen betekenen, zolang ze maar een 

goede restauratie en invulling krijgen 
 
Hopelijk kunnen veel kastelen en buitenplaatsen behouden blijven, door woonbestemming te 
verlenen in de zgn economie gebouwen (schuren, stallen etc) Gelet op de extreem hoge 
instandhoudingskosten kan e.e.a. alleen middels woon expoitatie. 

In de meeste gevallen heeft het herontwikkelen van cultureel erfgoed een extra voordeel,nl. dat 
er meer ruimte beschikbaar blijft om deze bebouwing heen. De standaard nieuwbouwwijken 
missen de "rommeligheid" waardoor vele oude wijken juist aantrekkelijk zijn. Dus, de extra 
ruimte is een essentieel onderdeel van de aantrekkelijkheid. 

Nee 

 
ik hoop dat er een verbod komt op het slopen van ons mooie cultureel erfgoed.   

Geen. Veel succes. 
 

Nvt 
 
waarde van vastgoed wordt hoofdzakelijk bepaald door de lokatie; dit kan een wijk zijn, of 
gunstige ligging maar ook beinvloeding van overige zaken o.a. cultureel erfgoed of in negatieve 
zin een snelweg naast een op zich goede wijk.    

Voor elke enquette geldt naar mijn mening dat de vragen vrij algemeen zijn en dat de 
antwoorden daardoor niet geheel kloppen. Woningzoekenden zijn individuen en hebben ook hele 
individuele woonwensen. 
 
Zelf weinig of geen ervaring met verkoop/bewonen van cultureel erfgoed 

de bereidheid om meer te betalen is sterk afhankelijk van het soort erfgoed, de bestemming en 

de inpassing van dat erfgoed in de omgeving. Bij de vraag om soorten te rangschikken staan 

verschillende soorten erfgoed bij elkaar die verschillend gewaardeerd worden. een oud pakhuis 
wordt meestal hoger gewaardeerd dan de gemiddelde fabriekshal. Tot woning omgebouwd 
erfgoed is populair maar meestal minder  bij gezinnen met kinderen. Het is m.i. veel meer in trek 
bij alleenstaanden of stellen zonder kinderen. Bij alleenstaanden heb je natuurlijk meteen weer te 
maken met inkomen en dus betaalbaarheid.   

Ik woon en werk in een omgeving waarin cultureel erfgoed schaars is en veel vragen nauwelijks 
tot niet zijn te beantwoorden bij gebrek aan referenties en ervaring. 
 

Succes 
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het is niet eenvoudig om de kenmerken voor de kopers aan te geven. beter zou zijn om keuzes te 

maken uit groepen nu kun je het allen omschrijven. dit niet gedaan   
 

 Succes met je onderzoek, ik ben benieuwd naar de resultaten ervan.   
 
Het vervaardigen van moderne nieuwbouw rondom cultureel erfgoed kan weinig waardering 
ontvangen.  Overigens heb ik in de afgelopen 14 jaar dat ik werkzaam ben in de makelaardij 

amper vraag gehad naar specifiek wonen in een cultureel erfgoed. Kan natuurlijk ook te maken 
hebben met het werkgebied. Succes met het onderzoek !  

Succes. Ben benieuwd naar je resultaten. mvg 

veel succes verder. vr,groeten,  
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Bijlage 5: Geïnterviewde personen  

 

Stadslandgoed Limos 

 

Professionals  

Mevr. drs. H. Peterse, Senior Beleidsadviseur Cultuurhistorie gemeente Nijmegen 

Mevr. I. van de Vossenberg, Stedenbouwkundige AvB gemeente Nijmegen 

Dhr. G. Vos, Beleidsadviseur Standvastwonen 

Dhr. H. van Rumond, Makelaar, Janssen Makelaars Nijmegen 

 

Bewoners 

Mevr. R. Rombout, bewoner nieuwbouw 

Mevr. E. Kaspers, bewoner nieubouw 

Dhr. H. Bernsen en mevr. T Bernsen bewoners bestaande bouw 

Mevr. A. Wijnmaalen bewoner bestaande bouw 

  

GWL-terrein  

 

Bewoners 

Dhr. A. Chemyakin, bewoner nieuwbouw 

Dhr. M. Hopman, bewoner nieuwbouw 

Mevr. J.E.C.M. Backerra bewoner nieuwbouw 

Dhr. J.W. Kluit, bewoner bestaande bouw 

 

Professionals 

Dhr. P. van Dooren, Makelaar, Paul van Dooren Makelaardij (interviewschema   

                              schriftelijk beantwoord) 

Mevr. A. van Zoelen, Makelaar, Van A tot Z Makelaardij (telefonisch interview) 

 

Overig materiaal GWL-terrein naast genoemde literatuur: 

 www.gwl.nl 

 GWL 10 Jaar - geboorte van een Ecowijk (terugblik op het ontstaan van de wijk 

met de ontwikkelende partijen, stedenbouwkundigen, architecten en bewoners), 

Regie Diego Pos, Productie Mary Benjamins 

 Milieuvriendelijk wonen midden in Amsterdam (bouwfilm uit 1997), Regie en 

productie: Aart Wevers  
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Bijlage 6: Interviewschema interviews met professionals Limos-terrein 

 

Interviewschema 

 

Algemeen 

 Gebiedskenmerken 

 Monumentale status gebouwen 

 Transformatieopgave 

 

Aanleiding transformatie 

 Reden om dit gebied te transformeren?  

