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GEBIEDSONTWIKKELING 



MWKZ UTRECHT 











SAMEN STAD MAKEN 

 2005   Gemeentelijke visie MWKZ 

 2010   City Campus Max (Bpd) 

 2011   Dynamisch Masterplan Utrecht 

 2013   Mix Merwede: lef en experiment 

 2015   Ambitie document (gezamenlijk) 

 2016   Visie eigenaren 

 2016   Defensieterrein, Twogether 

 2017   Gemeentelijk structuurplan en MER 

 



ARENA CENTER 

AMSTERDAM 







Ontwikkelingen 

ArenAPoort 



 

10.000 WONINGEN  

IN 8 JAAR TIJD.. 



PRIVATE GEBIEDSCOALITIE 



PRIVATE GEBIEDSCOALITIE 

 6 eigenaren/ontwikkelaars en gemeente 

 Willen samen visie ontwikkelen en ambities 
vastleggen 

 Willen krachten samenvoegen 

 Gebiedsprogrammering 

 Gebiedspromotie 

 Gebiedsbeheer 

 Gebiedsontwikkeling 

 Samen krachtig naar centrale stad 

 Samen strijden voor Nachtnet OV 

 Waarde bestaande assets van partijen (veiligheid, 
levendigheid, enz) 



AANPAK 

 Elkaar leren kennen 

 Elkaars projecten reviewen (projecten 
carrousel) 

 Gebied safari 

 Workshops 

 Dromen, kansen, quick wins, belemmeringen 

 Ambitie en visie 

 Signeren van afspraken / podium 

 Gebied in etalage (Pakhuis Zwijger) 

 Actieplan voor 2017 

 



 



URBAN ARENA 



DE AMBITIE 

De Urban Arena is een veelkleurig compleet stadshart. Je 

vindt er een grote mix aan leefstijlen en een breed scala 

aan functies.  

Op straat is het levendig, verrassend en energiek. De vele 

terrassen, pleinen en parkjes zijn aantrekkelijke 

ontmoetingsplekken voor diverse groepen: jong, oud, 

arm, rijk, zakenmensen, jonge stedelingen, studenten, 

toeristen, bewoners en winkelpubliek.  

De stedelijke vibe is uniek in de metropool Amsterdam. 

Het is internationaal van karakter, een trendy smeltkroes 

die verrast. 





HOOGSTEDELIJK 

AFMAKEN 

PLEKKEN MAKEN 

VERDICHTEN 

PUBLIEK/PRIVAAT 

VERBINDING OVER 

DREVEN 

OPENBARE  

RUIMTE 

ACTIEPLAN 



VDMA 

EINDHOVEN 



VDMA 



OPGAVE VDMA-LOCATIE 

 Grote open plek in hartje Eindhoven 

 Eigendom van gemeente Eindhoven  

 Eerdere herontwikkeling in 2008 vastgelopen  

 2012 tot 2016 gewerkt aan ‘start-up’ concept en 
tijdelijke events 

 Zomer 2016 ingreep van college: Er moet een 
versnelling komen 

 Hoofdvraag =  

 Wat is een haalbaar programmatisch 
gebiedsconcept? 

 Wat is de juiste strategie naar investeerders / markt? 

 Hoe te activeren en programmeren? 



NOODZAAK INNOVATION DISTRICT 

(BRAINPORT FLEXCITY 2020-2040) 



First place: 

Thuis Third place: 

Sociaal interactieve plek 

Second place: 

Kantoor 

THIRD-PLACE = VERBINDER 





STRATEGISCHE ORIENTATIE 

ALEX VERVOORDT 





INTERACTIE ‘SPARK’ 



CONTINU FLEX 



INNOVATION IN RESIDENCE 



NIEUW STEDELIJK LEVEN 









MARKTCONSULTATIE 

 Doel 

 Testen concept 

 Partijen met elkaar in verbinding brengen 

 Hoe de uitvraag op te stellen 

 

 Type partijen 

 Exploitanten 

 Ontwikkelaars 

 Beleggers 

 Brainport stakeholders 

 

 Resultaat 

 Open call for partnership 



BIJLMERBAJES 





AANPAK 

 Investeerders bevragen op succesfactoren uitvraag 

 Markt opwarmen 

 Gesprek tussen RVB en Gemeente over manier van 
verkoop en gunningscriteria 

 Helderheid aan voorkant 

 Monumentenstatus 

 Asbest 

 Krakersdorp 

 Verkeers afwikkeling 

 Verkoopproces ontwikkelen 

 Open en transparant 

 Kwaliteit leidend 

 Moet succesvol zijn 

 



MARKTORIENTATIE 

 35 gesprekken met grote diversiteit aan 

investeerders 

 Beleggers 

 Ontwikkelaars 

 Bouwers 

 Internationale investeerders 

 20 gesprekken met ondernemers / exploitanten 

/ kleine vastgoed ontwikkelaars 

 Open stadsdebat in Pakhuis Zwijger 





MARKTORIËNTATIE 

 

CONCEPT UITVRAAG RVB 

CONCEPT SPVE GEMEENTE 

 

MARKTCONSULTATIE (10 

PARTIJEN) 

 

DEF SPVE GEMEENTE 

DEF UITVRAAG RVB 

 





CONCEPT 

BINNENSTAD 





CONCEPTONTWIKKELING 

VOOR BINNENSTEDEN 

 Van trends naar hypothesen  

 Van hypothesen naar prototypen 

 Van prototypen naar concrete businessplannen 

 

 10 gemeenten, 2 marktpartijen, 2 provincies, 3 ondernemers, 
2 winkeliersverenigingen, 40 creatieve conceptontwikkelaars 

 

 5 volle dagen living lab 

 Olv ervaren productontwikkelaars 

 Inclusief Dragons Den 

 

 Resultaat 6 concrete businesscases en meerdere afnemers 
van de concepten 











GEBIEDS 

ONTWIKKELING 

 ANNO 2016 



GEBIEDSONTWIKKELING 

ANNO NU 

 Met en door de markt (investeerders, 

ondernemers, eindgebruikers) 

 Open processen 

 Creativiteit, testen en strategische briefing 

 Nieuwe allianties smeden 

 Energie in processen 

 Meer gebruik van conceptontwikkeling, 

ontwerpend onderzoek, productontwikkeling 

 Businesscase door daadwerkelijke investeerder 

 

 



ROL 

GRONDBEDRIJF 



ROLOPVATTING 

 Waarde sturing (breder dan grondprijs) 

 Markt opwarmen, bevragen en faciliteren 

 Juiste allianties aanwakkeren 

 Eigen assets beter in beeld 

 Meer creatief onderzoek naar potentie plekken 

 Strategische briefing (voor ontwikkeling) 
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