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Winkels en spoorbrug Klarendal,
Arnhem, 2015. Foto: Bert Spiertz, HH

Stedelijke herverkaveling
oplossing leegstand
Stedelijke herverkaveling is dé oplossing voor het leegstandsvraagstuk.
Zo vinden verschillende gemeenten. In 2014 verscheen een onderzoeksrapportage van de Commissie Stedelijke Herverkaveling naar de
meerwaarde van dit instrument. In de provincie Gelderland is het zelfs
onderdeel van het coalitieakkoord als het gaat om transformatie.1 Hoe
heilzaam is stedelijke herverkaveling voor de binnenstad? John Bardoel,
Lars Pijlman en Mathieu Vaessen geven antwoord.
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De aandacht voor stedelijke herverkaveling is niet nieuw. Al in de jaren 1980
werd het toegepast bij de ontwikkeling
van gebieden die in economisch, en
vaak ook sociaal maatschappelijk,
opzicht onder druk stonden. Het ruilen
van eigendom om zo tot een betere
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uitgangssituatie te komen, was ook
toen één van de instrumenten. De wens
om winkelgebieden toekomstbestendig/compacter te maken vraagt om het
opnieuw betekenis geven aan de
functie van de binnenstad, met een
ruimtelijk economische structuur die
daar bij past. Stedelijke herverkaveling
kan behulpzaam zijn, maar alleen als
gekozen wordt voor een procesmatige
aanpak. Om ons heen zien we dat de
financiële, planologische, stedenbouwkundige en andere vakspecialisten zich
met enthousiasme op dit instrument
storten. Stedelijke herverkaveling als
doel in plaats van middel. We voorspellen dat dit, behalve studies, weinig
concreets zal opleveren. En dat kan
toch niet de bedoeling zijn?

Nieuwe betekenis geven
aan het begrip binnenstad
Waar de discussie over binnensteden
zich aanvankelijk toespitste op de aard
en omvang van de leegstand, gaat het
gesprek nu steeds meer over hoe we
deze winkelgebieden weer toekomstbestendig maken. Leegstand is immers
niet een probleem, maar een symptoom
van het economisch niet goed functioneren van een winkelgebied. Veel
winkelgebieden staan momenteel onder
druk. Want het winkellandschap
verandert snel en structureel onder
invloed van veranderend consumentengedrag. De wensen en verwachtingen
van de consument van fysieke winkels
en winkelgebieden wordt sterk
beïnvloed door technologische ontwikkelingen en internet. Er is minder
behoefte aan winkelmeters.
Het is zoeken naar een nieuwe ‘betekenis’ voor onze winkelgebieden en
binnensteden. Vrijkomende panden
moeten een duurzame invulling krijgen.
Om binnensteden levendig en leefbaar
te houden bij voorkeur met economische en/of publieksgerichte (maatschappelijke) functie. Een belangrijk
aanknopingspunt zijn de bezoekersstromen. Zij verklaren de interesse van
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winkels om zich ergens te vestigen
vanwege de ‘omzetpotentie’. Het
belangrijkste motief om een binnenstad
te bezoeken is en blijft het recreatief
winkelen. Die bezoekersstromen
bestaan echter niet alleen uit winkelend publiek. Mensen komen ook naar
de (binnen)stad om elkaar te ontmoeten, een terras te bezoeken, te dineren/
lunchen, uit te gaan, een evenement of
bioscoop te bezoeken en er te werken.
Of gewoon om een stadswandeling te
maken. De bezoekersstromen van onze
binnensteden staan echter onder druk,
op de drukste punten is in de periode
2005-2012 maar liefst sprake van een
passantenafname van 19 procent.2
Kansrijk is in dit verband dat de
binnenstad als woonplek is herontdekt.
De veelheid van redenen om naar de
binnenstad te komen en de actuele
trends en ontwikkelingen, moeten hun
weerslag vinden in de invulling van de
panden én de inrichting en het gebruik
van de openbare ruimte.

rium’ zijn. De binnenstad kan veel meer
dan zij nu doet het karakter van de stad
tonen door de diversiteit aan activiteiten en netwerken van mensen te
verbinden én zichtbaar te maken.
Dit alles maakt dat er behoefte is aan
andere meters, aan een ander programma, aan een andere opzet van de
ruimtelijk economische structuur van
onze binnensteden. Meters met een
ander ‘prijskaartje’ en dus (lagere)
beleggingswaarde, maar daarentegen
met een lager risicoprofiel dan winkels.
We hebben de tijd mee, onze ervaringen
leren dat ook eigenaren steeds meer
inzien dat de kop in het zand steken, en
hopen dat er uiteindelijk een ‘goede’
huurder voorbijkomt, geen juiste
strategie meer is. Kortom, het is tijd
voor ingrijpende maatregelen, waarbij
delen van de binnenstad andere
functies krijgen.

