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• Actief bijdragen aan het vinden van oplossingen voor 

maatschappelijke, economische en ruimtelijke-

ontwikkelingsvraagstukken binnen en buiten Nederland.  

 

• 17 vestigingen in 11 landen 

 

• Vertegenwoordigingen in 11 andere landen 

 

• Circa 500 medewerkers in vaste dienst 

 

• Onze experts werken aan projecten in ruim 100 landen 

 

• In Nederland lang actief op gebied van 

gebiedsontwikkeling (NEI en Kolpron) 

 

Meer dan 85 jaar ervaring 



1. Nieuwe manier van behoefteramen 

bedrijventerreinen 

 

 

 

 

2. Afstemmen van vraag en aanbod op 

regionaal niveau 

 

 

 

 

3. Stellingen 

Inhoud 



Waarom een nieuwe manier van 

behoefteramingen bedrijventerreinen? 

Naar nieuwe werkmilieus! 

Stedelijk interactiemilieu 

Interactiemilieu Business2Business 

Functioneel werkmilieu 



Waarom een nieuwe manier van 

behoefteramingen bedrijventerreinen? 

Trends & 

ontwikkelingen 

Actualisatie 

WLO-

scenario’s 



 

 
Verdeling werkgelegenheid naar formele en informele locaties 
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Wat levert dit aan nieuwe inzichten op? 



Wat levert dit aan nieuwe inzichten op? 



Wat levert dit aan nieuwe inzichten op? 
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Verschil met traditionele aanpak 

• Kwaliteit meer centraal, ook in de kwantitatieve behoefteraming 

• Aanpak sorteert voor op bottom-up benadering waarin regio’s zelf 

goed keuzes kunnen maken 

• Van sectordenken naar werkmilieus: een kwalitatief goede 

werkomgeving die voldoet aan de wensen van meerdere doelgroepen 

Van kaasschaaf naar chirurgenmes 
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Afstemmen van vraag en aanbod op regionaal 

niveau 

• Uitgangspuntennotitie = spelregels / definities  

 

• Bouwstenenrapport = neutrale analyse feiten vraag en aanbod 

 

• Beslispuntennotitie = voorstel tot strategische herprogrammering  

 



Confrontatie vraag en aanbod 

207 ha 

 

12 ha 

Uitbreidingsvraag 

Vervangingsvraag 

374 ha 

54 ha 

291 ha 

29 ha 

Geschikt 

Zeer geschikt 

Minder geschikt 

219 ha  374 ha 

297 ha 

297 ha  

Onherroepelijk aanbod Ruimtevraag 

Overige plannen 

Overige plannen 

Overaanbod: 155 ha                                              + 297 ha 

 345 ha 



Naar een beslispuntennotitie 

“filters” om (boven)regionale terreinen te selecteren 

 
Kwalitatieve beoordeling: “zeer geschikt” voor cluster 

Laatste uitgifte in afgelopen 5 jaar (dynamiek op terrein) 

Passend binnen de ruimtelijk-economische 

bedrijventerreinenkaart 

Laatste uitgifte in afgelopen 5 jaar (dynamiek) losgelaten 
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Stellingen 

1. “Werken met behoefteramingen en scenario’s is zinloos, die 

kloppen toch nooit” 

 

 

2. “De ontwikkeling van bedrijventerreinen is over 10 jaar voorbij, 

werken gebeurt dan op informele locaties” 

 

 

3. “Alleen een strategische herprogrammering kan de 

bedrijventerreinenmarkt nog redden” 
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