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Bron afbeelding voorblad: Poster in Kreuzberg, Berlijn (Twitter, 2018) 
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Voorwoord 

De foto op het voorblad is genomen naast de club Wilde Renate in Berlijn. Deze club ligt dicht in de buurt van Kreuzberg, 

een voorheen verlaten wijk, die dankzij lokale creatieve initiatieven een van de populairste wijken van Berlijn werd, en mede 

heeft bijgedragen aan de populariteit van Berlijn. Door deze populariteit zien private ontwikkelaars kansen om woningen te 

realiseren op deze populaire plekken, waardoor de oorspronkelijke lokale initiatieven het gebied moeten verlaten. Ook in 

Nederland is dit te zien. Er is zelfs een hele Tegenlicht aflevering (aflevering van 5 november 2017, ‘City for Sale’) aan 

toegewijd. In deze aflevering worden de mensen achter de creatieve initiatieven ‘lokhipsters’ genoemd. De creatieve 

initiatieven ontwikkelen zichzelf op een plek die verlaten is, en maken het gebied levendig en weer populair. De plekken 

raken in trek bij de ‘hogere inkomens’, en private ontwikkelaars zien een kans om hier woningen of andere voorzieningen 

voor deze groep te realiseren. De waarde van het gebied stijgt, waardoor de creatieve initiatieven die het gebied tot leven 

hebben gebracht, gedwongen worden te verhuizen omdat het niet meer te betalen is.  

 

Persoonlijk vind ik deze plekken belangrijk voor de stad. Een vaak gezien voorbeeld van zo’n creatief initiatief is een creatieve 

broedplaats. Deze creatieve broedplaats is een soort van bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve ondernemers. Vanuit een 

leegstaand pand hebben zij een plek opnieuw tot leven gebracht. Enerzijds biedt zo’n creatieve broedplaats een sociale 

functie, vanwege vaak de aanwezigheid van horeca en ruimte voor evenementen. Anderzijds biedt het beginnende creatieve 

ondernemers een mogelijkheid om te groeien.  

 

Nu is te zien dat deze plekken, ook in Nederland, in het gedrang komen. Gemeentes willen binnenstedelijk her-ontwikkelen, 

in gebieden waar nu vaak deze creatieve broedplaatsen gevestigd zijn. Het oorspronkelijke idee voor deze masterthesis 

was om te onderzoeken wat de meerwaarde is van zulke plekken en dit uit te drukken in cijfers. Hier bleken helaas een 

aantal haken en ogen aan te zitten, waardoor de insteek iets anders is geworden. Desondanks biedt deze thesis een inzicht 

in de waarde van creatieve broedplaatsen en mogelijkheden voor vervolgonderzoek in deze kwestie.  

 

Het schrijven van een masterthesis, met een onderwerp wat je enorm boeit, blijkt op voorhand altijd makkelijker dan gedacht. 

Toch was het bij tijd en wijle een enorm frustrerend proces. Daarom wil ik graag mijn begeleider vanuit de universiteit, Edwin 

Buitelaar, bedanken voor de hulp tijdens het schrijven. De scherpe en constructieve feedback en het meedenken hebben 

me enorm geholpen tijdens het schrijven van de thesis. Ook wil ik mijn stagebegeleider vanuit Stadkwadraat, Chee-Key 

Teoh, bedanken voor zijn hulp tijdens het schrijven. De mogelijkheid om constant te sparren over ideeën en actief mee te 

denken hebben zeker geholpen. Als laatste wil ik graag Laura van Stadkwadraat en Loes bedanken voor het controleren en 

voorzien van feedback van mijn thesis.  

 

Ik wens u veel leesplezier! 
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Samenvatting 

Creatieve broedplaatsen dreigen te verdwijnen uit de stad. Deze plekken zijn vooral opgekomen in de tijd van de crisis van 

2008. Veel vastgoed in de stad stond leeg en dit bood mogelijkheden voor deze creatieve initiatieven. Voor een lage huurprijs 

konden ze zich vestigen in deze panden, aangezien het anders toch leegstond en de eigenaar hierdoor alsnog inkomsten 

kon verwerven. Doordat het pand niet langer leegstond werd verloedering van de buurt ook tegengegaan. Nu de crisis voorbij 

is en de economie weer volop groeit, komen deze plekken in het gedrang. Gemeentes willen binnenstedelijk woningen 

realiseren  en hiervoor worden de plekken aangewezen waar nu de creatieve broedplaatsen gevestigd zijn. Dit terwijl de 

creatieve broedplaatsen juist voor een hernieuwde populariteit van het gebied hebben gezorgd, en een sociale en 

economische waarde hebben voor het gebied en de stad. In hoeverre deze creatieve broedplaatsen een sociale en 

economische waarde hebben voor een gebied en hier dus zorgen voor een mate van (organische) gebiedsontwikkeling, 

hangt af onder welk type de creatieve broedplaats valt. Vanuit de theorie zijn er drie verschillende types te onderscheiden 

(‘Interact’, ‘Expose’ en ‘Attract’), die uiteenlopen van het type dat vooral gericht is op een onderling netwerk tussen de 

creatieve ondernemers en niet direct op commercieel succes (‘Interact’), tot het type dat zich richt op de groei van de 

creatieve ondernemers tot succesvolle commerciële bedrijven met daarbij een professioneel netwerk naar buiten toe 

(‘Attract’). Ook heeft het een waardevolle sociale functie door nabijgelegen horeca en mogelijkheden voor het organiseren 

van grote evenementen.  

 

In dit onderzoek is gekeken in hoeverre het type creatieve broedplaats invloed heeft op de keuze voor het wel of niet 

meenemen van de creatieve broedplaats bij toekomstige gebiedsontwikkeling. Om dit te onderzoeken zijn in drie 

verschillende steden steeds twee creatieve broedplaatsen geselecteerd, een die wel is meegenomen en een die niet is 

meegenomen bij gebiedsontwikkelingen. Hierbij is gekeken naar vijf factoren (programma, financiële haalbaarheid, ontwerp, 

politiek draagvlak en lokale wet- en regelgeving) die invloed hebben op gebiedsontwikkeling en in hoeverre het type creatieve 

broedplaats invloed heeft op deze factoren. Er is gekozen voor drie verschillende steden, om te onderzoeken of het juist 

locatiekenmerken zijn die invloed hebben bij de keuze voor het wel/niet meenemen of dat het aan het type broedplaats te 

wijden is.  

 

Verondersteld werd dat mogelijk per stad lokale kenmerken waren te zien die van invloed zijn op het behoud van de creatieve 

broedplaats. Er is gebleken dat binnen de stad de lokale kenmerken al zo verschillen, dat er geen conclusie kan worden 

getrokken over lokale kenmerken die aan de stad toebehoren. Wanneer naar de typen wordt gekeken waartoe de 

onderzochte creatieve broedplaatsen behoren, blijkt dat alle ‘Attract’ creatieve broedplaatsen worden behouden of 

meegenomen in de toekomstige gebiedsontwikkeling. Het type heeft dus een invloed op deze keuze voor het wel of niet 

meenemen. Dit kan worden toegeschreven aan de kenmerken die het type heeft en welke invloed deze kenmerken hebben 

op de verschillende factoren rondom gebiedsontwikkeling.  

 

Het type ‘Attract’ wordt gekenmerkt door creatieve ondernemers die gericht zijn op commercieel succes en groei. Deze 

creatieve broedplaats kenmerkt zich ook door de aanwezigheid van een publieke ruimte die gebruikt kan worden voor 

verhuur of de organisatie van grote evenementen. Hierdoor creëert de creatieve broedplaats een uitstralingseffect wat zorgt 

voor een aantrekkingskracht voor bezoekers vanuit heel de stad. Dit zorgt voor een invloed op de factor politiek draagvlak. 

Door de aantrekkingskracht vanuit heel de stad, ziet de gemeente de waarde ook in van de creatieve broedplaats. Ook is te 

zien dat de ‘Attract’ creatieve broedplaatsen goede connecties hebben met de gemeenteraad en/of het college van B&W 

(Burgemeesters en Wethouders), waardoor ze mogelijk worden behouden of meegenomen in toekomstige 

gebiedsontwikkeling. Dit is geen kenmerk van het type ‘Attract’ en kan dus worden gezien als een indirecte invloed op de 

factor politiek draagvlak, maar is wel een opvallende uitkomst in dit onderzoek, aangezien het van tevoren niet werd 

verondersteld. Ook zorgt de publieke ruimte voor inkomsten in de vorm van de zaalverhuur en de grote evenementen die 

worden georganiseerd. Dit resulteert in een sluitende businesscase. Dit heeft weer invloed op de factor financiële 

haalbaarheid. Een creatieve broedplaats (‘Attract’) die zich financieel gezien zelf kan redden en waar subsidie niet 

noodzakelijk is, heeft een grotere kans mee te worden genomen in de toekomstige ontwikkeling dan een creatieve 

broedplaats die subsidie nodig heeft om rond te komen. De factor financiële haalbaarheid kan dus een versterkende of 

verzwakkende invloed hebben op de keuze voor het wel/niet meenemen van de creatieve broedplaats.  
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1.  INLEIDING 
In 2008 sloeg de financiële crisis toe. Dit had grote gevolgen voor de ontwikkeling van steden in de Westerse wereld (Peck, 

2012). De crisis leidde onder andere tot een toenemende leegstand van panden en industriegebieden in steden (Bródy, 

2014). Deze toenemende leegstand veroorzaakte nieuwe problemen voor de stad en zette steden voor nieuwe uitdagingen 

(Unt, Traylou & Bell, 2014). Leegstaande plekken leidden bijvoorbeeld tot waardevermindering van omliggende gebouwen, 

verhoogde criminaliteit en een verslechterd straatbeeld (Németh  & Langhorst, 2014). Vanwege de crisis werden ruimtelijke 

ontwikkelingen van deze gebieden vaak tijdelijke stopgezet en/of uitgesteld (Unt et al., 2014; Curulli, 2007; Edensor, 2005). 

Stadsplanners hadden in tijde van de crisis onvoldoende mogelijkheden om het probleem van leegstaande gebieden aan te 

pakken, omdat ruimtelijke plannen vaak al op grote schaal of in zoneringsplannen waren vastgelegd (Blumner, 2006).  

 

Waar vóór de crisis gebiedsontwikkeling vaak werd gezien als een top-down proces van gemeentes en andere 

stadsplanners, ontstond er in tijde van de crisis een bottom-up proces in de vorm van organische gebiedsontwikkeling door 

de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen. In deze tijd begonnen steeds meer lokale (tijdelijke) initiatieven gebruik te 

maken van deze leegstaande panden (Bródy, 2014). Lokale kunstenaars en creatieve ondernemers konden deze 

leegstaande plekken voor een lage huurprijs bezetten, omdat de eigenaar van het pand of gebied hierdoor toch nog 

inkomsten verwierf uit het anders leegstaande pand of gebied (Patti & Polyak, 2015, pp. 122-123). Deze plekken werden 

ook wel creatieve broedplaatsen genoemd voor kunstenaars en andere creatievelingen. Door het gezamenlijke gebruik door 

deze creatievelingen in de creatieve broedplaatsen kwam zowel de broedplaats als het gebied tot ontwikkeling (Mayer, 

2013). Creatieve broedplaatsen zorgden voor een nieuwe impuls in het gebied door activiteiten als kunstexposities te 

organiseren (Blumner, 2006, pp. 6-7). Daarnaast vestigden er bijvoorbeeld horecagelegenheden of nachtclubs (Bródy, 2014, 

pp. 5). Er kan gesteld worden dat de creatieve broedplaatsen een vorm van organische gebiedsontwikkeling in gang hebben 

gezet door vanuit lokale initiatieven het voormalig leegstaande gebied weer tot leven hebben gebracht.  

 

Deze ontwikkeling zette echter ook een ander proces in gang, namelijk het gentrificatieproces. Gebieden die door creatieve 

broedplaatsen tot leven werden gebracht, werden steeds vaker gezien als ‘hip en happening’ vanwege de creatieve 

broedplaatsen die het gebied enerzijds een artistieke impuls gaven en anderzijds door de voorzieningen in de vorm van 

horeca (Bader & Bialuch, 2009; Mayer, 2013). Deze ontwikkeling trok mensen met hogere inkomens aan. Deze mensen 

gingen wonen in het gebied waardoor de waarde van het gebied weer steeg (Nóvy & Colomb, 2013). Door de hernieuwde 

populariteit en de waardestijging van het gebied  worden kunstenaars en artiesten die het gebied tot leven hebben gebracht 

het gebied uitgedreven. Dit zorgt er tevens voor dat het behoud van creatieve broedplaatsen in het gedrang komt. 

 

Naast het gentrificatieproces is er in de huidige tijd het proces van de woningdruk waardoor de creatieve broedplaatsen 

mogelijk moeten wijken. In de huidige tijd is de economie weer aangetrokken en stedelijke ontwikkelingen worden weer 

volop in grootschalige plannen vastgelegd. Er is een toenemende druk op de huizenmarkt te zien in Nederland, en die druk 

ligt in de Randstad nog hoger dan in de rest van Nederland (CPB, 2018). Randstedelijke gemeentes proberen deze druk op 

de huizenmarkt aan te pakken door woningen binnenstedelijk te realiseren. Binnenstedelijke ontwikkeling houdt in dat oude 

leegstaande gebieden of braakliggende terreinen in de stad worden getransformeerd naar nieuwe woningen of dat oude 

woningen worden gesloopt en er nieuwbouw wordt geplaatst met een hogere dichtheid. Grote steden kiezen hier onder 

andere voor om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en veelvuldig autogebruik te ontmoedigen  (Ministerie 

Infrastructuur & Ruimte, 2012).. Deze oude leegstaande gebieden die potentieel gebruikt kunnen worden voor 

binnenstedelijke ontwikkeling, worden nu vaak (tijdelijk) gebruikt door creatieve broedplaatsen (Bródy, 2014). 

 

Door de twee processen van gentrificatie en de toenemende woningdruk komt het voortbestaan van creatieve broedplaatsen 

in het gedrang. Op plekken waar een nieuwe impuls aan stedelijke gebieden werd gegeven door organische 

gebiedsontwikkeling, worden creatieve broedplaatsen nu mogelijk verdreven door herontwikkelingsplannen gericht op 

woningrealisatie in deze gebieden.  

 

De mate waarin een creatieve broedplaats een impuls geeft aan het gebied hangt af van een aantal kenmerken rondom/van 

de creatieve broedplaats (Bureau Buiten, 2017; Verschoor, 2009). Deze kenmerken zijn in te delen in een drietal typeringen 

waarin de creatieve broedplaats kan worden ingedeeld (Verschoor, 2009). Hierbij worden de typeringen ingedeeld op de 

mate waarin de creatieve broedplaats naar buiten is gericht en de schaal van de impuls die het heeft op het gebied. De drie 

typen broedplaatsen zijn Interact, Expose en Attract. Een creatieve broedplaats met het type ‘Interact’ is het meest naar 

binnen gericht, wat inhoudt dat de kunstenaars binnen deze broedplaats vooral gericht zijn op het maken van kunst en niet 

op commercieel succes. Het type broedplaats ‘Attract’ is juist naar buiten gericht met naast kunstenaars ook creatieve 

commerciële ondernemingen zoals een reclamebureau. Hiernaast heeft zich vaak een horecagelegenheid gevestigd en is 

er ruimte aanwezig voor het organiseren van evenementen waardoor mensen uit de omgeving ook naar de plek komen. 



 

 

 

  - pagina 7 van 89 - 

 

Een voorbeeld van het type broedplaats Interact is de (voormalige) creatieve broedplaats Eiland 8 in Kanaleneiland, Utrecht. 

Deze voormalige creatieve broedplaats huisvestte enkele kunstenaars en creatieve ondernemers in een pand in 

Kanaleneiland. Deze creatieve broedplaats werd opgericht om de leefomgeving van de buurt te verbeteren. Deze creatieve 

broedplaats was vooral op de buurt en directe omgeving gericht.   

 Dit is anders bij het type broedplaats Attract, dat zich meer richt op het creëren van een grote 

aantrekkingskracht en een breed publiek met behulp van diverse publieksvoorzieningen (Bureau Buiten, 2017). Dit type 

broedplaats richt zich op het aantrekken van publiek vanuit zowel de buurt als daarbuiten met behulp van 

horecagelegenheden, verhuur van zalen en evenementen zoals festivals. Een voorbeeld van dit type broedplaats is De 

Stadstuin in de Merwedekanaalzone in Utrecht, waarbij ook de horecagelegenheid Bar Stadstuin is gevestigd. Hier worden 

vaak evenementen georganiseerd die toegankelijk zijn voor een groot publiek. Deze twee typen broedplaatsen zijn de twee 

uiterste typeringen, waarbij een derde typering (Expose) een middenweg vormt van een combinatie tussen de eerder 

genoemde typen creatieve broedplaatsen.   

 Eiland 8 was een tijdelijk project dat uiteindelijk ook is opgeheven als creatieve broedplaats. Maar ook 

De Stadstuin en De Vechtclub XL, die onder dezelfde typering valt als De Stadstuin, zijn tijdelijke plekken. Toch wordt er nu 

gekeken of deze broedplaatsen een permanente plek kunnen krijgen in de Merwedekanaalzone, dat wordt ontwikkeld tot 

een nieuw gebied waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd gaat worden. Dit komt mogelijk doordat De Vechtclub XL en De 

Stadstuin door hun publieksvoorzieningen naamsbekendheid en voor meer leefbaarheid hebben gezorgd in het gebied, 

waardoor de gemeente de waarde van deze plekken is gaan inzien. 

 

1.1. Onderzoeksvraag 
 

Uit de voorbeelden hierboven blijkt dat het type creatieve broedplaats onder andere bepaalt wat de waarde is voor het 

gebied. De vraag is in hoeverre deze ook wordt gezien door de lokale overheid. Wanneer de waarde van een creatieve 

broedplaats door lokale overheden wordt erkend, kan het mogelijk invloed hebben op de keuze voor het wel of juist niet 

meenemen van creatieve broedplaatsen bij de herontwikkeling van stedelijke gebieden. Bij de herontwikkeling van een 

binnenstedelijk gebied (die in de huidige tijd vooral gericht is op het realiseren van woningen) zijn veel factoren en actoren 

aanwezig die het proces beïnvloeden. Dit proces kan gezien worden in het licht van een harde of juiste zachte sturing. Hierbij 

ontstaat een interessant vraagstuk dat opkomt bij de relatie tussen een type broedplaats en de toekomstige 

gebiedsontwikkeling. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

 

In hoeverre speelt het type broedplaats een rol in de keuze om deze wel of niet mee te nemen in de 

herontwikkeling van het gebied waar de broedplaats zich bevindt? 
 

Om de hoofdvraag te beantwoorden worden de verschillende concepten uit de onderzoeksvraag opgedeeld in de volgende 

deelvragen; 

  

- Welke typen creatieve broedplaatsen zijn er en welke kenmerken hebben ze? 

 

Methode deelvraag 1 

Deze eerste, beschrijvende deelvraag wordt beantwoord aan de hand van een verkennende literatuurstudie (hoofdstuk 

twee). Ten eerste wordt er ingegaan op het ontstaan van creatieve broedplaatsen en gerelateerde begrippen zoals creatieve 

stad, creatieve klasse en creatieve industrie. Verder zullen de verschillende typen creatieve broedplaatsen die door 

Verschoor (2009) zijn opgesteld worden beschreven. Deze deelvraag wordt beantwoord in het theoretisch hoofdstuk. De 

nader genoemde onderzoeksgebieden worden vervolgens in het resultatenhoofdstuk middels de typering van Verschoor 

(2009) ingedeeld. Deze indeling zal worden gedaan aan de hand van ‘desk research’ (documenten die van tevoren kunnen 

worden verzameld over creatieve broedplaatsen en interviews met de oprichters/eigenaars/ van de creatieve broedplaatsen 

die worden onderzocht. 

  

- Welke factoren en actoren spelen een rol bij de (her)ontwikkeling van een gebied? 

 

Methode deelvraag 2 

Bij herontwikkeling van een gebied spelen een aantal factoren en actoren een rol binnen het proces. Wanneer gekeken 

wordt naar binnenstedelijke herontwikkeling is er bij deze factoren en actoren vaak sprake van meerdere 

samenwerkingsvormen. Deze vormen kunnen gezien worden in het licht van een ‘zachte sturingsvorm’ tot een ‘harde 

sturingsvorm’. Bij een ‘zachte sturingsvorm’ worden de actoren die meespelen binnen het gebied meer meegenomen in de 

besluitvorming. Hierbij gaat het  vaak om de actoren zoals de huidige gebruikers van het gebied. Anderzijds is er de ‘harde 
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sturingsvorm’, waarbij de gemeente alles bepaalt en de nadruk ligt op reguleren, onteigenen en financieren. Deze deelvraag 

zal enerzijds een theoretische verkenning zijn van welke factoren en actoren een rol spelen bij binnenstedelijke 

herontwikkeling en zal een beeld schetsen van de publiek-private samenwerking die hierbij van toepassing is. Hierbij zal dus 

een beeld worden geschetst van de factoren en actoren die een rol spelen bij binnenstedelijke herontwikkeling en welke rol 

zij hebben binnen verschillende soorten van publiek-private samenwerkingen.  

  

- Welke rol speelt het type broedplaats binnen de set aan (keuze)factoren die meespelen bij herontwikkeling van een 

gebied? 

 

Methode deelvraag 3 

Deze deelvraag volgt als het empirische deel van de drie deelvragen. Waar de eerste twee deelvragen vooral een 

theoretische verkenning zijn over enerzijds creatieve broedplaatsen en anderzijds het proces van binnenstedelijke 

herontwikkeling, komen deze theoretische verkenningen bij deze derde deelvraag samen in een empirische verkenning. 

Middels deze deelvraag wordt het verband onderzocht tussen de typen broedplaatsen en de verschillende waardes hiervan 

in het proces van binnenstedelijke herontwikkeling. In hoeverre zien ontwikkelaars en de gemeente de waarde in van 

creatieve broedplaatsen? En is er hierbij een link te zien tussen de verschillende typen creatieve broedplaatsen en de keuze 

om creatieve broedplaatsen wel of niet mee te nemen bij binnenstedelijke herontwikkeling. Wat zijn de beweegredenen van 

ontwikkelaars/gemeentes om creatieve broedplaatsen wel of juist niet mee te nemen. En speelt het type broedplaats hierbij 

een rol? Deze vraag zal beantwoordt worden aan de hand van ‘expert interviews’ met private ontwikkelaars en medewerkers 

van de gemeente die zich bezighouden met de herontwikkeling van de onderzoeksgebieden. Hierbij zal van tevoren zoveel 

mogelijk ‘desk research’ (zie hoofdstuk 3) worden gedaan, zodat met voldoende informatie de interviews worden gehouden. 

 

1.1.1. Onderzoeksgebieden 

Om te onderzoeken in hoeverre het type broedplaats en de vorm van gebiedsontwikkeling een rol spel bij het wel of niet 

mee nemen van creatieve broedplaatsen, wordt gekeken naar de volgende drie steden; Amsterdam, Utrecht en Arnhem. 

Amsterdam en Utrecht zijn gekozen als steden binnen de Randstad. In de Randstad is de woningdruk nog hoger dan in de 

rest van Nederland (CPB, 2018) en de nood dus hoog om nieuwe woningen te realiseren. Het is dus mogelijk dat creatieve 

broedplaatsen in deze steden nog meer in het gedrang komen door deze druk en gemeentes en ontwikkelaars kiezen dus 

mogelijk eerder voor woningen. Hiernaast is de vergelijking tussen Amsterdam en Utrecht interessant. Het zijn beide steden 

in de Randstad dus hebben beide een woningnood, maar Amsterdam heeft een apart beleid gericht op broedplaatsen 

(Bureau Broedplaatsen). Utrecht heeft dit niet. Als laatste wordt Arnhem - een stad buiten de Randstad - meegenomen. De 

woningdruk is hier minder hoog dus is het interessant om te kijken hoe er in deze stad wordt gekeken naar de toekomst van 

broedplaatsen bij herontwikkeling een gebied. 

 

 

Binnen deze steden zullen er elk twee creatieve broedplaatsen worden onderzocht. Hierbij wordt er gekeken naar een 

creatieve broedplaats die niet mee wordt/is genomen in toekomstige gebiedsontwikkeling en een creatieve broedplaats die 

(mogelijk) wel wordt meegenomen in toekomstige gebiedsontwikkeling. De volgende creatieve broedplaatsen zijn 

geselecteerd:  

 

Stad Wel meegenomen Niet meegenomen 

Amsterdam Art City - NDSM Krux 

Utrecht Vechtclub XL Eiland 8 

Arnhem Coehoorn Centraal KW37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  - pagina 9 van 89 - 

 

1.1.2. Wetenschappelijke relevantie 

Er is in de wetenschappelijke literatuur al veel geschreven over de creatieve stad en wat deze nou zo aantrekkelijk maakt 

(Florida, 2002; Montgomery, 2005). Binnen de wetenschappelijke literatuur is er ook al een aanzienlijke hoeveelheid 

literatuur te vinden over hoe deze creatieve stad wordt gevormd (Florida, 2002; Peck, 2010) en de rol van creatieve 

broedplaatsen hierbij (Colomb, 2012; Németh & Langhorst, 2014). Het is duidelijk dat de creatieve stad en creatieve 

broedplaatsen die zich in bepaalde gebieden van een stad vestigen zorgen voor stedelijke ontwikkeling (Mayer, 2013; Unt 

et al., 2014). Hierbij gaat de bestaande literatuur vooral in op dat de creatieve broedplaats zorgt voor ‘beleving en reuring’ 

binnen een voormalig verlaten gebied. Wat nog onderbelicht is in de wetenschappelijk literatuur, is de toekomst van deze 

gebieden en wat de condities/voorwaarden zijn om deze broedplaatsen in toekomstige herontwikkeling wel of juist niet mee 

te nemen. 

 

Gezien vanuit een tijdsperspectief is het voor de wetenschap interessant om de ontwikkeling van deze creatieve 

broedplaatsen te onderzoeken. De bestaande literatuur dateert vooral vanuit de tijd dat de creatieve broedplaatsen aan het 

opkomen waren en de eerste invloeden van de lokale overheden te zien waren (Németh & Langhorst, 2014; Patti & Polyak, 

2015). Juist nu hierbij ook de woningdruk en de wens tot binnenstedelijke ontwikkeling opkomt, werpt dit een nieuw licht op 

het onderwerp en is het een toevoeging en vervolgstap aan de bestaande literatuur. Hoe er precies wordt omgegaan met 

creatieve broedplaatsen bij binnenstedelijke herontwikkeling is een onderbelicht onderwerp binnen de bestaande 

wetenschappelijke literatuur. Wanneer in beeld wordt gebracht wat precies de toekomst is van creatieve broedplaatsen 

binnen gebiedsontwikkeling, biedt dit mogelijkheden voor verder onderzoek, bijvoorbeeld hoe er mogelijk beleid kan worden 

gevormd op het behoud van broedplaatsen, of hoe creatieve broedplaatsen zich verder kunnen ontwikkelen tot een creatieve 

broedplaats die een grotere kans heeft om in het gebied te blijven bij toekomstige gebiedsontwikkeling doordat het een 

grotere waarde heeft voor het gebied. Dit is ook in relatie tot de maatschappelijke relevantie.  

 

1.1.3. Maatschappelijke relevantie 

Creatieve broedplaatsen zorgen voor een nieuwe beleving en waardering van een gebied (Bródy, 2014, pp. 12-13). 

Creatieve broedplaatsen hebben een positieve invloed op het gebied. Vanwege de huidige woningdruk en de wens van 

lokale overheden om deze woningdruk te verlagen door binnenstedelijk te ontwikkelen komen de creatieve broedplaatsen 

in het gedrang. Enerzijds hebben de creatieve broedplaatsen dus een positieve ontwikkeling op een gebied, maar komen 

ze in het gedrang door de hoge woningdruk en de wens van de gemeentes om deze woningdruk binnenstedelijk op te 

lossen.  

 

Naast een wetenschappelijk vraagstuk is hier ook een maatschappelijk vraagstuk te zien. Creatieve broedplaatsen hebben 

bewezen door middel van organische gebiedsontwikkeling verpauperde gebieden vol met leegstand en criminaliteit tot leven 

te kunnen brengen (Bródy, 2014; Blumner, 2006; Bader & Bialuch, 2009). Soms werden deze plekken zelfs zo populair dat 

ze vanuit de gehele stad, of zelfs op nationaal of internationaal niveau bekendheid kregen (Kreuzberg in Berlijn en 

Merwedekanaalzone in Utrecht). Deze plekken gaan mogelijk verloren doordat ze worden vervangen door woningen die 

binnenstedelijk worden gerealiseerd. De vraag is of dit het gebied ten goede komt. Dat de druk op de woningmarkt wordt 

verlicht is van maatschappelijk belang, maar een gebied waarin alleen gewoond wordt komt de leefbaarheid van het gebied 

ook niet ten goede. Gemeentes hebben juist ook het beleid om functiemenging te creëren (PBL, 2017). Creatieve 

broedplaatsen kunnen deze functiemenging invullen doordat ze zowel een sociale functie voor de buurt en/of stad kunnen 

vervullen, maar ook een economische functie door de werkgelegenheid die het biedt. Het is dus maatschappelijk relevant 

om te kijken naar de condities waarbij een broedplaats kan blijven bestaan of juist niet binnen toekomstige 

gebiedsontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  - pagina 10 van 89 - 

 

2. THEORETISCH KADER  

Dit hoofdstuk dient als de theoretische verkenning van de eerste twee deelvragen. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk 

beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de creatieve broedplaats aan de hand van een trechtervorm. Ten eerste wordt 

er ingegaan op de context en gerelateerde begrippen van de creatieve broedplaatsen. Het ontstaan van de creatieve stad, 

creatieve klasse en creatieve industrie worden beschreven en deze begrippen worden vervolgens gelinkt aan de creatieve 

broedplaatsen. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk beschrijft het proces van gebiedsontwikkeling    en specifiek 

binnenstedelijke herontwikkeling. Rondom binnenstedelijke herontwikkeling spelen vijf factoren een rol die allemaal een 

invloed op elkaar spelen. Naast de beschrijving van deze factoren en hoe ze invloed op elkaar hebben worden de actoren 

rondom gebiedsontwikkeling benoemd. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt een antwoord gevormd op de eerste twee 

deelvragen en wordt de koppeling gelegd tussen de twee concepten (creatieve broedplaatsen & gebiedsontwikkeling). Dit 

wordt ook weergegeven in een conceptueel model dat tevens dient als samenvatting en handvat om mee te nemen naar de 

volgende hoofdstukken. 

.  

2.1 Het concept van de creatieve stad door de jaren heen 
De connectie tussen creativiteit en de stad gaat al ver terug en het begrip van de creatieve stad wordt voor het eerst genoemd 

in de literatuur eind jaren ’80 en begin jaren ’90 door Bianchini (1995) en Landry (2000; Comunian, 2011). De creatieve stad 

werd destijds omschreven als het kijken naar hoe innovatie en creativiteit kunnen helpen bij het oplossen van alledaagse 

problemen in de stad. Samenwerkingen tussen lokale bewoners en kunstenaars werden vaak genoemd als voorbeelden 

(Comunian, 2011). Hiernaast werd dit concept van de creatieve stad ook gedeeld door de ECC (European Capital of Culture). 

Dit was te zien met de keuze voor Glasgow als Europese hoofdstad van Cultuur. Glasgow was de eerste stad die niet werd 

gezien als een ‘traditionele’ culturele stad binnen Europa, zoals Florence en Parijs. De keuze voor Glasgow was gericht op 

het potentieel om het beeld van de stad te verbeteren en hierbij ook de stad zelf. 

  

Tot het einde van de jaren ’90 was het concept van de creatieve stad in de wetenschappelijke literatuur vergelijkbaar met 

de visie van de ECC. De focus binnen die visie lag op de verbetering van de stad met behulp van creatieve interventies en 

culturele activiteiten. Maar vanaf 1998 won het begrip ‘creativiteit’ aan populariteit in een andere context (Comunian, 2011, 

pp. 4-5). Het concept van de creatieve stad werd gezien als een manier om stedelijke herontwikkeling, economische 

ontwikkeling en sociale ontwikkeling te realiseren (Comunian, 2011; Evans & Shaw, 2005; Belfiore, 2002). Er was een 

verschuiving te zien van de stad waarbij creatieve interventies en culturele activiteiten kunnen helpen met alledaagse 

problemen naar een stad met een creatieve economie waar productie was van cultuur en creatieve producten door de 

aanwezigheid van geschoolde arbeid. Deze ontwikkeling zou ook gezien kunnen worden als een verschuiving van bottom-

up naar top-down. Waar eerst de creatieve stad werd gezien als een samenwerking tussen lokale bewoners en kunstenaars 

(bottom-up), richtte het concept van de creatieve stad zich nu meer op een top-down concept, waarbij de creatieve economie 

werd gezien als een drijfveer voor de stedelijke economie die werd gestimuleerd door de lokale overheid van de stad 

(Comunian, 2011). 

 

2.1.1. De creatieve klasse  

Deze verschuiving van het concept van de creatieve stad kan worden gelinkt aan twee andere concepten die opkwamen 

aan het begin van de 21ste eeuw: de creatieve klasse van Richard Florida (2002) en de creatieve industrie, die werd 

geïntroduceerd in Groot-Brittannië door het ‘Department of Culture, Media & Sports’ [DCMS].Ten eerste zal worden ingegaan 

op het concept van de creatieve klasse. Volgens Florida (2002) ontstaat de creatieve stad door het aantrekken van de 

‘creatieve klasse’. Het aantrekken van deze creatieve klasse zou zorgen voor de ontwikkeling van de creatieve stad. Elke 

stad zou zich tot creatieve stad kunnen ontwikkelen door het aantrekken van deze klasse. Florida (2002) spreekt over een 

algemeen beleid bij het creëren van de creatieve stad. De makkelijk te begrijpen theorie van Florida (2002) werd door veel 

steden direct overgenomen en de theorie van Florida werd enorm populair. Volgens Florida (2002) kon de creatieve klasse, 

die zorgde voor de creatie van de creatieve stad, namelijk simpel worden aangetrokken door te focussen op de 3 T’s 

(Technologie, Tolerantie en Talent). Een stad moet elk van deze drie zaken bezitten wil het een creatieve stad worden en 

dus economisch groeien. Florida heeft met behulp van statistisch onderzoek gekeken hoe deze 3 T’s zorgen voor de 

ontwikkeling van de creatieve stad, waarbij de 3 T’s zijn gemeten aan een aantal indexen.  

 

Dat Florida (2002) zijn theorie over de implementatie van de creatieve stad omschreef als iets wat voor iedere stad hetzelfde 

was, zorgde voor een enorme populariteit van de theorie, maar ook veel kritiek (Peck, 2005). Ten eerste is er al te zien in 

het artikel van Comunian (2011) dat elke stad onderhevig is aan verschillende factoren die van invloed zijn op het proces 

van de creatieve stad en dat er dus geen algemene theorie is die op elke stad van toepassing is. Peck (2005) geeft dit ook 

aan in zijn artikel door kritiek te geven vanuit een beleidsperspectief. Hij schrijft dat de theorie van de creatieve klasse wordt 

verpakt in een snel beleid voor steden om creatief te worden. De theorie is zo gevormd dat steden makkelijk 
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beleidsstrategieën kunnen toepassen die zorgen voor de aantrekking van de creatieve klasse, terwijl er geen rekening wordt 

gehouden met de lokale kenmerken van de stad, iets wat Comunian (2010) ook onderschrijft.  

