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1 Inleiding
Nieuwe concepten voor de binnenstad
Pub lieke en private professionals die werken aan de b innenstad denken te weinig fundamenteel na
over de toekomst van de b innenstad. In de dagelijkse praktijk zijn we druk met de zaken die niet goed
gaan, minder worden, leeg staan of politiek voor onrust zorgen. Terwijl we voor succesvolle
b innensteden in 2020 (en verder) méér nodig heb ben dan crisismanagement. Een van de b elangrijkste
uitdagingen is het zoeken van nieuwe functies, concepten en rollen voor de b innenstad, omdat de
winkelfunctie op veel plekken de komende jaren (verder) zal afnemen. De b innenstad, met haar
centrale ligging, emotionele lading en diverse typologie en economie, b iedt hiervoor volop kansen.
Maar, innovatie gaat niet vanzelf. We moeten dus actief op zoek naar nieuwe functies en concepten die
de b innensteden van de toekomst kunnen vormgeven.
Op basis van deze gedachte vormde zich het project CONCEPT BINNENSTAD, in een samenwerking
tussen kenniscentrum Platform31 en conceptontwikkelaar SITE urban development. Elf projectpartners
sloten zich aan om samen op zoek te gaan naar nieuwe binnenstadsfuncties en –concepten: de
gemeenten Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Emmen, Enschede, Leidschendam-Voorburg, Oss, de
provincie Zuid-Holland, BPD (Bouwfonds Property Development), Bureau Binnenstad Den Haag en
Livable (vastgoedmanagement met een m aatschappelijke doelstelling). Het project wordt uitgevoerd
met steun van het G32-Stedennetwerk en het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG). Met CONCEPT
BINNENSTAD maken we abstracte (ver)gezichten concreet en vertalen die in praktische nieuwe
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binnenstadsconcepten en -functies. Het blootleggen van (latente) behoeften van burgers en
consumenten en de vertaling daarvan naar implementeerbare projecten en structurele verbeteringen
staat centraal.
CONCEPT BINNENSTAD is opgedeeld in vier fasen. In de eerste fase – de inventarisatie- en
hypothesefase – zijn dominante trends, innovaties en behoeften geanalyseerd (op basis van
beschikbaar onderzoek), is gebrainstormd over nieuwe concepten en zijn uiteindelijk zes ‘hypothesen’
geselecteerd die volgens de deelnemers het meest kansrijk zijn om door te ontwikkelen tot voldragen
en implementeerbare concepten. Deze publicatie is een verslag van deze eerste fase. Behalve voor de
concrete output hebben we nadrukkelijk ook aandacht voor de methodiek die we in CONCEPT
BINNENSTAD ontwikkelen. Die methodiek kenmerkt zich door een proces van research &
development, creativiteit, leren van elkaar en teamwork.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2, ‘Stappen tot nu toe’, omschrijven we anekdotisch hoe we van bovengenoemd
vertrekpunt tot een selectie van zes hypothesen over de toekomst van de binnenstad zijn gekomen. In
hoofdstuk 3 ‘Volgende fasen’, geven we een doorkijk naar de volgende fasen van het project. Hoofdstuk
4 bevat een beknopte uitwerking van de zes geselecteerde hypothesen. Hoofdstu k 5 biedt een
overzicht van andere hypothesen die de selectie niet hebben ‘gehaald’, maar wellicht wel waardevol zijn
in een andere context. Hoofdstuk 6 is een groslijst van de bronnen die zijn gebruikt.
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2 Stappen tot nu toe
2.1 Hartige Hap-bijeenkomst
In het najaar van 2015 komt een brede groep binnenstadsstakeholders en -experts uit het netwerk van
Platform31 en SITE urban development bij elkaar om de transitie in Nederlandse binnensteden te
bespreken tijdens een Hartige Hap-bijeenkomst bij Platform31. Daarbij staan een aantal vragen
centraal: Hoe zou de binnenstad van de toekomst kunnen (of moeten) functioneren? Hoe kan een
(binnen-)stad goed kan anticiperen op huidige en toekomstige trends? Leidt het huidige dominante
probleemgerichte denken – over leegstand of faillissementen – wel tot (voldoende) nieuwe inzichten?
De aanwezigen blijken eensgezind in de analyse dat we de problemen van vandaag niet kunnen
oplossen zonder een échte visie op de binnenstad van morgen en de concepten en functies die daar
een plek in kunnen krijgen. De conclusie van de avond is dat het tijd is om samen te werken aan
fundamentele concept- en visieontwikkeling voor binnensteden.1