Randvoorwaarden

Onderzoek van de Fontys Hogeschool3
naar nieuwe concepten in centra laat
zien dat het winkelen, ontspannen
(horeca) en werken steeds meer
gecombineerd worden. Hutspot in
Amsterdam, of de Wasbar in Gent, of
Lola and Bikes in Den Haag zijn hiervan
voorbeelden. Zij laten zien dat de
traditionele (planologische) indeling
detailhandel, horeca en dienstverlening
niet meer aansluit bij de huidige
praktijk. ‘Freezones’ in Amsterdam en
de landelijke pilot ‘Regelluwe winkelgebieden’4 zijn pogingen om de huidige
dynamiek te vertalen in moderne
spelregels.

Stedelijke herverkaveling is geen doel
op zich. Een te technische benadering
(financieel/juridisch/stedenbouwkundig, enzovoort) zal ieder initiatief van
eigenaren en ondernemers in de kiem
smoren. De opgave is complex en om
succesvol te zijn moet worden voldaan
aan diverse randvoorwaarden. Begin
met het creëren van een gedeeld urgentiegevoel. Ontwikkel vervolgens een
gezamenlijk en realistisch toekomstperspectief – ook voor de kansarme
winkelgebieden – op basis van ideeën
uit het gebied zelf en maak hierin
heldere (en pijnlijke) keuzes. Durf ook de
regie over te laten aan eigenaren en
ondernemers. In Hengelo hebben zij –
De binnenstad kan ook het visitekaartje en niet de gemeente – een toekomstvivan de stad zijn door als ‘etalage’ te
sie op hun binnenstad ontwikkeld.
dienen voor vele activiteiten die in een
stad plaatsvinden. Door de aanwezigWees vanaf het begin duidelijk over
heid van publiek kan de binnenstad ook verdeling van verantwoordelijkheden
dienen als ‘podium’. Voor culturele
tussen betrokken partijen. Vergeet
activiteiten, maar denk ook aan nieuwe daarbij ook niet voor de eerste periode
concepten die zich aan het publiek
een procesbegeleider aan te stellen die
presenteren om het te testen. De
zowel de taal van eigenaren en
binnenstad kan dus ook een ‘laboratooverheid spreekt als verstand heeft >>
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van functies en vastgoed. En maak de
opgave niet te smal. Veel pilotprojecten
richten zich op een te klein gebied. De
schaal van een binnenstad biedt het
voordeel dat in samenhang keuzes
worden gemaakt tussen kansrijke en
kansarme winkellocaties. In de latere
haalbaarheid (financieel) zal dit een
doorslaggevende factor zijn.
Maar houd het vooral simpel. Onbekend
maakt onbemind, dat is nu van toepassing op het instrument stedelijke
herverkaveling. Voorkom echter
academische discussies en ga met
elkaar op zoek naar praktische
oplossingen. En houdt daarbij als stelregel in het achterhoofd: bij het streven
naar honderd procent zekerheid, ben je
honderd procent te laat.

Herverkaveling Arnhem
1991-1997: van
versnippering naar
clustering
Het winkelaanbod in de wijk Klarendal
(Arnhem) was in het begin van de jaren
1990 sterk versnipperd. Clustering van
winkels was nodig om gevestigde
ondernemers een beter perspectief te
geven. Op basis van directe contacten
met ondernemers in drie Arnhemse
wijken zijn ondernemers en vastgoedeigenaren bij elkaar gebracht. Een
voorbeeld is de invulling van de
voormalige militaire bakkerij in
Klarendal tot een buurtwinkelcentrum
gevuld met Albert Heijn en lokale
ondernemers uit de betrokken wijken.
Voor de tientallen leegstaande en
leegkomende panden (in bezit van de
woningcorporatie en particuliere
eigenaren) werden ondernemers
gezocht en gevonden die een ambachtelijk en/of dienstverlenend bedrijf
uitoefenden, over een eigen doelgroep
beschikten, vaak ook bij het bedrijf
wilden wonen en niet afhankelijk waren
van de nabijheid van andere bedrijvigheid. De begeleiding bestond uit het
opheffen van (financiële) knelpunten bij
de verplaatsing. In een aantal gevallen
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werd een financiële bijdrage/investering geleverd door vastgoedeigenaren.
De intensieve samenwerking tussen
vastgoedeigenaren, ondernemers
(onder andere de overkoepelende
winkeliersvereniging A.O.V.) en
overheid vormde de basis.