 

Hiernaast is er kritiek vanuit een economisch perspectief. Florida (2002) zegt dat steden die creatief zijn, de best presterende 

zijn. Malanga (2004) heeft dit onderzocht en komt tot de conclusie dat er juist andere factoren een rol spelen bij het succes 

van een stad. Steden met bedrijfsvriendelijke milieus (lage belastingen etc.) zoals Las Vegas en Memphis, die juist heel laag 

scoren op de index van Florida, presteren juist het beste op het gebied van economische ontwikkeling. Dit terwijl steden die 

hoog scoren op de index van Florida juist minder scoren op het gebied van economische ontwikkeling (Malanga, 2004).  

 

Ten derde is er kritiek vanuit een sociaal perspectief. Donald & Morrow (2003) beschrijven in hun artikel hoe lokale 

beleidsmakers de theorie van Florida zo overnemen, maar onterecht de link leggen tussen tolerantie en de aanwezigheid 

van culturele creativiteit. Culturele creativiteit zorgt niet altijd voor een openheid tegenover diversiteit. Hiernaast beschrijft 

McCann (2007) dat er een sterke link is tussen de ontwikkeling van de creatieve stad en de toenemende ongelijkheden 

binnen een stad. Doordat de lokale overheid investeert in de creatieve stad, maar dit in een select aantal buurten doet die 

potentie hebben om de creatieve klasse aan te trekken, ontstaan er ruimtelijke ongelijkheden. In zijn nieuwe boek The New 

Urban Crisis uit 2017 onderschrijft Florida dit zelf ook.   

 

Ook is er het kritiekpunt dat gaat over de definitie van de creatieve klasse, wanneer het gaat om beroepen die tot de creatieve 

klasse behoren. Florida zag bijvoorbeeld mensen met beroepen als wetenschappers, ingenieurs, ICT, 

universiteitsprofessoren, poëten, schrijvers, acteurs, ontwerpers en architecten als belangrijk actoren binnen de creatieve 

klasse. Markusen (2003) zegt hierover dat mensen die werken in de ICT-sector echter anders gebruik maken van een 

kunstgalerij dan kunstenaars. Het is onduidelijk wie precies tot de creatieve klasse horen en wat hun relatie is met de 

ontwikkeling van de creatieve stad.  

 

Er is dus weer een relatie te zien tussen de processen top-down en bottom-up. De theorie van Florida over de creatieve 

klasse is top-down, omdat het vooral kijkt naar het beleidsperspectief; wat een stad precies nodig heeft om de creatieve 

klasse aan te trekken. Volgens Florida (2002) heeft een stad culturele diversiteit en culturele voorzieningen zoals bars, 

restaurants en clubs nodig waar de creatieve klasse zich door voelt aangetrokken. Er wordt echter niet ingegaan op hoe 

deze voorzieningen worden gebruikt door de creatieve klasse en in welke mate. Hier kunnen twee perspectieven los van 

elkaar worden gezien. Ten eerste kan er worden gekeken naar culturele consumptie en beeldvorming, dus hoe wordt de 

(creatieve) stad gezien en gebruikt  door de creatieve klasse  (Jones & Wilks-Heeg, 2004), en ten tweede naar culturele 

productie (welke bars, restaurants etc. zijn aanwezig voor de creatieve klasse en hoe komen deze er) (Grabher, 2001). Maar 

de interactie en het proces van ontwikkeling tussen deze twee perspectieven is juist weinig onderzocht (Comunian, 2011). 

Comunian (2011) laat aan de hand van een case-study zien dat het proces tussen productie en consumptie onderhevig is 

aan een aantal factoren die per locatie verschillen door factoren zoals lokaal gemeentelijk beleid, locatiefactoren en lokale 

actoren. Zo blijkt uit het artikel dat bijvoorbeeld bepaalde lokale actoren (zoals een groep kunstenaars) er juist voor zorgden 

dat op een bepaalde plek creatieve broedplaatsen opkwamen of juist dat beleid in de vorm van subsidie of het beschikbaar 

stellen van ruimtes zorgden voor een ‘boost’ in de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen. Het ontstaan van de creatieve 

stad, met daarin bijvoorbeeld creatieve broedplaatsen en het proces van ontstaan en voortbestaan hiervan kunnen dus 

moeilijk over een kam worden geschoren of vanuit een algemeen beleid worden geïmplementeerd. Dit komt doordat het per 

locatie verschilt op het gebied van beleid, locatiefactoren en lokale actoren.  

 

Naast de term creatieve klasse is er ook het begrip creatieve industrie. In het artikel van Garnham (2005) wordt uitgelegd 

hoe het begrip van de creatieve industrie tot stand is gekomen en de processen hieromheen. De term creatieve industrie 

werd geïntroduceerd in de tijd dat het concept verschoof van een bottom-up naar top-down proces omdat de landelijke 

politiek en lokale overheden van steden kansen zagen in de creatieve industrie als potentiële katalysator voor stedelijke 

ontwikkeling (Garnham, 2005). De termen creatieve klasse en creatieve industrie worden vaak onterecht verward met elkaar. 

De creatieve industrie is maar een onderdeel van de creatieve klasse wanneer naar de beroepen wordt gekeken die eronder 

vallen (Montgomery, 2005, pp. 342; Bontje & Musterd, 2009, pp. 2-3). Onder de creatieve industrie vallen de sectoren: kunst, 

muziek, film, fotografie, tijdschriften, ambacht, mode en visuele kunst. In Nederland heeft het CBS (2017) een soortgelijke 

definitie van de creatieve industrie. Volgens het CBS vallen onder de creatieve industrie drie verschillende branches: 

Kunsten & Cultureel erfgoed, Media & Entertainment industrie en creatieve zakelijke dienstverlening. Volgens Montgomery 

(2005) is het niet de creatieve klasse, maar de aanwezigheid van creatieve industrie die zorgt voor de creatie van de 

creatieve stad.  
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2.2 Creatieve broedplaatsen 
In de bovenstaande paragrafen is een schets gegeven van de discussie rondom wat precies de creatieve stad maakt. De 

begrippen creatieve klasse en creatieve industrie lopen door elkaar en worden hierdoor vanuit een top-down beleid vaak 

verkeerd aangestuurd (Montgomery, 2005, pp. 340). Het concept van de creatieve industrie is slechts een onderdeel van de 

creatieve klasse die Florida (2002) heeft gedefinieerd, en het concept van de creatieve klasse die leidt tot een creatieve stad 

is hevig bekritiseerd. Waar binnen de literatuur wel een overeenstemming is, is dat de creatieve klasse en industrie zich 

vaak clustert binnen een gebied (Pratt, 2004). Er is binnen de wetenschap al veel geschreven over de clustering van 

bedrijven binnen een gebied (Porter, 2000) en de voordelen voor bedrijven hiervan op het gebied van kennisuitwisseling, 

innovatie en reductie van transactie- en transportkosten. Dit is ook het geval bij de creatieve industrie. Binnen de creatieve 

industrie gaat het vooral om symbolische kennis, waarbij geografische nabijheid van belang is voor de uitwisseling hiervan 

(Cohendet et al., 2010). Hiernaast gaat het bij creatieve industrie vaak om kleine bedrijven of ZZP’ers die geen grote 

kantoorruimte kunnen betalen, waardoor ze vaak clusteren in een bedrijfsverzamelgebouw (Bakker, 2018, pp. 10-12). Deze 

gebieden waar de creatieve industrie zich clustert in een bedrijfsverzamelgebouw worden vaak ook wel creatieve 

broedplaatsen genoemd.  

 

Het concept van de creatieve stad en hoe deze gerealiseerd moest worden werd vooral vanuit een top-down perspectief 

bekeken. Dit in tegenstelling tot de creatieve broedplaatsen die vanuit een bottom-up perspectief zijn opgekomen. Hieraan 

lagen twee verschillende processen ten grondslag. Ten eerste zorgde transitie van een Fordistische stad naar een Post-

Fordistische stad in Westerse steden voor nieuwe stedelijke vraagstukken (Jayne, 2005). Door de verdwijning van de 

traditionele industrie ontstonden er op veel plekken in de stad fysieke deprivatie van leegstaande gebieden. Dit gebeurde in 

toenemende mate in 2008 tijdens de crisis. Er ontstond een grote hoeveelheid van leegstaande kantoor- en industriële 

panden.  

 

Voor dit probleem werd vaak een oplossing gevonden in de vorm van tijdelijke invulling. Deze tijdelijke invulling kan 

verschillende vormen aannemen (Blumner, 2006, pp. 3). Een mogelijke vorm van tijdelijke invulling is de creatieve 

broedplaats. Deze leegstaande panden werden omgevormd tot creatieve broedplaatsen, doordat kunstenaars en creatieve 

ondernemers en ZZP’ers zich hier vestigden die tegen een lage prijs een werkruimte konden huren (Bródy, 2014; Blumner, 

2006). Door de vestiging van deze creatieve broedplaats waarin veel kunstenaars en  kleine creatieve industrie bedrijven 

zich vestigden zorgde dit voor een nieuwe impuls van het gebied.  

 

Een voorbeeld hiervan is de wijk Kreuzberg (Bader & Bialuch, 2009). Kreuzberg was door zijn geografisch ligging van 

oorsprong een perifeer gebied binnen de stad West-Berlijn en werd ook gezien als achterstandswijk. Dit veranderde allemaal 

na de val van De Muur in 1989. Doordat Oost- en West-Berlijn herenigd werden kwam Kreuzberg ineens in het midden van 

de stad te liggen. Er werd verwacht dat Kreuzberg, een perifeer gebied met veel leegstaande industrie- en kantoorpanden, 

direct zou worden her-ontwikkeld. Deze plannen werden vooruit geschoven, omdat de stad failliet ging. Door deze leegstand 

werd de mogelijkheid aan creatievelingen gegeven om panden in dit gebied te huren tegen een lage prijs. Hierdoor kwamen 

er kleinschalige culturele ondernemingen en hippe clubs, bars en live muziek op (Bader, 2004, pp. 73-74). Kreuzberg 

veranderde van een ‘urban wasteland’ naar een gebied dat internationaal toeristen trok vanwege de alternatieve cultuur en 

‘hippe’ voorzieningen. Deze ontwikkeling heeft er ook voor gezorgd dat grote muziekbedrijven zoals Universal Music Group 

en MTV Central Europe ervoor kozen om zich te vestigen in Kreuzberg. Kreuzberg ontwikkelde zich tot een belangrijke 

cluster binnen de muziekindustrie. Door deze ontwikkeling zag de lokale overheid van Berlijn mogelijkheden om dit gebied 

verder te her-ontwikkelen: 

 

“Looking at the implementation strategy, the club scene and new established firms of the music economy demonstrated in 

an exemplary manner how a vital urban culture can establish itself on urban wasteland.” (Bader & Bialuch, 2009) 

 

De herontwikkeling van Kreuzberg zorgde voor een vorm van gentrification waarbij veel van de originele ondernemingen 

moesten plaatsmaken voor nieuwe grote marktpartijen. Hierbij is weer de verschuiving te zien van het bottom-up naar top-

down proces rondom de ontwikkeling van de creatieve stad. Kreuzberg heeft zich ontwikkeld aan de hand van een bottom-

up vorm van gebiedsontwikkeling, ook wel genaamd organische gebiedsontwikkeling. Dit is in een tijd gebeurd waarin de 

top-down gebiedsontwikkelingen tot stilstand kwamen. Door de herontwikkeling van het gebied door de creatieve 

broedplaatsen zagen de lokale overheid en andere grote marktpartijen de waarde in van dit gebied en gingen zij zich met 

de herontwikkeling bemoeien vanuit een top-down proces. Waar de creatieve broedplaatsen dus hebben gezorgd vanuit 

een bottom-up perspectief voor gebiedsontwikkeling, zijn ze nu zelf de dupe van deze ontwikkeling. Gemeentes en 

projectontwikkelaars zien de mogelijkheden van deze gebieden die zijn ontwikkeld door de creatieve broedplaatsen zelf. De 

gebieden zijn nu interessant om te her-ontwikkelen met functies als bijvoorbeeld woningen en grote bedrijven (Colomb, 
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2012). De toekomst van deze creatieve broedplaatsen is 

onzeker. De mogelijkheid voor creatieve broedplaatsen om mee 

te worden genomen in toekomstige gebiedsontwikkeling hangt 

af van verschillende factoren, die hieronder zullen worden 

toegelicht. Deze ontwikkeling van verschuivingen tussen 

bottom-up en top-down processen is een complex proces dat 

voor iedere creatieve broedplaats die deze ontwikkeling 

doormaakt onderhevig is aan lokale processen zoals beleid en 

locatiekenmerken. In het artikel van Comunian (2011) wordt dit 

ook beschreven en wordt een case-study over Newcastle 

onderzocht aan de hand van de ‘Complexity Theory’. Deze 

theorie wordt gebruikt om alle actoren in beeld te brengen die 

invloed hebben op de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen 

en alle processen die meespelen in kaart te brengen. Dit is van 

belang omdat, zoals eerder al gezegd, elke broedplaats 

onderhevig is aan een aantal factoren, actoren en processen die 

locatie specifiek zijn. De creatieve broedplaats kan niet als een 

vast begrip worden gezien, maar bestaan er juist verschillende 

soorten creatieve broedplaatsen. Zo kunnen er drie 

verschillende soorten creatieve broedplaatsen worden 

gekarakteriseerd (Bureau Buiten, 2017; Verschoor, 2009):  

1. Interact: Bij deze functie staat de sociale impact 

centraal. De ondernemers en functies in de 

broedplaats zijn vooral van betekenis in de buurt voor 

de gezondheid en welzijn van de buurtbewoners. Dit 

wordt gedaan aan de hand van bijvoorbeeld 

leerwerkplekken, de huisvesting en support van 

creatieve ondernemers uit de wijk. Dit soort 

broedplaatsen zijn met name te vinden in gebieden 

met een sociaaleconomische achterstand.    

2. Expose: Bij deze functie is de creatieve productie 

zichtbaar en beleefbaar (consumeerbaar) voor 

buurtbewoners en bezoekers. Dit wordt gedaan door 

middel van workshops, programmering, kleinschalige 

horeca of detailhandel. Een expose broedplaats is te 

vinden in en direct rondom het centrum van de stad. 

Het draait bij dit type niet om een sociaaleconomische 

impact omdat deze plekken vaak al in een relatief hoog 

sociaaleconomisch gebied liggen.   

3. Attract: Als laatste is er de Attract functie, de meest 

extraverte van de drie typeringen. Broedplaatsen van 

het type Attract zijn onderdeel van, en dragen bij aan 

een plek met stedelijke of bovenstedelijke 

aantrekkingskracht. Door middel van 

(toonaangevende) publiekstrekkers zorgt een Attract-

broedplaats voor reuring in een transformatiegebied. In 

tegenstelling tot expose staat de publiekstrekker bij 

een Attract-broedplaats vaak meer los van de 

productie in de broedplaats zelf, bijvoorbeeld een 

horecagelegenheid of een club. Volgens Bureau 

Buiten (2017) kunnen de bezoekersaantallen van een 

Attract-broedplaats sterk variëren, maar toch past een 

zekere omvang bij het uitstralingseffect van een 

dergelijke locatie. Dit uitstralingseffect zorgt voor een 

aantrekkingskracht vanuit de stad. 

andere insteek 
Eiland 8 is een voormalige creatieve 

broedplaats in Utrecht die enkele  

kunstenaars en creatieve ondernemers 

huisveste in een pand in Kanaleneiland. 

Deze creatieve broedplaats werd opgericht 

om de leefomgeving van de buurt te 

verbeteren. Deze creatieve broedplaats 

was dus vooral op de buurt en directe 

omgeving gericht (Interact). Zoals de 

pagina zelf zegt:  

“Aan de hand van uiteenlopende 

initiatieven en projecten, werkte Eiland8 

aan imagoverbetering, leefbaarheid en 

veiligheid in de wijk.” 

 
Afbeelding 2.1: Eiland 8 (Bron: Eiland 8, 

2011) 

Dit is anders bij het type broedplaats 

‘Attract’ dat zich meer richt op het creëren 

van een grote aantrekkingskracht en een 

breed publiek met behulp van diverse 

publieksvoorzieningen (Bureau Buiten, 

2017). Een voorbeeld hiervan is De 

Vechtclub XL, ook gelegen in Utrecht.  

“Vechtclub XL is een 

bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve 

ondernemers dat zich in 2012 vestigde op 

het voormalige OPG-complex in Utrecht. 

Naast zestig vaste studio’s en 

werkplaatsen is er ook ruimte voor publieke 

evenementen en exposities, een vershal, 

stadslandbouw, een brewpub, een 

koffiebranderij en espressobar, een 

cateraar én het succesvolle restaurant De 

Klub.” 

 
Afbeelding 2.2 : De Vechtclub XL (Bron: 

De Vechtclub XL, 2015) 
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Onder welk soort typering een broedplaats valt, kan invloed hebben op de toekomst van de creatieve broedplaats bij 

gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld wanneer een broedplaats wordt gezien als het type ‘ Attract’, een broedplaats die veel 

externe aandacht krijgt en het gebied heeft vormgegeven aan de hand van ‘placemaking’ (Durmaz et al., 2010) , is de kans 

groter dat de plek wordt meegenomen in toekomstige plannen dan wanneer een broedplaats valt onder de typering ‘ Expose’ 

of ‘Interact’. Dit heeft te maken met het schaalniveau waarbinnen de broedplaats een rol speelt. Zo heeft het type ‘Attract 

een aantrekkingskracht voor heel de stad, terwijl het type  ‘Interact’ dit alleen voor de buurt heeft. 

 

Naast de verschillende typologieën van de creatieve broedplaatsen, is er ook een typologie van de creatieve ondernemers 

die zich hebben gevestigd binnen de broedplaatsen (Bureau Buiten, 2017; Brouwer & Saris, 2002). Deze typologie is 

gebaseerd op twee dimensies. De eerste dimensie draait om de mate waarin ze experimenteel werken en/of commercieel 

succes hebben. De tweede dimensie draait om de mate waarin de creatieve ondernemer extravert of introvert is. Deze 

typologie met de bijbehorende dimensies is hieronder geïllustreerd. De typologie kan worden gezien als een ontwikkeling of 

als statisch. Zo kan een creatieve ondernemer zich ontwikkelen van het type ondernemer dat linksonder in het schema te 

zien is (experimenteel en introvert, weinig 

verdienvermogen) tot (kloksgewijs) het type 

creatieve ondernemer dat commercieel en 

extravert is met een groot verdienvermogen 

(figuur 2.3). De verschillende types in het schema 

kunnen ook als statisch worden gezien, waarbij 

creatieve ondernemers altijd binnen een type 

blijven. Het type ondernemer dat extravert is en 

gericht op commercieel succes werkt vaak ook in 

een broedplaats dat valt onder het type ‘Attract’ 

(Bureau Buiten, 2017). Hiernaast geldt dat een 

ondernemer die niet gericht is op commercieel 

succes en op het naar buiten treden, vaak werkt 

in een ‘Interact’ broedplaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3: Typologie ondernemer (Bron: Bureau Buiten, 2017) 
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Hiernaast zijn deze creatieve broedplaatsen in verschillende soorten leegstaande panden ontstaan, maar bevinden ze zich 

op een gelijksoortige locatie; de ‘rafelrandjes van de stad’. Vaak ontstaan deze creatieve broedplaatsen naast 

transportatiecorridors, industrieterreinen en kantoorpanden (Németh & Langhorst, 2014), maar ook leegstaande woningen 

worden omgevormd tot creatieve broedplaats als tijdelijke opvulling. De locatie van de creatieve broedplaats is ook van 

invloed op de mogelijkheid om mee te worden genomen in toekomstige gebiedsontwikkeling. Wanneer een creatieve 

broedplaats aan de rand van de stad ligt is het voor ontwikkelaars en gemeentes minder interessant om te her-ontwikkelen. 

Wanneer een creatieve broedplaats midden in de stad is het financieel gezien een stuk interessanter voor ontwikkelaars om 

het gebied te her-ontwikkelen. Een goed voorbeeld hiervan is Kreuzberg, dat pas door ontwikkelaars werd gezien als 

potentieel herontwikkelingsgebied toen het door de val van de Muur geografisch gezien in het midden van de stad kwam te 

liggen.  

 

Creatieve broedplaatsen zijn dus vooral opgekomen in de tijd van de financiële crisis in 2008, waarbij veel top-down 

processen van stedelijke ontwikkeling stuk liepen. Voorheen werd er ook vooral gefocust op top-down processen om de 

creatieve stad te creëren. Er werd gekeken naar wat een stad precies nodig had om dit te realiseren, en dit werd vervolgens 

middels een checklist afgehandeld. Juist toen gemeentes vanwege de crisis deze ontwikkelingen, ontstonden er in de 

plekken  lokale initiatieven zoals creatieve broedplaatsen. Deze plekken zorgden voor een manier van organische 

gebiedsontwikkeling. Deze creatieve broedplaatsen ontwikkelden zich in verschillende types, wat per type resulteerde in 

een ander soort waarde voor het gebied waar de creatieve broedplaats zich vestigde en ontwikkelde. De ontwikkeling van 

de creatieve broedplaats zorgde ook voor een (organische) ontwikkeling van het gebied waardoor het weer tot leven kwam 

en een populaire plek werd in de stad. Nu de crisis voorbij is zijn er weer volop (top-down) ontwikkelingen te zien in de stad. 

Deze ontwikkelingen richten zich vooral op het realiseren van woningen. Er is namelijk in Nederland, en vooral in de 

Randstad, een enorme woningdruk te zien. Huizenprijzen stijgen enorm door deze toenemende druk (ABN 

Woningmarktmonitor, 2018). Deze toenemende druk ligt ten grondslag aan een aantal redenen. Ten eerste is er een 

demografische verandering te zien. Het aantal éénpersoonshuishoudens en toenemende starters nemen toe in de stad. Dit 

komt door een hernieuwde interesse in de stad die is te zien in de laatste vier jaar (CPB, 2018). Vanwege de in elasticiteit 

van de ontwikkeling markt ligt het aanbod achter op de vraag en dit resulteert dus in een druk op de huizenmarkt met 

stijgende prijzen als gevolg.  

 

Gemeentes in de Randstad willen de druk op de huizenmarkt verlichten door binnenstedelijk te ontwikkelen. Dit houdt in dat 

steden op industrieterreinen en andere bedrijfsterreinen binnen de stad worden her-ontwikkeld tot woon-en werkgebieden. 

De gemeente kiest voor deze binnenstedelijke ontwikkeling om een aantal redenen (Ministerie van Infrastructuur en Ruimte, 

2012). Zo willen gemeentes niet meer naar buiten groeien vanwege beleid rondom het beperken van de auto, en vanwege 

de kosten op infrastructuur die ontstaan bij stedelijke uitbreiding (Van Hoek et al., 2011, pp. 51-54). Juist op deze 

industrieterreinen in de stad zitten vaak de creatieve broedplaatsen gevestigd.  
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2.3 Gebiedsontwikkeling 
Rondom gebiedsontwikkeling bestaan verschillende definities (De Zeeuw, 2018). In dit onderzoek wordt de definitie van De 

Zeeuw aangehouden die in 2007 is opgesteld, waarbij de verschillende accenten binnen gebiedsontwikkeling worden 

genoemd: 

 

Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog 

op de ontwikkeling of transformatie van een gebied (De Zeeuw, 2007, p. 7). 

 

Uit bovenstaande definitie blijkt dat er veel factoren en actoren een rol spelen bij gebiedsontwikkeling. Dit wordt ook 

onderschreven door Healey (1992). Gebiedsontwikkeling en de planning hiervan is, naast dat het een breed en complex 

proces is, onderhevig aan tijd. Door de jaren heen is binnen de planning en het proces van gebiedsontwikkeling aan 

verandering onderhevig geweest. Healey (1992) beschrijft in haar artikel een verschuiving binnen het proces van 

gebiedsontwikkeling van een overheid gestuurde manier om de stad te ontwikkelen op het gebied van leefbaarheid en 

economie naar een meer markt gestuurde gebiedsontwikkeling waarbij private partijen ook een rol spelen (Healey, 1992; 

Healey & Barrett, 1990). Deze verandering kan gezien worden in het licht van de verschuiving van ‘managerialism’ naar 

‘entrepeneurialism’ (Harvey, 1989) en de verandering van een Fordistische naar post-Fordistische economie (Jayne, 2005). 

Deze verandering, die eerder genoemd werd in het vorige hoofdstuk, zorgde voor een toenemende leegstand, doordat veel 

bedrijven naar plekken buiten de stad verhuisden en doordat de nieuwe vorm van werken minder bedrijfsruimte nodig had 

(Harvey, 1989, pp. 11-13).  Deze ontwikkeling resulteerde in nieuwe stedelijke opgaves, doordat er binnen in de stad een 

toenemende leegstand ontstond.  

 

Waar enerzijds de creatieve broedplaatsen voor organische gebiedsontwikkeling in deze leegstaande gebieden hebben 

gezorgd, kwam er ook een focus op gebiedsontwikkeling gericht op binnenstedelijke herontwikkeling. Deze binnenstedelijke 

herontwikkeling wijkt af van de traditionele gebiedsontwikkeling vanwege verschillende factoren en actoren. Deze factoren 

en actoren spelen een rol binnen het proces van het succes of falen van binnenstedelijke herontwikkeling. In deze paragraaf 

ligt daarom de focus op enkele begrippen en processen binnen de gebiedsontwikkeling die gericht zijn op binnenstedelijke 

herontwikkeling en de samenwerking van de verschillende actoren. Hierbij wordt eerst kort ingegaan op de processen en 

begrippen die bij gebiedsontwikkeling spelen en vervolgens wordt uitgelegd hoe deze processen en begrippen binnen 

binnenstedelijke herontwikkeling vallen.  

De Zeeuw (2018, p. 11) beschrijft de volgende zaken die van toepassing zijn bij het ontstaan van binnenstedelijke 

herontwikkeling: 

- Geografische begrenzing 

- Meerdere functies, inclusief openbare ruimte 

- Aanzet tot verandering ingegeven door marktvraag, maatschappelijk belang of particulier belang (of een combinatie 

daarvan) 

- Procesaanpak, programmering en planvorming om de veranderingen te realiseren in het vastgoed (grond en/of 

gebouwen) 

- Publieke of private partijen die hiertoe het initiatief nemen en investeringscapaciteit weten te organiseren.  

Binnenstedelijke herontwikkeling komt altijd voort uit een bepaald belang. Deze kunnen verschillend van aard zijn 

(bijvoorbeeld marktgedreven; wonen, bedrijfsruimten, retail of overheidsgedreven; stedelijke vernieuwing, waterveiligheid of 

maatschappelijk; bewonersinitiatief). Dit belang komt altijd vanuit een of meerdere partijen (De Zeeuw, 2018, p. 13). Dit kan 

bijvoorbeeld een projectontwikkelaar zijn, die winstgevende productiekansen ziet voor woningen of een woningcorporatie 

die mogelijkheden ziet om sociale huurwoningen aan de portefeuille toe te voegen. Vaak gaat het om een combinatie van 

private en publieke belangen, zoals bij revitalisering van  een winkelcentrum, waarbij de winkeleigenaars er baat bij hebben, 

maar ook de lokale overheid doordat de leefomgeving wordt verbeterd. Ook de combinatie met bestaande functies en 

bebouwing komt steeds vaker voor. Zo worden bijvoorbeeld bestaande gebouwen gerenoveerd en er nieuwe functies aan 

gegeven. 
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2.3.1 Binnenstedelijke ontwikkeling 

Binnenstedelijke herontwikkeling, is een complex en tijdrovend proces door verschillende factoren en actoren (De Zeeuw, 

2018, p. 50). Ten eerste zijn er vaak verschillende grondeigenaren in het gebied en zijn er verschillende huidige gebruikers 

van het gebied. Ten tweede is de financiële haalbaarheid een lastig proces om te realiseren en is er hiernaast veranderend 

beleid dat invloed heeft op de herontwikkeling. Naast deze factoren zijn er een aantal verschillende actoren die een rol 

spelen rondom de binnenstedelijke herontwikkeling. Zo spelen de gemeente, de markt en de gemeenschap binnen het 

gebied allemaal een rol en is het vaak lastig om met al deze verschillende actoren tot een goede samenwerking te komen 

(Franzen, Hobma, De Jonge & Wigmans, 2011). Deze verschillende actoren zijn allemaal afhankelijk van elkaar en om de 

herontwikkeling tot een succes te brengen is een publiek-private samenwerking van belang (Meerkerk, Boonstra & 

Edelenbos, 2012).  

 

Bij binnenstedelijke herontwikkeling wordt er gekeken of bestaande functies en bebouwing kunnen worden behouden. Hierbij 

spelen - naast verschillende actoren - een aantal factoren die bijdragen aan de keuze om bepaalde functies en bebouwing 

te behouden. Binnenstedelijke herontwikkeling is in de huidige tijd een populaire vorm van gebiedsontwikkeling vanwege 

verschillende redenen. Enerzijds krijgen verouderde bedrijventerreinen en andere onderbenutte gebieden een nieuw leven 

en anderzijds zorgen de vernieuwde verdichting en functiemenging voor een versterkte economische agglomeratiekracht. 

De her-ontwikkelde  gebieden binnen in de stad zijn een mogelijkheid om alle aspecten die van belang zijn (wonen, werken 

en recreëren) te mixen in een gebied. Aan deze ‘utopische’ visie liggen nogal een aantal kanttekeningen, die vooral te maken 

hebben met financiële haalbaarheid, tijdige realiseerbaarheid en verdrijving van economische bedrijvigheid 

(werkgelegenheid) naar locaties buiten de stad (De Zeeuw, 2018, pp. 160-162).  

 

Sorel et al. (2011) onderscheiden vijf verschillende groepen van activiteiten die kunnen worden gezien als factoren die 

invloed hebben op de proces- en besluitvorming rondom binnenstedelijke herontwikkeling. Deze factoren hangen met elkaar 

samen en moeten op elkaar worden afgestemd. Ten eerste is er een bepaald programma dat gerealiseerd moet worden.  

Een nieuw te ontwikkelen gebied ontwikkelt nieuwe functies zoals woningen, kantoren en voorzieningen. Vanuit de 

gemeente wordt er een programma van eisen opgesteld waarin het aantal woningen, type woningen en gebruikersoppervlak 

in vierkante meters staat. Ook wordt de hoeveelheid groen en water hierbij vastgesteld.  

 

Dit programma moet hierna vorm worden gegeven in een ruimtelijk ontwerp. Dit wordt ook wel het stedenbouwkundig plan 

genoemd. Alle woningen en andere functies moeten worden ingetekend in de te ontwikkelen locatie, met hierbij infrastructuur 

in de vorm van straten, lanen en waterlopen.  

 

De grondexploitatie stelt de financieel-economische randvoorwaarden aan het programma en aan het ontwerp. Bij de 

grondexploitatie gaat het erom of de gebiedsontwikkeling financieel haalbaar is, oftewel, of de opbrengsten tegen de kosten 

opwegen. Vaak stellen grond- of ontwikkelbedrijven de eis dat de grondexploitatie ten minste budgetneutraal is (Sorel et al., 

2011). De kosten zijn dus gelijk aan de opbrengsten of de opbrengsten zijn hoger dan de kosten. Bij binnenstedelijke locaties 

is het vaak lastig om de grondexploitatie sluitend te krijgen (Buitelaar et al., 2008; Jansen, 2012). Dit heeft een aantal 

redenen. Ten eerste zijn er de verwervingskosten die hoog kunnen oplopen. Met verwervingskosten worden de kosten 

bedoeld die gemaakt moeten worden om de grond en bestaande gebouwen aan te kopen zodat ze kunnen worden her-

ontwikkeld. Deze kosten vallen bij binnenstedelijke herontwikkeling vaak relatief hoog uit doordat ze een hogere 

marktwaarde hebben dan bijvoorbeeld landbouwgrond. Hiernaast heeft het gebied dat is aangewezen voor herontwikkeling 

vaak veel verschillende grondeigenaren (VROM, 2010). Indien deze eigenaren niet bereid zijn om mee te werken of hun 

grond te verkopen, kan dit leiden tot meer kosten of een uitstel van de ontwikkeling (Bregman & De Win, 2005). Ten tweede 

zijn er bodemverontreinigingskosten die (onverwachts) hoger uitvallen bij een gebiedsontwikkeling op uitleglocatie, omdat 

er geen compleet beeld is van de verontreiniging door het versnipperd grondeigendom (Jansen 2012, p. 27; Bregman & De 

Win, 2005). Ten derde kan het zo zijn dat binnen het gebied industrieel erfgoed ligt. Deze gebouwen voldoen mogelijk niet 

meer aan de huidige eisen voor gebruik, maar hebben wel een historische waarde. Het gebouw kan dus niet zo maar worden 

gesloopt en zal moeten worden gerenoveerd en een nieuwe functie krijgen. Hieraan zijn hogere kosten verbonden dan bij 

sloop en nieuwbouw (VROM, 2007; Jansen, 2012, pp. 25-30). Ten vierde zijn er de publieke voorzieningen die geld kosten. 

Bij binnenstedelijke herontwikkeling vallen deze kosten mogelijk hoger uit door bijvoorbeeld hoge kosten voor openbare 

parkeervoorzieningen. In deze gebieden is vaak alleen plek voor gebouwde parkeervoorzieningen zoals een (ondergrondse) 

garage, die veel geld kosten. De opbrengsten van de grondexploitatie worden gegenereerd door verkoop of verhuur van het 

vastgoed en eventueel subsidies die het plan ontvangt (Sorel et al., 2011).  
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Naast het programma, ontwerp en financiële haalbaarheid, moet er ook voldoende draagvlak zijn vanuit de politiek en andere 

belanghebbenden. Met name bij binnenstedelijke plannen spelen vele belangen, zoals die van omwonenden en nabijgelegen 

bedrijven (Sorel et al., 2011; Bockxmeer, 2019; De Zeeuw, 2018, p. 166). Door de verschillende partijen zo vroeg mogelijk 

te betrekken bij het proces en inzicht te geven in de afwegingen waar de gemeente voor staat kunnen bezwaren en dergelijke 

worden weggenomen of verminderd.  

 

De vier factoren programma, ontwerp, financiële haalbaarheid en draagvlak hebben allen invloed op het proces van 

binnenstedelijke herontwikkeling. Deze vier factoren moeten hiernaast allemaal passen binnen het kader van 

omgevingsrechtelijke bepalingen (Sorel et al. 2011; Figuur 2.4). Zo is er in de wet- en regelgeving vastgelegd waar een 

nieuwe ruimtelijke ontwikkeling aan moet voldoen. Zo zijn er regels op het gebied van de bescherming van de gezondheid, 

natuurbescherming en cultuurhistorie. Deze vier factoren en de omgevingsrechtelijke bepalingen zijn in onderstaande 

afbeelding weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vijf elementen zijn met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar (Sorel et al., 2011). Een verandering van het 

programma, bijvoorbeeld door een veranderde marktvraag, betekent vaak dat het ontwerp moet worden aangepast, wat ook 

weer gevolgen heeft voor de grondexploitatie. Dit heeft mogelijk ook weer invloed op het draagvlak. Andersom kan het ook 

mogelijk zijn dat er vanuit de politiek andere voorkeuren worden gegeven waardoor het draagvlak verandert en dit weer 

invloed heeft op het programma, ontwerp of financiële haalbaarheid. Het proces van gebiedsontwikkeling bestaat in feite uit 

het verkrijgen van overeenstemming tussen alle betrokken partijen omtrent de vier hoekpunten uit de afbeelding, passend 

binnen de omgevingsrechtelijke bepalingen.  