2.2 Projectvorming CONCEPT BINNENSTAD
Platform31 en SITE urban development pakken de handschoen op en werke n gezamenlijk een
projectplan uit voor CONCEPT BINNENSTAD: een creatief, open source, plaatsonafhankelijk en
apolitiek research & developmentproces voor binnenstadsconcepten. De methodiek wordt gebaseerd
op procesvormen uit onder meer conceptontwikkeling, design thinking en de commerciële
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innovatiepraktijk. Opnieuw worden partijen uit het netwerk uitgenodigd om te toetsen of zij zich in het
plan kunnen vinden, tijdens een bijeenkomst bij SITE in Amsterdam op 22 maart. Het enthousiasme bij
de aanwezigen blijkt groot, al zijn er ook veel vragen over de precieze inrichting van het project.
Inschrijvingen voor projectpartnerschappen volgen snel.

2.3 Kick-off bijeenkomst
Met een groep van vroege projectpartners houden
we een formele kick-off bijeenkomst bij Platform31
op 24 mei 2016, om kennis te maken en de opzet
van het project nader te bespreken. We gaan ook
gezamenlijk van start met de inhoud: benoemen en
clusteren van dominante trends die van invloed zijn
op de binnenstad en inventariseren van potentiële
nieuwe concepten en verdienmodellen die hierop
inspelen. Verder confronteren we invloedrijke
innovaties met bestaande ‘succesnummers’ van de
binnenstad middels een ‘blurring-tool’. Ontstaan er
bijvoorbeeld kansrijke nieuwe concepten door
Seats2Meet te combineren met een zonnig terras? Centraal in alle opmerkingen en inventarisaties staat
de vraag: voor wie is de binnenstad van de toekomst eigenlijk? En wat zijn de (latente) behoeften van
deze verschillende groepen mensen?

_________
1

Verslag v an deze expertmeeting: http://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/vitale-binnensteden/nieuws/noodzaakconceptontwikkeling-voor-binnenstad
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2.4 Deskresearch en hypothesevorming
De uitkomsten van de kick-off bijeenkomst zijn uiteenlopend van schaal en complexiteit en dienen als
input voor het vormen van een groslijst aan ‘hypothesen’: mogelijke aanzetten tot nieuwe
binnenstadsconcepten. Platform31- en SITE-medewerkers doen aanvullende deskresearch en vatten
de belangrijkste eerdere ideeën in een groslijst van veertien hypothesen. Deze worden alle in dezelfde
vorm gegoten van trends => behoeften => hypothese. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de
hypothese Investeringsfonds binnenstad:
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Methodiek hypotheseontwikkeling

2.5 Selectie van zes hypothesen
Door Platform31, SITE en de projectdeelnemers is
eerder besloten om maximaal zes van de meest
kansrijke hypothesen mee te nemen in de volgende
fasen van CONCEPT BINNENSTAD. Om te
bepalen welke hypothesen door de deelnemers als
meest kansrijk worden gezien, komen we 28 juni bij
elkaar bij Vechtclub XL in Utrecht. In de ruimte
hangen alle hypothesen groot uitgeprint aan de
muur.
Middels diverse selectie- en discussieronden
komen we van veertien tot een selectie van zes
hypothesen. Hier zitten ook hypothesen bij nog
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tijdens de bijeenkomst zijn ontstaan, geheel nieuw, of door de combinatie van meerdere bestaande
hypothesen. Selectiecriteria waren onder meer: (verwachte) impact, slaagkans/haalb aarheid, diversiteit
qua binnenstadsgebruikers. De uiteindelijk geselecteerde hypothesen zijn (werktitels): Blurring ruimte,
Campus binnenstad, Investeringsfonds binnenstad, Slim city hub, Urban kosmos en Walk -in silver city.
In hoofdstuk 4 vindt u beknopte omschrijvingen van deze hypothesen. In hoofdstuk 5 zijn voor de
volledigheid ook acht hypothesen opgenomen die de ‘cut’ niet gehaald hebben, maar waarvan
elementen wellicht nog terugkomen later in het project.
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3 Volgende fasen
Voor uitgeb reide(re) informatie over de volgende fasen, zie het volledige projectplan, te down loaden
onder dit nieuwsb ericht. Hieronder een b eknopte samenvatting.