 Uitgangspunten bij de transformatie? 

 Waarom behoud van cultureel erfgoed? 

 Wat waren de belangrijkste afwegingen bij het behoud van (delen) van het 

aanwezige cultureel erfgoed? 

 

Waardekenmerken cultureel erfgoed 

In hoeverre zijn de volgende aspecten uit de nota Belvedère van toepassing op het 

aanwezige culturele erfgoed? 

  

- Identiteit en zingeving; Cultuurhistorische kwaliteiten verschaffen bewoners 

van een dorp, stad, streek of land een gevoel van eigenheid. 

- Contrapunt voor mondialisering;  Behoefte aan historisch verankerde identiteit 

versus de dominante invloed van een nivellerende mondiale cultuur. 

- Informatiebron; Cultuurhistorie is een bron van geschiedenisonderwijs en 

voorlichting voor zowel educatieve als toeristische doeleinden. 

- Inspiratiebron; Cultuurhistorie vormt een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe 

(ruimtelijke) ontwikkelingen. 

- Esthetische waarde; Hierbij gaat het om het genot of het plezier dat men 

beleeft aan een variatie van het totale scala aan karakteristieke bouwstijlen en 

landschappen. 

- Ecologisch belang; Bijdrage aan biodiversiteit 

- Economisch belang; Cultuurhistorische kwaliteit leidt al snel tot een hogere 

marktwaarde en biedt grote mogelijkheden voor recreatie en toerisme (1999). 

 

Succesfactoren en knelpunten ontwikkeling 

 Wat waren de belangrijkste succesfactoren voor deze ontwikkeling (bv. het 

programma (wonen, werken, zorg), de ligging, de bouwtechnische staat 

(makkelijk te transformeren) etc?  

 Wat warden de belangrijkste knelpunten? 

 

Toegevoegde waarde cultureel erfgoed 

 Wat vindt u de belangrijkste toegevoegde waarde van het cultureel erfgoed voor 

het gebied? 

 Welke aspecten fysieke aspecten zijn volgens u naast de aanwezige 

cultuurhistorische gebouwen nog meer van belang geweest voor de ontwikkeling 

van het gebied (denk aan behoud van groen en bestaande structuren, inrichting 

van het gebied, zichtlijnen etc.)? 

 Hoe denkt u dat de bewoners de aanwezigheid van het culturele erfgoed ervaren? 

 In hoeverre denkt u dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed van invloed is 

geweest op de beslissing van kopers om in dit gebied te gaan wonen? 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen geweest voor de inwoners van dit 

gebied om hier te gaan wonen? 

 In hoeverre is de aanwezigheid van cultureel erfgoed hierbij doorslaggevend?  
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Doelgroepen en leefstijlen 

 Wie voelen zich aangetrokken tot het wonen in een omgeving met cultureel 

erfgoed? (uitgaan van de leefstijl benadering, gaat om: leeftijd, gebonden, 

ongebonden, opleidingsniveau, sociale status, wereldbeelden)?  

 Valt hierbij nog een onderscheid te maken tussen bewoners in het culturele 

erfgoed en bewoners in de nieuwbouw woningen? 

 Waarom voelen juist deze groepen zich aangetrokken tot het wonen in een 

omgeving met veel cultureel erfgoed? 

 In hoeverre is hier rekening mee gehouden in de planontwikkeling (b.v. invloed op 

segmentering woningen)? 

 

Waarde van cultureel erfgoed 

 In hoeverre heeft de aanwezigheid van cultureel erfgoed bijgedragen aan de 

populariteit van het gebied (bv. door belangstelling bij de verkoop van de 

woningen, door het kunnen hanteren van een hoog prijsniveau van de woningen 

etc)? 

 In hoeverre is men bereid om extra te betalen voor de aanwezigheid van cultureel 

erfgoed?  

 

Terugkijken 

Op welke wijze had het aanwezige culturele erfgoed nog beter bij kunnen dragen aan de 

ontwikkeling van het gebied 

Wat zou u met de kennis van nu geadviseerd hebben om anders te doen bij de 

ontwikkeling van het gebied?  

 

Het aanwezige culturele erfgoed heeft wel of geen meerwaarde gehad voor het 

gebied omdat:......... 
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Bijlage 7: Interviewschema interviews met bewoners Limos-en GWR-terrein 

 

Aanleiding transformatie 

 Uitgangspunten bij de transformatie. 

 Waarom behoud van cultureel erfgoed. 

 Wat waren de belangrijkste afwegingen bij het behoud van (delen) van het 

aanwezige cultureel erfgoed. 

 

Toegevoegde waarde cultureel erfgoed 

 Wat vindt u de belangrijkste toegevoegde waarde van het cultureel erfgoed voor 

het gebied (fysiek, sociaal)? 

 Voor welke functies wordt het culturele erfgoed gebruikt?  