 

Nu er beschreven is welke factoren betrokken zijn bij het proces rondom binnenstedelijke herontwikkeling, zal er worden 

ingegaan op de actoren (partijen). De samenwerking tussen de verschillende partijen binnen het proces van de 

binnenstedelijke herontwikkeling is vaak cruciaal voor het slagen van het project, omdat de verschillende partijen van elkaar 

afhankelijk zijn. (Meerkerk, Boonstra & Edelenbos, 2012).  Hiernaast is het volgens Gore & Nicholson (1991) vanuit een 

wetenschappelijk oogpunt een goede manier om het proces van gebiedsontwikkeling te onderzoeken. Zo wordt er op deze 

manier niet alleen naar de ontwikkelingen rondom de gebiedsontwikkeling gekeken, maar ook naar de beslissingen achter 

deze ontwikkelingen en waarom ze gemaakt worden. Gore & Nicholson (1991) introduceren hierbij het model van Barret & 

Whitting (1983), waarbij er vijf verschillende partijen worden geïdentificeerd, namelijk de projectontwikkelaar, de 

investeerder, de bouwer, adviseurs en de lokale overheid. Een partij kan meerdere rollen op zich nemen (Gore & Nicholson, 

1991). Bijvoorbeeld de projectontwikkelaar kan tevens de investeerder en bouwer zijn. Deze verschillende partijen hebben 

elkaar nodig, waardoor een goede samenwerking van belang is bij het slagen van de binnenstedelijke herontwikkeling. Zo 

is een projectontwikkelaar afhankelijk van de gemeente op het gebied van infrastructuur en regelgeving (Gore & Nicholson, 

1991). Door te focussen op de actoren en de redenen achter de keuzes die ze maken kan er worden geïdentificeerd wat de 

belangen van deze actoren zijn, iets wat van belang is bij dit onderzoek. Dit is iets wat Healey & Barrett (1990) 

onderschrijven. Zonder de actoren en hun belangen te onderzoeken is er geen compleet beeld van het proces van de 

gebiedsontwikkeling.   

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van drie partijen rondom binnenstedelijke herontwikkeling. Ten eerste is er de lokale 

overheid in de vorm van de gemeente die een rol speelt bij de gebiedsontwikkeling. De gemeente neemt vaak de regierol 

op zich bij de binnenstedelijke herontwikkeling (Groetelaers et al., 2006; Jansen, 2012, pp. 22-24). Dit kan verschillende 

Figuur 2.4: Factoren proces gebiedsontwikkeling (Bron: Sorel et al., 

2011) 
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redenen hebben; het aanbieden van een breed aantal woningen (waaronder sociale huurwoningen), verbetering van de 

openbare ruimte, en creëren van werkgelegenheid (VROM, 2005). In het licht van de huidige woningdruk richt de gemeente 

zich bij binnenstedelijke herontwikkeling op het realiseren van woningen en mix van wonen, werken en recreëren (PBL, 

2017). Binnen de gemeente zijn er twee verschillende actoren die beslissen over de binnenstedelijke herontwikkeling; de 

gemeenteraad en het college van B&W (Burgemeester & Wethouders). De gemeenteraad beslist via het bestemmingsplan 

over de te bestemmen grond en functies, wat vervolgens wordt goed/afgekeurd door het college van B&W (De Zeeuw, 2018, 

p. 87). Naast de publieke actor - zoals een lokale overheid -  is er de private actor te onderscheiden. Aan de private kant zijn 

er projectontwikkelaars en/of woningcorporaties. Woningcorporaties realiseren binnen een gebied vaak sociale 

huurwoningen (Berenschot, 2003). Een woningcorporatie houdt zich bezig met volkshuisvesting voor mensen die niet of 

onvoldoende in staat zijn in hun eigen huisvesting te regelen. Ze zijn een private instelling met een publieke functie. Een 

projectontwikkelaar ontwikkelt vastgoed voor eigen rekening en risico (NEPROM, 2018, pp. 174).  

 

Hiernaast is er de partij van de huidige gebruikers, in de vorm van bewoners of bedrijven. Bij binnenstedelijke ontwikkeling 

is er ook nog de partij van de bestaande gebruikers van het gebied.  De toekomst van deze bestaande gebruikers is in deze 

tijd onzeker, doordat het huidige gebruik niet altijd strookt met het toekomstige gebruik (Bockxmeer, 2019). Deze partij kan 

niet zomaar worden verplaatst en moet vaak worden uitgekocht, wat ook weer gevolgen heeft voor de financiële 

haalbaarheid. Ook willen bedrijven mogelijk niet verplaatsen, omdat ze binding hebben met het gebied. En in het geval van 

creatieve broedplaatsen zijn het soms partijen die het gebied voor het plan van de ontwikkeling juist op de kaart hebben 

gezet.  

 

2.3.2 Samenwerking 

Om de gebiedsontwikkeling te laten slagen en het proces goed te laten verlopen is het van belang dat al  de verschillende 

partijen binnen het proces samenwerken. Bij gebiedsontwikkeling wordt deze vorm van samenwerken een publiek-private 

samenwerking (PPS) genoemd (De Zeeuw, 2018, pp. 110-120). Binnen PPS bestaan er verschillende vormen van 

samenwerking, die gecategoriseerd kunnen worden van een samenwerking in de vorm van ‘harde sturing’, waarbij de 

gemeente alle touwtjes in handen houdt tot een samenwerkingsvorm gericht op ‘zachte sturing’ (Verheul, Daamen, Hobma 

& Heurkens, 2017). Bij een zachte sturing reguleert de gemeente niet alles maar hebben de andere partijen een meer gelijke 

rol met meer zeggenschap. 

 

De laatste tientallen jaren is er een verschuiving te zien in de samenwerkingsvorm, die ook in het licht gezien kan worden 

van het top-down en bottom-up proces. Waar voorheen de lokale overheid alle touwtjes in handen hield bij 

gebiedsontwikkeling wordt er nu meer samengewerkt met alle partijen die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling, waaronder 

ook de lokale partijen die al in het gebied gevestigd zijn (Boonstra & Boelens, 2011, pp. 110-112). De rol van de gemeente 

als ‘top down-planner’ neemt af, waarbij veel private partijen zoals marktpartijen en de lokale gebruikers een grotere rol 

krijgen bij binnenstedelijke herontwikkeling. Deze verandering in samenwerking ligt ten grondslag aan een aantal redenen. 

Ten eerste zijn gemeentes de afgelopen jaren meer terughoudend geworden vanwege verliezen op grondexploitaties ten 

tijde van de crisis. Voorheen voerden gemeentes een actief grondbeleid, maar nu lijken ze vooral bezig met het uitgeven 

van voor de crisis opgebouwde voorraden (Van Schie, Breedijk & Buitelaar, 2018). Hierbij wordt de rol van de ontwikkelaars 

als nieuwe grondeigenaar en grondontwikkelaar groter, en ontstaat er meer samenwerking tussen deze partijen. Ten tweede 

is er een ander gevolg van de crisis te zien. De plannen en samenwerkingen bij ‘harde sturing’ bleken te star om soepel mee 

te bewegen met gewijzigde omstandigheden, planwijzingen en toe- en uittreding van partijen (De Zeeuw, 2018, pp.120-122). 

Ten derde, als gevolg van de tekortkoming van de ‘harde sturing’ is er de opkomende wens om gefaseerd en procesmatig 

te werk te gaan met een globaal concept in plaats van een vastomlijnde blauwdruk. Hierbij werkt een van tevoren vastgesteld 

plan vanuit de gemeente niet, maar moet er juist ruimte in het plan worden opengelaten om op mogelijke veranderingen te 

kunnen anticiperen (Lambert, 2019).  
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Binnen PPS bestaan er verschillende samenwerkingsvormen, die ook kunnen worden gezien in het licht van harde en zachte 

sturing. Ten eerste is er publieke grondexploitatie, ook wel het traditionele model genoemd (Kros, 2013). Bij publieke 

grondexploitatie zorgt de gemeente voor de aanschaf van de grond en het bouwrijp maken van deze grond waarop de 

ontwikkeling moet plaatsvinden. Daarna verkoopt de gemeente de grond aan private ontwikkelaars, die het gebied mogen 

ontwikkelen op een manier die binnen het vooraf vastgestelde bestemmingsplan past (Kersten, Wolting, Ter Bekke & 

Bregman, 2011). Deze vorm kan gezien worden als de vorm die het meest onder ‘harde sturing’ valt.   

 Ten tweede is er het bouwclaimmodel. In het geval dat er private partijen zijn binnen het te ontwikkelen 

gebied die grond in hun bezit hebben, moet de gemeente samenwerken met de private grondbezitters (De Zeeuw, 2018, 

pp.117). Dit kan met een bouwclaim, waarbij de private eigenaren de gronden die ze in bezit hebben aan de gemeente 

leveren, die ze bouw- en woonrijp maakt en weer worden verkocht aan de private partijen. Deze constructie wordt gebruikt 

bij private partijen die zelf de ontwikkeling kunnen uitvoeren (Van der Krabben & Kruif, 2008) Hierbij worden de risico’s 

verdeeld tussen de private partijen en de gemeente, maar heeft de gemeente alsnog de touwtjes in handen doordat het de 

grondexploitatie heeft uitgevoerd en het hierbij opgestelde bestemmingsplan.   

 Ten derde is er het Joint Venture model. De Joint Venture is een categorie binnen PPS die valt onder 

een zachte sturing (Luken, 2019; Verheul et al., 2017). Deze vorm van samenwerken is de laatste jaren binnen 

gebiedsontwikkeling op komen zetten die past in de trend van een verschuiving van een ‘harde sturing’ naar ‘zachte sturing’. 

Bij Joint Venture is er sprake van een publiek-private grondexploitatie (De Zeeuw, 2018, pp. 116). De gemeente en private 

partijen werken samen in een GEM. In deze GEM wordt de grondexploitatie opgesteld en de plannen voor het gebied. 

Vervolgens kunnen de partijen samenwerken bij de projectontwikkeling. De overheid maakt dus bij deze vorm de plannen 

samen met de private partijen in plaats van dat het zelf alle plannen opstelt.  

 

 

      

Figuur 2.: Verschuiving binnen gebiedsontwikkeling (Bron: eigen afbeelding, 2019) 
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Uit bovenstaand hoofdstuk blijkt dat er veel zaken komen kijken bij binnenstedelijke herontwikkeling en dat het proces van 

gebiedsontwikkeling door de jaren heen veranderd is. Binnenstedelijke herontwikkeling is een enorm complex proces waarbij 

veel verschillende actoren een rol spelen die vaak ook verschillende belangen hebben. Een goede samenwerking tussen 

de verschillende actoren kan een gebiedsontwikkeling tot een succes maken. Binnen de gebiedsontwikkeling is een 

ontwikkeling te zien waarbij deze verschillende actoren vaker worden meegenomen in het proces. Ook wordt het concept 

van binnenstedelijke herontwikkeling niet meer gezien als een plan met een definitieve blauwdruk aan de start van de 

ontwikkeling. Binnenstedelijke herontwikkeling moet meer worden gezien als een procesvorm waarbij gaandeweg kan 

worden ingespeeld op verandering en de eindversie nog niet vastligt aan het begin. Het proces van een ‘harde sturing’ naar 

een ‘zachte sturing’ is hierbij ook van belang (Luken, 2019; Verheul et al., 2017). De lokale overheid bedenkt niet meer alle 

plannen zelf,  anders formuleren, maar geeft andere partijen de ruimte om zelf met initiatieven te komen. Er kan dus weer 

een verschuiving zien van een top-down proces naar een bottom-up proces.  

 

 

Samenwerking van actoren bij binnenstedelijke herontwikkeling; een succes? 

Een voorbeeld van hoe de drie verschillende partijen, gemeente, ontwikkelaars (marktpartijen) en de bestaande 

gebruikers samenwerken is te zien in de Merwedekanaalzone in Utrecht. In deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone 

wordt er momenteel gekeken naar de herontwikkeling van het gebied. In het gebied is de gemeente deels eigenaar en 

hiernaast verschillende andere partijen (Gemeente Utrecht, 2018). Ook zijn er verschillende bedrijven, waaronder 

creatieve broedplaatsen die momenteel gebruik maken van het gebied. Door het grote aantal actoren dat een rol speelt 

binnen het gebied met allemaal verschillende belangen is samenwerking van groot belang. Bij de Merwedekanaalzone 

zijn alle eigenaren samengekomen in een eigenarencollectief en wordt hiernaast onderzoek gedaan naar het behoud 

van (een deel) van de huidige gebruikers. Vanuit deze samenwerking is ook een stedenbouwkundig plan en ontwerp 

opgesteld, waarvan de bedoeling is dat het in de toekomst gerealiseerd gaat worden. 

  

Hoewel al een veel langer lopende gebiedsontwikkeling,  wordt er in Den Haag ook binnenstedelijk (her)ontwikkeld, op 

het voormalige industrieterrein de Binckhorst. De huidige gebruikers van de Binckchorst, waaronder De Haagse 

Asfaltcentrale en een lokale bakkerij, zien de toekomstige plannen niet zitten. De bedoeling is dat de Binckhorst een 

woon- en werkgebied wordt met gemengde functies, maar de Asfaltcentrale en de lokale bakkerij denken dat 

toekomstige bewoners gaan klagen over de stankoverlast die de bedrijven veroorzaken (Bockxmeer, 2019). Momenteel 

wordt er gepraat met de lokale bedrijven om een oplossing te vinden. Hoewel vanuit de lokale bedrijven wordt opgemerkt 

dat deze participatie van huidige gebruikers laat op gang kwam. 

 

 

Afbeelding 1.6: Voorbeeld ontwikkeling Merwedekanaalzone met behoud huidige gebruiker Vechtclub XL 

(Bron: Gemeente Utrecht, 2018) 
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2.4 Conclusie theoretisch kader  
Deze theoretische verkenning is gebruikt om deels antwoord te geven op de eerste twee deelvragen, zodat er voorkennis 

vanuit de literatuur is opgebouwd over het onderwerp. Deze theoretische kennis wordt vervolgens meegenomen naar het 

empirische deel van het onderzoek. Hieronder volgt een deel van het antwoord op de eerste deelvraag, die luidde: 

 

“Welke typen creatieve broedplaatsen zijn er en welke kenmerken hebben ze? 

 

Creatieve broedplaatsen passen binnen het concept van de creatieve stad. De creatieve stad is een concept dat vooral 

aandacht kreeg na het beroemde boek van Richard Florida; “The Rise of the Creative Class” (2002). In dit boek wordt gesteld 

dat de creatieve stad de uitkomst is voor economische en sociale ontwikkeling van de stad. Hierbij kan vanuit een top-down 

perspectief een beleid worden opgesteld om deze creatieve stad te realiseren. Hoewel de theorie van Florida (2002) enorm 

populair werd, kreeg deze ook veel kritiek te verduren. Toen in 2008 de financiële crisis de Westerse steden trof, kwamen 

er vanuit een bottom-up proces creatieve broedplaatsen op. Deze zorgde weer voor een nieuwe impuls aan het gebied of 

zelfs de stad.  

 

Er kunnen drie verschillende typen broedplaatsen worden onderscheiden (‘Interact’, ‘Expose’ en ‘Attract’). Deze typering 

van creatieve broedplaats is opgedeeld in de schaalgrootte waarop de creatieve broedplaats een economisch bereik en 

uitstralingseffect heeft. Het economisch bereik en het uitstralingseffect  hangt af van de kenmerken van de ondernemers en 

de ruimtelijke kenmerken. Zo heeft de creatieve broedplaats ‘Interact’ in mindere mate een economisch bereik, doordat de 

ondernemers vooral gericht zijn op onderling netwerk en (nog) niet op commercieel succes en groei. Door de afwezigheid 

van een ruimte voor evenementen, blijft ook het uitstralingseffect beperkt. Hierdoor heeft de ‘Interact’ broedplaats in mindere 

mate een aantrekkingskracht voor heel de stad. Het type ‘Attract’ heeft juist ondernemers die wel zijn gericht op groei en 

commercieel succes, en heeft ruimte voor grote evenementen. Hierdoor is het economisch bereik en het uitstralingseffect 

bij een ‘Attract’ creatieve broedplaats groter dan bij een ‘Interact’ creatieve broedplaats.  

 

De theorie over de typeringen van de creatieve broedplaats en het economisch bereik en uitstralingseffect van deze 

creatieve broedplaatsen wordt in het volgende hoofdstuk geoperationaliseerd zodat deze kan worden meegenomen naar 

het empirische onderzoek in hoofdstuk vier. Per onderzoeksgebied zal worden gekeken tot welk type creatieve broedplaats 

hij hoort. Hierbij zal gekeken worden naar de waarde van de broedplaats en in hoeverre deze wordt gezien door de gemeente 

en projectontwikkelaars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.7: Kenmerken creatieve broedplaatsen gebaseerd op theorie (Bron: Eigen afbeelding) 
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Het is van belang dat er wordt onderzocht wat de waarde is van creatieve broedplaatsen en vooral in hoeverre deze waarde 

wordt gezien door de gemeente en projectontwikkelaars. Dit in het licht van de binnenstedelijke herontwikkeling. De creatieve 

broedplaatsen zijn vanuit een bottom-up proces in tijden van economische recessie opgekomen. Nu de economie weer 

groeit en er een woningdruk is in de grote steden van Nederland, worden deze gebieden vanuit een top-down proces 

ontwikkeld door de gemeente en private partijen. Hoe deze binnenstedelijke ontwikkeling tot stand komt wordt beantwoord 

in de tweede deelvraag: 

 

“Welke factoren en actoren spelen een rol bij de (her)ontwikkeling van een gebied?” 

 

Binnenstedelijke herontwikkeling blijkt een complexe opgave waarbij veel verschillende factoren en actoren een rol spelen 

binnen het proces. Voor dit onderzoek is er gekozen om de vijf factoren die Sorel et al. (2011) hebben opgesteld te gebruiken 

als referentiekader. De onderzoeksgebieden zullen worden onderzocht op deze vijf verschillende factoren (programma, 

ontwerp, financiële haalbaarheid, politiek draagvlak en lokale wet- en regelgeving). Deze factoren kunnen niet los van elkaar 

worden gezien. Wanneer er een factor verandert is dit van invloed op een of meerdere andere factoren. Wanneer 

bijvoorbeeld vanuit de gemeenteraad (factor politiek draagvlak) wordt gestuurd op een ander programma kan dit weer 

invloed hebben op de financiële haalbaarheid. Hiernaast zijn er drie verschillende (partijen) actoren te onderscheiden die 

een rol spelen bij de herontwikkeling van een gebied. Dat zijn de gemeente, private partijen zoals projectontwikkelaars of 

woningcorporaties en de huidige gebruikers van het gebied (bijvoorbeeld creatieve broedplaatsen). In dit hoofdstuk is 

onderzocht wat hun rol is bij herontwikkeling en welke mogelijke belangen ze hebben. Deze belangen stroken niet altijd met 

elkaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een projectontwikkelaar woningen wil bouwen op de plek waar nu een creatieve 

broedplaats gevestigd is. Een gemeente kan dan beslissen of het de creatieve broedplaats wil behouden voor het gebied, 

of juist ook voor woningen kiest of een andere functie. Dit hangt af van het vijftal factoren en de samenwerking tussen de 

actoren. Het behoud van een creatieve broedplaats heeft bijvoorbeeld invloed op een factor als financiële haalbaarheid, 

aangezien woningen meer opleveren dan een creatieve broedplaats. Hoe dit in de praktijk tot stand komt wordt gekeken in 

hoofdstuk vier. De theoretische achtergrond wordt In het empirisch onderzoek meegenomen en gebruikt bij de expert 

interviews om zo een antwoord te kunnen geven op de laatste deelvraag. Om in het resultatenhoofdstuk antwoord te geven 

op deze laatste deelvraag wordt hieronder de relatie tussen creatieve broedplaatsen en gebiedsontwikkeling verduidelijkt, 

aan de hand van een samenvatting en het conceptueel model.  

 

In dit theoretisch hoofdstuk zijn de twee hoofdonderwerpen (creatieve broedplaatsen en gebiedsontwikkeling) los van 

elkaar beschreven, om zo een antwoord te geven op de eerste twee deelvragen. Maar dit onderzoek richt zich op de 

(mogelijke) relatie tussen de twee onderwerpen. Deze relatie kan worden uitgelegd aan de hand van de verschuivingen 

tussen de twee processen van bottom-up en top-down. Creatieve broedplaatsen zijn in grote mate ontstaan in de tijd dat er 

een verschuiving te zien was van stedelijke ontwikkeling die vanuit een top-down proces werd gestuurd, naar een bottom-

up proces. Deze creatieve broedplaatsen hebben vanuit de bestaande situatie, door zich te vestigen in de leegstaande 

panden, gezorgd voor gebiedsontwikkeling van een voormalig leegstaand gebied.  Het ontwikkelen van een gebied vanuit 

de bestaande situatie wordt ook wel organische gebiedsontwikkeling genoemd, of ‘place making’ (Durmaz et al., 2010). De 

mate waarin een creatieve broedplaats voor deze ontwikkeling zorgt, hangt af van het type creatieve broedplaats. Zo blijkt 

dat het type creatieve broedplaats ‘Attract’ voor de meeste ontwikkeling zorgt, door het economisch (werkgelegenheid & 

groei) en ruimtelijk bereik (sociale functie voor buurt/wijk/stad). De ontwikkeling van het gebied door de creatieve 

broedplaatsen kan worden gezien als een bottom-up proces. Vanuit lokaal initiatief is de (organische) gebiedsontwikkeling 

op gang gezet. Deze bottom-up ontwikkeling kan gelinkt worden aan de theorie en ook worden meegenomen naar het 

empirische deel van het onderzoek. Waar creatieve broedplaatsen een bottom-up ontwikkeling is, moet ook vanuit dit 

bottom-up perspectief gekeken worden naar de onderzoekscases (de twee creatieve broedplaatsen per stad). Dit komt ook 

naar voren in de theorie (Comunian, 2011). Comunian (2011) stelt dat er niet vanaf een top-down perspectief kan worden 

gekeken naar de creatieve stad en hoe deze zich ontwikkelt, omdat dit per stad verschilt. Het lokaal beleid, lokale kenmerken 

en lokale actoren zijn die zorgen voor de ontwikkeling van de creatieve stad. Zo kan bijvoorbeeld de opkomst van een 

creatieve broedplaats, wat een bottom-up proces is, gezien worden als een lokaal initiatief waardoor de creatieve stad tot 

ontwikkeling komt. Hoe deze verder tot stand komt en zich ontwikkelt ligt aan de lokale kenmerken van de stad en het beleid 

van de lokale gemeente. 
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Dit beleid kan mogelijk ook weer invloed hebben op de toekomst van de creatieve broedplaatsen bij gebiedsontwikkeling. 

Zo is het aan de lokale overheid om te beslissen wat  er met de creatieve broedplaatsen gebeurt of speelt er lokaal beleid 

mee wat hier invloed op heeft. Net als bij de ontwikkeling van de creatieve stad, is er bij gebiedsontwikkeling ook een top-

down en bottom-up proces te zien. Waar voorheen bij gebiedsontwikkeling vanuit een top-down proces door de lokale 

overheid alle plannen werden bedacht, is de laatste jaren een verschuiving te zien naar een meer bottom-up proces, waarbij 

de plannen meer gemaakt worden in samenwerking met andere partijen, of dat de ontwikkeling juist helemaal aan de markt 

wordt overgelaten. Rondom deze verschuiving spelen de verschillende partijen en het vijftal factoren een rol. De 

verschillende partijen en het vijftal factoren hebben ook invloed op elkaar. Zo wordt het programma vaak gestuurd door de 

lokale overheid, die bijvoorbeeld stuurt op een bepaald percentage sociale huur woningen in het gebied. Het ontwerp ligt 

vaak bij de ontwikkelaar en gemeente die richtlijnen geven aan de architect over bijvoorbeeld hoogbouw, grondgebonden 

woningen en dergelijke. De financiële haalbaarheid ligt hier bij alle drie de actoren. Zijn huidige gebruikers bereid te verhuizen 

tegenover een bepaald bedrag, of als ze willen blijven in het gebied, wat voor invloed heeft dit op de grondexploitatie? Ook 

doordat de gemeente bijvoorbeeld stuurt op een bepaald programma of behoud van bepaalde functies heeft dit mogelijk 

invloed op de financiële haalbaarheid. De factor politiek draagvlak kan weer invloed hebben doordat bijvoorbeeld de 

gemeenteraad de waarde van een bepaalde functie in ziet en deze wil behouden in een gebied. Bepaalde lokale wet- en 

regelgeving die zijn opgelegd vanuit de lokale overheid kunnen weer van invloed zijn op de ontwikkelaar, die zich aan 

bepaalde zaken moet houden. Zo is te zien dat niet alleen de factoren invloed op elkaar hebben, maar dat ook de actoren 

rondom de gebiedsontwikkeling hier invloed op uitoefenen. Deze gebiedsontwikkeling kan zowel meer traditioneel zijn, (top-

down) als een meer organische gebiedsontwikkeling (bottom-up). Wanneer het een meer organische gebiedsontwikkeling 

is heeft de lokale overheid mogelijk minder invloed op de vijf factoren. Om de relatie tussen de verschillende onderwerpen 

en de factoren en actoren die rond deze onderwerpen spelen is dit vormgegeven in een conceptueel model. Dit conceptueel 

model kan ook worden meegenomen naar het resultaten hoofdstuk als onderliggend kader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.6: Conceptueel model (Bron: eigen afbeelding, 2019) 
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3. Methode 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoekseenheden, onderzoeksmethodes, en onderzoek analyses beschreven en de keuzes 

hiervoor toegelicht en onderbouwd. Vervolgens zijn uit het theoretisch kader de concepten die van toepassing zijn bij 

beantwoording van de hoofd- en deelvragen geoperationaliseerd zodat het methodehoofdstuk een brug vormt tussen de 

theorie en het resultatenhoofdstuk.  

3.1 Onderzoekseenheden 
In deze paragraaf is er per onderzoeksgebied beschreven voor welke onderzoekseenheden (de creatieve broedplaatsen) 

zijn gekozen en waarom. Er is eerst uitgelegd waarom er juist is gekozen voor twee creatieve broedplaatsen per stad. 

Vervolgens zal worden uitgelegd waarom de keuze is gemaakt voor de drie steden waar de creatieve broedplaatsen zich 

bevinden.  

Er is gekozen om per stad twee creatieve broedplaatsen te selecteren, zodat er een vergelijking kan worden gemaakt. 

Binnen de geselecteerde steden is gekeken naar twee creatieve broedplaatsen die zijn gevestigd in gebieden die zijn 

aangewezen voor binnenstedelijke herontwikkeling. Hierbij is gekeken naar een creatieve broedplaats die is meegenomen 

in de herontwikkeling en een creatieve broedplaats die juist niet is meegenomen in de herontwikkeling. Er is onderzocht tot 

welk typering de geselecteerde creatieve broedplaatsen behoren, om zo te onderzoeken in hoeverre het type creatieve 

broedplaats een factor is in het wel of niet meenemen in de (plannen voor) binnenstedelijke herontwikkeling. Op deze manier 

kan er zowel een inter-stedelijke als een intra-stedelijke vergelijking worden gemaakt. 

In dit onderzoek zijn drie Nederlandse steden meegenomen, om te onderzoeken of het type creatieve broedplaats in 

verschillende stedelijke contexten invloed heeft in het wel of niet meenemen in toekomstige gebiedsontwikkeling. Zo is er 

bijvoorbeeld gekeken of beleid, wat per stad verschilt, een mogelijke rol speelt. Hierbij is gekozen voor drie steden; Utrecht, 

Amsterdam en Arnhem.   

 Er is gekozen voor Utrecht omdat het een stad is in de Randstad die momenteel een grote woningdruk 

ervaart. Utrecht probeert deze woningdruk binnenstedelijk op te lossen (Gemeente Utrecht, 2017). Er is voor Utrecht 

gekozen omdat creatieve broedplaatsen mogelijk moeten wijken voor binnenstedelijke ontwikkeling vanwege deze 

woningdruk.   

 Hiernaast is Amsterdam geselecteerd, een andere stad in de Randstad. Amsterdam ervaart net als 

Utrecht ook een verhoogde woningdruk en ook daar wordt getracht de woningdruk tegen te gaan door plekken 

binnenstedelijk te her-ontwikkelen. In Amsterdam is er een apart Broedplaatsen beleid (CAWA beleid), dat gevoerd wordt 

vanuit Bureau Broedplaatsen. Bureau Broedplaatsen is opgericht vanuit de gemeente om ruimtes voor kunstenaars en 

andere creatieve ondernemers beschikbaar te stellen, door subsidie aan te bieden. Dit is het CAWA beleid. Wanneer een 

broedplaats een bepaald aantal creatieve ondernemers of kunstenaars huisvest, kan het in aanmerking komen voor deze 

subsidie. 

                                 Er is gekozen voor Utrecht en Amsterdam om deze steden te vergelijken. Beide steden hebben een 

woningdruk, maar alleen Amsterdam heeft een beleid op creatieve broedplaatsen. Utrecht en Amsterdam worden 

meegenomen in het onderzoek om te kijken of beleid op creatieve broedplaatsen mogelijk invloed heeft op het wel of niet 

meenemen van deze plekken bij binnenstedelijke ontwikkeling. Om te onderzoeken wat de mogelijke invloed is van de 

woningdruk op de toekomst van creatieve broedplaatsen bij binnenstedelijke herontwikkeling is er gekozen voor Arnhem. In 

Arnhem is de woningdruk lager dan in de Randstad. Deze stad wordt meegenomen als referentiegebied om te controleren 

wat de invloed is van de woningdruk bij de keuze voor het wel of niet meenemen van creatieve broedplaatsen. 

Per stad zijn er dus twee creatieve broedplaatsen geselecteerd als onderzoeksgebied. Deze creatieve broedplaatsen zijn 

onderzocht aan de hand van de typeringen beschreven in het theoretisch kader (Bureau Buiten, 2017; Verschoor, 2009). 

De creatieve broedplaatsen zijn geselecteerd op basis van de vooronderstelling dat deze tot de uiterste typeringen behoren. 

Hiermee wordt bedoeld dat er per stad een broedplaats is geselecteerd die (mogelijk) onder het type ‘Interact’ valt en een 

broedplaats die (mogelijk) onder het type ‘Attract’ valt. Er is hiervoor gekozen omdat het type ‘Attract’ waarschijnlijk de 

grootste kans heeft om mee te worden genomen in toekomstige gebiedsontwikkeling, en het type ‘Interact’ juist een kleinere 

kans heeft om te worden meegenomen. In de volgende paragraaf wordt per stad uitgelegd welke actoren er zijn geïnterviewd 

en waarom.  
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3.1.1.Utrecht 

3.1.1.1. De Vechtclub XL 

De Vechtclub XL is een creatieve broedplaats in de Merwedekanaalzone, met meer dan vijftig werkplaatsen, 

ontwerpstudio’s, vergaderruimtes, een zaal, een vershal en een restaurant. De Vechtclub XL is in 2012 opgericht in een 

leegstaand pand van het voormalige OPG-terrein in de Merwedekanaalzone. Daarnaast is er ook zaalhuur mogelijk en is er 

een drietal horecagelegenheden te vinden, namelijk restaurant De Klub, Espressobar Nordkapp en bar De Kromme Haring.    

De Merwedekanaalzone is een gebied dat momenteel volop in ontwikkeling is (Gemeente Utrecht, 2017). Het plan is om 

hier een duurzame stadswijk te creëren, waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Het plan is om 6.000-8.000 

woningen te bouwen in het gebied. Het gebied ligt in Kanaleneiland en bestaat uit drie verschillende deelgebieden. Het 

gebied loopt vanaf Villa Jongerius tot de A12 (zie Afbeelding 3.1). De Vechtclub XL ligt in het middelste deelgebied, tussen 

de Balije brug en de Beneluxlaan. 

 

Afbeelding 3.1: Merwedekanaalzone Utrecht (Bron: Meer Merwede, 2013) 
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3.1.1.2. Eiland 8 

Eiland 8 is een voormalige creatieve broedplaats in Kanaleneiland (Deelgebied 4 in afbeelding 3.2). Deze creatieve 

broedplaats liep van 2010 tot en met 2015 totdat het moest plaatsmaken voor het renovatieproject ‘Your Urban Space’ 

(Stadkwadraat, 2018). Eiland 8 werd oorspronkelijk opgericht als tijdelijke project totdat het renovatieproject van start zou 

gaan. Eiland 8 was onderdeel van een groter plan om Kanaleneiland uit de slop te trekken/te hernieuwen. Het oorspronkelijke 

plan was om een groot deel van Kanaleneiland te slopen en opnieuw op te bouwen. Vanwege de crisis werd dit plan herzien 

en werd een deel van de bestaande gebouwen gerenoveerd in plaats van gesloopt. Eiland 8 is opgericht door sociale 

woningbouwcorporaties Mitros en Portaal, waarbij Sophia’s Kunstprojecten, een bedrijf dat ruimtes verhuurt aan creatieve 

ondernemers binnen Utrecht, werd aangesteld als projectleider (Eiland 8, 2015). De insteek van Eiland 8 was om de tijdelijke 

leegstand en de mogelijke verloedering als gevolg hiervan tegen te gaan die ontstond door het renovatieproject. Een 

percentage van de inkomsten van de tijdelijke verhuur werd ingezet om de leefbaarheid, de veiligheid en het imago van het 

gebied te verbeteren. Creatieve ondernemers die zich hadden gevestigd in het pand organiseerden hierbij workshops, 

evenementen en andere projecten die gericht waren op sociale cohesie in de buurt. Vanwege de financiële crisis liep het 

project langer dan gepland maar uiteindelijk heeft het in 2015 moeten wijken voor de herontwikkeling van het gebied.  

 

Afbeelding 3.2: Gebiedsontwikkeling Kanaleneiland (Bron: Stadkwadraat, 2018) 
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3.1.2. Arnhem 

 

3.1.2.1. Coehoorn Centraal 

Als laatste stad is gekozen voor Arnhem. Hierbij wordt de creatieve broedplaats Coehoorn Centraal onderzocht. Deze 

creatieve broedplaats ligt in de wijk Coehoorn in Arnhem waar nu plannen liggen om deze te her-ontwikkelen en de creatieve 

broedplaats wordt nu mogelijk meegenomen in de plannen (zie afbeelding 3.3). Coehoorn Centraal is opgericht door Peter 

Groot en Paul de Bruijn. In 2013 heeft de gemeente besloten om de ontwikkeling van het Coehoorngebied deels los te laten. 

Het initiatief werd hierbij genomen door Peter Groot en Paul de Bruijn in de vorm van Coehoorn Centraal. De insteek achter 

Coehoorn Centraal is om het gebied te revitaliseren aan de hand van het mengen van stedelijke functies, zoals wonen en 

creatieve bedrijvigheid. Het creëren van ruimte voor creatieve bedrijvigheid en het hiermee tegengaan van leegstand zorgde 

voor een nieuwe impuls aan het gebied. Binnen Coehoorn Centraal zitten verschillende creatieve ondernemers, 

uiteenlopend van architectenbureaus tot grafisch ontwerpers. Het project zou oorspronkelijk vijf jaar duren maar in 2018 is 

vanuit de gemeenteraad besloten het project te verlengen. Hierbij is samen met de gemeente een gebiedsvisie opgesteld. 

In de visie blijven de werkruimtes voor creatieve ondernemers en het café Stella by Starlight behouden en worden er nieuwe 

woningen ontwikkeld (Gemeente Arnhem & Coehoorn Centraal, 2019).  

 

Afbeelding 3.3: Gemeente Arnhem (Bron: Gemeente Arnhem & Coehoorn Centraal, 2019) 
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3.1.2.2 KW37 

Hiernaast is de creatieve broedplaats KW37 geselecteerd als onderzoeksgebied. KW37 is een creatieve broedplaats in 

Arnhem die al meerdere keren heeft moeten wijken voor herontwikkeling en in verschillende plekken in Arnhem heeft 

gezeten. De broedplaats huisvest vooral beeldhouwers die mogelijk veel geluids- en stofoverlast veroorzaken, waardoor ze 

zich altijd aan de ‘rafelranden’ van de stad hebben gevestigd.  Van 2010 tot en met 2018 was de creatieve broedplaats 

gevestigd in het Schuytgraaf gebied (zie paarse cirkel in afbeelding 3.4). Dit gebied wordt nu her-ontwikkeld voor een 

nieuwbouwproject, waarbij geen plaats was voor de creatieve broedplaats. De kunstenaarswerkplaats is nu verplaatst naar 

een tijdelijke locatie op een andere plek in Arnhem, De Presikhaaf. Hier hebben ze nu een huurcontract voor twee jaar, 

waarna ze mogelijk weer moeten verhuizen.  