3.1 Fase 2: Living Lab
Vanaf 8 september 2016 starten we met fase 2 van CONCEPT BINNENSTAD: het Living Lab. In vijf
intensieve dagen, verspreid over een maand, werken we in zes werkgroepen, de zes geselecteerde
hypothesen uit tot ‘prototypen’. Deze zijn zoveel mogel ijk implementeerbaar in concrete binnensteden.
Deze activiteit heet prototyping en is een vorm van ontwerpend onderzoek waarbij de dienst, functie,
programma, oplossing et cetera wordt uitgewerkt tot een zo tastbaar mogelijk ontwerp (‘schaalmodel’).
Dit kan allerlei gedaanten krijgen, van maquette of digitale beta -versie tot aan een grafische uitwerking
of demonstratie van een customer journey. De prototypen worden uitgewerkt zonder directe koppeling
aan een specifieke binnenstad, maar wordt – indien nodig – wél gekoppeld aan een specifiek type
binnenstedelijke context. De werkgroepen bestaan uit projectpartners, onafhankelijke experts, creatieve
denkers en medewerkers van Platform31 en SITE. De procesbegeleiding is in handen van Access 2
Quality.

3.2 Fase 3: Implementatiestrategie
Tijdens fase 3 wordt de strategie bepaald voor de vertaling van prototypen naar de praktijk. Dat
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betekent een ontwikkelstrategie waarbij het type (binnen)stad wordt bepaald waar het prototype goede
kans van slagen heeft. En worden de randvoorwaarden hierbij benoemd (ruimtelijk, financieel,
organisatorisch et cetera). Het traject van implementatie vindt in nauwe samenspraak met de
projectpartners plaats. Zij brengen vanuit de lokale (praktijk) hun kennis in en kunnen een eventuele
directe match met een deelnemende (binnen)stad verkennen en uitwerken. De koppeling van het
prototype met een deelnemende projectpartner/gemeente is geen voorwaarde of vereiste, maar wordt
wel nagestreefd.

3.3 Fase 4: Publicatie/manifestatie
Om de uiteindelijke resultaten van CONCEPT BINNENSTAD breed in de vakwereld te delen, streven
we naar de organisatie van een publiek toegankelijke manifestatie en de samenstelling van een
beknopte publicatie waarin het proces en de concrete resultaten helder worden verslagen.
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4 Geselecteerde projecten
Dit hoofdstuk bevat de zes hypothesen die de deelnemers als meest kansrijk voor verdere uitwerking
hebben geselecteerd. Deze worden uitgewerkt tot prototypen in het Living Lab.
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4.1 Blurring ruimte

Transitiekaart Arnhem

Open Lab Ebbinge, Groningen

Hypothese
'Airbnb' voor binnenstedelijk vastgoed. Platform dat
zorgt voor optimale binnenstadsbezetting, fysieke
ruimte voor ondernemerschap, nieuwe netwerken,
continue flex en verrassing.

Associaties
 Sterke ‘eigenaar’/beheerder/
(ideeën)makelaar nodig
 Hoe kan ‘beleving’ 24/7
werken?


Behoeften
Behoefte aan verrassing, nieuw, inspiratie, 'beleving'
(consumenten, bezoekers); Ruimte voor tijdelijke
invulling, programmering, gebruik (ondernemers);
Inkomsten uit vastgoed (eigenaren); Zicht op (nieuwe)
huurders-/gebruikersmarkt (makelaars).