Parkweg Ede 1992-2007: het
belang van gedragen visie en
samenwerking
Het winkelgebied De Spindop in Ede is
ontstaan door verplaatsing van
verspreid gelegen winkels (en planologische ruimte). Clustering van supermarkten en een aantal specialisten was
nodig om deze bedrijven weer toekomstperspectief te geven. Dit was de
conclusie vanuit een gezamenlijk en
intensief visietraject met de ondernemersvereniging, de gemeente en een
lokale bank. Aan de basis van deze
herverkaveling lagen intensieve
contacten met ondernemers en
eigenaren om de mogelijke meerwaarde
te verkennen en te vertalen in maatwerkoplossingen per betrokkene. Ook
stelde de gemeente een verplaatsingsregeling ter beschikking om de verplaatsing soepeler te laten verlopen.
Doel: positief beïnvloeden van de
nieuwe huisvestingslasten zodat de
ondernemers ook daadwerkelijk de stap
konden maken. Een lokaal goed bekende
ontwikkelaar heeft de planontwikkeling
en realisatie op zich genomen. De
achterblijvende winkellocaties werden
ingevuld met woningen door dezelfde
ontwikkelaar (op de voormalige
supermarktlocatie) en een lokale
woningcorporatie Woonstede. De
winkelbestemming werd in de meeste
gevallen eraf gehaald.

Toekomstbestendige
binnenstad Hengelo:
de rol van eigenaren
en ondernemers
De binnenstad van Hengelo heeft te
kampen met forse leegstand en
onvoldoende ‘smoel’ om de consument

te verleiden en binden. Vanuit dit
vertrekpunt heeft Stichting Centrummanagement Hengelo het initiatief
genomen om samen met eigenaren, de
Rabobank en woningcorporatie
Welbions een visie te ontwikkelen op
een toekomstbestendige binnenstad.
Een visie waarin (soms pijnlijke) keuzes
worden gemaakt om delen van de
binnenstad ‘van kleur te laten verschieten’. Transformatie van winkels naar
wonen en versterken van het karakter
door meer ruimte te bieden voor andere
functies gaan daarbij hand in hand. De
gemeentelijke wens om een vereveningsfonds te komen om de ‘lusten en
lasten’ bij deze transformatie te delen
is vertaald naar een set van instrumenten waar stedelijke herverkaveling er
één van is.

Procesmiddel
Stedelijke herverkaveling moet als
(proces)middel en niet als doel worden
ingezet. Het reken- en tekenwerk komt
pas nadat eigenaren en ondernemers
brood zien in een ontwikkeling.
Stedelijke herverkaveling past in de
huidige participatiesamenleving en zal
aan kracht winnen als het in de nieuwe
omgevingswet een verplichtend
karakter krijgt. Als stok achter de deur
om te voorkomen dat bijvoorbeeld een
onwillige eigenaar een gedragen en
noodzakelijk transformatieproces
frustreert. ■
Noten
1 Ruimte voor Gelderland, Coalitieakkoord
2015-2019.
2 Planbureau voor de Leefomgeving, De
bestendige Binnenstad, Planbureau voor
de Leefomgeving, Den Haag, 2015.
3 Coolhunt Favourite Meetingplaces, Fontys
Hogeschool, Lifestyle studies, 2013.
4 De landelijke pilot ‘Regelluwe
winkelgebieden’ is geïnitieerd door
Platform31.
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Boven: Lola Bikes & Coffee,
Noordeinde Den Haag. Foto: Wiebe
Kiestra, HH
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Linksmidden: Parkweg Ede, situatie
2012. Foto: Flip Franssen, HH
Linksonder: Centrum Hengelo 2005.
Foto: Peter Hilz, HH

Rechtsonder: Brink binnenstad
Hengelo. Foto: Peter Hilz, HH
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