 

Afbeelding 3.4: Schuytgraaf, Arnhem (Bron: Schuytgraaf.nl, 2018) 
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3.1.3. Amsterdam 

 

3.1.3.1. Art City (NDSM-Loods) 

In Amsterdam is de creatieve broedplaats Art City onderzocht. Deze creatieve broedplaats bevindt zich in de NDSM-Loods 

en is onderdeel van Stichting Kinetisch Noord die de NDSM-Loods heeft gekocht met erfpacht van de Gemeente Amsterdam. 

De NDSM-Loods is onderdeel van de NDSM-werf in Amsterdam Noord. Het gebied is momenteel enorm in ontwikkeling en 

werd daarbij opgedeeld in twee gebieden: NDSM-West en NDSM-Oost. Momenteel wordt er in NDSM-West volop gebouwd 

aan nieuwe woontorens. NDSM-oost wordt de komende tien jaar vrijgelaten in haar ontwikkeling om de creatieve 

broedplaatsen de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen. De Stichting Kinetisch-Noord, die de broedplaats Art City 

beheert, is in 2000 opgericht om de plek tot een centrum voor kunst, cultuur en ambachten. In afbeelding 3.5 is het gebied 

te zien. De creatieve broedplaats Art City, ook wel Kunst Stad genoemd, bevindt zich in het grote rode gebouw rechtsboven 

in de afbeelding.  

 

Afbeelding 3.5: Projectgebied NDSM (Bron: Gemeente Amsterdam, 2011) 
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3.1.3.2. Krux 

Als tweede creatieve broedplaats in Amsterdam is Krux in het Cruquiusgebied geselecteerd. Deze creatieve broedplaats is 

niet meegenomen in de gebiedsontwikkeling. Het Cruquiusgebied is een gebied in Amsterdam-Oost, waar voorheen enkele 

creatieve broedplaatsen waren gevestigd. Door de ontwikkeling van het gebied zijn die creatieve broedplaatsen verplaatst, 

waaronder ook de creatieve broedplaats Krux. Deze is verplaatst naar een locatie dichtbij station Sloterdijk en is 

verdergegaan onder de naam ISO. Krux was een creatieve broedplaats waar verschillende creatieve ondernemers werkten. 

De creatieve ondernemers liepen uiteen van grafisch ontwerpers tot productontwerpers en meubelmakers.  

Het Cruquiusgebied wordt momenteel her-ontwikkeld tot een gemengd gebied waar kan worden gewoond, gewerkt en 

gerecreëerd (Gemeente Amsterdam, 2018, zie afbeelding 3.4). Voorheen was het Cruquius gebied vooral een 

industriegebied, waar enkele creatieve broedplaatsen gevestigd waren. Nu zijn deze broedplaatsen allemaal verplaatst naar 

elders in Amsterdam.  

 

Afbeelding 3.6: Ontwikkeling Cruquiusgebied (Bron: Gemeente Amsterdam, 2019) 
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3.2 Verantwoording onderzoekseenheden en methode dataverzameling  
Er is gebruik gemaakt van twee verschillende methoden van dataverzameling; desk research en semigestructureerde 

interviews. Om te onderzoeken wat precies de visie is van gemeenten en ontwikkelaars is er voorafgaand aan de 

semigestructureerde interviews data verzameld in de vorm van beleidsdocumenten en bestemmingsplannen die gaan over 

de herontwikkeling van de onderzoeksgebieden. Hiernaast zijn beleidsstukken verzameld  met betrekking tot het beleid op 

creatieve broedplaatsen in de verschillende steden. Deze vorm van dataverzameling wordt ‘desk research’ genoemd. Er is 

gekozen voor desk research omdat dit enkele voordelen heeft. Ten eerste kan er in korte tijd veel data worden verzameld 

en geanalyseerd. Ten tweede is de onderzoeker hierdoor goed ingelezen op het onderwerp (Baarda et al., 2013). Ten derde 

kan de data niet worden beïnvloed door de onderzoeker zelf en de gevonden data kan naast de data die uit het kwalitatieve 

deel van het onderzoek worden gelegd. Zo ontstaat er een meer compleet en betrouwbaar onderzoek.  

Hiernaast is ter beantwoording van de derde deelvraag gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van 

semigestructureerde interviews met actoren rondom de gebiedsontwikkeling. Semigestructureerde interviews worden ook 

wel kwalitatieve of diepte-interviews genoemd (Boeije et al., 2009). Er wordt bij semigestructureerde interviews niet 

vastgehouden aan een vaste vragenlijst, maar er is juist ruimte om door te vragen of van deze lijst af te wijken. Er is daarom 

gekozen voor semigestructureerde interviews omdat dit de participant vrij laat in hoe het interview verloopt en er dus veel 

contextinformatie kan worden verzameld, zoals lokale factoren en kenmerken, die belangrijk zijn in dit onderzoek (Comunian, 

2010). Nadat er eerst vooronderzoek is uitgevoerd in de vorm van de literatuurstudie en ‘desk research’, zijn er interviews 

gehouden. Deze interviews zijn gehouden om de beweegredenen achter de visies te onderzoeken die naar voren zijn 

gekomen in de beleidsstukken. Interviews met diverse actoren rondom creatieve broedplaatsen kunnen inzicht geven in wat 

de redenen zijn om creatieve broedplaatsen wel of niet mee te nemen in de gebiedsontwikkeling. Ook kunnen de actoren 

inzicht geven in welke factoren een rol spelen in het besluitvormingsproces met betrekking tot de gebiedsontwikkelingen. 
De derde deelvraag richt zich dus op de beweegredenen en keuzes van de actoren binnen herontwikkeling. Om deze te 

onderzoeken is kwalitatief onderzoek in de vorm van semigestructureerde interviews geschikt, omdat er via deze vorm 

informatie kan worden verzameld over de beweegredenen achter deze keuzes, zodat deze worden begrepen en verklaard 

(Boeije et al., 2009)  

Per stad zijn bijna alle partijen en actoren geïnterviewd die een rol spelen bij creatieve broedplaatsen en de toekomst hiervan 

bij de binnenstedelijke herontwikkeling waar de gebieden in liggen. Bij de gebiedsontwikkeling van Coehoorn Centraal, 

KW37 en de Art City is (nog) geen private ontwikkelaar bezig. De private ontwikkelaar van het Cruquiusgebied, AMVEST, 

wilde niet meewerken aan het onderzoek. Doordat meerdere partijen, die allen verschillende belangen hebben worden 

meegenomen in het onderzoek wordt er veel data vanuit verschillende visies verzameld, waardoor er een breed en 

betrouwbaar beeld ontstaat.  

In de interviews met initiatiefnemers van creatieve broedplaatsen ligt de focus op de typering van de creatieve broedplaats 

die is opgesteld in het theoretisch kader. In de interviews met de gemeentes en de projectontwikkelaars of woningcorporaties 

ligt de focus op de vijf factoren (programma, ontwerp, financiële haalbaarheid, politiek draagvlak en lokale wet- en 

regelgeving) die van invloed zijn op de binnenstedelijke herontwikkeling. Hiernaast wordt bij zowel de creatieve 

broedplaatsen als de gemeentes en private ontwikkelaars gevraagd naar de samenwerking tussen de creatieve 

broedplaatsen en de publieke en private ontwikkelaars. Dit is gedaan om zo een beeld te krijgen van hoe de samenwerking 

verloopt en of hier ook verschillen te zien zijn per broedplaats én per stad. In de tabellen 3.7 en 3.8 op de volgende pagina 

is te zien wie is geïnterviewd en welke documenten zijn onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  - pagina 33 van 89 - 

 

Interviews  

Wie? Rol? Waar? Wanneer? 

Roswita Warmerdam Initiatiefnemer creatieve 

broedplaats De Vechtclub XL 

Utrecht 20-05-2019 

Marion Jacobse Initiatiefnemer Eiland 8  Utrecht 28-05-2019 

Marcel Janssen  Gebiedsregisseur 

Merwedekanaalzone Gemeente 

Utrecht 

Utrecht 22-05-2019 

Jesse Flink GEM Kanaleneiland Utrecht 28-05-2019 

Geert Lamers Janssen & De Jong Utrecht 23-05-2019 

Reijnder Jan Spits Portaal Utrecht 15-05-2019 

Dajo Bodisco Krux Amsterdam 24-05-2019 

Hester Ombre Gemeente Amsterdam Amsterdam 02-07-2019 

Kim Ragetli NDSM-loods Amsterdam 24-05-2019 

Pieter Daas Gebiedsmanager NDSM Amsterdam 10-06-2019 

Paul de Bruijn Initiatiefnemer  Coehoorn Centraal Arnhem 17-05-2019 

Michel Rauwers Projectleider Coehoorn vanuit 
gemeente Arnhem 

Arnhem 07-06-2019 

Piet (E. Pietersen) Initiatiefnemer KW37 Arnhem 17-05-2019 

Jeroen van de Kamp Gemeente Arnhem/Movares Arnhem 04-06-2019 

Bart de Zwart Projectleider Bloeiende 

Broedplaatsen Fontys Eindhoven 

Eindhoven 01-04-2019 

Tabel 3.7: Geïnterviewde personen  

Documenten 

Wat? Door? Stad? 

Rapport toekomst gebouwen en 

gebruikers  

Gemeente Utrecht Utrecht 

Schetsontwerp 
Merwedekanaalzone 

Gemeente Utrecht Utrecht 

Eiland 8, Kracht van een collectief Eiland 8 Utrecht 

Bestemmingsplan NDSM Oost 

2013 

Gemeente Amsterdam Amsterdam 

Bestemmingsplan Cruquius 2014 Gemeente Amsterdam Amsterdam 

KW37, CV van een culturele 
vrijplaats 

Gemeente Arnhem Arnhem 

Gebiedsvisie Coehoorn Coehoorn Centraal & Gemeente 

Arnhem 

Arnhem 

Tabel 3.8: Onderzochte documenten 
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3.3 Operationalisering 
In  deze  paragraaf  zijn de deelvragen geoperationaliseerd, zodat hierover empirisch data kan worden verzameld tijdens 

het onderzoek. De deelvragen zijn hierbij opgedeeld in concepten. Deze concepten zijn geformuleerd aan de hand van de 

theorie en de deelvragen. Deze concepten zijn vervolgens verwerkt in topiclijsten die  gebruikt  zijn  om  data  te  verzamelen. 

De operationalisering is opgesplitst in verschillende concepten, die hieronder per paragraaf beschreven zullen worden.  

3.3.1. Concept “type broedplaats”  

Binnen creatieve broedplaatsen zijn er drie verschillende typen/typeringen te onderscheiden; ‘Interact’, ‘Expose’ en ‘Attract’. 

Het type ‘Interact’ kenmerkt zich als een creatieve broedplaats die gericht is op de lokale buurt en op het maken van een 

sociale impact. Bij dit type creatieve broedplaats draait het om het weer leefbaar maken van een achterstandsbuurt. Deze 

plekken bevinden zich vaak in sociaaleconomische achtergestelde wijken en zijn gefocust op het leefbaarder maken van de 

buurt. De kunstenaars die zich in de creatieve broedplaats bevinden, richten zich op de buurtbewoners door bijvoorbeeld 

workshops te geven, of mee te helpen aan het opknappen van de buurt. Vragen die gesteld kunnen worden om te 

achterhalen of de creatieve broedplaats onder het type ‘Interact’ valt zijn bijvoorbeeld; “Wat is het doel van de creatieve 

broedplaats?” “In hoeverre is de creatieve broedplaats op de buurt gericht?” en “In hoeverre is er contact (en samenwerking) 

met de buurt?” (zie bijlage 1.2, topiclijsten broedplaats) 

Hiernaast is er het type Expose als creatieve broedplaats. Volgens de literatuur is deze creatieve broedplaats vooral gericht 

op consumptie en qua locatie ligt deze broedplaats vaak in een al sociaaleconomisch welgestelde buurt. Vaak zit er ook 

kleinschalige horeca bij. Om dit te onderzoeken worden onder andere de volgende (mogelijke) vragen gesteld; “Wat is het 

doel van de creatieve broedplaats?” ,“In hoeverre is de creatieve broedplaats op de buurt (of groter) gericht?” en “In hoeverre 

zijn de creatieve ondernemers gericht op commercieel succes?”, “Waarom is er gekozen om horeca bij de broedplaats te 

voegen?” (zie bijlage 1.2, topiclijsten broedplaats) 

Als laatste is er het type Attract. Uit de literatuur is gebleken dat dit type creatieve broedplaats het meest naar buiten is 

gericht en waarbij veel nevenactiviteiten worden georganiseerd. Het type Attract richt zich niet specifiek op de buurt maar 

trekt mensen vanuit heel de stad en ook daarbuiten naar de plek toe. Het type attract kan gezien worden als een 

publiekstrekker. Om te onderzoeken of een broedplaats tot het type attract behoort, worden vragen gesteld als: “Wat is het 

doel van de creatieve broedplaats?”, “In hoeverre komen er mensen van buiten de wijk en stad?” “Wat voor activiteiten 

organiseren jullie?” “Hoe is het restaurant/café/club erbij gekomen? (zie bijlage 1.2, topiclijsten broedplaats) 

3.3.2. Concept “waarde creatieve broedplaats” 

Het type broedplaats heeft invloed in hoeverre de creatieve broedplaats waarde heeft in de vorm van economisch bereik en 

uitstralingseffect. De vraag is in hoeverre deze waarde wordt gezien door projectontwikkelaars en gemeentes die zich 

bezighouden met de binnenstedelijke herontwikkeling. Om te onderzoeken in hoeverre projectontwikkelaars en gemeentes 

deze waarde zien en in welke vorm worden er vragen gesteld als: “Wat ziet u als (meer)waarde van deze plek?”, “Wordt 

meerwaarde gezien als hoe groot de schaal is waarop de creatieve broedplaats opereert?” “Of in hoeverre de creatieve 

broedplaats naamsbekendheid heeft”? (zie bijlage 1.2, topiclijsten gemeente en projectontwikkelaars) 

3.3.3.Concept “Factoren binnenstedelijke herontwikkeling” 

Uit de literatuur is gebleken dat er vijf verschillende factoren zijn die invloed hebben op het proces van de binnenstedelijke 

herontwikkeling (Sorel et al., 2011). Ten eerste is er het programma. Bij het programma gaat het om de verdeling van functies 

zoals wonen, werken en recreatie. Maar ook om de hoeveelheid huurhuizen, sociale huur en koophuizen. Om dit te 

onderzoeken worden vragen gesteld als: “Welke functies komen er het nieuwe gebied?” “Wat wordt de verhouding qua 

wonen, werken en recreëren?” “Wat is de verhouding met oude functies?” “In hoeverre passen hierbij  (mogelijk) creatieve 

broedplaatsen hierbij?” “Wat voor creatieve broedplaats?” (zie bijlage 1.2, topiclijsten gemeente en projectontwikkelaars) 

Ten tweede is er het ontwerp. Met ontwerp wordt het stedenbouwkundig plan bedoeld. Hierbij worden vragen gesteld als: 

“Hoe ziet dit er in het stedenbouwkundig ontwerp uit?” “Blijven er bestaande gebouwen staan?” “Worden er functies 

getransformeerd binnen gebouwen?” “Waarom is er gekozen om gebouwen juist/wel niet te laten staan?” (zie bijlage 1.2, 

topiclijsten gemeente en projectontwikkelaars) 

Ten derde is er de financiële haalbaarheid. Bij de financiële haalbaarheid wordt naar de grondexploitatie gekeken en of 

hierbij de opbrengsten opwegen tegen de kosten. Om dit te onderzoeken worden vragen gesteld als: “Hoe is de 

grondexploitatie opgesteld?” “Wordt er gekeken naar wat het behoud van de creatieve broedplaats doet voor de 

grondexploitatie?”, “Zijn er concessies gedaan om de creatieve broedplaats wel/niet mee te nemen?” (zie bijlage 1.2, 

topiclijsten gemeente en projectontwikkelaars) 
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Ten vierde is er de factor draagvlak. Dit is een politieke factor. Hoe staan de plannen voor de herontwikkeling tegenover de 

gemeenteraad en het college van B&W? Om dit te onderzoeken worden de volgende mogelijke vragen gesteld: “Hoe staat 

de gemeenteraad tegenover het plan?” “En het college B&W?” “Moeten er binnenkort beslissingen worden genomen?” “Hoe 

staan de huidige gebruikers ertegenover?” “Wat moet de nieuwe uitstraling van het gebied zijn?” (zie bijlage 1.2, topiclijsten 

gemeente en projectontwikkelaars) 

Als laatste is er de factor Regelgeving. Hierbij gaat het om de wetten en regels rondom gebiedsontwikkeling. Hierbij worden 

vragen gesteld als: “Wat is de regelgeving omtrent de binnenstedelijke ontwikkeling?” en  “Zijn er bepaalde wetten of regels 

die het proces tegenwerken? Of juist versnellen?” (zie bijlage 1.2, topiclijsten gemeente en projectontwikkelaars) 

3.3.4. Concept Proces samenwerking actoren 

Als laatste concept is er de vorm van samenwerking rondom de gebiedsontwikkeling. Uit de literatuur is gebleken dat er 

verschillende vormen van samenwerking zijn, die lopen van een harde sturing door de lokale overheid, die alles reguleert 

en de touwtjes in handen houdt, tot een zachte sturing waarbij de lokale overheid veel overlaat aan de andere partijen. 

Hierbij worden vragen gesteld als: “Van welke vorm, van PPS is er sprake?” “Worden alle actoren in het proces 

meegenomen?” “Vanaf welk moment zijn de actoren meegenomen in het proces?” “Hebben de huidige gebruikers invloed 

op het proces?” (zie bijlage 1.2, topiclijsten gemeente en projectontwikkelaars) 

3.4 Data analyse 
De data die zijn verzameld aan de hand van ‘desk research’ is geanalyseerd met behulp van een inhoudsanalyse. Deze is 

geanalyseerd met behulp van het codeerprogramma NVivo. De beleidsdocumenten zijn geanalyseerd op de concepten die 

in de onderstaande paragraaf zijn geoperationaliseerd om de deelvragen te kunnen beantwoorden. Deze analyses zijn 

vooral gebruikt als vooronderzoek om goed voorbereid de interviews in te gaan.  

De interviews zijn getranscribeerd om deze vervolgens weer in het codeerprogramma NVivo te analyseren. Dit is gedaan 

aan de hand van een codeboom (zie bijlage 1.1) die is opgesteld op basis van de deelvragen en de operationalisering 

hiervan in de vorige paragraaf.  
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4. RESULTATEN 
In dit hoofdstuk wordt de verzamelde data uit de interviews en de beleidsstukken besproken om zo de hoofd- en deelvragen 

te kunnen beantwoorden. Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie verschillende stukken. Per stad (Utrecht, Amsterdam en 

Arnhem) wordt besproken tot welke type de twee onderzochte creatieve broedplaatsen behoren. Vervolgens zal worden 

ingegaan op de waardes die deze broedplaatsen creëren en het verschil in waarde tussen de twee creatieve broedplaatsen. 

Als laatste wordt ingegaan op de vijf factoren die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling en in hoeverre de broedplaatsen 

invloed hebben op deze factoren. Dit wordt per stad uiteengezet om zo de lokale kenmerken en situaties te beschrijven, en 

deze aan het einde te vergelijken. Afsluitend geeft paragraaf 4.4 een overzicht van alle onderzochte broedplaatsen en een 

korte beschrijving van lokale kenmerken en factoren. Tevens wordt daar antwoord gegeven op de derde deelvraag:  “Welke 

rol speelt het type broedplaats binnen de set aan (keuze)factoren die meespelen bij herontwikkeling van een gebied?” 

  

 

4.1 Utrecht 
 

4.1.1. Type creatieve broedplaatsen 

De broedplaatsen zijn geselecteerd op de vooronderstelling dat per stad een broedplaats behoort tot het type ‘Attract’ en de 

andere broedplaats tot het type ‘Interact’. Binnen Utrecht is gekeken naar de broedplaats De Vechtclub XL en de 

(voormalige) broedplaats Eiland 8. De Vechtclub XL is in 2012 opgericht in een leegstaand pand op het voormalige OPG-

terrein dat is aangekocht door de Gemeente Utrecht. Om verval tegen te gaan werden deze panden op dit terrein tijdelijk 

verhuurd. Het OPG-terrein ligt in deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone, een gebied waarvoor momenteel plannen zijn 

het binnenstedelijk te her-ontwikkelen. Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheden om De Vechtclub XL te 

behouden binnen het gebied en worden ze ook ingetekend in de plannen (Gemeente Utrecht, 2018).  

 

 
Afbeelding 4.1: Locatie (Bron: De Vechtclub XL, 2016) 

4.1.1.1. De Vechtclub XL 

De Vechtclub XL valt onder het type ‘Attract’. Dat blijkt uit verschillende indicatoren. Ten eerste is de creatieve broedplaats 

gericht op commercieel succes van de creatieve ondernemers die zich in het pand bevinden. Bij De Vechtclub XL is er een 

selectiecommissie die bepaalt of een mogelijke huurder een ruimte/studio mag huren in het pand. Deze selectiecommissie 

is opgezet omdat de broedplaats streeft naar het zijn van een professionele organisatie, waarbij de ondernemers zelf ook 

streven naar commercieel succes.  Zij kunnen de ruimte en/of studio bijvoorbeeld niet huren voor het uitoefenen van een 

hobby voor een aantal dagen in de week.  

 

“Wij hebben voornamelijk werkplekken voor de creatieve sector. Daar hebben we een belangrijke selectie voor, namelijk dat 

ze samenwerken en dat ze professioneel zijn. Dat meten we aan hoeveel dagen ze aan het bedrijf bezig zijn. Dat het geen 

hobbyproject is. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. En of hetgeen wat je maakt origineel is. Zo worden eigenlijk 

de juiste huurders geselecteerd en is er ook altijd wel een wachtlijst voor nieuwe huurders. Wat heel erg leuk is dat je 

onderling veel samenwerkt en het niveau van de mensen hetzelfde is.” (Roswita Warmerdam, Interim-directrice De 

Vechtclub XL)  

 

Afbeelding 4.2 (Bron: De Vechtclub XL, 2015) 
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Huurders worden dus geselecteerd op hun professionaliteit, creativiteit en originaliteit. Ook blijkt uit de bovenstaande quote 

dat er veel samenwerkingen zijn tussen de ondernemers. De Vechtclub XL stimuleert dit door bijvoorbeeld coaching sessies 

en trainingen te organiseren. Door zulke programma’s aan te bieden wordt de professionaliteit en het netwerk van de 

huurders binnen de Vechtclub XL ook groter. Door zulke programma’s aan te bieden wordt de professionaliteit en het netwerk 

van de huurders binnen De Vechtclub XL ook groter, en wordt er een professionele community gecreëerd, die mogelijk ook 

weer nieuwe potentiele huurders aantrekt. 

 

“Dus coaching sessies, trainingen en boekhouden. We bieden eigenlijk wat de huurders willen. Maar we zijn ook steeds 

meer naar buiten gericht, op Utrecht stad. Daarnaast hebben we ook de ontwerpsalon, waar ontwerpers en inkopers vanuit 

heel Nederland naartoe komen. Dus we zijn eigenlijk naar buiten gericht en op professionalisering. Daar is ontmoeting een 

belangrijk onderdeel van.” (Roswita Warmerdam, Interim-directrice De Vechtclub XL)  

 

Uit bovenstaande quote blijkt ook dat deze programma’s voor de huurders leiden tot een groter netwerk dat ook op landelijk 

niveau is gericht. Ontmoeting is een belangrijk aspect, waarbij de Vechtclub XL een belangrijke rol speelt door het faciliteren 

van deze ontmoetingen. Deze ontmoetingen vinden plaats in de openbare ruimtes van de Vechtclub XL. Deze open ruimtes 

zijn ook verhuurbaar voor bijvoorbeeld vergaderingen. Daarnaast  zijn er verschillende horecagelegenheden in het pand te 

vinden, zoals het restaurant De Klub, café Brewpub De Kromme Haring en koffiebar Nordkapp. Het restaurant De Klub is in 

eerste instantie bij De Vechtclub XL gevestigd zodat de huurders een plek hadden om te lunchen. Uiteindelijk is dit restaurant 

zo gegroeid dat het chiquer en professioneler is geworden en het niet alleen een plek was voor huurders, maar ook voor 

geïnteresseerden van buitenaf. Hetzelfde geldt voor Brewpub de Kromme haring en in mindere mate voor koffiebar 

Nordkapp. Nu het restaurant De Klub zo is gegroeid in populariteit, functioneert de koffiebar als ontmoetingsplek voor de 

huurders.  Hiernaast is er een grote zaal die geschikt is voor evenementen en heeft de Vechtclub XL voor het pand een 

grote open plek waar geregeld festivals worden georganiseerd voor een groter publiek.  

 

“Ja daar mag heel de stad op afkomen. En dat is ook wel de insteek. We organiseren bijvoorbeeld evenementen die gericht 

zijn op duurzaamheid. En als dan mensen vanuit heel Utrecht daarnaartoe komen is dat mooi meegenomen, zowel voor ons 

als voor de huurders.” (Roswita Warmerdam, interim-directrice De Vechtclub XL) 
 

Uit de data blijkt dat De Vechtclub XL veel ondernemers huisvest die gericht zijn op commercieel succes, naar buiten treden 

en hierbij bezig zijn om een groot netwerk op te bouwen. Uit de literatuur (Bureau Buiten, 2017) blijkt dat dit type ondernemer 

bij het type ‘Attract’ als creatieve broedplaats past. Op basis van deze bevinding kan bevestigd worden dat De Vechtclub XL 

onder het type ‘Attract’ valt. Een andere bevinding die dit ondersteunt blijkt uit het feit dat De Vechtclub XL zich ook als 

onderneming zelf naar buiten richt door de aanwezigheid van horeca en het organiseren van grote evenementen.  
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4.1.1.2. Eiland 8 

Eiland 8 is een voormalige creatieve broedplaats in Kanaleneiland. Tussen 2010 en 2015 is er een flatblok tijdelijk verhuurd 

aan kunstenaars en creatieve ondernemers om zo de verloedering tegen te gaan die zou ontstaan door de leegstand. Eiland 

8 was een relatief kleine broedplaats van een tiental kunstenaars/beginnende creatieve ondernemers die werd opgericht om 

startende creatieve ondernemers een plek te bieden waar zij zichzelf creatief konden ontwikkelen. Hiernaast was de insteek 

om het beeld van Kanaleneiland op een positieve manier te beïnvloeden en de veiligheid en leefbaarheid binnen het 

projectgebied als zowel voor geheel Kanaleneiland te verbeteren (Eiland 8, 2015). Eiland 8 en haar creatieve ondernemers 

en kunstenaars richtten zich niet zozeer op het naar buiten te groeien, maar vooral op het verbeteren van de buurt en het 

creëren van een netwerk voor de buurt., Er kan dus worden gesteld dat Eiland 8 onder het type ‘Interact’ valt. Zo werden er 

vanuit Eiland 8 geldbedragen ter beschikking gesteld voor projecten die de ondernemers van Eiland 8 wilden uitvoeren. Het 

geldbedrag werd alleen ter beschikking gesteld als er ook duidelijk geformuleerd was wat de bijdrage van het project voor 

Eiland 8 zou zijn.  

 

“Het bereik voor Eiland 8 werd steeds meegenomen in de formulering van de projecten. Dus als we een bedrag hadden, 

dan kregen ze een aantal voorwaarden waar ze aan moesten doen, bijvoorbeeld dat het project/eindproduct zoveel keer 

bruikbaar moest zijn voor het Eiland 8 project en zoveel keer hier tentoongesteld werden. Dat ze sociaal gezien inzetbaar 

zijn.”  (Marion Jacobse, Directrice Eiland 8) 

 

De beginnende creatieve ondernemers en kunstenaars kregen hierbij de mogelijkheid hun projecten uit te voeren. Naast dat 

deze projecten een positieve invloed zouden hebben op de buurt, konden de beginnende kunstenaars en ondernemers zich 

verder ontwikkelen. Wanneer dus naar de typering van de ondernemer wordt gekeken, kan worden gesteld dat de 

ondernemers die zich bevonden in Eiland 8 vooral gericht waren op een lokaal netwerk en (nog) niet op commercieel succes. 

De ondernemers waren vooral bezig met het creëren van nieuwe sociale verbinding binnen de buurt met als doel om het 

imago en de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Wanneer naar de typeringen wordt gekeken die zijn genoemd in het 

theoretisch kader kunnen de ondernemers van Eiland 8 geschaard worden onder het type dat vooral bezig is met lokaal een 

sociaal netwerk opzetten en (nog) niet gericht is op commercieel succes (Bureau Buiten, 2017). In tegenstelling tot de 

Vechtclub waarbij commercieel succes primair staat gesteund door interactie onderling tussen ondernemers en landelijke 

netwerken. Hierdoor kan worden bevestigd dat Eiland 8 onder het type creatieve broedplaats ‘Interact’ valt. 

 

 

Afbeelding 4.3: Eiland 8 (Bron: Eiland 8, 2015) 
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4.1.2. Economisch bereik en uitstralingseffect  

Tussen de broedplaats typeringen die zijn gegeven in het theoretisch kader kan ook onderscheid worden gemaakt als het 

gaat om mogelijke meerwaarde. Deze meerwaarde kan zowel benaderd worden vanuit een economisch perspectief als 

vanuit een sociaal perspectief. Een ‘Interact’ broedplaats heeft in mindere mate economisch bereik en een uitstralingseffect 

dan een ‘Attract’ broedplaats. Dit komt doordat de ondernemers in de ‘Interact’ broedplaats (nog) niet gericht zijn op 

commercieel succes. Op sociaal gebied is de broedplaats vaak op de buurt gefocust en niet op de gehele stad.  

 

Dit is ook te zien wanneer de vergelijking wordt gemaakt tussen De Vechtclub XL en Eiland 8. Zo hebben beide plekken 

economische waarde en een uitstralingseffect, maar verschilt dit door het type ondernemers en de aanwezigheid van horeca 

en evenementenruimte. Zo heeft De Vechtclub XL een uitstralingseffect voor heel de stad, doordat zij de mogelijkheden 

hebben om evenementen voor heel de stad en daarbuiten te organiseren, zoals festivals en de ontwerpsalons. Ook zorgen 

de horeca gelegenheden bij De Vechtclub XL voor een aantrekkingskracht voor heel de stad. Doordat de ondernemers 

binnen De Vechtclub XL geselecteerd worden op professionaliteit en discipline heeft De Vechtclub XL een (groeiend) 

economische bereik. De ondernemingen binnen De Vechtclub XL zijn ook gericht op groei en commercieel succes, waardoor 

ze werkgelegenheid creëren voor de creatieve industrie. Veel van de ondernemers van De Vechtclub XL zijn doorgegroeid 

tot bedrijven met meerdere werknemers en zijn meer ruimte gaan huren binnen De Vechtclub XL of verhuisd naar een 

grotere locatie. Hiernaast richt De Vechtclub XL zich ook op kruisbestuiving en het creëren van een netwerk om de creatieve 

ondernemers te ondersteunen in verdere groei en innovatie.  

 

Het uitstralingseffect van Eiland 8 richtte zich op de buurt waar de creatieve broedplaats gevestigd was. Het doel was de 

buurt te verbeteren waarin Eiland 8 zich bevond en niet heel de stad. Hoewel het imago van Kanaleneiland als geheel dankzij 

Eiland 8 verbeterde, heeft deze imagoverbetering niet gezorgd voor een aantrekkingskracht vanuit heel de stad. Dit is wel 

het geval bij De Vechtclub XL. Vanwege de horecagelegenheden en de grote evenementen die de Vechtclub XL organiseert, 

komen mensen vanuit heel de stad naar deze broedplaats. Hierdoor heeft de Vechtclub XL een groter uitstralingseffect dan 

Eiland 8. 

 

“Maar dat er ook veel activiteiten werden georganiseerd waar mensen van buiten Kanaleneiland op af kwamen. Die kregen 

ook een ander beeld van heel Kanaleneiland. “Het valt best mee, ik word niet meteen beroofd als ik uit de bus stap”. In die 

zin heeft het denk ik ook wel iets betekent voor het hele imago van Kanaleneiland.” (Reijnder-Jan Spits, woningcorporatie 

Portaal) 

 

Ook wanneer er wordt gekeken naar economisch bereik is dit bij De Vechtclub XL groter dan bij Eiland 8. Dit komt doordat 

er in Eiland 8 veel beginnende kunstenaars en creatieve ondernemers zaten. Eiland 8 hielp als creatieve broedplaats deze 

beginnende ondernemers met groeien tot een professionele commerciële onderneming. Dit is een andere insteek dan bij 

De Vechtclub XL, waarbij op voorhand al professionele ondernemingen werden geselecteerd. Wanneer je naar de theorie 

(Bureau Buiten, 2017) kijkt, kan gesteld worden dat de ondernemers van Eiland 8 nog vallen onder het eerste type (nog niet 

gericht op commercieel succes), en de ondernemers van de Vechtclub XL onder het type vallen dat in meerdere mate bezig 

is met commercieel succes en groei.   

 

Eiland 8 heeft dus als type ‘Interact’ minder economisch bereik en uitstralingseffect dan De Vechtclub XL als type ‘Attract’. 

Er kan gesteld worden dat De Vechtclub XL in meerdere mate voor een (organische) ontwikkeling voor het gebied heeft 

gezorgd aan de hand van ‘placemaking’ (Durmaz et al., 2010). Door de aanwezigheid van de horecagelegenheden bij De 

Vechtclub XL en de ruimte voor grote evenementen is het ruimtelijke sociale bereik groter dan bij Eiland 8. Bij Eiland 8 

ontbreken deze zaken. Op het gebied van economisch bereik is dit minder bij Eiland 8 dan bij De Vechtclub XL, omdat de 

ondernemers van De Vechtclub XL al in een verder gevorderd stadium zijn qua professionalisering en commercieel succes.   
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4.3.2. Factoren gebiedsontwikkeling en samenwerking actoren 

In het theoretisch kader zijn vijf verschillende factoren besproken die van invloed zijn bij de ontwikkeling van een gebied: 

programma, ontwerp, financiële haalbaarheid, politiek draagvlak en lokale wet- en regelgeving. Deze factoren zullen nu per 

gebied worden besproken en wordt er beargumenteerd in hoeverre deze factoren een rol spelen bij het wel of niet meenemen 

van de creatieve broedplaats bij de gebiedsontwikkeling. Deze factoren worden op elkaar afgestemd waarbij er een 

wisselwerking te zien tussen de  factoren. Een verandering bij de een factor zorgt ook voor een verandering bij een of 

meerdere andere factoren (Sorel et al., 2011). 

 

Wanneer naar het programma wordt gekeken in Kanaleneiland is deze onderhevig geweest aan verandering. Het plan was 

om Kanaleneiland weer leefbaar te maken. Kanaleneiland had een slecht imago en werd in 2005 officieel bestempeld als 

‘krachtwijk’ (Stadkwadraat Seminar 9, 2017). De herontwikkeling van deze wijk begon net voor de crisis. Het plan werd 

uitgevoerd door GEM Kanaleneiland, een samenwerkingsverband tussen de partijen Gemeente Utrecht, Mitros, Portaal en 

Heijmans. De gebiedsontwikkeling van Kanaleneiland kan dus worden gezien als een integrale gebiedsontwikkeling waarbij 

de plannen samen met andere partijen werden gemaakt (De Zeeuw, 2018). Het plan van de herontwikkeling bestond vooral 

uit sloop en nieuwbouw (Stadkwadraat seminar 9, 2018). Dit plan werd opgedeeld in zes verschillende gebieden. Het eerste 

gebied werd nog volgens het originele plan uitgevoerd maar toen de crisis toesloeg werd het de focus van het plan verlegd 

van sloop en nieuwbouw naar herontwikkeling van bestaande gebouwen.  