 Hadden deze functies ook een plek in dit gebied gekregen als er geen cultureel 

erfgoed aanwezig was geweest? 

 Wat vindt u van de inpassing van het culturele erfgoed. Levert de gekozen 

inpassing de meeste meewaarde op voor het gebied of was een andere inpassing 

beter geweest? (denk aan functionaliteit, nieuwbouw in relatie tot het cultureel 

erfgoed etc.)? 

 Hoe denkt u dat de bewoners de aanwezigheid van het culturele erfgoed ervaren? 

 

Kopersmotieven 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen geweest voor de inwoners van dit 

gebied om hier te gaan wonen? 

 In hoeverre denkt u dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed van invloed is 

geweest op de beslissing van kopers om in dit gebied te gaan wonen? 

 In hoeverre is de aanwezigheid van cultureel erfgoed hierbij doorslaggevend? 

 Welke aspecten fysieke aspecten zijn volgens u naast de aanwezige 

cultuurhistorische gebouwen nog meer van belang geweest voor de ontwikkeling 

van het gebied (denk aan behoud van groen en bestaande structuren, inrichting 

van het gebied, zichtlijnen etc.)? 

 

Doelgroepen en leefstijlen 

 Wie voelen zich aangetrokken tot het wonen in een omgeving met cultureel 

erfgoed? (uitgaan van de leefstijl benadering, gaat om: leeftijd, gebonden, 

ongebonden, opleidingsniveau, sociale status, wereldbeelden)?  

 Valt hierbij nog een onderscheid te maken tussen bewoners in het culturele 

erfgoed en bewoners in de nieuwbouw woningen? 

 Waarom voelen juist deze groepen zich aangetrokken tot het wonen in een 

omgeving met veel cultureel erfgoed? 

 

Waarde van cultureel erfgoed 

 In hoeverre heeft de aanwezigheid van cultureel erfgoed bijgedragen aan de 

populariteit van het gebied (bv. door belangstelling bij de verkoop van de 

woningen, door het kunnen hanteren van een hoog prijsniveau van de woningen 

etc)? 

 In hoeverre is men bereid om extra te betalen voor de aanwezigheid van cultureel 

erfgoed? 

 In hoeverre zijn de volgende aspecten uit de nota Belvedère van toepassing op 

het aanwezige culturele erfgoed? 

  

- Identiteit en zingeving; Cultuurhistorische kwaliteiten verschaffen bewoners 

van een dorp, stad, streek of land een gevoel van eigenheid. 

- Contrapunt voor mondialisering;  Behoefte aan historisch verankerde identiteit 

versus de dominante invloed van een nivellerende mondiale cultuur. 

- Inspiratiebron; Cultuurhistorie vormt een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe 

(ruimtelijke) ontwikkelingen. 
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Terugkijken 

Op welke wijze had het aanwezige culturele erfgoed nog beter bij kunnen dragen aan de 

ontwikkeling van het gebied 

Wat zou u met de kennis van nu geadviseerd hebben om anders te doen bij de 

ontwikkeling van het gebied?  

 

Het aanwezige culturele erfgoed heeft wel of geen meerwaarde gehad voor het 

gebied omdat:......... 

 

Veel gebruikt extra vragen? 

 Wat voelt u als u het gebied oploopt? 

 Hoe omschrijft u het gebied? 

 Hoe legt u uit aan iemand anders hoe u woont? 

 Stelt u zich voor dat alle oudbouw was gesloopt, was het gebied dan nog steeds 

aantrekkelijk geweest? 

 Had u ook interesse gehad in deze woning als die 2 kilometer verderop was gebouwd? 
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Bijlage 8: Interviewschema interviews met makelaars GWL-terrein  

 

 

Toegevoegde waarde cultureel erfgoed 

 Wat vindt u de belangrijkste toegevoegde waarde van het cultureel erfgoed voor 

het gebied? 

 Hoe denkt u dat de bewoners de aanwezigheid van het culturele erfgoed ervaren? 

 In hoeverre denkt u dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed van invloed is 

geweest op de beslissing van kopers om in dit gebied te gaan wonen?  

 

Kopersmotieven 

 Wat zijn volgens u de drie belangrijkste redenen om een woning te kopen op het 

GWL-terrein?  

 

Doelgroepen en leefstijlen 

 Wie voelen zich aangetrokken tot het wonen in een omgeving met cultureel 

erfgoed? (uitgaan van de leefstijl benadering, gaat om: leeftijd, gebonden, 

ongebonden, opleidingsniveau, sociale status, wereldbeelden)?  

 Waarom voelen juist deze groepen zich aangetrokken tot het wonen in een 

omgeving met veel cultureel erfgoed? 

 

Waarde van cultureel erfgoed 

 In hoeverre heeft de aanwezigheid van cultureel erfgoed bijgedragen aan de 

populariteit van het gebied (bv. door belangstelling bij de verkoop van de 

woningen, door het kunnen hanteren van een hoog prijsniveau van de woningen 

etc)? 

 In hoeverre is men bereid om extra te betalen voor de aanwezigheid van cultureel 

erfgoed? 

 

 

 


