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Aanleiding ‘Ruimte voor werken’ project

Periode Locatie Proces Woon-
eenheden

Aandeel 
locatie

Aandeel 
proces

2000-2005

Binnen bebouwde 
kom

Verdichting  79.790 
42,3%

25%
Transformatie  44.140 14%
Bouwen in stedelijk groen  12.590 4%

Erbuiten
Verdichting  16.775 

57,7%
5%

Transformatie  29.190 9%
Bouwen in landelijk groen 140.305 43%

      

2006-2011

Binnen bebouwde 
kom

Verdichting  74.050 
47,1%

21%
Transformatie  68.160 20%
Bouwen in stedelijk groen 21.660 6%

Erbuiten
Verdichting  3.275 

52,9%
1%

Transformatie  22.610 6%
Bouwen in landelijk groen 158.145 45%

      

2012-2017

Binnen bebouwde 
kom

Verdichting  98.741 
66,9%

28%
Transformatie 113.867 32%
Bouwen in stedelijk groen 23.390 7%

Erbuiten
Verdichting  1.204 

33,1%
0%

Transformatie  4.462 1%
Bouwen in landelijk groen 110.006 31%

Bron: Claassens en 
Koomen (2017) getallen 
zijn geactualiseerd

• Binnenstedelijke verdichting
– Transformatie werklocaties
– Uitplaatsing werken



Aanleiding ‘Ruimte voor werken’ project

• Kennisvragen 
– ECORYS ruimtedruktool, advies transformatie
– MRDH/BPH omzetting bedrijventerreinen met 

behoud werkfunctie
– PBL vervolg transformatiepotentiestudie

• Smart Urban Regions of the Future (SURF)
– Pop up call voor klein project 
– Kennisontwikkeling in stedelijke regio’s
– NWO/VERDUS financiert 1 junior onderzoeker 

(12 maanden 0.9 fte + student assistent)



Doelstelling: beantwoorden twee vragen

1. Waar verdwijnt werken? 
– Waar worden werklocaties omgezet? Hoeveel 

areaal? Blijft werkfunctie (deels)?
– Zicht op transformatiepotentie huidige 

werklocaties

2. Waar verschijnt werken?
– Hoeveel nieuwe ruimte vrijgemaakt voor 

werken? Voor welke sectoren? Welke 
locatiefactoren dominant? Vervangingsvraag?

– Verklaren ruimtelijke wensen voor 
werklocaties en vervangingsvraag



Aanpak

1. Analyse herbestemde bedrijventerreinen
– In kaart brengen herontwikkeling
– Regressieanalyse verklaart mate en kans 

omzetting uit: 1) kenmerken bedrijven (b.v. type, 
gebouwouderdom); en 2) kenmerken locatie 
(b.v. afstand tot centrum, bereikbaarheid)

– Waar mogelijk opname financiële kenmerken 
(b.v. aankoop-, sloopkosten)

– Aandacht voor realisatie functiemenging en 
verdichting 



Aanpak

2. Analyse nieuw gerealiseerde werklocaties
– Ruimtelijke analyse uitbreidingen werklocaties 

(o.b.v. CBS bodemgebruik en/of IBIS)
– Karakterisering typen bedrijvigheid 

(clusteranalyse o.b.v. IBIS, BAG, LISA etc.)
– Regressieanalyse locatievoorkeuren
– Achterhalen welk deel vervangingsvraag 

betreft (voor regio’s waar data beschikbaar is)



Voorgestelde eindproducten

1. Beschrijving van de succesfactoren voor 
de transformatie van bedrijventerreinen
– Beknopte Nederlandstalige rapportage en/of 

artikel voor vakblad b.v. ROMagazine, Rooilijn
– Presentatie over transformatie bedrijven-

terreinen voor praktijkpartijen, b.v. Plandag

2. Beschrijving ruimtelijke analyse nieuwe 
werklocaties
– Engelstalig wetenschappelijk artikel 
– Presentatie op wetenschappelijk congres, b.v. 

ERSA



Planning

• 1 oktober 2019 dataverzameling gestart
• Eigenlijke onderzoek per 1 januari 2020

Maandnummer (2020) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Algemene activiteiten             

Literatuur review             

Overlegmomenten met partners             

Presentatie voor praktijkpartijen (b.v. Plandag mei 2020)             

Ruimtelijke analyse transformatie bedrijventerreinen             

Dataverzameling en -bewerking             

Cluster analyse bedrijventerreinenclassificatie             

Analyse succesfactoren transformatie bedrijventerreinen             

Beschrijving succesfactoren transformatie bedrijventerreinen             

 Ruimtelijke analyse nieuwe werklocaties             

Aanvullende dataverzameling (vastgoedprijzen, inzet A. Tare)           

Analyse omvang en locatie nieuwe werklocaties (A. Tare)             

Beschrijving ruimtelijke analyse nieuwe werklocaties             



Eerste verkenningen: CBS bodemgebruik

• Kartering 
bedrijventerreinen

• Bruikbaar voor 
analyse nieuwe 
locaties 1996-2015
– Hoeveel?
– Waarom hier?
– Geen onderscheid 

type bedrijvigheid
• Rapport voor PBL



Eerste verkenningen: logistieke centra

• Dank aan Merten Samenwerking 

vereniging 

Deltametropool



Eerste verkenningen: logistieke centra

• Prachtige tijdserie o.b.v. IBIS, LISA en 
visuele controle

• Samen met Merten Nefs en vereniging 
Deltametropool willen we hiermee:
– Analyseren waar en hoeveel logistieke centra 

uitbreiden (regressieanalyse)
– Nader onderscheid maken in typen 

bedrijvigheid (clusteranalyse)?
– Uitbreiden naar groter gebied 

(dataverzameling)?



Vervolg

• Dataverzameling
– Gebruiken OSM, LISA en BAG attributen?
– Verhuisgedrag bedrijven volgen over tijd?

• Analyse
– Clusteranalyse karakterisering typen bedrijvigheid
– Regressie analyse voor verklaren locatie transformative 

en nieuw werken
• Samenwerking

– Uitwerken analyse herbestemming met MRDH/Ecorys
– Rapportage locatiewensen nieuw werken met PBL
– Analyse locatiewensen logistieke centra met ver. 

Deltametropool
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