 

Qua programma op het gebied van de koop en huur verhouding lag het originele plan op ongeveer 60 procent koop en 40 

procent huur, waarvan binnen het huursegment ongeveer 33 procent (of een derde) sociale huur en 67 procent markthuur. 

De verhouding koop en huur is niet wezenlijk veranderd, maar er is nu ongeveer 25 procent sociale huur en de overige 

markthuur is 75 procent (Interview Jesse Flink, directeur GEM Kanaleneiland). Deze heroriëntatie van het programma lag 

ten grondslag aan de financiële haalbaarheid. Vanwege de crisis was het originele plan niet meer financieel haalbaar. 

Daarom is besloten over te gaan tot herontwikkeling van de bestaande gebouwen. Dit leidde tot een verandering in ontwerp. 

Uit onderzoek (Stadkwadraat Seminar 9, 2017) bleek dat de bestaande gebouwen zich goed leenden voor renovatie. Deze 

heroriëntatie zorgde ervoor dat Eiland 8 zich vestigde in Kanaleneiland.  
 

Het nieuwe plan was om deels de bestaande gebouwen te behouden. Om verloedering vanwege leegstand tegen te gaan, 

werden deze leegstaande panden tijdelijk verhuurd aan Eiland 8. Uit het theoretisch kader zijn tevens de factoren politiek 

draagvlak en lokale wet- en regelgeving genoemd. Rondom de herontwikkeling van Kanaleneiland hebben deze factoren in 

mindere mate invloed gehad. Uit het interview met Jesse Flink, directeur GEM Kanaleneiland, blijkt dat er vanuit de 

gemeenteraad en het college van B&W weinig vragen zijn gesteld over de ontwikkelingen rondom Kanaleneiland, ook niet 

toen Eiland 8 moest verdwijnen uit het gebied. Wanneer wordt gekeken naar de factor lokale wet- en regelgeving speelt ook 

deze factor een minimale rol. De factor lokale wet- en regelgeving, is de omgevingsbepalende factor waarbinnen de andere 

vier factoren een rol spelen (Sorel et al., 2011). Deze kan dus mogelijk van invloed zijn op de andere vier factoren, maar dat 

was in dit geval niet zo. Wat alleen door Jesse Flink wordt onderstreept is dat door de heroriëntatie van het plan, waardoor 

er sprake was van herontwikkeling in plaats van sloop- en nieuwbouw, dit zorgde voor meer organisatie dan bij het 

oorspronkelijke ‘shovel’ plan (Interview Jesse Flink, Directeur GEM Kanaleneiland). Zonder deze heroriëntatie was Eiland 8 

ook nooit ontstaan in het gebied.  

 

Uiteindelijk heeft de heroriëntatie van het oorspronkelijke plan veel invloed gehad op de gebiedsontwikkeling. Waar voorheen 

het plan was voor een volledige sloop en nieuwbouw, is het resultaat nu een mix van renovatie van appartementenblokken 

en nieuwe grondgebonden woningen en woontorens. Op het gebied van de factor ontwerp is dus veel veranderd in het plan. 

Hoewel Eiland 8 verdwenen is als creatieve broedplaats uit het gebied heeft de broedplaats wel invloed gehad op het 

gebiedsontwikkelingsplan. Doordat de creatieve broedplaats veel jonge mensen aantrok, zorgde dit ook voor een nieuwe 

doelgroep die werd aangetrokken. Het oorspronkelijke plan was vooral een mix van verschillende leeftijdsgroepen aan te 

trekken, maar onder andere door de invloed van Eiland 8 kwam de focus op jonge mensen te liggen. Dit heeft mogelijk 

invloed gehad op het veranderde programma, waarbij het aandeel markthuur groter werd. Door de heroriëntatie van het plan 

en Eiland 8 kwam er een andere doelgroep in beeld. Onder andere door Eiland 8 bleken de gerenoveerde woningen en 

appartementen in trek bij starters en jonge gezinnen (Interview Jesse Flink, Directeur GEM Kanaleneiland). Dit is dan ook 

de invloed die Eiland 8 heeft gehad op het plan. Er is geen sprake geweest van de mogelijkheid om Eiland 8 mee te nemen 

in de toekomst van  het heroriëntatie plan. Naast enkele fysieke kenmerken zoals muurschilderingen is er niets meer over 

van Eiland 8 in Kanaleneiland.  
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Wanneer de gebiedsontwikkeling van Kanaleneiland wordt vergeleken met de theorie, is deze in grote mate in 

overeenstemming. Uit de theorie is naar voren gekomen dat de laatste jaren een verschuiving is te zien van traditionele 

gebiedsontwikkeling (top-down) naar een meer integrale vorm van gebiedsontwikkeling. Hier is de GEM een voorbeeld van. 

Deze vorm is ook toegepast in Kanaleneiland. Uit het interview met Jesse Flink (Directeur GEM Kanaleneiland), blijkt ook 

dat de vijf factoren invloed op elkaar hebben. Dit is ook in overeenstemming met de theorie (Sorel et al., 2011). Zo 

veranderde door de heroriëntatie van het plan de financiële haalbaarheid, wat ook weer invloed had op het ontwerp en het 

programma. Uit de theorie is ook naar voren gekomen dat de partijen die een rol spelen mogelijk invloed hebben op de vijf 

factoren. Zo heeft Eiland 8 als gebruiker van het gebied invloed gehad op het programma, doordat er een nieuwe doelgroep 

zich aandiende die meer gericht was op markthuur. Zoals eerder gezegd zorgde de verandering van het programma weer 

voor verandering bij andere factoren. De factor politiek draagvlak heeft invloed gehad op Eiland 8, doordat er juist geen 

protest kwam vanuit de gemeenteraad of het college van B&W toen de creatieve broedplaats gedwongen werd te stoppen. 

Dat deze factor een rol speelt bij het wel/niet meenemen bij toekomstige gebiedsontwikkeling blijkt namelijk wanneer naar 

De Vechtclub XL wordt gekeken.  Dat de vijf factoren ook op elkaar invloed hebben blijkt wederom wanneer naar de 

gebiedsontwikkeling bij De Vechtclub XL wordt gekeken. 

 

Rondom de gebiedsontwikkeling van de Merwedekanaalzone, waar De Vechtclub XL is gesitueerd, is een andere 

ontwikkeling gaande. Hier heeft de factor politiek draagvlak op een positieve invloed gehad, als het gaat om de toekomst 

van een creatieve broedplaats. De Merwedekanaalzone is een gebied dat ligt naast het Merwedekanaal en is aangewezen 

voor binnenstedelijke herontwikkeling. Hierbij wordt samengewerkt tussen de verschillende projectontwikkelaars die 

eigendom hebben in het gebied en de gemeente. In de Merwedekanaalzone worden 6.000 tot 10.000 woningen gebouwd 

(Gemeente Utrecht, 2017). Het plangebied is opgedeeld in drie verschillende gebieden. In deelgebied vijf (zie afbeelding 

3.1), waar ook De Vechtclub XL is gevestigd, bevinden zich veel tijdelijke gebruikers. Op het OPG-terrein, waar De Vechtclub 

XL is gevestigd, bevinden zich onder andere een boulderhal, skatehal en andere bedrijfsverzamelgebouwen. Momenteel 

wordt gekeken naar het behoud van enkele gebruikers in het gebied (Gemeente Utrecht, 2018), waaronder De Vechtclub 

XL. De gemeente wil graag proberen De Vechtclub XL in het gebied te behouden, omdat zij deze van waarde achten voor 

het gebied: 

 

“Zelfs de marktpartijen zien er de waarde van in. Die normaal gewoon geld wil verdienen. Door de ‘place making’ vanuit de 

bestaande situatie. Dat heeft gewoon een commerciële waarde gekregen.” (Marcel Janssen, Gemeente Utrecht)  

 

Uit bovenstaande quote blijkt dat zowel de ontwikkelaars en de gemeente de meerwaarde inzien van De Vechtclub XL. 

Doordat De Vechtclub XL ruimte biedt voor grote evenementen en horeca, heeft het waarde voor zowel het gebied als heel 

de stad. Dit wordt ook ingezien door de ontwikkelaars en de gemeente, iets wat niet gezien werd bij Eiland 8. De 

aanwezigheid van ruimte voor grote evenementen en horeca kan dus mogelijk van invloed zijn op de beslissing om een 

creatieve broedplaats juist wel mee te nemen bij toekomstige gebiedsontwikkeling. Onder andere doordat De Vechtclub XL 

van waarde is voor heel de stad en dit ook een positieve invloed heeft op de waarde van omliggende woningen. Deze ruimte 

voor evenementen en de aanwezigheid van horeca zorgt voor een aantrekkingskracht vanuit heel de stad. Het is hierdoor 

een gewilde plek om naar toe te gaan. Dit is ook iets wat Marion Jacobse, directrice van Eiland 8, onderschrijft: 

 

“Dan was de uitstraling veel groter geweest. Als dit Babel (een andere broedplaats met een grote evenementenruimte) was 

geweest, dan hadden ze het zeker geweten. Als we dat soort uitstraling hadden kunnen creëren. Dan hadden ook mensen 

uit andere steden kunnen komen kijken.” (Marion Jacobse, directrice Eiland 8)  

 

Hiernaast kan de factor Politiek draagvlak, die een rol speelt bij gebiedsontwikkeling van invloed zijn op de beslissing om 

De Vechtclub XL mee te nemen in de toekomstige gebiedsontwikkeling. Het blijkt dat De Vechtclub XL goede contacten 

heeft met de gemeenteraad, waardoor de raad stuurt op het behoud van deze creatieve broedplaats in de 

Merwedekanaalzone.  

 

“De Vechtclub XL wordt genoemd in het coalitieakkoord. Ze hebben ontzettend goeie connecties in de raad en in het college. 

Op politiek gebied hebben zij een ontzettend goeie lobby gecreëerd.” (Geert Lamers, Janssen & De Jong ontwikkeling) 

 

Het behoud van De Vechtclub XL binnen de Merwedekanaalzone heeft ook weer invloed op de andere factoren zoals 

financiële haalbaarheid en ontwerp. De financiële haalbaarheid binnen de Merwedekanaalzone is een belangrijke factor in 

het plan en lastig te realiseren (Interview Geert Lamers, Janssen & De Jong Projectontwikkeling). Doordat het een 

binnenstedelijke ontwikkeling is zijn er veel bestaande gebouwen, bestaande gebruikers en verschillende grondeigenaren. 

Deze zaken zorgen allemaal voor hoge kosten, aangezien er bestaande gebouwen moeten worden gesloopt en grondprijzen 
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hoog zijn. Ook heeft de Gemeente Utrecht de wens om te verdichten (Gemeente Utrecht, 2017) in de Merwedekanaalzone. 

Verdichten betekent relatief veel bouwvolume en relatief weinig verkoopmeters. En daarbij moeten er ook nog voorzieningen 

en hoogwaardige openbare ruimte worden gerealiseerd. Qua ontwerp betekent dit dat er veel de hoogte in zal worden 

gebouwd om deze verdichting te realiseren en daarnaast genoeg openbare ruimte te behouden.  

 

“Je kan je voorstellen als je hoogwaardige woningen gaat bouwen om de dichtheid te verantwoorden, en je kan er een derde 

sociale huurwoningen van maken. Die sociale huurwoningen moeten ook nog eens groot zijn. Dan wordt dat lastig. Dan krijg 

je een complex scenario. Daarnaast staat of valt het op welke waarde je inkoopt.” (Geert Lamers, Janssen & De Jong 

projectontwikkeling) 

 

Uit bovenstaande quote blijkt ook dat het een lastige puzzel is qua financiële haalbaarheid in combinatie met het programma. 

Dit is iets wat vaker te zien is bij binnenstedelijke herontwikkeling, door onder andere hoge verwervingsprijzen en 

saneringskosten (Bregman & De Win, 2005). Vanuit de gemeente is een sociale huur quotum opgelegd van een derde van 

het totale programma. Dit drukt de opbrengsten van een grondexploitatie waarbij de kosten al vaak hoog zijn door 

eerdergenoemde redenen als hoge grondprijzen en veel verschillende eigenaren. Dit maakt het qua financiële haalbaarheid 

een lastige puzzel, zeker wanneer er vanuit het de gemeenteraad en het college van B&W wordt gestuurd op het behoud 

van De Vechtclub XL, Waarbij behoud leidt tot potentieel verlies van commercieel nieuwbouw programma. Toch zorgt De 

Vechtclub XL voor een waarde verhoging van nabijgelegen woningen en voor een aantrekkingskracht naar het gebied: 

 

“Doordat er een goed restaurant bij zit en een leuke brouwerij. Dat zorgt voor waarde aan de woningen. En daar willen 

mensen wel wonen.” (Marcel Janssen, Gemeente Utrecht) 

 

Hierbij komt weer naar voren dat de horecagelegenheden die zich hebben ontwikkeld bij De Vechtclub XL van waarde zijn 

voor het gebied. Uit de theorie blijkt dat de factor lokale wet- en regelgeving de omgevingsrechtelijke bepalingen zijn die 

gelden voor het gebied. Voor de Merwedekanaalzone gelden hier een aantal “regels” die ook weer invloed hebben op de 

andere factoren. Zo wil de gemeente Utrecht van de Merwedekanaalzone een nieuwe wijk maken waar pijlers als 

duurzaamheid, beeldkwaliteit en mobiliteit voorop staan (Interview Geert Lamers, Janssen & de Jong projectontwikkeling; 

Gemeente Utrecht, 2017). Deze pijlers zijn van invloed op bijvoorbeeld het ontwerp en de financiële haalbaarheid, aangezien 

zulke regels gericht op duurzaamheid bijvoorbeeld ook zorgen voor hogere kosten.  

 

Wanneer de creatieve broedplaatsen Eiland 8 en De Vechtclub XL worden vergeleken op basis van het proces om de 

creatieve broedplaatsen wel of niet mee te nemen in de toekomstige gebiedsontwikkeling blijkt dat er enkele kenmerken van 

de types broedplaatsen van invloed zijn op enkele factoren die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling. Deze kenmerken zijn 

zowel ruimtelijk kenmerken als economische kenmerken. Doordat De Vechtclub XL meer gericht is op professionele 

creatieve ondernemers en deze professionaliteit ook echt stimuleert, heeft het een grotere economische waarde dan Eiland 

8, die zich vooral richt op beginnende kunstenaars en creatieve ondernemers.  

 

Wanneer het gaat om ruimtelijke kenmerken heeft De Vechtclub XL ten opzichte van Eiland 8 ruimte voor grote evenementen 

en horecagelegenheden. Deze ruimtelijke kenmerken zorgen voor een waarde voor heel de stad. Bij Eiland 8 is de 

schaalgrootte van de waarde kleiner, vanwege de afwezigheid van een evenementenruimte en horeca. Deze ruimtelijke 

kenmerken hebben een uitstralingseffect op heel de stad, terwijl Eiland 8 alleen een uitstralingseffect voor de buurt had. Dit 

uitstralingseffect kan gezien worden als een vorm van ‘place making’ of organische gebiedsontwikkeling (Durmaz et al., 

2010). Deze ruimtelijke kenmerken waardoor de creatieve broedplaats voor een organische ontwikkeling heeft gezorgd heeft 

ook weer invloed op de factoren politiek draagvlak en financiële haalbaarheid. Doordat De Vechtclub XL een uitstralingseffect 

voor heel de stad heeft willen de gemeenteraad en het college van B&W deze plek graag behouden voor de stad. Wanneer 

de ontwikkelaars hier rekening mee moeten houden heeft dit ook weer invloed op de financiële haalbaarheid. De creatieve 

broedplaats in het gebied behouden betekent mogelijk een lagere opbrengst, omdat woningbouw op de plek van de 

broedplaats mogelijk meer zou opbrengen. Doordat De Vechtclub XL kan worden gezien als een plek waar veel mensen op 

afkomen en als een plek waar mensen graag bij in de buurt willen wonen, heeft dit echter ook invloed op de waarde van de 

woningen die worden gebouwd. Vanwege de aantrekkingskracht wordt het voor ontwikkelaars aantrekkelijker om de 

creatieve broedplaats te behouden.  
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4.2 Arnhem 
 

4.2.1. Type creatieve broedplaatsen 

 

4.2.1.1. Coehoorn Centraal 

Coehoorn Centraal is een creatieve broedplaats die is opgericht in 2013. Het project is opgezet door Peter Groot & Paul de 

Bruijn. Het project kreeg een huurcontract van vijf jaar, maar deze is eind 2018 verlengd met vijf jaar. Coehoorn Centraal 

bestaat uit zes gebouwen, inclusief een horecagelegenheid genaamd Stella by Starlight en een park (Coehoorn park) dat 

publiekelijk toegankelijk is (Coehoorn Centraal, 2018). De panden worden gebruikt als werkplekken voor creatieve 

ondernemers, die zich bezighouden met verschillende creatieve disciplines. Zo huisvest Coehoorn Centraal onder andere 

grafische vormgevers, architectenbureaus en modeontwerpers. Coehoorn Centraal richt zich bij het aantrekken van 

creatieve ondernemers  op groei en commercieel succes van deze ondernemers. Zo zijn er enkele ondernemers die voor 

zichzelf zijn begonnen en nu doorgegroeid zijn naar bedrijven met werknemers van tien tot vijftien werknemers.  

 

“We merken dat een aantal ondernemers ongelooflijk is gegroeid. Er zijn regelmatig vacatures. Sommigen hebben nu tien 

tot vijftien mensen in dienst en die kwamen met z’n tweeën. Er was bijvoorbeeld een onderneming vijf jaar geleden, die naar 

ons toe kwam en zei dat ze leuke ideeën hadden maar geen geld. Toen twijfelden we eerst, maar uiteindelijk hebben we 

toch een behoorlijk grondoppervlak beschikbaar gesteld, onder voorwaarde dat ze interessante activiteiten organiseerden 

voor de ondernemers of de buurt.” (Paul de Bruijn, Coehoorn Centraal) 

 

Uit bovenstaande quote blijkt tevens dat naast commercieel succes en groei van de ondernemers binnen Coehoorn Centraal, 

activiteiten organiseren voor de buurt ook belangrijk is. Hierbij is bijvoorbeeld het Coehoorn park een belangrijke spil in. 

Deze ruimte biedt ruimte om  evenementen te organiseren voor zowel de buurt als voor heel de stad. Zo is er  in 2018 een 

4 mei-Herdenking geweest, die voor heel de stad toegankelijk was. Ook is er recent een filmzaal geopend in een van de 

gebouwen van Coehoorn Centraal. Daar worden nu films van filmmakers uit Gelderland vertoond. Ook heeft Coehoorn 

Centraal contact met de hogescholen Artez (Hogeschool voor Kunsten) en de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen). 

Deze scholen zien Coehoorn Centraal als een belangrijke vervolgstap. Een plek waar afgestudeerden terecht kunnen. 
 

“Sterker nog, een directielid van Artez en ook van de HAN zit bij ons in de raad van toezicht. Ik vind het zelf een uitstekende 

ontwikkeling. Artez dreigde ooit uit Arnhem weg te gaan. En ik wil niet zeggen dat Coehoorn de reden is dat ze er nog zitten, 

maar het feit dat zo’n incubator (Coehoorn) vlak bij de hogeschool zit vi. En de HAN zit wat verder weg van ons, maar zij 

zeggen ook: voor startups is dit een belangrijk 

ecosysteem.” (Paul de Bruijn, Coehoorn Centraal) 

 

Wanneer wordt gekeken naar bovenstaande paragrafen 

kan geconcludeerd worden dat Coehoorn Centraal 

onder het type ‘Attract’ valt. Kenmerkend voor het type 

broedplaats ‘Attract’ is bijvoorbeeld de aanwezigheid 

van horeca en ruimte voor evenementen. Bij Coehoorn 

Centraal zit het café Stella by Starlight en is er naast een 

filmzaal en een publiek park ook een zaal die kan 

worden verhuurd voor grote evenementen. Ook komt het 

type ondernemers overeen met de ondernemers die zich 

volgens Bureau Buiten (2017) vaak bevinden in een 

Attract-broedplaats. De ondernemers van Coehoorn 

Centraal zijn vooral ondernemingen die zijn gericht op 

commercieel succes en professionalisering en zijn door 

de jaren heen ook gegroeid. Hiernaast heeft Coehoorn 

Centraal goed contact met meerdere hogescholen in 

Arnhem (Artez & HAN). De hogescholen zien ook de 

waarde in van de aanwezigheid van een plek als 

Coehoorn Centraal.  

 

 

 

 

Afbeelding 4.4 Coehoorn Centraal (Bron: Gebiedsvisie 

Coehoorn, 2019) 
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4.2.1.2. KW37 

De tweede broedplaats die in Arnhem is onderzocht is KW37. KW37 is een creatieve broedplaats die vooral bestaat uit 

beeldhouwers en andere beeldende kunstenaars (KW37, 2017). Momenteel bestaat KW37 uit ongeveer tien bewoners die 

allen kunstenaars en creatieve ondernemers zijn. KW37 is ooit ontstaan uit de behoefte voor betaalbare alternatieve 

werkruimtes voor beeldhouwers. De beschikbare atelierruimtes in Arnhem waren niet geschikt vanwege de geluids- en 

stofoverlast die wordt veroorzaakt door het beeldhouwen. KW37 vestigde zich daardoor aan de rafelranden van de stad. In 

1992 is KW37 begonnen op een voormalig defensieterrein in Arnhem, waarna het drie keer heeft moeten verhuizen. Van 

2009 tot 2018 zaten zij gevestigd op de VINEX-locatie Schuytgraaf in Arnhem. Nu hebben ze voor twee jaar een huurcontract 

op een braakliggend terrein in Presikhaaf (afbeelding 4.5). In de tijd dat KW37 op de VINEX-locatie Schuytgraaf gevestigd 

was, heeft het verschillende activiteiten voor deze VINEX-locatie georganiseerd. Het idee was om te zorgen voor beleving 

in de Vinex wijk die nog in ontwikkeling was. Er werden verschillende activiteiten voor de buurt georganiseerd: 

 

“Er was ook een kinderopvang in de buurt. En daar kwamen dus allemaal kinderen van, en we hebben een beeldentuin 

gemaakt waar mensen vrij konden rondlopen en waar kinderen konden spelen. En we hebben nog veel meer zaken gemaakt, 

een “belevingspad”. Iedereen kon er vrij rondlopen. In de zomer deden we een keer per maand iets. Daar kwamen mensen 

hun verjaardag vieren. En we hebben een “mancave club” gehad. Dat was gevraagd vanuit de Protestantse kerk, die wilden 

graag een mannendag organiseren.” (E. Pietersen, KW37) 

 

De activiteiten die werden georganiseerd waren echt op de buurt gericht en niet direct op heel de stad Arnhem. Iedereen 

was welkom om langs te komen, maar de activiteiten beperkten zich vooral tot de buurt zelf. Ook waren de activiteiten voor 

de buurt niet de insteek van de creatieve broedplaats zelf. De insteek van de creatieve broedplaats is “ruimte voor 

experimenteren” (KW37, 2017).  Veel ondernemers van KW37 doen er ook werk naast om zo bezig te kunnen blijven met 

KW37 en het “ruimte voor experimenteren”. Als je dit vergelijkt met Coehoorn Centraal, waar de ondernemers bezig zijn met 

commercieel succes en door willen groeien, hebben de ondernemers van KW37 een andere insteek. Het organiseren van 

activiteiten voor de buurt wordt ook vooral gestuurd vanuit de gemeente en is niet direct de insteek van KW37 zelf: 

 

“Gewoon je werk kunnen maken zonder dat je belemmerd wordt. Iedereen werkt hiernaast ook ergens anders. Ik zit zelf ook 

in de festivalbouw. Hiernaast doe ik onderhoud voor de gemeente en dan kan ik daar de rest van het jaar leven. Meer heb 

ik ook niet nodig. Kunst verkopen is ook geen gegarandeerde inkomst. Het gaat meer om de plek en je eigen ding kunnen 

doen. En de gemeente vind dat wel leuk, maar dan moet er wel iets gedaan met de buurt of iets dergelijks. Vandaar die 

beeldentuin. Of we doen ook een paar open dagen etc. Maar het is niet de onderliggende business.” 

 

KW37 kan worden getypeerd als een “Interact” broedplaats. De creatieve broedplaats werd geplaatst in een nog 

onderontwikkelde wijk waar nog weinig te doen was en weinig voorzieningen aanwezig waren. Een van de kenmerken van 

een “Interact” broedplaats is dat deze een positieve ontwikkeling kan geven aan een buurt die nog in ontwikkeling is of waar 

een sociaaleconomische opgave ligt (zoals dus ook Eiland 8 in Utrecht). Wanneer wordt gekeken naar de ondernemers van 

KW37 en deze worden vergeleken met de typologie van ondernemers uit het theoretisch kader kan gesteld worden dat de 

leden van KW37 behoren tot het type ondernemer dat niet is gericht op commercieel succes en gericht is op kunst als 

experiment en niet kunst als “business” (Bureau Buiten, 2017). De leden van KW37 zien de creatieve broedplaats als een 

plek waar ze kunnen ontwikkelen en experimenteren, maar niet hoeven door te groeien naar en succesvolle commerciële 

onderneming. Uit bovenstaande bevindingen kan dus worden gesteld dat KW37 behoort tot het type “Interact”, omdat het 

vooral gericht is op ontwikkeling van de omliggende buurt en dat hiernaast de kunstenaars niet bezig zijn met commercieel 

succes maar vooral met het creëren van kunst binnen de broedplaats zelf.  

 

4.2.2. Economisch bereik en uitstralingseffect 

Dat KW37 vooral activiteiten heeft georganiseerd voor de omliggende buurt en dit niet de primaire insteek is voor de 

broedplaats heeft invloed op het economisch bereik en uitstralingseffect van KW37. De schaalgrootte van het 

uitstralingseffect van KW37 is vooral beperkt gebleven tot de Vinex wijk Schuytgraaf, waarin KW37 gevestigd was. Doordat 

de creatieve broedplaats vooral naar binnen is gericht en focust zich op een netwerk met de buurt en binnen de creatieve 

broedplaats. Hierdoor is het economisch bereik beperkt. De leden van KW37 zijn niet gericht op commercieel succes of 

doorgroeimogelijkheden. Coehoorn Centraal heeft als “Attract” creatieve broedplaats een veel groter economische bereik. 

Doordat er in Coehoorn Centraal veel ondernemers zitten die gericht zijn op commercieel succes en hierbij ook mogelijk 

doorgroeien tot een bedrijf met een groot netwerk en meerdere medewerkers. Door deze groei ontstaat er werkgelegenheid 

voor de creatieve industrie. Hiernaast is Coehoorn Centraal ook een belangrijk schakel voor Artez. Afgestudeerden van 

Artez kunnen mogelijk terecht bij Coehoorn Centraal als ondernemer of bij een van de ondernemingen die er al zit. Coehoorn 

Centraal is bezig een internationaal netwerk op te zetten met Düsseldorf. Zo kunnen de ondernemers van Coehoorn Centraal 
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mogelijk internationaal doorgroeien. Het economisch bereik van Coehoorn Centraal is dus aanzienlijk groter dan die van 

KW37 wanneer wordt gekeken naar bijvoorbeeld groei en werkgelegenheid.  

 

Ook het uitstralingseffect van KW37 is veel kleiner dan die van Coehoorn Centraal. KW37 was vooral een plek waar de 

bewoners van de wijk Schuytgraaf terecht konden. Coehoorn Centraal heeft daarentegen een uitstralingseffect voor heel de 

stad Arnhem. Dit komt onder andere door de bereikbare locatie, Coehoorn park en de mogelijkheid tot zaalverhuur. 

Coehoorn Centraal ligt namelijk naast Arnhem Centraal. Door de centrale ligging van Coehoorn Centraal in de stad en de 

aanwezigheid van Coehoornpark is het een aantrekkelijke plek voor inwoners van de stad als daarbuiten. In Coehoorn park 

is ook de ruimte om evenementen te organiseren zoals festivals en andere activiteiten. Zo is er vorig jaar ook een 4 mei 

Herdenking georganiseerd waarbij ook vluchtelingen aanwezig waren (Interview Paul de Bruijn, Coehoorn Centraal). Dit lag 

gevoelig in de stad en was eigenlijk nergens mogelijk, maar wel bij Coehoorn Centraal. Ook heeft Coehoorn Centraal zalen 

te huur, voor onder andere symposia en andere evenementen. Zo zijn ze onlangs gestart met filmavonden van het “Gelders 

doek.” Bij deze filmavonden worden films van lokale regisseurs vertoond. Al deze zaken zorgen ervoor dat Coehoorn 

Centraal een aantrekkingskracht heeft vanuit heel de stad en zelfs daarbuiten, waardoor het een uitstralingseffect heeft voor 

heel de stad. Bij KW37 blijft het uitstralingseffect beperkt tot de directe omgeving.  

 

4.3.3. Factoren gebiedsontwikkeling en samenwerking actoren 

KW37 was voorheen gevestigd in de wijk Schuytgraaf, een Vinex wijk in Arnhem-zuid. De broedplaats was daar acht jaar 

lang gevestigd voordat het gedwongen werd te verhuizen. Het plan was altijd al dat KW37 uiteindelijk zou vertrekken uit de 

Schuytgraaf, maar door de crisis werd dit langer dan gepland. Het originele plan was dat ze vijf jaar in de Schuytgraaf zouden 

zitten, wat uiteindelijk acht jaar werd. Momenteel worden er nu woningen gerealiseerd op de plek waar KW37 gevestigd 

was. Deze plek was vanuit het bestemmingsplan al aangewezen voor woningbouw en was ook opgenomen in het 

programma. Er worden ongeveer 4.000 woningen gerealiseerd in Schuytgraaf aan de hand van een traditionele 

gebiedsontwikkeling, waarbij de gemeente het plan grotendeels zelf heeft gemaakt en uitgevoerd (Gemeente Arnhem, 

2012). Een groot deel van de 4.000 woningen is al gerealiseerd (Gemeente Arnhem, 2012). Hiervan is 30 procent sociale 

huur. Het plan om woningen te ontwikkelen op de plek waar KW37 was gevestigd,  was ook al meegenomen in de 

grondexploitatie. Daarom zou het behoud van KW37 invloed hebben op de financiële haalbaarheid (Interview Jeroen van 

de Kamp, Movares). Het plan is altijd geweest dat KW37 verhuisde wanneer de woningen werden gerealiseerd in het gebied. 

Dit is ook gebeurd, alleen later dan gepland vanwege de crisis. Toch was er een politieke weerstand toen KW37 uiteindelijk 

moest verplaatsen. Nadat bekend werd dat KW37 vanaf 1 september 2018 moest verplaatsen en er nog geen nieuwe locatie 

was gevonden werd er een motie ingediend bij de gemeenteraad (Interview Jeroen van de Kamp, Movares). Deze motie 

hield in dat Arnhem kunstenaars wilde behouden voor de stad. Toen deze motie werd aangenomen is op het laatste moment 

een nieuwe locatie gevonden voor KW37, namelijk op een braakliggend terrein in de wijk Presikhaaf (zie afbeelding 4.5). 

 

“Toen hebben zij een politieke lobby georganiseerd, daar kwam ook een motie uit. Die is in juni (2018) aangenomen, waarin 

de raad de gemeente opriep de kunstenaars te behouden. En zorg te dragen dat ze elders een plek konden vinden. En toen 

is eigenlijk de regie op een alternatieve zoeklocatie geadopteerd door de gemeente.” (Jeroen van de Kamp, Movares)  

 

Hieruit blijk dat de factor politiek draagvlak van invloed is. Het huurcontract van KW37 liep af en dat wist de creatieve 

broedplaats  ook. Doordat zij nog geen nieuwe locatie hadden gevonden, kwam er druk achter te staan en hebben ze een 

politieke lobby gevoerd naar de gemeenteraad toe, om zo snel mogelijk een nieuwe locatie te vinden (Interview Jeroen van 

de Kamp, Movares). Toen is er vanuit de gemeenteraad met een motie gestuurd op het begeleiden van KW37 naar een 

nieuwe locatie. 
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Afbeelding 4.5: Locatie KW37 (Bron: Google Maps, 2019) 

 

Nu is KW37 gevestigd in de wijk Presikhaaf voor twee jaar (Afbeelding 4.5). Er wordt nu gekeken of KW37 daar na twee jaar 

zich permanent kan vestigen. Dit wordt gedaan door Jeroen van de Kamp, die vanuit Movares door Gemeente Arnhem is 

ingehuurd om een gebiedsvisie op te stellen voor de plek waar KW37 tijdelijk gevestigd is. Aan het definitief vestigen van 

KW37 in  liggen een aantal voorwaarden ten grondslag. Momenteel zitten er in het gebied ook andere gebruikers. Zo zit er 

onder andere nog een bedrijventerrein met enkele bedrijven, een moskee en een woonwagenkamp. Met al deze huidige 

gebruikers wordt gesproken over wat zij willen in de toekomst. Aan de hand hiervan wordt gekeken wat voor ideeën de 

gebruikers hebben voor de toekomst. Zo heeft KW37 al aangegeven dat ze willen blijven en heeft de moskee bijvoorbeeld 

laten blijken dat ze een nieuwe moskee willen laten bouwen. Wat er uiteindelijk gebeurt, hangt af van wat de gemeenteraad 

over het gebied besluit en of deze ideeën ook kunnen worden meegenomen. De gemeenteraad besluit namelijk wat het 

programma en de functie van het gebied gaat worden. Ook kan het zo zijn dat de gemeente besluit de grond te verkopen 

aan een private ontwikkelaar, die zijn eigen visie heeft op de ontwikkeling van het gebied.  

 

Het is momenteel nog onzeker wat er in het gebied gaat gebeuren. Wel is duidelijk dat de gemeenteraad de waarde inziet 

van KW37 als plek voor de buurt. Dit blijkt zowel uit het interview met Jeroen van de Kamp als de motie die is aangenomen 

door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarin uitgesproken dat het KW37 wil behouden voor de stad. Mogelijk 

kunnen ze op de huidige locatie blijven. Wanneer blijkt dat ze niet binnen de plannen passen, wordt er een nieuwe 

(permanente) plek gezocht. Vanuit de factor politiek draagvlak wordt er gestuurd op behoud van KW37. Wanneer KW37 

gevestigd blijft op de huidige locatie heeft dit ook invloed op andere factoren zoals financiële haalbaarheid en programma. 

Wanneer KW37 namelijk binnen het gebied behouden wordt zorgt dit voor minder inkomsten, aangezien ze een lage 

huurprijs betalen, en mogelijke woningbouw meer oplevert. Dit heeft dan ook weer invloed op het programma, omdat er 

minder ruimte is voor andere functies. Wanneer besloten wordt KW37 te behouden op de huidige locatie waar ook woningen 

kunnen worden gebouwd, heeft dit invloed op de opbrengsten vanuit het gebied, omdat woningen meer opleveren dan een 

creatieve broedplaats. Dan moet de gemeente een afweging maken of de waarde van KW37 opweegt tegenover de lagere 

opbrengsten. Het is dus vanuit de gemeente gezien ook een lastig vraagstuk. Binnen de gemeente zijn veel verschillende 

afdelingen die ook allemaal andere belangen hebben. Zo is er bijvoorbeeld de afdeling Vastgoed, die de waarde van de 

grond tegen een zo’n hoog mogelijke prijs wil verkopen. Maar de afdeling Cultuur wil juist graag de broedplaatsen behouden 

(Interview Paul de Bruijn, Coehoorn Centraal). Deze afwegingen zorgen binnen de gemeente ook voor discussie, wat ook 

bij Coehoorn Centraal het geval is.  
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Coehoorn Centraal bracht op 1 mei 2018 naar buiten dat ze stopten omdat de gesprekken met de gemeente stuk liepen 

over de toekomst van Coehoorn Centraal. Toen het bericht naar buiten werd gebracht dat Coehoorn Centraal ging stoppen 

is er een spoeddebat ingelast waar een motiestemming uit is gekomen. Deze motie stuurde op dat Coehoorn Centraal moest 

worden behouden voor Arnhem. Deze motie werd aangenomen met 34 van de 36 stemmen (Interview Paul de Bruijn, 

Coehoorn Centraal). Hierna zijn er nieuwe onderhandelingen gestart en is er een gebiedsvisie opgesteld samen met de 

gemeente, wat een uniek geval is, dat een onderneming samen met de gemeente een gebiedsvisie opstelt. In deze 

gebiedsvisie staat onder andere dat de bestaande kwaliteiten en karakteristieken van Coehoorn moeten worden 

aangegrepen en versterkt om zo een stedelijk milieu te creëren waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd (Gemeente 

Arnhem & Coehoorn Centraal, 2019). De gebouwen die momenteel door Coehoorn Centraal worden gebruikt blijven staan. 

Het behoud van Coehoorn Centraal heeft dus invloed op de factor ontwerp. Mogelijk worden bovenop deze gebouwen 

woningen gerealiseerd in de vorm van (sociale huur) appartementen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om 

grondgebonden woningen toe te voegen aan het gebied (Gemeente Arnhem, 2019). Wanneer wordt gekeken naar het 

programma van deze nieuw toe te voegen woningen en appartementen worden De Arnhemse Woonprincipes 2025 

(Gemeente Arnhem & Coehoorn Centraal, 2019) aangehouden. In dit beleid wordt gestreefd om minimaal 30 procent sociale 

woningen te realiseren bij nieuwe ontwikkelen, wat dus ook van toepassing zal zijn op Coehoorn. Hiernaast wordt er een 

CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) ontwikkelt die in de plint ruimte biedt voor collectieve- en werkruimtes. Het 

uitgangspunt van de toekomstige ontwikkelingen is dat er ruimte blijft voor de creatieve bedrijvigheid en dat dit wordt 

uitgebreid met woningen zodat er een levendige stadswijk ontstaat.  

 

 

Dat de bestaande gebouwen niet worden gesloopt heeft verder invloed op het ontwerp (Afbeelding 4.6) als zowel de 

financiële haalbaarheid. Uit de gebiedsvisie komt naar voren om Coehoorn Centraal in de bestaande gebouwen te laten 

zitten en deze gebouwen zoveel mogelijk aan het Coehoorn park te laten grenzen (Gemeente Arnhem, 2018; Afbeelding 

4.6). Zo blijft de verbinding tussen Coehoorn Centraal en het park bestaan. Dit is ook te zien in de afbeelding, waarbij het 

park wordt uitgebreid. De gebouwen van Coehoorn Centraal zijn paars omcirkelt. Deze panden blijven in de toekomst van 

Coehoorn Centraal, of worden uitgebreid. Maar dat deze gebouwen blijven staan met de huidige huurders van Coehoorn 

Centraal erin heeft invloed op financiële haalbaarheid van de ontwikkeling van het gebied.  

 

“Dat is een interessant vraagstuk, de huurprijzen zijn nu laag. Omdat ze ook in panden zitten van een lage kwaliteit. Het is 

allemaal oud en vrijwel afgeschreven. En straks ga je nieuw vastgoed maken. En daar hoort ook een andere prijs bij. Dat 

vind ik ook wel een vraag. Je kan wel van alles willen hier, maar het moet financieel wel kunnen hier.” (Michel Rauwers, 

Gemeente Arnhem) 

 

Afbeelding 4.6 (Bron: Gebiedsvisie Coehoorn, 2019) 
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De creatieve ondernemers van Coehoorn Centraal betalen nu een lage huurprijs. Wanneer er nieuw vastgoed wordt 

toegevoegd aan het gebied stijgt ook de waarde van de panden waar nu de creatieve ondernemers zitten. De vraag is of er 

verantwoord kan worden dat de huurprijzen van deze panden laag blijven. Ook wordt er een aantal panden verkocht aan 

Coehoorn Centraal. Binnen de gemeente is veel discussie over deze ontwikkelingen.  

 

Er zijn bijvoorbeeld de afdelingen vastgoed, economie en grondzaken. Die hebben allemaal verschillende belangen. Dus 

dan zegt bijvoorbeeld de afdeling vastgoed, wij moeten de maximale grondprijs realiseren, want dat is goed voor de 

inkomsten van de stad. Maar er zijn ook afdelingen die zeggen, bijvoorbeeld afdeling economie, dit is goed voor de 

werkgelegenheid. (Paul de Bruijn, Coehoorn Centraal) 

 

Dit is ook iets wat onderschreven wordt door Michel Rauwers, die vanuit de gemeente als projectmanager aan de 

ontwikkeling van Coehoorn werkt.  

 

“Het draait ook om de locatie. En dit hier is gewoon een triple A locatie. En daar horen ook eigenlijk hoge huurprijzen bij. We 

kijken ook wat kunnen we daar nou aan doen als gemeente. Maar ik blijf er ook bij dat  je als gemeente de taak hebt om 

iedereen gelijk te behandelen.” (Michel Rauwers, Gemeente Arnhem) 

 

Wanneer wordt gekeken naar de laatste factor, lokale wet- en regelgeving¸ heeft deze op een unieke manier invloed op de 

ontwikkeling van de creatieve broedplaats Coehoorn Centraal. De factor lokale wet- en regelgeving is de 

omgevingsbepalende factor. Er is in samenwerking met de huidige gebruikers (Coehoorn Centraal) een gebiedsvisie is 

opgesteld, waar richtlijnen in staan voor de toekomstige ontwikkeling. Dit is een unieke situatie in Nederland, wanneer het 

gaat om de factor lokale wet- en regelgeving. Dat deze gebiedsvisie is opgesteld samen met de creatieve broedplaats, komt 

ook weer door de invloed van de factor politiek draagvlak. Er is gebleken dat Coehoorn Centraal een grote politieke invloed 

heeft.  

 

In de gebiedsvisie, die samen met Coehoorn Centraal is opgesteld, wordt gestuurd op het behoud van Coehoorn Centraal. 

Het behoud hiervan heeft weer invloed op de andere factoren zoals programma, financiële haalbaarheid en ontwerp. Maar 

de factor lokale wet- en regelgeving heeft ook weer een andere invloed. Zo zegt Michel Rauwers, projectmanager Coehoorn, 

dat er bij de gebiedsontwikkeling kan worden gekeken naar een nieuwe mobiliteitsvorm, bijvoorbeeld in de vorm van 

deelauto’s. Dit zou passen bij het vooruitstrevende en creatieve imago dat Coehoorn momenteel uitstraalt (Interview Michel 

Rauwers, Gemeente Arnhem). Dit is echter door bestaande wet- en regelgeving niet mogelijk, omdat de gemeente Arnhem 

nog steeds een parkeernorm van één op één hanteert.  Dit houdt in dat voor elke woning een parkeerplaats aanwezig moet 

zijn.  

 

Wanneer de ontwikkelingen rondom Coehoorn Centraal en KW37 worden vergeleken, valt op dat de factor politiek draagvlak 

bij beide broedplaatsen van invloed is. Doordat KW37 een politieke lobby is gaan voeren, is er vanuit de gemeenteraad 

gestuurd op het behoud van KW37 in Arnhem. Daarnaast heeft de organisatie van KW37 hulp gekregen van de gemeente 

bij het vinden van een nieuwe locatie, terwijl dit geen gemeentelijke taak is. Ook wordt nu door de politieke lobby van KW37 

gekeken of ze op hun nieuwe locatie permanent kunnen blijven. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt er bekeken of dit bij 

de daaropvolgende locatie wel mogelijk is. De factor politiek draagvlak heeft indirect weer invloed op de andere factoren, 

zoals lokale wet- en regelgeving (kijkend naar de gebiedsvisie die door Coehoorn Centraal en de gemeente is opgesteld), 

die weer invloed heeft op programma, financiële haalbaarheid en ontwerp. Bijvoorbeeld is de financiële haalbaarheid lastiger 

te realiseren, aangezien een creatieve broedplaats minder opbrengsten oplevert, dan bijvoorbeeld woningen. Ook wanneer 

KW37 gevestigd blijft op de huidige locatie in Presikhaaf, heeft dit invloed op hoe het gebied eruit komt te zien, dus op het 

ontwerp. Dit hangt voor een groot deel af van hoe de gemeenteraad over KW37 denkt. De factor politiek draagvlak is dus 

van grote invloed. Bij KW37 is de omgevingsbepalende factor niet direct van invloed, hoewel het een uitzondering is dat ze 

nu wonen in een gebied waar een bedrijfsbestemming op zit.  

 

Coehoorn Centraal kan door de factor politieke draagvlak ook gevestigd blijven in het gebied waar ze nu zijn gevestigd. Door 

meningsverschillen met de (verschillende) afdelingen, zoals bijvoorbeeld de afdeling Vastgoed (Deze afdeling was het 

bijvoorbeeld oneens met de prijzen waarvoor Coehoorn Centraal de panden huurde) binnen de gemeente, was er besloten 

om te stoppen met het project. Dit bracht vanuit de gemeenteraad een politieke weerstand op, waarbij een motie is ingediend 

waarin werd gestuurd op behoud van Coehoorn Centraal. Na deze motie is ook een gebiedsvisie opgesteld samen met 

Coehoorn Centraal, wat een unieke situatie is in Nederland. Dat de factor politiek draagvlak invloed heeft bij de toekomst 

van broedplaatsen blijkt ook uit onderstaande quote van Michel Rauwers, projectmanager vanuit de gemeente voor 

Coehoorn: 
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“Nouja, ze hebben in ieder geval de raad bespeeld. Bespeeld klinkt negatief, maar ze wisten op de goede momenten de 

goede dingen ook politiek te doen. Een van de dingen binnen de gemeente heeft ook best wel op weerstand gestuit. Maar 

zonder wrijving geen glans. Maar dan nog heeft het ook te maken met de bereidheid van de gemeenteraad. En hoe zo’n 

broedplaats zich weet te manifesteren. Hier hebben ze gewoon bepaalde kwaliteiten die helpen bij het goed neerzetten van 

zo’n idee. Of eigenlijk meer dan zo’n idee. Maar het is natuurlijk en-en. Er speelt meer. Het is ook de meerwaarde.” (Michel 

Rauwers, Gemeente Arnhem) 

 

Michel Rauwers heeft het in de bovenstaande quote ook over de meerwaarde van Coehoorn Centraal. Hier gaat het over 

het economisch bereik van Coehoorn Centraal. Het economisch bereik is bij KW37 veel minder. Coehoorn Centraal is voor 

veel beginnende ondernemers als Artez Hogeschool voor Kunsten een belangrijk startpunt en een belangrijke 

doorgroeimogelijkheid. Zo kunnen deze ondernemers beginnen in Coehoorn Centraal en hebben zij hier de mogelijkheid om 

door te groeien. Dit zorgt voor werkgelegenheid. Dit is bij KW37 niet het geval, omdat zij niet gericht zijn op groei en 

commercieel succes.  

 

“In Coehoorn zitten veel ondernemers die ook zorgen voor spin-off in Arnhem. Daar is makkelijk de meerwaarde te zien. Bij 

KW37 is het minder, het is vooral een kunstenaarskolonie. Waar ik ook wel van vindt dat die een plek moeten krijgen, maar 

het wordt wel heel lastig om die in hartje Arnhem te zetten. Of in Schuytgraaf waar gewoon woningen bedacht zijn. 

 

Bij beide creatieve broedplaatsen speelt politiek draagvlak een invloedrijke rol bij de toekomst van de broedplaats. Hierbij is 

ook weer te zien, wat in overeenstemming is met de theorie (Sorel et al., 2011), dat de factoren op elkaar invloed hebben. 

Vanuit de partij Gemeente Arnhem werd er gestuurd op het behoud van de creatieve broedplaatsen in Arnhem. Een van de 

partijen die een rol speelt bij de gebiedsontwikkeling, heeft dus invloed gehad op de factor politiek draagvlak. Vanuit de 

factor politiek draagvlak is bij Coehoorn Centraal gestuurd op een gezamenlijke gebiedsvisie, wat te maken heeft met de 

factor lokale wet- en regelgeving. Het behoud van de creatieve broedplaatsen binnen de gebieden heeft weer invloed op 

bijvoorbeeld de financiële haalbaarheid en ontwerp. Toch kan Coehoorn Centraal op de huidige plek blijven, maar moest 

KW37 verhuizen naar een andere plek. Het verschil tussen Coehoorn Centraal en KW37 zit in het economische bereik op 

het gebied van werkgelegenheid. Coehoorn Centraal is veel meer gericht op commercieel succes en groei. Coehoorn 

Centraal koopt nu ook panden van de gemeente die ze momenteel huren. Hieruit kan ook worden herleidt dat Coehoorn 

Centraal ook een goedlopende onderneming is, omdat ze de financiële middelen hebben om de panden aan te kopen. Hier 

heeft Coehoorn Centraal een voorrangspositie gekregen, doordat ze recht op eerste koop hebben (Interview Michel 

Rauwers, Gemeente Arnhem). Hieruit blijkt dat de economische waarde van Coehoorn Centraal voor Arnhem wordt ingezien 

door de gemeente. Hiernaast zorgt het park en de horeca gelegenheid voor een uitstralingseffect voor heel de stad, 

aangezien het plekken zijn waar heel de stad op afkomt. KW37 heeft dit uitstralingseffect ook, maar op een kleinere schaal. 

KW37 vervult meer een sociale functie voor de buurt en niet voor heel de stad. Dit zou mogelijk een verklaring kunnen zijn 

waarom Coehoorn Centraal kan blijven op de plek waar ze nu zitten en KW37 al meerdere malen heeft moeten verhuizen. 

Wanneer gekeken wordt naar de factoren die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling, hebben beide creatieve broedplaatsen 

invloed op de factor politiek draagvlak. Doordat Coehoorn Centraal echter een ander type creatieve broedplaats is met een 

andere meerwaarde, kan deze creatieve broedplaats mogelijk permanent in het gebied vestigen. Voor KW37 is die toekomst 

nog onzeker. 
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4.3 Amsterdam 
 

4.3.1. Type creatieve broedplaatsen 

 

4.3.1.1. Art City (NDSM-Loods) 

Art City, ook wel Kunststad genoemd, is een creatieve broedplaats die gevestigd is in de NDSM-loods op het NDSM terrein 

in Amsterdam-Noord. De creatieve broedplaats wordt beheerd door Stichting Kinetisch Noord. De stichting is ook eigenaar 

en beheerder van de NDSM-loods. Deze is van de gemeente gekocht met erfpacht. De stichting is in 2000 opgericht om de 

loods te her ontwikkelen tot een centrum voor kunst, cultuur en ambacht. De broedplaats in de loods is in 2007 gerealiseerd 

na jaren van overleggen, plannen en ontwerpen. In de broedplaats werken 250 mensen in ongeveer 85 studio’s. De 

ondernemers die in de loods werken zijn een mix van kunstenaars, designers, ambachtslieden en andere creatievelingen. 

De Kunststad is de grootste creatieve broedplaats van Europa (Interview Kim Ragetli, Stichting Kinetisch-Noord). Naast dat 

de creatieve broedplaats in de loods is gevestigd, worden er ook delen van de loods verhuurd voor evenementen, waaronder 

grootschalige festivals als DGTL, Pleinvrees en Over ’t IJ festival. Hiernaast zijn er ook verschillende ruimtes voor verhuur 

beschikbaar. 

 

 
Afbeelding 4.7 (Bron: NDSM-loods, 2019) 

In de bovenstaande afbeelding (4.7) is de plattegrond van de loods te zien. De broedplaats zelf is gecentreerd in het midden 

van de loods. De Underskate, Upperskate, Noordstrook en het Binnenplein zijn allen verhuurbare ruimtes. In de toekomst 

wordt er op de plek van de “Ijver” een horecagelegenheid gerealiseerd. Ook wordt er, zoals op de afbeelding te zien is, een 

theater gerealiseerd. De hele loods zelf is ook dagelijks geopend voor bezoekers van de NDSM werf.  

 

De creatieve broedplaats Art City kan worden gezien als een ‘Attract’ broedplaats, maar dit ligt niet direct bij de broedplaats 

zelf. De creatieve broedplaats is onderdeel van de Stichting Kinetisch Noord. Deze stichting is in het leven geroepen door 

Eva de Klerk. Zij heeft in 2000 het winnend plan ingediend aan Stadsdeel Noord voor een tijdelijke invulling van de NDSM 

werf. Voor deze tijdelijke invulling werd niet alleen de creatieve broedplaats in de loods opgericht, maar ook het skatepark 

op de werf en café Noorderlicht. Deze tijdelijke invulling heeft ervoor gezorgd dat de NDSM werf veranderde van een verlaten 

industrieterrein naar één van de culturele hotspots van Amsterdam. De stichting heeft ook de loods gekocht van de gemeente 

met erfpacht. Ze zijn dus eigenaar van de loods (Interview Kim Ragetli, Stichting Kinetisch-Noord).   

 

De NDSM werf, waarvan de NDSM loods onderdeel is, heeft een rijke geschiedenis én heeft zich door de jaren heen 

ontwikkeld als een bekende plek in Amsterdam, waar dankzij de geschiedenis en de grote evenementen, veel bezoekers op 

af komen. Deze bezoekers komen zowel uit heel de stad als daarbuiten. Ook veel toeristen komen naar de loods toe. 

Hiernaast komen er veel mensen op de festivals af die worden georganiseerd in de loods. De opbrengsten van deze 
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evenementen zijn nodig om het pand te onderhouden. In de toekomst richt de loods zich nog meer op het aantrekken van 

bezoekers, aangezien ze bezig zijn met de ontwikkeling van een horeca gelegenheid en het theater. 

 

4.1.3.2. Krux 

De andere creatieve broedplaats die is onderzocht in Amsterdam is Krux. Krux is opgericht en was gevestigd in het Cruquius 

gebied, totdat ze hier moesten wijken door de her-ontwikkeling van het gebied naar een woon-werkgebied. Krux heeft onder 

de naam ISO een doorstart gemaakt in een ander pand aan de Isolatorweg in Amsterdam Sloterdijk. De creatieve 

broedplaats Krux was een creatieve broedplaats met verschillende disciplines van kunstenaars, waaronder ontwerpers, 

meubelmakers, violenmakers en sculptuurmakers (Interview Dajo Bodisco – Krux Amsterdam). Het idee achter Krux was 

dat er veel werd samengewerkt onderling tussen de verschillende kunstenaars en dat ze door de samenwerking van elkaar 

leerden, maar ook een groter netwerk opbouwden. Zo waren er bijvoorbeeld verschillende kunstenaars die samen 

opdrachten deden. Deze samenwerking werd gestimuleerd door de open ruimte in het midden van de broedplaats, wat 

functioneerde als gemeenschappelijke werkplaats. Krux richtte zich heel erg op het bouwen van een community binnen de 

broedplaats, door het delen van kennis, opdrachten en netwerk. Er was ook een selectiecommissie aanwezig die nieuwe 

huurders selecteerde op hun discipline en kennis. Krux richtte zich dus op samenwerking waardoor de kunstenaars konden 

groeien in kennis en expertise. Wanneer wordt gekeken naar het type ondernemers in het theoretisch kader, vallen de 

ondernemers van Krux onder het type dat gericht is op groei en commercieel succes. Dit type ondernemer bevindt zich vaak 

in een creatieve broedplaats van het type ‘Attract‘. Toch kan Krux niet geschaard worden onder het type ‘Attract’. De 

gemeenschappelijke open (werk)kruimte van Krux, waar veel kennis en expertise werd gedeeld, was hier de oorzaak van. 

De gemeenschappelijke werkruimte stond in het midden van het pand en werd eigenlijk altijd gebruikt en zorgde voor overlast 

in de vorm van stof en zaagsel dat door de hele ruimte lag. Hierdoor was de open ruimte niet geschikt voor evenementen. 

Vanwege de afwezigheid van evenementen was er weinig contact met bijvoorbeeld de buurt of de stad. Er werden wel 

workshops gegeven maar dit was op kleine schaal en niet gericht op de buurt. Ook was er verder geen horeca aanwezig. 

Door deze zaken bleef Krux als creatieve broedplaats naar binnen gericht, terwijl de kunstenaars van Krux zelf wel gericht 

waren op commercieel succes en groei. Krux kan door een beperkt uitstralingseffect voor de stad gezien worden als een 

creatieve broedplaats van het type ‘Interact’.  

 

Nadat Krux moest verhuizen is het onder een andere naam verder gegaan, namelijk ISO, in Amsterdam Sloterdijk. Bij de 

verhuizing zijn de meeste ondernemers vanuit Krux ook mee verhuisd naar de nieuwe plek. Het verschil met Krux is dat op 

de nieuwe locatie de gemeenschappelijke werkruimte in een afgesloten ruimte is gemaakt, waardoor de overlast hiervan 

beperkt blijft. Daardoor is de resterende open ruimte geschikt voor evenementen. Ook is de creatieve broedplaats nu bezig 

met het opzetten van een horeca gelegenheid (Interview Dajo Bodisco, Krux Amsterdam). Waar de oude plek (Krux) geen 

ruimte bood voor evenementen en zo mensen vanuit de stad naar Krux te trekken, is dit bij ISO wel het geval. Hier zijn nu 

ook al meerdere grote evenementen geweest, van dancefeesten tot afstudeerexposities van het Sandberg Instituut. Bij ISO 

Amsterdam is 

het principe van 

het onderlinge 

netwerk tussen 

de kunstenaars 

en creatieve 

ondernemers 

doorgezet en is 

de broedplaats 

ook meer naar 

buiten gericht 

dankzij de open 

evenementen 

ruimte. ISO 

Amsterdam kan 
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getypeerd als 

‘Attract’  

broedplaats.  

 

 

 

Afbeelding 4.8: Krux (Bron: Krux, 2012) 

Afbeelding 4.9: ISO (Bron: ISO Amsterdam, 2019) 
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4.3.4. Economisch bereik en uitstralingseffect 

Doordat Krux als creatieve broedplaats geen ruimte had voor evenementen en daardoor nauwelijks naar buiten gericht was, 

bleef het uitstralingseffect richting de buurt en stad beperkt. Krux had geen aantrekkingskracht voor de buurt of de stad 

Amsterdam vanwege de afwezigheid van evenementen of een horeca gelegenheid. Nu Krux is verhuisd naar Amsterdam 

Sloterdijk en verder gegaan is onder de naam ISO, is hier wel de mogelijkheid om een uitstralingseffect te creëren voor de 

buurt en de stad Amsterdam. Dit is mogelijk vanwege de grote evenementenruimte, waarbij ze zelf evenementen 

organiseren, maar ook deze ruimte verhuren aan externe partijen. De aanwezigheid van zulke ruimtes en evenementen 

zorgen ervoor dat bezoekers vanuit heel de stad erop af kunnen komen, wat te zien is bij de NDSM-loods.  

 

De NDSM-loods is onderdeel van de NDSM-werf, een plek in Amsterdam die al veel bezoekers trekt vanwege de 

geschiedenis van het gebied en de vele evenementen die op het terrein plaatsvinden. Hier is de NDSM-loods een belangrijk 

onderdeel van, doordat veel van deze evenementen ook binnen in de loods plaatsvinden. De loods is hiernaast ook dagelijks 

geopend, waarbij bezoekers vrij mogen rondlopen in de loods. Ook is er een bezoekerscentrum aanwezig. Doordat er vanuit 

heel Amsterdam en omstreken mensen naar de NDSM-loods komen heeft het een grote (sociale) waarde voor de stad. Het 

uitstralingseffect van  de broedplaats Art City is dan ook groot. Ook heeft het een economische waarde, aangezien het de 

grootste creatieve broedplaats van Europa is waar meer dan 250 mensen werkzaam zijn. Wanneer de NDSM-loods en Krux 

dus worden vergeleken is er een verschil te zien bij het economisch bereik en het uitstralingseffect van de creatieve 

broedplaatsen die in relatie is tot het type broedplaats. De NDSM-loods (‘Attract’) is een broedplaats die zorgt voor veel 

werkgelegenheid en tegelijkertijd is het een publiekstrekker. Krux hiertegenover is een veel kleinere broedplaats (‘Interact’) 

en is niet open naar buiten toe door de afwezigheid van een evenementenruimte.  

 

4.3.5. Factoren gebiedsontwikkeling en samenwerking actoren 

Bij beide creatieve broedplaatsen die zijn onderzocht in Amsterdam valt op dat de omgevingsbepalende factor lokale wet- 

en regelgeving rondom de gebiedsontwikkeling een rol speelt. Zo is er bij de ontwikkeling van het Cruquius gebied een 

afwijkende vorm van gebiedsontwikkeling van toepassing. Er is een zogeheten spelregelkaart opgesteld. Deze 

spelregelkaart houdt in dat ontwikkelaars vrij waren om zelf grond te verwerven en deze te ontwikkelen waarbij een aantal 

‘spelregels’ zijn opgesteld. Deze spelregels bestaan uit ruimtelijke uitgangspunten waar de ontwikkelaar zich aan moest 

houden. Deze uitgangspunten zijn vooral gericht op het bouwveld, zoals een maximale bouwhoogte, de verschillende 

functies in het gebied en de openbare ruimte (Gemeente Amsterdam, 2011). Zo staat er in de spelregelkaart dat in de plint 

van de nieuwe gebouwen de functie voor 50 procent uit wonen moet bestaan en de andere 50 procent uit bedrijvigheid. Op 

het gebied van openbare ruimte moeten de ontwikkelaars snedes langs de hoofdweg van het gebied realiseren, zodat de 

toegang tot het water behouden blijft.  

 

Deze nieuwe manier van gebiedsontwikkeling kan worden gezien als een vorm van organische gebiedsontwikkeling. Waarbij 

Amsterdam voorheen vaak op een traditionele manier gebiedsontwikkeling op gang zette, door zelf een bestemmingsplan 

en stedenbouwkundig plan op te zetten (Interview Hester Ombre, Gemeente Amsterdam). Nu wordt de gebiedsontwikkeling 

meer aan de markt overgelaten. Door deze nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling aan de hand van de spelregelkaart, heeft 

dit ook invloed op andere factoren, zoals het programma & ontwerp. In de spelregelkaart is een aantal regels opgenomen 

waar de ontwikkelaars zich aan moeten houden als het gaat om ontwerp. Zo mag er maar maximaal 21 meter hoog worden 

gebouwd, maar zijn er op enkele plekken uitzonderingen voor hoogbouw van minimaal 30 meter. Ook is er een FSI (Floor 

Space Index) vastgesteld van tussen de twee en drie en moet de bebouwing om de 60 meter variëren, zodat er geen massale 

monotone bebouwing ontstaat. Ook moet de plint van de gebouwen een minimale hoogte hebben zodat het aantrekkelijk is 

voor bedrijven om zich er te vestigen (Interview Hester Ombre, Gemeente Amsterdam). 

 

In de spelregelkaart zijn geen eisen opgenomen voor het programma. Dit wijkt dit af van andere gebiedsontwikkelingen in 

Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft nu een norm van 40/40/20 opgesteld. In principe zijn de ontwikkelaars vrij om 

dit programma in te vullen. Hierdoor is het programma van het gebied dat tot nu toe is ontwikkeld in het Cruquiusgebied 

ongeveer 15/15/70 (vijftien procent sociale huur, vijftien procent middeldure huur/koop en 70 procent vrije huur/koop). Dat 

wijkt enorm af van de norm die nu is ingesteld. Maar dit komt ook omdat de spelregelkaart is opgesteld voor de crisis, toen 

veel ontwikkelingen tot een halt waren gekomen. Het was in deze tijd niet interessant of haalbaar voor de gemeente of 

ontwikkelaar om te gaan bouwen. Daarom is de spelregelkaart opgesteld, om de ontwikkelingen aan de markt over te laten.  
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Doordat er in het programma een groot deel vrije koop/huur is opgenomen, is mogelijk de financiële haalbaarheid makkelijker 

te realiseren omdat een groot percentage vrije koop/huur veel oplevert. Toch blijkt dat de financiële haalbaarheid lastig is. 

Dit komt onder andere doordat de verwervingskosten hoog zijn, en dat de ontwikkelaars nog extra aan erfpacht moeten 

betalen. Zo moet de grond worden gekocht van de gemeente, de huidige bebouwing gesloopt en de grond opnieuw bouwrijp 

gemaakt.  

 

 

Ook moeten de ontwikkelaars extra betalen aan erfpacht. In de huidige situatie is er bijvoorbeeld een erfpachtcontract voor 

een bedrijfshal. Wanneer de functie verandert en het aantal vierkante meters wordt verhoogd, stijgt de grondwaarde en ook 

de kosten voor de erfpacht (Interview Hester Ombre, Gemeente Amsterdam). Doordat deze verwervingskosten zo hoog zijn, 

kwam de herontwikkelingen langzaam op gang. Toen de markt weer aantrok na de crisis, gingen de ontwikkelingen ineens 

een stuk sneller. Maar toen een deel van de gebiedsontwikkeling op gang kwam, zagen de andere eigenaren in het gebied 

dat hun kavels meer waard waren vanwege het ontwikkelpotentieel. Terwijl de ontwikkelaars juist het ontwikkelpotentieel 

nodig hebben om de grondexploitatie rond te krijgen. Daardoor zijn er nu nog enkele bedrijven in het gebied die hier blijven.  

 

Zo is te zien dat de factor lokale wet- en regelgeving  invloed heeft op de andere factoren, waaronder de financiële 

haalbaarheid. De financiële haalbaarheid blijkt lastig te realiseren door de hoge verwervingskosten. Dit is mogelijk van 

invloed bij de keuze om een creatieve broedplaats te behouden in het gebied. Vanuit de spelregelkaart is opgesteld dat de 

begane grond van de nieuwe gebouwen voor vijftig procent uit bedrijvigheid moet bestaan. Hier zou dus een mogelijkheid 

voor creatieve broedplaatsen kunnen zijn om zich hier te vestigen. Maar uit het interview met Hester Ombre van de 

Gemeente Amsterdam, blijkt dat dit lastig is: 

 

“Ik zie voor de ontwikkelaars dat die bedrijvigheid de laatste sluitpost is. Want ze kijken eerst naar het wonen, parkeren en 

dergelijke. Dat is al een enorme puzzel. En dit moet het liefst op de begane grond. En dan gaan ze daarna pas denken dat 

er ook nog bedrijfsruimte bij moet. Daar hebben ze vaak niet eens over nagedacht. Ze realiseren de vierkante meters en 

dan zetten ze het bij een makelaar uit.” (Hester Ombre, Gemeente Amsterdam) 

Afbeelding 4.10: Spelregelkaart Cruquius (Bron: Gemeente Amsterdam, 2012) 
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Voor ontwikkelaars is het vaak de laatste sluitpost van het gebouw, waardoor er niet echt rekening mee wordt gehouden 

met wat voor bedrijfsfunctie er zou kunnen zitten. Hiernaast hebben creatieve broedplaatsen vaak niet de financiële middelen 

om zelf in een nieuwbouwpand te zitten, dus moet er vanuit de gemeente geld bij in de vorm van subsidie of iets dergelijks. 

Ook is het voor een creatieve broedplaats lastig om de functie in de plint te vervullen, aangezien sommige broedplaatsen 

veel geluidsoverlast veroorzaken door ambachtswerkzaamheden. Dit was bijvoorbeeld bij Krux te zien, waar de 

gemeenschappelijke werkruimte voor veel stof- en geluidsoverlast zorgde. Dit maakt het voor een creatieve broedplaats 

lastig om te blijven in de toekomst. Wanneer wordt gekeken naar de andere steden en de creatieve broedplaatsen die wel 

kunnen blijven, was daar de factor politiek draagvlak van invloed. Door vaak goede connecties met de gemeenteraad en het 

college van B&W kunnen de creatieve broedplaatsen blijven in het gebied. Dit was niet het geval bij de broedplaatsen in het 

Cruquiusgebied, waaronder Krux. Dit wordt onderschreven door Hester Ombre van de Gemeente Amsterdam, die de 

vergelijking trekt met krakers in de Bijlmerbajes. Ook hier blijkt dat politiek draagvlak een cruciale factor is als het gaat over 

de toekomst.  

 

“Bij het Bajeskwartier bijvoorbeeld. Daar is een deel gekraakt. Daarvoor was veel discussie in de raad. Dat ze moesten 

blijven. Want die hadden ook veel connecties. Terwijl het raar is dat krakers kunnen blijven of dat er iets werd geregeld. Dan 

zou je eerder iets regelen voor iemand die netjes een tijdelijk huurcontract heeft. Uiteindelijk zorgt politieke goodwill wel voor 

dat je kan blijven. Er zijn een aantal locaties in de stad waar dat wel is gebeurd.” (Hester Ombre, Gemeente Amsterdam) 

 

Dit is ook te zien bij de andere creatieve broedplaats die is onderzocht, de NDSM-loods. De NDSM-loods heeft als onderdeel 

van de NDSM-werf een rijke geschiedenis en is een van de publiekstrekkers van Amsterdam. Het NDSM-gebied, waar de 

NDSM-werf onderdeel van is, werd namelijk aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie (Gemeente Amsterdam, 2005; 

Interview Pieter Daas, Gemeente Amsterdam). Nu is besloten om een deel van het NDSM-gebied de komende tien jaar in 

ieder geval vrij te laten van ontwikkeling. Het NDSM-terrein is nu opgedeeld in NDSM-west en NDSM-oost. Er is besloten 

om NDSM-oost, waar de NDSM-loods ligt, dus vrij te laten van ontwikkeling. Hier is op gestuurd vanuit de ambtelijke 

projectgroep van de gemeente en de ondernemers die in het gebied gevestigd zijn. Dit is aangenomen door de 

gemeenteraad, die toen heeft besloten het gebied de komende tien jaar vrij te laten van ontwikkelingen. Het idee hierachter 

is dat er een ‘permanente tijdelijkheid’ is ingesteld in het gebied waarbij elke tien jaar weer opnieuw naar het gebied wordt 

gekeken. Momenteel wordt er een gebiedsvisie vastgesteld waarin dit ook wordt opgenomen. De factor lokale wet- en 

regelgeving zorgt er hier eigenlijk voor dat de broedplaats in de NDSM-loods in ieder geval de komende tien jaar kan blijven. 

Maar hierop is wel gestuurd vanuit de factor politiek draagvlak. Zo vertelt Pieter Daas, omgevingsmanager van de NDSM 

voor Gemeente Amsterdam dat de vorige directeur van stichting NDSM-werf een ingezonden brief heeft gestuurd naar de 

krant en hierin een oproep deed voor het met rust laten van de NDSM-werf.   

 

“De vorige directeur heeft gewoon een ingezonden brief in de krant gezet. En aan de pers gevraagd wat zij ervan vonden. 

Dat heeft wel gehoor gekregen. Daarom heeft het bestuur ook gezegd werk die visie nu uit dat je het hier met rust laat en 

hoe je ermee omgaat. De politiek vond het wel belangrijk en heeft eigenlijk de stichting gevraagd om het verder uit te werken.” 

(Pieter Daas, Gemeente Amsterdam).  
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Afbeelding 4.11: NDSM-Werf (Bron: Gemeente Amsterdam, 2019) 

 

Zo is te zien dat de factor politiek draagvlak invloed heeft op de factor lokale wet- en regelgeving. NDSM-oost, waar de 

NDSM-loods onderdeel van is, wordt de komende tien jaar met rust gelaten qua woningbouw ontwikkeling (Afbeelding 4.11, 

paarse cirkel). Dit heeft natuurlijk invloed op de overige factoren programma, ontwerp en financiële haalbaarheid. Doordat 

er op gestuurd wordt niets te doen met NDSM-oost zijn deze factoren hier niet van toepassing. Maar door het politieke 

draagvlak en de rijke geschiedenis van de NDSM wordt er deels ook met creatieve broedplaatsen rekening gehouden in 

vergelijking met NDSM-west, waar wel volop woningen worden ontwikkeld. Zo stuurt hier de gemeente ook om het karakter 

van het NDSM-terrein te behouden door te kijken naar de mogelijkheid om creatieve broedplaatsen een plek te geven in de 

plint van de gebouwen die worden gebouwd in NDSM-west.  

 

“En wij zijn nu ook aan het verkennen in NDSM-West, daar hebben de ontwikkelaars de verplichting om tien procent voor 

niet woonfuncties te reserveren. En daar  gevraagd/ongevraagd te pushen om broedplaats achtige bedrijven bijvoorbeeld in 

de plint te zetten.” (Pieter Daas, Gemeente Amsterdam) 

 

Wat al bleek bij het Cruquiusgebied is dat creatieve broedplaatsen het financieel gezien niet kunnen opbrengen om in een 

nieuwbouw pand te zitten. Dus wordt er bij de nieuwbouw op het NDSM-terrein gekeken of er een korting kan worden 

gegeven op bijvoorbeeld de grondprijs, zodat de broedplaatsen zich alsnog hier kunnen vestigen.  
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Wanneer naar Amsterdam wordt gekeken blijkt dat de factor politiek draagvlak van grote invloed is op het behoud van 

creatieve broedplaatsen binnen gebiedsontwikkeling. Hier heeft ook indirect het type broedplaats mee te maken. Door de 

rijke geschiedenis van de NDSM-loods en de aanwezigheid van evenementen en in de toekomst horeca is de NDSM-loods 

een publiekstrekker voor Amsterdam en daarbuiten als type creatieve broedplaats ‘Attract’. Hierdoor wil de gemeenteraad 

het gebied graag behouden en wordt hierop gestuurd in de vorm van de ‘permanente tijdelijkheid’. Krux valt onder het type 

‘Interact’ broedplaats, doordat ze niet naar buiten traden en dus geen bezoekers van buitenaf trokken. Hierdoor is de waarde 

van Krux voor Amsterdam veel minder en heeft de factor politiek draagvlak minder invloed, omdat de gemeenteraad het 

behoud van deze plek minder belangrijk vindt. Bij de NDSM-loods heeft de factor politiek draagvlak een invloed gehad op 

de factor lokale wet- en regelgeving, waardoor ze voorlopig kunnen blijven.  

 

Wederom is hier weer te zien dat de factoren en partijen onderling invloed op elkaar hebben. De omgevingsbepalende factor 

lokale wet- en regelgeving heeft op beide gebieden een invloed op meerdere factoren. Doordat de gemeente de 

gebiedsontwikkeling heeft overgelaten aan de markt in het Cruquiusgebied, heeft dit invloed op het programma. De 

spelregelkaart die vanuit de gemeente is opgesteld stelt hiernaast wel voorwaarden aan het ontwerp van de te ontwikkelen 

gebouwen. Bij Krux heeft de factor lokale wet- en regelgeving in de vorm van de spelregelkaart een negatieve invloed gehad 

doordat de ontwikkelingen aan de markt zijn over gelaten. Krux heeft hierbij geen kans gekregen om te blijven in het gebied, 

omdat dit moeilijk in het programma te passen was en ook financieel gezien lastig is. Maar wat binnen Amsterdam de 

doorslag geeft is de factor politiek draagvlak. Wanneer een creatieve broedplaats een economisch bereik en uitstralingseffect 

heeft voor de stad, vindt de gemeente het belangrijk om dit te behouden. Dit is te zien bij de NDSM-loods, waar de 

gemeenteraad heeft besloten de ontwikkelingen hier tien jaar uit te stellen. Bij de creatieve broedplaats in de NDSM-loods 

is te zien dat de omgevingsbepalende factor lokale wet- en regelgeving door de factor politiek draagvlak juist een positieve 

invloed heeft voor de creatieve broedplaats.   
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Tabel 4.12: Samenvatting resultaten (Bron: Eigen afbeelding, 2019) 

4.4 Overzicht resultaten 
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Aan de hand van de tabel (4.12) kan de derde deelvraag worden beantwoord:   

 

Welke rol speelt het type broedplaats binnen de set aan (keuze)factoren die meespelen bij  herontwikkeling van een gebied? 

 

Wanneer naar de tabel wordt gekeken, blijkt dat de factoren politiek draagvlak & financiële haalbaarheid bij elke stad en 

creatieve broedplaats van invloed zijn bij de keuze om een broedplaats juist wel of niet mee te nemen in de toekomstige 

gebiedsontwikkeling. Zo kan worden gesteld dat ‘Attract’ creatieve broedplaatsen worden meegenomen vanwege deze twee 

factoren. Hier heeft de factor financiële haalbaarheid een directe invloed.  Alle ‘Attract’ broedplaatsen die zijn onderzocht 

hebben een sluitende businesscase zonder dat er subsidie van buitenaf noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Zo zijn De 

Vechtclub XL en Coehoorn Centraal nu aan het kijken of ze het pand kunnen kopen van de gemeente om zo in het gebied 

te blijven, en heeft de Stichting Kinetisch Noord, waar de broedplaats zich in bevindt, het pand al van de gemeente gekocht. 

De stichting financiert de koop en het onderhoud van het pand door de verschillende grote evenementen die er worden 

georganiseerd, wat ook de publiekstrekkers zijn. Zo blijkt dat de evenementen waar heel de stad op afkomt die door de 

‘Attract’ broedplaatsen worden georganiseerd, ook nodig zijn voor de broedplaatsen om de businesscase rond te krijgen. 

Deze evenementen, die zorgen voor een sluitende businesscase en bezoekers vanuit heel de stad, ontbreken bij de ‘Interact’ 

broedplaatsen. Zo richtte Eiland 8 en KW37 zich met kleinschalige evenementen vooral op de directe leefomgeving. 

Vanwege de schaal van deze evenementen bleef het uitstralingseffect vooral beperkt tot de buurt. De Vechtclub XL en 

Coehoorn Centraal organiseren juist evenementen die een uitstralingseffect en aantrekkingskracht hebben voor heel de 

stad.  

 

Wat ook met de financiële haalbaarheid te maken heeft is het type ondernemers. In de ‘Attract’ broedplaatsen zijn de 

werknemers en de organisatie van de broedplaats zelf vooral gericht op de groei van de creatieve ondernemers en 

kunstenaars. Dit zorgt voor een waarde op het gebied van werkgelegenheid en commercieel succes van de creatieve 

ondernemers. Zo zitten er in de broedplaats ‘Art City’ meer dan 250 creatieve ondernemers en kunstenaars, en worden er 

bij De Vechtclub XL meerdere evenementen georganiseerd die zich richten op de kennisuitwisseling, groei en 

professionalisering van de ondernemers. Ook Coehoorn Centraal, de ‘Attract’ broedplaats uit Arnhem richt zich hierop. 

Coehoorn Centraal is hiernaast belangrijk voor afgestudeerden van de hogescholen uit Arnhem. Coehoorn Centraal biedt 

een mogelijkheid om te starten als ondernemer. 

 

Deze kenmerken, die invloed hebben op de financiële haalbaarheid, ontbreken bij de ‘Interact’ broedplaatsen. Zo zijn de 

evenementen die worden georganiseerd door Eiland 8 en KW37 vooral op de directe buurt gericht en niet op heel de stad. 

Bij Krux was het lastig om evenementen te organiseren doordat de gemeenschappelijke werkruimte voor veel geluids- en 

stofoverlast zorgde. Ook kreeg Eiland 8 geld vanuit de woningcorporaties om evenementen te organiseren voor de buurt en 

de beginnende ondernemers, en hoeft KW37 weinig huur te betalen voor de locaties waar ze hebben gezeten. Krux ontving 

via Bureau Broedplaatsen subsidie via het CAWA beleid, een beleid dat broedplaatsen steunt met behulp van subsidie 

wanneer ze voldoen aan een aantal eisen.  Krux richtte zich wel op de ontwikkeling van de creatieve 

ondernemers/kunstenaars door het delen van kennis en expertise, net zoals Eiland 8 vooral beginnende kunstenaars en 

creatieve ondernemers een kans bood om zichzelf te ontwikkelen. Bij KW37 was het niet gericht op groei of commercieel 

succes maar meer op ‘ruimte voor experiment’.  

 

De financiële haalbaarheid heeft dus een directe relatie met het type broedplaats. Wat hiernaast opvalt is dat de factor 

politiek draagvlak een indirecte relatie heeft met het type creatieve broedplaats. Zo is te zien dat alle ‘Attract’ broedplaatsen 

een politieke invloed hebben op de gemeenteraad, waardoor ze mogelijk kunnen blijven in het gebied. Dit kan worden 

gerelateerd aan het feit dat de (sociale) waarde van de ‘Attract’ groter is doordat het een uitstralingseffect heeft voor heel de 

stad, waar de ‘Interact’ broedplaatsen dit alleen hebben voor de directe leefomgeving zoals de buurt. Doordat het een 

aantrekkingskracht heeft voor heel de stad, ziet de gemeenteraad hier mogelijk eerder de waarde van in.  

 

In Amsterdam valt op dat de factor lokale wet- en regelgeving ook invloed heeft bij de keuze van het wel/niet meenemen 

van de broedplaatsen. Dit is ook in relatie met de factor politiek draagvlak. Zo heeft de politieke invloed van de Stichting 

NDSM-werf ervoor gezorgd dat NDSM-oost, waar de broedplaats ‘Art City’ ligt, de komende tien jaar vrij wordt gelaten van 

ontwikkeling. Maar bij Krux heeft de factor lokale wet- en regelgeving, juist geleidt tot de verplaatsing van Krux, vanwege de 

spelregelkaart. Zo werd verondersteld dat het broedplaatsen beleid mogelijk van invloed zou zijn in Amsterdam, maar blijkt 

dit niet het geval. Dit beleid houdt in dat een broedplaats subsidie kan aanvragen om zo de businesscase rond te krijgen, 

maar rondom het wel of niet meenemen van de broedplaats bij toekomstige gebiedsontwikkeling speelt dit geen rol. 
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5 CONCLUSIE 
 

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre het type creatieve broedplaats (Interact, Expose en Attract) invloed heeft bij de 

keuze van gemeentes en ontwikkelaars om een broedplaats wel of niet mee te nemen in de toekomstige 

gebiedsontwikkeling. De hoofdvraag die is opgesteld om dit te onderzoeken en hierbij te beantwoorden luidt als volgt: 

 

In hoeverre heeft het type creatieve broedplaats invloed op de keuze voor het wel of niet meenemen in de 

toekomstige gebiedsontwikkeling? 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst een samenvatting van de resultaten gegeven. Vervolgens zal het antwoord op de hoofdvraag 

gegeven worden. Daarna worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek, creatieve broedplaatsen en gemeentes en 

ontwikkelaars gegeven. Het hoofdstuk eindigt met een discussie waarbij kritisch op het onderzoek wordt teruggekeken.  

 

5.1 Terugkoppeling resultaten theoretisch hoofdstuk 
 

Vanuit bestaande literatuur bleek dat er drie verschillende typen creatieve broedplaatsen zijn, die verschillen op het gebied 

van ruimtelijke kenmerken, type ondernemers en waarde in de vorm van economisch bereik en uitstralingseffect. Deze drie 

eigenschappen zijn ook aan elkaar gelinkt.  Zo kunnen door bepaalde ruimtelijke kenmerken als grote verhuurbare binnen- 

of buitenruimtes grootschalige evenementen worden georganiseerd voor een breed publiek. Deze evenementen zorgen 

voor een uitstralingseffect dat kan bijdragen aan de aantrekkingskracht voor de stad. Daarnaast worden deze ruimtes ook 

gebruikt door de ondernemers die in het pand zitten. Zo blijkt dat deze ruimtes worden gebruikt voor bijvoorbeeld 

kennisuitwisseling van netwerk en expertise, wat kan bijdragen aan innovatie en groei van de ondernemers. Dit resulteert in 

een bepaalde mate van economisch bereik, doordat de ondernemers en de creatieve broedplaatsen groeien op het gebied 

van werkgelegenheid en commercieel succes.  

 

Niet elk type creatieve broedplaats heeft deze kenmerken. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen de typen 

broedplaatsen ‘Interact’, ‘Expose’ en ‘Attract’. Het type ‘Interact’ is een creatieve broedplaats die vooral naar binnen is gericht 

en waar creatieve ondernemers en kunstenaars zitten die (nog) niet gericht zijn op commercieel succes of groei. Bij deze 

creatieve broedplaats is vaak geen ruimte voor grote evenementen aanwezig, waardoor de sociale waarde vaak beperkt 

blijft tot de buurt. Het doel van de ‘Interact’ broedplaats is vaak gericht op de verbetering van de directe leefomgeving. Qua 

locatie is dit type broedplaats vaak gevestigd in een buurt met weinig voorzieningen of met een sociaaleconomische 

achterstand. Ten tweede is er het type ‘Expose’ Dit type broedplaats is meer gericht op consumptie dan een broedplaats 

van het type ‘Interact’. Deze broedplaats zit vaak in een buurt waar geen sprake is van sociaaleconomische achterstand. 

Creatieve broedplaatsen van het type ‘Expose’ richten zich bijvoorbeeld op het verkopen van kunst aan de directe omgeving. 

Vaak is hier ook kleinschalige horeca bij gevestigd. Ten derde is er het type creatieve broedplaats ‘Attract’. Dit type bezit 

alle kenmerken die zorgen voor een groot economisch bereik en een uitstralingseffect voor heel de stad. Zo heeft het een 

grote evenementenruimte, en is het gericht op de groei en commercieel succes van de creatieve ondernemers die in het 

pand zitten. Vanwege de aanwezigheid van deze ruimte heeft het een sociale functie voor heel de stad, terwijl een ‘Interact’ 

broedplaats deze sociale functies heeft voor op een kleiner schaalniveau zoals de buurt. Als terugkoppeling naar de theorie 

staat hieronder nogmaals de tabel met de kenmerken van de creatieve broedplaatsen, waarbij de kenmerken zorgen voor 

een bepaalde mate van economisch bereik en een uitstralingseffect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 5.1: Kenmerken creatieve broedplaatsen gebaseerd op theorie (Bron: Eigen 

afbeelding, 2019) 
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Tot welk type de creatieve broedplaats behoort, heeft invloed op de toekomst van de creatieve broedplaats bij 

gebiedsontwikkeling. Uit de theorie is gebleken dat een gebiedsontwikkeling wordt vormgegeven door een vijftal factoren: 

programma, ontwerp, financiële haalbaarheid, politiek draagvlak en lokale wet- en regelgeving. Hierbij is de factor lokale 

wet- en regelgeving de omgevingsbepalende factor, het kader waarbinnen de andere vier factoren vallen. Deze factoren 

staan niet op zichzelf, maar vormen samen een complex proces. Wanneer er verandering optreedt in het programma, heeft 

dit ook weer invloed op bijvoorbeeld het ontwerp en de financiële haalbaarheid.  Hierbij heeft het type creatieve broedplaats 

invloed op de factoren politiek draagvlak en financiële haalbaarheid. Dit heeft vervolgens ook weer een invloed op andere 

factoren  (programma, ontwerp en lokale wet- en regelgeving. Hoe dit specifiek te zien is voor de zes creatieve broedplaatsen 

die zijn onderzocht, wordt in de volgende paragraaf uitgelegd aan de hand van de beantwoording van de hoofdvraag. 

 

5.2 Samenvatting resultatenhoofdstuk en beantwoording hoofdvraag 
 

In de vorige paragraaf is herhaald wat uit het theoretische hoofdstuk is geconcludeerd. Nu wordt ingegaan op het empirische 

deel, aan de hand van de beantwoording van de hoofdvraag. In dit onderzoek is dus gekeken in hoeverre het type 

broedplaats invloed heeft op één of meerdere factoren die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling.  De centrale vraag luidde 

als volgt: 

 

In hoeverre heeft het type creatieve broedplaats invloed op de keuze voor het wel of niet meenemen in de 

toekomstige gebiedsontwikkeling? 

 

In dit onderzoek zijn de drie verschillende steden meegenomen om te kijken of lokale factoren zoals beleid een rol spelen. 

Het is gebleken dat rond elke creatieve broedplaats weer een andere situatie speelt omtrent de gebiedsontwikkeling.  Zo is 

er bij meerdere creatieve broedplaatsen, ook binnen dezelfde steden, aparte lokale wet- en regelgeving aanwezig. Zo werd 

verondersteld dat in Amsterdam het broedplaatsen beleid een rol zou spelen, maar dit blijkt niet zo te zijn. Uit het onderzoek 

is gebleken dat bij Krux de factor lokale wet- en regelgeving een negatieve invloed heeft gehad, vanwege de spelregelkaart 

die is opgesteld vanuit de gemeente. Bij Art City is er juist een positieve invloed te zien. Deze positieve invloed komt vanuit 

de geschiedenis van het gebied. Het blijkt dus dat binnen Amsterdam per creatieve broedplaats al lokale kenmerken en 

beleid spelen. In Arnhem werd verondersteld dat door de relatief mindere woningdruk de kans op behoud van de broedplaats 

groter zou zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de factor politiek draagvlak bij Coehoorn Centraal voor een unieke situatie 

heeft gezorgd doordat er samen met de gemeente een gebiedsvisie is opgesteld, en dat KW37 hulp krijgt vanuit de gemeente 

bij het zoeken naar een nieuwe plek. Hier kan alleen niet uit worden geconcludeerd dat de relatief mindere woningdruk voor 

het behoud heeft gezorgd, maar dat wederom lokale kenmerken en beleid per creatieve broedplaats van toepassing zijn. Dit 

is ook weer deels terug te koppelen aan de theorie. Creatieve broedplaatsen moeten worden bekeken vanuit een bottom-

up perspectief. Dit is ook gebleken uit dit onderzoek. Lokale kenmerken zoals beleid van de stad zijn hier niet van toepassing, 

maar lokale kenmerken van het gebied waar de creatieve broedplaats ligt juist wel. Er moet dus nog meer ingezoomd worden 

(op gebiedsniveau) om de lokale kenmerken te zien. Per creatieve broedplaats is ook weer een ander soort 

gebiedsontwikkeling te zien. Zo is de ontwikkeling van Coehoorn bottom-up, aangezien deze samen met de broedplaats 

wordt gerealiseerd. Bij KW37 was deze juist weer top-down. Deze werd bijna volledig gestuurd vanuit de gemeente. Dit 

bevestigd dan creatieve broedplaatsen vanuit een bottom-up perspectief onderzocht moeten worden. Er kan dus niet worden 

gesteld dat lokale kenmerken en beleid van de gekozen steden invloed hebben op de keuze voor het wel of niet meenemen 

bij toekomstige gebiedsontwikkeling. Maar wat wel is gebleken dat bij elk type ‘Attract’ dat is onderzocht, steeds dezelfde 

factoren (financiële haalbaarheid en politiek draagvlak) rondom gebiedsontwikkeling een rol spelen. 
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Wanneer wordt gekeken naar de factor financiële haalbaarheid blijkt dat het type creatieve broedplaats direct invloed heeft 

op de keuze voor het wel of niet meenemen van de creatieve broedplaats in de toekomstige gebiedsontwikkeling. Een 

creatieve broedplaats van het type ‘Attract’ heeft als kenmerk dat het beschikt over een grote evenementenruimte, waardoor 

het zich kan richten op het aantrekken van een breed publiek uit heel de stad. Hierdoor zien gemeentes en ontwikkelaars 

vaak de waarde van zulke plekken. Ook kunnen dergelijke ruimtes bijdragen aan het genereren van inkomsten, waardoor 

de creatieve broedplaats vaak een sluitende businesscase heeft. Hiernaast huisvest het type ‘Attract’ creatieve ondernemers 

die vaak gericht zijn op commercieel succes en groei, waardoor ze een hogere huurprijs kunnen betalen en werkgelegenheid 

creëren door de groei van hun onderneming. Dit is terug te zien bij de onderzochte ‘Attract’ broedplaatsen in de steden 

Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Uit het onderzoek blijkt dat deze creatieve broedplaatsen (Art City in Amsterdam, Coehoorn 

Centraal in Arnhem en de Vechtclub XL in Utrecht), allen een sluitende businesscase hebben. Art City (Stichting Kinetisch 

Noord) in Amsterdam heeft bijvoorbeeld het pand gekocht van de Gemeente Amsterdam en heeft de aankoop en het 

onderhoud gefinancierd met de opbrengsten van de evenementen die er worden georganiseerd. Bij de creatieve 

broedplaatsen die onder het type ‘Interact’ vallen, blijkt dat deze werden ondersteund met behulp van subsidie. Zo kreeg 

Eiland 8 in Kanaleneiland subsidies vanuit woningcorporaties om evenementen te organiseren en de beginnende creatieve 

ondernemers en kunstenaars te ondersteunen.  

 

Ook heeft het type ‘Attract’ een directe invloed op de financiële haalbaarheid vanwege de aantrekkingskracht voor mensen 

uit heel de stad. Dit zorgt voor een positieve invloed op de waarde van de omliggende woningen. Dit blijkt uit de resultaten 

van de creatieve broedplaats De Vechtclub XL in Utrecht. Hier willen zowel private ontwikkelaars als de gemeente de 

creatieve broedplaats behouden. Dit komt doordat de broedplaats een publiekstrekker is voor heel de stad, met verschillende 

horecagelegenheden en meerdere evenementen zoals festivals. Deze aantrekkingskracht zorgt voor een 

waardevermeerdering van de omliggende panden. De Vechtclub XL zorgt dus als ‘Attract’ creatieve broedplaats voor een 

economische waarde. Deze economische waarde is ook terug te zien in de werkgelegenheid die het genereert en de 

mogelijke groei en commercieel succes van de creatieve ondernemers binnen de broedplaats. Dit is te zien bij Coehoorn 

Centraal. Uit de resultaten is gebleken dat de hogescholen van Arnhem het belang inzien van Coehoorn Centraal, aangezien 

deze een plek biedt voor afgestudeerden om zich hier te ontwikkelen als creatieve ondernemer. 

 

Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is de indirecte invloed op de keuze voor het wel of niet meenemen van de 

creatieve broedplaats. Uit het onderzoek is gebleken dat in alle drie de steden de broedplaatsen van het type ‘Attract’ 

gevestigd kunnen blijven op de huidige locatie en daarmee worden meegenomen in de toekomstige gebiedsontwikkeling. 

Dit komt omdat ze een politieke invloed hebben. Deze politieke invloed is volgens de theorie geen kenmerk van het type 

‘Attract’. Het type ‘Attract’ heeft dus een indirect invloed op de factor politiek draagvlak, aangezien het hebben van goede 

contacten met de gemeenteraad geen kenmerk is van het type ‘Attract. Zo blijkt dat één van de redenen dat de Vechtclub 

XL kan blijven in het gebied is omdat ze goede contacten hebben met de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor Art City van 

Stichting Kinetisch Noord in Amsterdam. De voormalig directeur heeft een open brief gestuurd naar de krant om aandacht 

te vragen voor het behoud van de NDSM-werf waar de creatieve broedplaats Art City is gevestigd en dit gebied te onthouden 

van woningbouwontwikkeling. Dit is opgepakt door de gemeenteraad en onder andere door deze brief vindt er de komende 

tien jaar geen ontwikkeling plaats op de NDSM-werf. Een soortgelijke situatie deed zich voor bij Coehoorn Centraal in 

Arnhem. Na veel discussie met verschillende afdelingen van de gemeente Arnhem besloten de initiatiefnemers van 

Coehoorn Centraal te stoppen met de creatieve broedplaats. Toen het bericht online ging dat Coehoorn Centraal stopte, is 

vanuit de gemeenteraad een motie ingediend die de opdracht gaf de mogelijkheid tot  behoud van de creatieve broedplaats 

te onderzoeken. Deze motie zorgde ervoor dat de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal door te gaan en is er zelfs in 

samenwerking met de gemeente een gebiedsvisie opgesteld voor de toekomst van het gebied waarin Coehoorn Centraal is 

gevestigd.  
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Wanneer naar het politiek draagvlak van de ‘Interact’ creatieve broedplaatsen wordt gekeken, blijkt dat deze factor een 

minder grote rol speelt dan bij ‘Attract’ broedplaatsen. Toen Eiland 8 moest wijken voor herontwikkelingen in het gebied is 

er vanuit de gemeenteraad geen weerstand geweest. Hetzelfde geldt voor de Krux, een van de creatieve broedplaatsen in 

het Cruquiusgebied in Amsterdam. Naast Krux moesten zelfs meerdere creatieve broedplaatsen uit het gebied vertrekken, 

vanwege de herontwikkelingen die gingen plaatsvinden. Deze verplaatsing van creatieve broedplaatsen heeft geen enkele 

politieke weerstand opgeroepen, aangezien de broedplaatsen geen invloed hadden op de gemeenteraad. Dit terwijl de factor 

politiek draagvlak bij KW37 ervoor heeft gezorgd dat ze een nieuwe plek hebben gekregen. Hieruit blijkt dat deze factor een 

invloed heeft op de keuze voor het wel of niet meenemen in toekomstige gebiedsontwikkeling, aangezien KW37 als ‘Interact’ 

broedplaats in mindere mate een economisch bereik en uitstralingseffect heeft, maar door de goede connecties met de 

politiek, een nieuwe plek heeft gekregen.   

 

De factoren politiek draagvlak en financiële haalbaarheid hebben ook weer invloed op de overige factoren omtrent 

gebiedsontwikkeling. In Amsterdam heeft de factor politiek draagvlak invloed op de factor lokale wet- en regelgeving. Zo 

heeft een politieke lobby vanuit de NDSM-werf ervoor gezorgd dat een deel van de NDSM-werf, NDSM-oost, de komende 

tien jaar vrij blijft van ontwikkelingen. NDSM-oost is de plek waar de broedplaats Art City gevestigd is en waar tevens vele 

andere creatieve ondernemingen zijn gevestigd. Ook De Vechtclub XL kan in de Merwedekanaalzone gevestigd blijven 

vanwege de factoren politiek draagvlak en financiële haalbaarheid. Dit heeft weer invloed op het ontwerp, omdat ze in 

hetzelfde oude pand blijven zitten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het type creatieve broedplaats invloed heeft op de 

financiële haalbaarheid en het politiek draagvlak. Hierbij is tussen het type creatieve broedplaats en de factor financiële 

haalbaarheid een directe relatie te zien. De kenmerken (grote evenementen, sluitende businesscase, creëren van 

werkgelegenheid) van het type ‘Attract’ hebben een directe invloed op de financiële haalbaarheid. Alle creatieve 

broedplaatsen die in dit onderzoek onder het type ‘Attract’ vallen, hebben hiernaast een invloed op de factor politiek 

draagvlak. Dit is een indirecte relatie, aangezien deze niet kan worden toegeschreven aan de kenmerken van de ‘Attract’ 

broedplaats. Volgens de theorie is politieke invloed in de vorm van goede connecties met de gemeenteraad en het college 

van B&W niet een van de kenmerken van het type ‘Attract’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  - pagina 63 van 89 - 

 

Uit de voorgaande paragrafen kan worden gesteld dat de kenmerken van het type ‘Attract’, die zorgen voor de invloed op 

de financiële haalbaarheid, ook in relatie staan tot de factor politiek draagvlak. Deze kenmerken, die zorgen voor de 

inkomsten die bijdragen aan een sluitende businesscase, mogelijke waardevermeerdering van de omliggende panden en 

voor werkgelegenheid en groei zorgen voor de creatieve ondernemers, zorgen er ook voor dat de gemeente de 

(economische en sociale)  waarde van de creatieve broedplaats inziet. Indirect heeft hierdoor de factor financiële 

haalbaarheid invloed op de factor politiek draagvlak. De factor financiële haalbaarheid kan de invloed van de factor politiek 

draagvlak op het behoud van de broedplaats versterken of verzwakken. Dit is te zien in Arnhem, waarbij de beide 

broedplaatsen goede connecties hebben binnen de gemeenteraad en dus invloed hebben op de factor politiek draagvlak. 

Coehoorn Centraal heeft door de kenmerken van het type ‘Attract’ echter een grotere waarde voor de stad dan KW37 als 

type ‘Interact’ en een sluitende businesscase door de evenementen die hiernaast zorgen voor een grotere waarde voor de 

stad. Dit resulteerde in het behoud van Coehoorn Centraal op dezelfde plek, en de verhuizing van KW37 naar een ander 

gebied. Deze conclusie wordt verduidelijk in de volgende twee figuren:   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2: Creatieve broedplaats ‘Interact’ (Bron: Eigen figuur, 2019) 

Figuur 5.3: Creatieve broedplaats ‘Attract’ (Bron: Eigen figuur, 2019) 
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Concluderend kan aan de hand van de figuren 5.2 en 5.3 worden gezegd dat het type creatieve broedplaats een directe 

invloed heeft op de financiële haalbaarheid, vanwege de kenmerken die het type ‘Attract’ heeft en die bij het type ‘Interact’ 

juist ontbreken. Deze kenmerken zorgen voor de mate van economisch bereik (economische waarde) en uitstralingseffect 

(sociale waarde) op buurtniveau, stadsniveau en/of landelijk niveau. Zo is dit bij de creatieve broedplaats ‘Attract’ groter dan 

bij de ‘Interact’ broedplaats, wat te zien is in de figuren 5.2 en 5.3.  

 

Het type ‘Attract’ heeft met deze kenmerken een grotere waarde (economisch en sociaal) voor de stad dan het type ‘Interact’. 

Dit zorgt ervoor dat een ‘Attract’ creatieve broedplaats die moet vertrekken uit een gebied, meer politieke weerstand oplevert 

dan wanneer een ‘Interact’ broedplaats moet verhuizen. Dit zorgt er dus voor dat een ‘Attract’ broedplaats een grotere kans 

heeft om te blijven dan een ‘Interact’ broedplaats. Hiernaast blijkt dat de initiatiefnemers of oprichters van de ‘Attract’ 

creatieve broedplaatsen goede connecties hebben met de gemeenteraad en het college van B&W.  Dit is echter geen 

kenmerk van dit type creatieve broedplaats, maar is wel van invloed op de factor politiek draagvlak. De factor politiek 

draagvlak heeft dus een indirecte invloed.  

 

De factoren politiek draagvlak en financiële haalbaarheid zorgen er dus voor dat een creatieve broedplaats mogelijk wordt 

behouden in een gebied. Naast dat deze factoren weer een invloed hebben op de overige factoren (ontwerp, programma en 

lokale wet- en regelgeving) hebben ze ook een invloed op elkaar, wat in relatie staat tot het type creatieve broedplaats. 

Wanneer een type ‘Attract’ evenementen organiseert gericht op heel de stad, zorgt dit voor een invloed op de factor financiële 

haalbaarheid, omdat creatieve broedplaatsen hiermee hun businesscase sluitend krijgen en dus geen subsidie nodig hebben 

en het mogelijk een positieve invloed heeft op de waarde van de omliggende panden. Maar deze evenementen, die een 

positieve invloed hebben op de factor financiële haalbaarheid, zorgen ook voor een invloed op de factor politiek draagvlak. 

Door deze evenementen ziet de gemeente de waarde in van de creatieve broedplaats voor de stad, en spreekt de gemeente 

zich mogelijk eerder uit voor behoud van de creatieve broedplaats. Zo is er dus ook een wisselwerking te zien tussen deze 

twee factoren (wat ook te zien is in figuur 5.2 en 5.3). De positieve invloed op bijvoorbeeld de factor financiële haalbaarheid 

vanuit het type creatieve broedplaats (‘Attract’) kan de invloed versterken op de factor politiek draagvlak. Wanneer het type 

creatieve broedplaats (‘Interact’) geen positieve invloed heeft op de financiële haalbaarheid, omdat subsidie bijvoorbeeld 

noodzakelijk is voor de businesscase, verzwakt dit de invloed op de factor politiek draagvlak. De invloed van de factor politiek 

draagvlak is dus indirect via de factor financiële haalbaarheid weer terug te leiden naar het type creatieve broedplaats.  

 

Tot slot kan er dus worden gesteld dat het type creatieve broedplaats invloed heeft op de keuze voor het wel of niet 

meenemen bij toekomstige gebiedsontwikkeling. Het type ‘Attract’ heeft bepaalde kenmerken, die het type ‘Interact’ niet 

heeft. Deze kenmerken zorgen voor een invloed op de factoren financiële haalbaarheid en politiek draagvlak, die ook weer 

in relatie met elkaar staan. Deze factoren hebben dan ook weer invloed op de overige drie factoren. Uiteindelijk wordt door 

de invloed op deze factoren (financiële haalbaarheid en politiek draagvlak), die gerelateerd is aan het type creatieve 

broedplaats, besloten of een creatieve broedplaats wel of niet wordt behouden bij toekomstige gebiedsontwikkeling.  
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5.3 Aanbevelingen  
 

In deze paragraaf worden er verschillende aanbevelingen gegeven voor verschillende partijen. Ten eerste wordt een 

aanbeveling gegeven voor vervolgonderzoek. Ten tweede wordt er een aanbeveling gegeven voor creatieve broedplaatsen. 

Ten derde wordt er een beleidsaanbeveling gedaan voor gemeentes en ontwikkelaars.  

 

5.3.1. Aanbeveling vervolgonderzoek 

Middels dit onderzoek is getracht een beeld te geven van de verschillende typen creatieve broedplaatsen die er zijn en in 

hoeverre deze typen invloed hebben op het behoud van deze broedplaatsen wanneer er sprake is van herontwikkelingen in 

het vestigingsgebied van de creatieve broedplaatsen. Dit is gedaan door in drie verschillende steden twee creatieve 

broedplaatsen te onderzoeken, waarvan een wel wordt meegenomen en een die niet wordt meegenomen in de toekomstige 

gebiedsontwikkeling. Om dit te onderzoeken, is er gekeken onder welk type de geselecteerde creatieve broedplaatsen 

konden worden gecategoriseerd. Deze typeringen zijn volgens de theorie te onderscheiden in de verschillende waardes die 

ze hebben op bijvoorbeeld ruimtelijk, economisch of sociaal gebied. Toch blijven deze waardes vaag gedefinieerd, waardoor 

het lastig is deze daadwerkelijk te meten en uit te drukken. Zo blijkt uit de resultaten dat gemeentes en ontwikkelaars wel 

degelijk de meerwaarde in zien, maar dat hier geen bedrag of meting aan kan worden gehangen. Hierdoor blijft de waarde 

een vaag en lastig meetbaar begrip.  

 

Om de daadwerkelijke meerwaarde uit te kunnen drukken kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van business 

modellen die ook sociale waardes meenemen of die culturele waardes uitdrukken in financiële waarde. Jan Jonker (2014) 

heeft een boek geschreven over nieuwe business modellen, waarin verschillende waardes worden meegenomen. Creatieve 

broedplaatsen kunnen tegelijkertijd een economische en sociale rol vervullen, doordat ze verschillende bedrijven huisvesten 

in een pand. Daarnaast kunnen ze een buurtfunctie hebben met horecagelegenheden of grotere evenementen. Dit kan 

bijvoorbeeld worden gecombineerd door vanuit de creatieve ondernemers workshops te organiseren voor de buurt of stad. 

Dit geeft een meerwaarde voor de stad, maar is (nog) niet uit te drukken in een financiële waarde of businessmodel. Dit zou 

mogelijk wel kunnen wanneer wordt gekeken naar het businessmodel dat Jan Jonker (2014) heeft opgesteld in zijn boek, 

genaamd Nieuwe Business Modellen .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.4: Nieuw Business Model schema (Bron: Jan Jonker, 2014) 
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Het traditionele businessmodel spitst zich toe op transacties met betrekking tot kosten en opbrengsten. Deze zijn puur 

economisch. Jan Jonker (2014) voegt daar enkele principes aan toe, namelijk sociaal en ecologisch. (Jonker, 2014) Het idee 

achter het nieuwe businessmodel is dat een nieuwe onderneming draait om een groter systeem met meerdere actoren, 

waarbij er sprake is van meervoudige waarde creatie (zie figuur 5.4). Dit betreft niet alleen waarde creatie vanuit een 

economisch perspectief, maar ook vanuit een sociaal en ecologisch perspectief. Dit betekent dat in het model meerdere 

transacties worden meegenomen dan alleen financiële transactiemiddelen. Zo kan een financiële investering bijvoorbeeld 

ook sociale waarde creëren in de vorm van bijvoorbeeld  een verbeterde veiligheid van de leefomgeving, wat bijvoorbeeld 

te zien is in figuur 5.4. Tevens kunnen er meerdere kosten-waardentransacties tegelijk plaatsvinden, tussen zowel 

leveranciers en klanten als instellingen (Jonker, 2014). Elke kosten-waardentransactie vindt bovendien plaats op basis van 

wederkerigheid. Om te verduidelijken hoe dit businessmodel in zijn werk gaat, is hieronder een voorbeeld gegeven aan de 

hand van stadslandbouw (figuur 5.6).  

 

 
Figuur 5.5: Stadslandbouw als NBM (Bron: Jan Jonker, 2014) 

Landbouw in de stad is vanuit een traditioneel business model niet haalbaar (Jonker, 2014). De kosten van de productie van 

groente in de stad (grond, zaden, water, mest, arbeid, verkooppunt) wegen niet op tegen de opbrengsten van de verkoop 

(aantal kilo’s groenten maal de prijs per kilo). Maar vanuit een groter geheel bekeken kunnen met een stadslandbouwproject 

ook heel andere waarden gerealiseerd worden, bijvoorbeeld verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving. Dan komen 

er ineens andere actoren in beeld, zoals omwonenden, een school en de gemeente. Voor een omwonende kan de waarde 

van de woning stijgen, voor de gemeente kan het betekenen dat de leefbaarheid van het gebied omhoog gaat of dat er 

bespaard kan worden op onderhoud van braakliggende terrein (Jonker, 2014).  
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Figuur 5.5: De Vechtclub XL volgens het Nieuwe Businessmodel (Bron: Eigen afbeelding, 2019)  

 

Dit NBM-schema kan ook worden toegepast op een creatieve broedplaats. Vanuit een traditioneel businessmodel kan een 

creatieve broedplaats gezien worden als elk ander bedrijf. Wanneer het schema van het nieuwe businessmodel wordt 

toegepast op een creatieve broedplaats, zou dat er bijvoorbeeld uit kunnen zien als in afbeelding 5.5. Daaruit blijkt dat er 

rondom de creatieve broedplaats nog veel meer transactiemiddelen en vormen een rol spelen die in een traditioneel 

businessmodel niet wordt meegenomen. Een van de redenen dat creatieve broedplaatsen vaak niet worden meegenomen 

bij toekomstige gebiedsontwikkelingen is dat ze een locatie voor minder dan de markconforme prijs. De financiële 

opbrengsten van creatieve broedplaatsen kunnen vaak de marktconforme prijs niet dekken. Creatieve broedplaatsen 

brengen echter ook sociale waarde met zich mee (en afhankelijk van het soort ondernemers binnen de broedplaats wellicht 

ook ecologische waarde). Voor vervolgonderzoek kan er worden gekeken naar zulke businessmodellen, om niet alleen te 

kijken naar de geldwaarde van creatieve broedplaatsen, maar wat er verder voor waardes worden gecreëerd voor een 

gebied door de aanwezigheid van een creatieve broedplaats. Om dit te onderzoeken en in kaart te brengen kan een model 

als figuur 5.5 een startpunt zijn voor vervolgonderzoek. 

 

Ook is het mogelijk om een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) toe te passen op een creatieve broedplaats. 

Atlas voor Gemeenten (Marlet, Ponds, Poort & Woerkens, 2018) voerde bijvoorbeeld een onderzoek uit middels de MKBA 

om de culturele waarde te onderzoeken. Bij een MKBA worden niet alleen financiële baten meegenomen, zoals uitgaven 

van toeristen die op de culturele instellingen afkomen, maar ook de beleving die de bewoners van de stad aan het culturele 

aanbod ontlenen en de sociale effecten die daarvan uitgaan (Marlet et al., 2018).  
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5.3.2. Aanbeveling broedplaatsen 

Uit het onderzoek is gebleken dat het type creatieve broedplaats ‘Attract’ een grotere kans heeft om te worden meegenomen 

bij toekomstige gebiedsontwikkeling. Dit komt doordat dit type een grotere waarde heeft voor de stad dan de andere typen 

broedplaatsen. Ook hebben creatieve broedplaatsen van het type ‘Attract’ vaak een beter politiek draagvlak en hebben ze 

goede connecties met de gemeenteraad. Dit is iets waarvan creatieve broedplaatsen van het type ‘Interact’ of Expose’ 

kunnen leren. Het advies aan deze types creatieve broedplaatsen is om naar buiten te treden en om professionalisering en 

groei van de creatieve ondernemers in het pand te stimuleren. De noodzaak voor een publieke ruimte 

(vergader/overleg/evenementruimte) voor het ontvangen van bezoekers (externen) is voorwaardelijk voor het kunnen 

creëren van een netwerk en draagt bij aan een grotere bereik op sociaal en economisch vlak. Tevens zorgen de 

publiekstrekkende functies als horecagelegenheden voor een groter uitstralingseffect, en vergroot het aantrekkingskracht 

naar het gebied. Dit is te zien bij het type ‘Attract’. Zij beschikken over deze ruimte en organiseren evenementen die vaak 

publiekstrekkers zijn voor heel de stad. Door de aanwezigheid van zulke ruimtes krijgen creatieve broedplaatsen een waarde 

voor heel de stad. Dit vergroot de kans voor creatieve broedplaatsen om te blijven in een gebied. Een aanbeveling voor de 

creatieve broedplaats ‘Interact’ en ‘Expose’ is dus om zulke ruimte te realiseren.  

 

5.3.3. Aanbeveling ontwikkelaar/gemeente 

Creatieve broedplaatsen zijn van waarde voor de stad. Enerzijds huisvesten ze ondernemers en werknemers die werken in 

de creatieve industrie, een van de snelst groeiende sectoren van Nederland. Anderzijds kunnen ze een buurt- of wijkfunctie 

vervullen door evenementen als workshops te organiseren. De aanwezigheid van horecagelegenheden op die locatie kan 

tevens bijdragen aan het vervullen die van buurt- of wijkfunctie. Tevens kan een creatieve broedplaats op een relatief klein 

oppervlak zorgen voor functiemenging in een gebied, waar steeds meer steden naar streven (PBL, 2017). Om deze creatieve 

broedplaatsen te behouden voor de stad zou er een beleid moeten komen, waarmee creatieve broedplaatsen ruimte wordt 

geboden in de plint van bijvoorbeeld nieuwe woontorens. Het laten vestigen van creatieve broedplaatsen biedt bewoners en 

omwonenden van zulke woontorens een recreatiefunctie. Tevens kunnen er workshops en andere evenementen worden 

georganiseerd. Nu worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt dat er een bepaald percentage van het totale woningaanbod 

sociale huur moet zijn. Hier zou bijvoorbeeld ook kunnen worden gekeken naar een bepaald percentage voor 

ondernemingen die een maatschappelijke functie vervullen voor de buurt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden ingevuld door 

een creatieve broedplaats, die zowel een economische als een maatschappelijke functie zou kunnen vervullen. Omdat ze 

enerzijds creatieve ondernemers huisvesten die hier kunnen groeien, en anderzijds een maatschappelijke functie, in de vorm 

van bijvoorbeeld workshops vanuit de creatieve ondernemers voor de buurtbewoners. Belangrijk is dat goed wordt gekeken 

naar de kenmerken van het gebied, wanneer er mogelijk een creatieve broedplaats wordt geplaatst. Zo kan bijvoorbeeld 

gekeken naar welk type creatieve broedplaats het beste aansluit op de lokale kenmerken van het gebied, zodat er niet vanuit 

een top-down perspectief zomaar een creatieve broedplaats wordt neergezet.  
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5.4 Discussie 
 

Dit onderzoek heeft getracht inzicht te geven in hoeverre het type creatieve broedplaats invloed heeft op de keuze voor het 

wel of niet meenemen van een creatieve broedplaats bij toekomstige gebiedsontwikkeling. Ten tijde van de uitvoering is 

gestreefd het onderzoek zo betrouwbaar en valide mogelijk uit te voeren. Dit is gedaan door gebruik te maken van meerdere 

onderzoeksmethoden (desk research en semigestructureerde interviews) om zo een compleet en betrouwbaar beeld van 

de situatie te krijgen.  

 

Het oorspronkelijke plan was om per creatieve broedplaats één persoon van de broedplaats zelf te interviewen (bijvoorbeeld 

de initiatiefnemer of locatiemanager), één medewerker van de gemeente die zich bezighoudt met de gebiedsontwikkeling 

waar de creatieve broedplaats in ligt en één persoon van de private ontwikkelaar die actief is in het gebied. Omdat er bij 

Coehoorn Centraal geen private ontwikkelaar meewerkte aan de gebiedsontwikkeling is deze ook niet geïnterviewd. Bij  

creatieve broedplaats KW37 is dit ook het geval. Zij waren tot en met 2018 gevestigd op braakliggend terrein dat onderdeel 

was van de Schuytgraaf, een nieuwe Vinex wijk in Arnhem. Ook voor het gebied NDSM-oost is er geen private ontwikkelaar 

geïnterviewd, omdat dit gebied is losgelaten van ontwikkeling de komende tien jaar. Daardoor is er geen ontwikkelaar actief 

in dat gebied. AMVEST, de private ontwikkelaar binnen het Cruquiusgebied was helaas niet bereid mee te werken aan het 

onderzoek. Doordat er dus bij sommige onderzoekscases geen interview heeft plaatsgevonden met een marktpartij zoals 

een private ontwikkelaar, ontbreekt hier mogelijk een compleet beeld van de situatie. Hierdoor is de kant van de marktpartijen 

enigszins onderbelicht in dit onderzoek.  

 

Amsterdam en Arnhem zijn in het onderzoek meegenomen om uit te sluiten of lokale kenmerken zoals beleid invloed hebben 

op de keuze voor het wel of niet meenemen van de creatieve broedplaats. Dit is lastig te onderzoeken gebleken. Per 

creatieve broedplaats was er al sprake van lokale kenmerken en beleid. Er werd verondersteld dat de Amsterdamse 

beleidsorganisatie Bureau Broedplaatsen creatieve broedplaatsen ondersteunt met behulp van subsidie en begeleiding en 

dat ze daardoor ook invloed hadden op de besluitvorming rondom het behoud van broedplaatsen binnen 

gebiedsontwikkelingen. Dit bleek niet zo te zijn. Bureau Broedplaatsen helpt nieuwe creatieve broedplaatsen alleen bij het 

opstarten van de broedplaats en een jaarlijkse subsidie wanneer de creatieve broedplaats een bepaald aantal kunstenaars 

huisvest (CAWA beleid). Het is niet zo dat Bureau Broedplaatsen creatieve broedplaatsen ‘beschermt’, wanneer deze 

mogelijk verplaatst moeten worden. Dit is bijvoorbeeld te zien in het Cruquiusgebied, waar meerdere creatieve broedplaatsen 

waren gevestigd die allen subsidie ontvingen via Bureau Broedplaatsen, maar wel allemaal uit het gebied moesten 

verhuizen.  Ook om daadwerkelijk te weten wat Bureau Broedplaatsen precies doet voor de creatieve broedplaatsen in 

Amsterdam, zou iemand van Bureau Broedplaatsen geïnterviewd moeten worden.  

 

Hiernaast is Arnhem is meegenomen om te kijken of de woningdruk die in de Randstad steden Amsterdam en Utrecht wordt 

ervaren, mogelijk invloed heeft op de keuze om een creatieve broedplaats wel of niet mee te nemen. Uit de resultaten is 

gebleken dat de creatieve broedplaatsen door de factor politiek draagvlak mee worden genomen in de toekomstige 

gebiedsontwikkeling of een nieuwe plek toegewezen hebben gekregen door bijvoorbeeld de gemeente. Om te onderzoeken 

of dit komt doordat de woningdruk in Arnhem lager is dan in de Randstad, zou bij vervolgonderzoek een lid van de 

gemeenteraad of het college van B&W kunnen worden geïnterviewd.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  - pagina 70 van 89 - 

 

Nawoord 

De waarde van een creatieve broedplaats voor een gebied blijkt lastig vast te stellen. Zeker om hier een kwantitatieve waarde 

aan te hangen die zowel door de gemeente als private ontwikkelaar wordt erkend. Wat voor creatieve broedplaatsen er zijn 

en welke waarde ze voor een gebied hebben, heb ik getracht met dit onderzoek te laten zien. Deze waarde is alsnog 

kwalitatief, en niet in harde (financiële) cijfers uit te drukken. Om dit daadwerkelijk te proberen, zal misschien op een andere 

manier naar waarde moeten worden gekeken, zoals ik heb voorgesteld bij de aanbevelingen. Tot die tijd blijft de toekomst 

van creatieve broedplaatsen een strijd binnen de stad. Voor nu lijkt het of creatieve broedplaatsen altijd de politiek moeten 

opzoeken, willen ze behouden blijven binnen een gebied.  Om aan creatieve broedplaatsen een financiële waarde te hangen, 

blijft momenteel lastig. Voor mij zijn creatieve broedplaatsen plekken die zowel een economische als maatschappelijke 

functie kunnen vervullen. En wat daar dan de financiële waarde van is blijft lastig te zeggen. Dit is ook iets wat terug is 

gekomen tijdens mijn eerste interview, met Bart de Zwart, die vanuit de Fontys Eindhoven een soortgelijk onderzoek heeft 

gedaan. Tijdens een avond waarbij de resultaten werden besproken kwam eigenlijk naar voren dat creatieve broedplaatsen 

alleen echt hun waarde kunnen laten zien, door het mensen zelf te laten beleven. Er werd gezegd dat men de mensen van 

de gemeente en private ontwikkelaars bij wijze van spreken achterop de fiets mee moeten nemen naar de creatieve 

broedplaats, om te laten zien wat er allemaal gebeurde op zo’n plek. Dit is ook wat ik aanraad aan iedereen die deze thesis 

heeft gelezen. Bezoek eens een creatieve broedplaats, kijk wat er allemaal voor interessante, gekke, spontane dingen 

gebeuren, en beslis dan zelf wat voor waarde zo’n plek voor een stad kan hebben. Misschien moet er dan ook niet naar een 

financiële waarde worden gezocht, voor iedereen is de beleving van zo’n plek weer anders, en dit valt niet te meten. Maar 

dat een creatieve broedplaats een waarde biedt voor de stad, is wat mij betreft zeker.  
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BIJLAGES 
 

1.1 NVivo codebomen 
 

Toelichting: Deze ‘nodes’ zijn gebaseerd op de concepten die zijn geoperationaliseerd in het methodehoofdstuk. 

Bijvoorbeeld wanneer wordt gekeken naar de Broedplaatsen codeboom, zijn verschillende nodes te zien. De node 

Buurtgericht hoor bij de ‘Interact’ broedplaats. Wanneer uit de data naar voren kwam,  dat iets buurtgericht was, werd dit 

toegevoegd aan deze node. Zo kan na het analyseren van alle data op de node buurtgericht geklikt worden, waarna alle 

data verschijnt die hiertoe behoort.  

 

Concept ‘Type broedplaatsen’ (3.3.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept ‘waarde broedplaatsen’ (3.3.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

Concept ‘Factoren binnenstedelijke herontwikkeling’ (3.3.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept ‘Samenwerking’ (3.3.4.) 
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1.2 Topiclijsten 
 

1.2.1. Topiclijsten Utrecht 

 

1.2.1.1. Topiclijst De Vechtclub XL  

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de * organisatie * als wat?  

  

2.  Uitleg organisatie  

- Door wie & wanneer is de Vechtclub XL opgericht?  

- Waarvoor wordt dit pand gebruikt?  

- Hoe zijn jullie in dit pand gekomen?  

- Wat waren de beweegredenen om het op te starten?  

- Wat voor ondernemers zitten er in het pand? Waar richten zij zich op? (commercie/sociaal) 

- Werken de ondernemers samen? 

- Hoe zijn jullie door de jaren heen gegroeid? Hebben jullie er activiteiten bij gekregen? 

- Hoe is het restaurant de Klub erbij gekomen? En de Brewpub de Kromme Haring? 

- Is er veel contact met de buurt? 

- Trekken jullie publiek aan vanuit heel de stad? Is dat ook de insteek? 

- Organiseren jullie ook veel grote evenementen? 

- Wat zie jij als meerwaarde van de vechtclub XL voor de stad? Economisch/ sociaal? 

- Moet dat duidelijker worden gecommuniceerd? 

 

 

Zijn er nog meer toekomstplannen?  

- Willen jullie nog doorgroeien/uitbreiden? 

- Kunnen jullie blijven in de toekomstplannen voor het gebied? 

- Hoe zien jullie je rol als jullie mogen blijven in het gebied? Veranderen er mogelijk zaken? 

- willen jullie het pand kopen? 

 

3.  Rol van de gemeente  

- Wordt u gesteund door de gemeente? Hoe precies?  

- Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente? -   

- Hoe ziet u de rol van de gemeente? Actief of passief?  

- Bent u tevreden over deze rol?  
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1.2.1.2. Topiclijst Eiland 8 

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de * organisatie * als wat?  

 

2.  Uitleg organisatie  

- Door wie & wanneer is Eiland 8 opgericht?  

- Waarvoor wordt dit pand gebruikt?  

- Hoe zijn jullie in dit pand gekomen?  

- Wat waren de beweegredenen om het op te starten?  

- Wat voor ondernemers zitten er in het pand? Waar richten zij zich op? (commercie/sociaal) 

- Hoe zijn jullie door de jaren heen gegroeid? Hebben jullie er activiteiten bij gekregen? 

- was er veel contact met de buurt? Of ook daarbuiten? 

- -Hadden jullie ook veel nevenactiviteiten? 

- Wat was de reden dat jullie moesten stoppen? 

- Wat was jullie meerwaarde? Sociaal? 

- Wat hebben jullie allemaal voor de buurt gedaan? 

- Hoe werd het gefinancierd? 

- -Wat hebben jullie geleerd van Eiland 8? 

- Waren er mogelijkheden om te blijven? 

- Is er nog iets over van de ideeën van Eiland 8? 

- Was het echt een community? 

 

 

 

3.  Rol van de gemeente  

- Wordt u gesteund door de gemeente? Hoe precies?  

- Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente?  

- hoe was het contact met de ontwikkelaar/woningcorporatie? 

- Hoe ziet u de rol van de gemeente? Actief of passief?  

- Bent u tevreden over deze rol?  
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1.2.1.3. Topiclijst gemeente medewerkers ontwikkeling Merwede   

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de ontwikkeling van Merwedekanaalzone als wat?  

  

2.  Rol gemeente ontwikkeling Merwedekanaalzone  

- Hoe wordt de Merwedekanaalzone vormgegeven? Op het gebied van: 

- Programma 

- Ontwerp (pand Vechtclub XL) 

- Financiële haalbaarheid 

- Draagvlak (invloed gemeenteraad) 

- lokale wetten & regels 

- Is het beeld van de  tijdelijke (creatieve) invullingen veranderd door de jaren heen?  

- Wat zijn hier de achterliggende gedachtes achter?  

- Hoe moet de Merwedekanaalzone er uiteindelijk uitzien? Kan hierin de Vechtclub XL blijven? 

  

3.  Samenwerking met gebruikers van tijdelijke creatieve ruimtes  

 

- Werden de tijdelijke gebruikers hulp vanuit de gemeente? Hoe precies?  

- Is er een beleid opgesteld voor het tijdelijk gebruik in de Merwedekanaalzone?  

- Is er veel contact tussen de gebruikers en de gemeente?  

- Hoe is het contact tussen de gebruikers en de gemeente? Worden zij meegenomen in het proces van de 

herontwikkeling? 

- Waarom is besloten om toch te kijken naar behoud van deze functies? Waarom mag de Vechtclub XL 

bijvoorbeeld wel blijven? Ligt dit aan het gebouw/ meerwaarde/ politieke draagkracht? 

  

4.  OPG-terrein  

- Hoe is de rol van de gemeente? (als eigenaar van het gebied, maar ook als ontwikkelaar) Met wie werken jullie 

nog meer samen? Wie zitten er precies in het eigenarencollectief? Hoe is de rolverdeling in deze samenwerking? 

In hoeverre verloopt het plan nu? Anterieure overeenkomst? Hoe gaat het daarna verder?  
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1.2.1.4. Topiclijst Jesse Flink Directeur GEM Kanaleneiland  

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de ontwikkeling van Your Urban Space als wat?  

  

2.  Rol gemeente ontwikkeling Kanaleneiland  

- Hoe is Eiland 8 tot stand gekomen? 

- Hoe kijken jullie terug op Eiland 8? 

- Wat was de meerwaarde ervan? 

- -Waren er ideeën om het te blijven behouden? 

- Hoe werd het gefinancieerd? (rendabel toekomst?) 

- -Zijn ideeën van Eiland 8 overgenomen in de rest van het plan? 

- Hoe wordt Your Urban Space vormgegeven? Of de rest van Kanaleneiland?  

- Op het gebied van: 

- Programma? 

- Ontwerp? 

- Financiële haalbaarheid? 

- Politiek draagvlak? 

- Lokale wetten en regels? 

 

3. Samenwerking 

- Samenwerking gemeente? 

- Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling van Your Urban Space? Hoe wordt deze samenwerking vormgegeven? 

- Hoe verloopt deze samenwerking in de GEM? Hoe ziet zo’n samenwerking eruit? 
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1.2.1.5 Topiclijst woningcorporatie Portaal 

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de * organisatie * als wat?  

  

2.  Uitleg organisatie  

- Wie kwam er met het idee om Eiland 8 op te richten? 

- Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? 

- Wat was het idee achter Eiland 8? 

- Is dit idee door de jaren heen gegroeid? 

- Is het idee achter Eiland 8 door de jaren heen veranderd? 

- Wie was waar verantwoordelijk voor? Huurders zoeken etc. 

- Hoelang was het idee om Eiland 8 te laten bestaan? 

- Waarom is het uiteindelijk stopgezet? 

- -Op welke punten heeft Eiland 8 voor verbetering gezorgd? 

- Leefbaarheid/ontwerp/renovatie? 

- -Waren er mogelijkheden om het door te zetten? 

- Zijn er ideeën vanuit Eiland 8 meegenomen naar de herontwikkeling? 

- Hoe ziet dit nieuwe plan er nu uit? 

- Hoe groot is dit plan? 

 

  

3.  Rol van de gemeente  

- Was er iemand betrokken vanuit de gemeente? 

- Was er subsidie vanuit de gemeente? 

- Hoe verliep de samenwerking tussen Eiland 8 en de andere partijen? 
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1.2.1.6 Topiclijst project ontwikkelaar Janssen & de Jong 

 

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de * organisatie * als wat?  

 

2. Uitleg organisatie 

- Wat doet Janssen & de Jong precies? 

- Hoe zijn jullie betrokken bij de ontwikkeling van deelgebied 5? 

- Wanneer zijn jullie eigenaar geworden? 

- Welk deel van de grond is van jullie? 

 

3. Merwedekanaalzone deelgebied 5 

- Binnenstedelijk her-ontwikkelen is dat lastig te realiseren? 

- Hoe gaat het programma eruit zien? 

- Hoe gaat het ontwerp eruit zien? 

- Hoe is de grondexploitatie opgesteld? (moeilijk rond te krijgen? Hoe gaat zoiets met binnenstedelijke 

herontwikkeling?) 

- Hoe denkt de gemeente raad erover? 

- -Waren er nog lokale wetten & regels waar aan gehouden moest worden? 

- Zijn er veel plannen veranderd door de jaren heen? 

 

4. Samenwerking andere actoren 

- Hoe komt deze samenwerking tot stand? 

- Joint Venture? Wat is de rol van de gemeente? 

- In hoeverre hebben huidige gebruikers inspraak? 

- Waarom is de keuze gemaakt om sommige gebruikers te laten zitten? 

- zoals de Vechtclub XL? 

- wat zien jullie als de waarde van de Vechtclub XL? 

- Worden zij meegenomen in het toekomstige plan? 
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1.2.2. Topiclijsten Arnhem 

 

1.2.2.1. Topiclijst Coehoorn Centraal 

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de * organisatie * als wat?  

  

2.  Uitleg organisatie  

- Door wie & wanneer is de Coehoorn Centraal opgericht?  

- Waarvoor wordt dit pand gebruikt?  

- Hoe zijn jullie in dit pand gekomen?  

- Wat waren de beweegredenen om het op te starten?  

- Hoe zijn jullie door de jaren heen gegroeid? Hebben jullie er activiteiten bij gekregen? 

- Wat voor ondernemers zitten er in het pand? Waar richten zij zich op? (commercie/sociaal) 

- Hoe is de horeca erbij gekomen? Wat zijn er verder voor neven activiteiten bijgekomen? 

- Is er veel contact met de buurt/studenten etc.? 

- Heeft het een aantrekkingskracht voor heel de stad? 

- Organiseren jullie ook veel grote evenementen? 

- Zijn er nog meer toekomstplannen?  

- Willen jullie nog doorgroeien/uitbreiden? 

- Kunnen jullie blijven in de toekomstplannen voor het gebied? 

- Hoe zien jullie je rol als jullie mogen blijven in het gebied? Veranderen er mogelijk zaken? 

- Wat zien jullie als de meerwaarde van Coehoorn Centraal? 

- Hoe zijn jullie precies zichtbaar en hoe willen jullie dat zijn? 

 

3.  Rol van de gemeente  

- Wordt u gesteund door de gemeente? Hoe precies?  

- Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente?  

- Hoe ziet u de rol van de gemeente? Actief of passief?  

- Bent u tevreden over deze rol?  
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1.2.2.2. Topiclijst KW37 

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de * organisatie * als wat?  

  

2.  Uitleg organisatie  

- Door wie & wanneer is KW37 opgericht?  

- Waarvoor wordt dit pand gebruikt?  

- Hebben jullie deze locatie zelf moeten regelen? 

- Zouden jullie iets permanent willen? 

- Hoe vaak zijn jullie verhuisd? 

- Wat waren de redenen om te verhuizen elke keer? 

- Hoe zijn jullie in dit pand/plek gekomen?  

- Wat waren de beweegredenen om het op te starten?  

- Hoe zijn jullie door de jaren heen gegroeid? Hebben jullie er activiteiten bij gekregen? 

- Zijn de ondernemers gericht op commercie of op iets anders? 

- Is er veel contact met de buurt? 

- Of is er contact op grotere schaal? 

- Waarom moesten jullie stoppen? 

- -Hebben jullie nog toekomstplannen? 

 

 

 

3.  Rol van de gemeente  

- Wordt u gesteund door de gemeente? Hoe precies?  

- Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente? -  Noot voor zelf (neem pijlers mee als transparantie, 

subisidies, in contact brengen  

- Hoe ziet u de rol van de gemeente? Actief of passief?  

- Bent u tevreden over deze rol?  
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1.2.2.3. Topiclijst gemeente Arnhem gebiedsontwikkeling Coehoorn  

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de ontwikkeling van Coehoorn als wat?  

  

2.  Rol gemeente ontwikkeling Coehoorn 

- Hoe wordt Coehoorn Centraal vormgegeven/ hoe gaat het veranderen, op het gebied van: 

- Programma 

- Ontwerp 

- Financiële haalbaarheid -  Hoe staan andere afdelingen hier tegenover? 

- Politiek draagvlak – vanuit de politiek of ook andere meerwaarde? 

- Lokale wetten en regels 

- Krijgt Coehoorn Centraal meer een sociale rol, meer gericht op de buurt? 

- Hoeveel woningen? Panden slopen/ her-ontwikkelen Atelier woningen 

- Wanneer beginnen de ontwikkelingen? 

- Wat zijn hier de achterliggende gedachtes achter?  

- Hoe moet de Coehoorn er uiteindelijk uitzien?  

- Nu vooral gericht op economische meerwaarde? Later anders? 

  

3.  Samenwerking met gebruikers van tijdelijke creatieve ruimtes   

- Hoe is het contact tussen de gebruikers en de gemeente? Worden zij meegenomen in het proces van de 

herontwikkeling? 

- Waarom in Arnhem wel bij deze plek? Juist deze plek? 

- Politieke invloed? 

- Waarom is besloten om toch te kijken naar behoud van deze functies? 
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1.2.2.4. Topiclijst gemeente medewerkers ontwikkeling Presikhaaf 

 

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de ontwikkeling van KW37 als wat?  

- Hoe ga je precies te werk? 

- Waarom moest KW37 daar weg? 

- Hoe is de verplaatsing tot stand gekomen? 

- Hadden ze kunnen blijven? 

- Is twee jaar niet veel te kort? 

 

  

2.  Rol gemeente ontwikkeling KW37 

- Hoe wordt de  vormgegeven/ hoe gaat het veranderen?  

- Programma 

- Ontwerp 

- Financiële haalbaarheid 

- Politiek draagvlak 

- lokale wetten en regels 

- -Is er een mogelijkheid om daar wel te blijven? 

- In welke rol is dat? 

- Hoe zou dat mogelijk kunnen? 

- Zouden ze een andere rol moeten vervullen? 

- Hoe wordt gekeken tegenover tijdelijke (creatieve) invullingen vanuit de gemeente?  

- Wat ziet Arnhem als meerwaarde? 

- Wat zijn hier de achterliggende gedachtes achter?  

- Hoe moet de KW37 er uiteindelijk uitzien?  

- Waarom KW37 wel constant weg en Coehoorn bijvoorbeeld niet? Politiek? 

  

3.  Samenwerking met gebruikers van tijdelijke creatieve ruimtes  

  

- Krijgen tijdelijke gebruikers hulp vanuit de gemeente? Hoe precies?  

- Is er een beleid opgesteld voor het tijdelijk gebruik in de KW37?  

- Is er veel contact tussen de gebruikers en de gemeente?  

- Hoe is het contact tussen de gebruikers en de gemeente? Worden zij meegenomen in het proces van de 

herontwikkeling? 

- Waarom is besloten om toch te kijken naar behoud van deze functies? 
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1.2.3. Topiclijsten Amsterdam 

 

1.2.3.1. Topiclijst Krux/ISO 

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de * organisatie * als wat?  

  

2.  Uitleg organisatie  

- Door wie & wanneer is de opgericht?  

- Waarvoor wordt dit pand gebruikt?  

- Hoe zijn jullie in dit pand gekomen?  

- Hebben jullie een andere insteek dan in het vorige pand? 

- Wat waren de beweegredenen om het op te starten?  

- Wat voor ondernemers zitten er in het pand? Waar richten zij zich op? (commercie/sociaal) 

- Hoe zijn jullie door de jaren heen gegroeid? Hebben jullie er activiteiten bij gekregen? 

- was er veel contact met de buurt? 

- Organiseren jullie ook veel grote evenementen? 

- Is er een selectie van huurders? 

- Werken de huurders samen? Is er veel contact? 

- Wat is de meerwaarde van deze broedplaats? Zijn jullie een publiekstrekker voor heel de stad? 

- -Hoelang kunnen jullie hier blijven? 

 

3. Herontwikkeling 

- Hadden jullie inspraak bij de herontwikkeling? 

- Zijn jullie gedwongen verhuisd? 

- Waarom een andere naam? 

- was er contact met gemeente/ontwikkelaar? 
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1.2.3.2. Topiclijst Art City 

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de * organisatie * als wat?  

  

2.  Uitleg organisatie  

- Door wie & wanneer is de opgericht?  

- Waarvoor wordt dit pand gebruikt?  

- Hoe zijn jullie in dit pand gekomen?  

- Wat waren de beweegredenen om het op te starten?  

- Wat voor ondernemers zitten er in het pand? Waar richten zij zich op? (commercie/sociaal) 

- Hoe zijn jullie door de jaren heen gegroeid? Hebben jullie er activiteiten bij gekregen? 

- was er veel contact met de buurt? 

- Organiseren jullie ook veel grote evenementen? 

- Is er een selectie van huurders? 

- Werken de huurders samen? Is er veel contact? 

- Wat is de meerwaarde van deze broedplaats? Voor heel de stad?  

- Hebben jullie ook horeca en dergelijke? 

 

3. Herontwikkeling 

- Kunnen jullie in dit gebied blijven? 

- Voor hoelang is het contract? 

- Als hier straks meer woningen komen veranderen jullie dan jullie insteek? 

- Hebben jullie goed contact met de gemeente? 

- Bijvoorbeeld invloed op de gemeenteraad? 

- Wordt dit gebied her-ontwikkeld? 
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1.2.3.3. Topiclijst medewerker gemeente gebiedsontwikkeling NDSM  

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de ontwikkeling van NDSM als wat?  

  

2.  Rol gemeente ontwikkeling NDSM 

- Hoe wordt de NDSM vormgegeven?  

- Programma 

- Ontwerp  

- Financiële haalbaarheid 

- Politiek draagvlak  

- lokale wetten & regels 

- Is het beeld van de  tijdelijke (creatieve) invullingen veranderd door de jaren heen? Als je kijkt naar begrip 

permanente tijdelijkheid? 

- Wat zijn hier de achterliggende gedachtes achter?  

- Hoe moet het er uiteindelijk uitzien? Zijn er functies die verdwijnen of juist kunnen blijven? 

  

3.  Samenwerking met gebruikers van tijdelijke creatieve ruimtes  

- Krijgen de tijdelijke gebruikers hulp vanuit de gemeente? Hoe precies?  

- Is er een beleid opgesteld voor het tijdelijk gebruik op de NDSM? 

- Is er veel contact tussen de gebruikers en de gemeente?  

- Hoe is het contact tussen de gebruikers en de gemeente? Worden zij meegenomen in het proces van de 

herontwikkeling? 

- Waarom is besloten om toch te kijken naar behoud van deze functies?  
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1.2.3.4. Topiclijst medewerker gemeente gebiedsontwikkeling Cruquius 

  

Beginnen met voorstellen en het onderzoek uitleggen, vragen of interview mag worden opgenomen, hoelang het  

interview ongeveer zal duren en vragen of de participant zo uitgebreid mogelijk wil antwoorden.  

  

1.  Voorstellen geïnterviewde:  

- Naam, leeftijd, beroep  

- Verantwoordelijk voor?  

- Betrokken bij de ontwikkeling van Cruquius als wat?  

  

2.  Rol gemeente ontwikkeling NDSM 

- Hoe wordt Cruquius vormgegeven?  

- Programma – oud programma? Nieuw niet van toepassing? 

- Ontwerp – blijven er oude panden staan? Creatieve broedplaatsen? 

- Financiële haalbaarheid – hoe wordt dat gerealiseerd? Erfpacht? 

- Politiek draagvlak (invloed gemeenteraad) – 40/40/20 principe – weerstand? 

- lokale wetten & regels? Spelregel kaart nieuw? 

 

3. Broedplaatsen binnen het gebied? 

- Organische gebiedsontwikkeling? 

- Kans om te blijven? 

- Inspraak? 

- Van wie was de grond? 

- Mening over broedplaatsen? 

- Wat voor functies nu? 

- In de plint? 

 

4. Gekeken naar broedplaatsen om te blijven? Ambitie gemeente? 

- -Hoe wordt met huidige bewoners gesproken? 

- -Huidige gebruikers? 

- -Ruimte voor initiatief? 

 

 