Aandachtspunt: ruimte leidt
niet tot vraag

 Brede bestemmingen nodig
 Stadsafspraken ‘zonder regels’
11

 Zelf bepalen wat je voor ruimte
betaalt

 Leegstand als flexplek
Trends
Blurring, flexibiliteit, festivalisering, beleving,
authenticiteit, online platforms, dynamisch
ondernemerschap, verlaging vaste lasten, fysieke
marketing (tegenhanger TV en online)

Impact: Groot.
Slaagkans: Groot, indien
voldoende marktvraag, goede

Voorbeelden / inspiratie:

doeluitwerking, tooling, aansluiting
op marktpotentie.

Airbnb, Seats2Meet, App-artments (BPD,
Zeeburgereiland, A’dam), Appear Here,
gopopup.com, uitzendbureau, Mojo (festivals),
Libelle Zomerweek, Store for Brands (Kalverstraat),

Operationalisatie: Organiseer
aanbodmarkt en vraagmarkt, do’s

Departement Tijdelijke Ordening (Arnhem), Circus,

& dont’s (vanuit bestaande

Parade, Kermis, pop-up camping, MAN Cave Hoog

platforms en ‘specialty leasing en
marketing’ winkelcentra). Tooling

Catharijne

uitwerken.
Relevante experts / stakeholders / collega’s:
Ondernemers, makelaars, eigenaren, stadspromotie,

Doelgroep: Programmapartijen:

cultuursector

retail, marketing, cultureel,
recreatie, toerisme.

CONCEPT BINNENSTAD – Fase I: inventarisatie en hypothesen

4.2 Campus Binnenstad

High Tech Campus, Eindhoven

Hypothese
Campus Binnenstad, een micro-kosmos van sociale en
technologische innovatie. LAB-functie waar educatie, werk(gelegenheid), innoveren, testen ('peer groups'), showrooming
en uitwisseling centraal staan. De campus binnenstad is ook
een plek om te wonen en verblijven.
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Behoeften
(Sociale) mix van wonen, nieuwe werken en leren
Innovatie en inspiratie (toename productiviteit)
Ondernemerschap en vaardigheden / nieuwe diensten en
producten
Toegang tot kennis en data
Cross-sectorale samenwerking

Associaties
 Ruimte kan meer dan 1x
worden benut
 Aandachtspunt: campus mag
niet komen te staan voor een
afgesloten deel van de stad
waar alleen specifieke
(hoogopgeleide) doelgroep
welkom is

Impact: Groot. Nieuwe manier
van (binnenstedelijk) leven en
inrichting. Functies terug naar de
binnenstad.
Slaagkans: Onzeker. Vraagt

Trends
Kennis- en diensteneconomie
Blurring van functies
Human capital als ondersccheidend asset

commitment, visie, aanwezigheid
en interesse ondernemers/startups en kennisinstellingen en
investeringen in (ict)
infrastructuur.
Operationalisatie: Verbeeld de

Voorbeelden / inspiratie:

nieuwe toekomst, breng de totale

Zijn er nog niet!?

impact en (economische)

‘Traditionele’ campussen zijn overwegend
monofunctioneel ingericht, niet gericht op wonen of
verblijven anders dan functioneel aan de campus.

propositie in beeld.
Doelgroep: Kenniswerkers en –
instellingen, ondernemers/start-

Relevante experts / stakeholders / collega’s:
Ondernemers/start-ups, onderwijsinstellingen, (lokale)
overheden, bestaande campussen, investeerders

CONCEPT BINNENSTAD - Fase I: inventarisatie en hypothesen

ups, (lokale) overheden. Met
(bescheiden) spin-off naar
ondersteunende sectoren
(horeca, diensten, e.d.)

4.3 Investeringsfonds Binnenstad

Koopgoot, Rotterdam

High line, New York City

Hypothese
Investeringsfonds binnenstad (publiek/privaat), waar
niet alleen vastgoed, maar ook publieke voorzieningen,
openbare ruimte, onderhoud/handhaving
mobiliteitsoplossingen, afvalverwerking etc. in kan
worden ondergebracht. Compleet met helder
businessmodel, prospectus, verhandelbare aandelen
en dergelijke .

Associaties
 Binnenstad als joint venture
 Hoger kwaliteitsniveau
 Investeren in gedeelde
eigendommen (deeleconomie)
 Fonds heeft bindend effect

Behoeften
Investeren in kwaliteit van de binnenstad
Investering in benodigde (functionele/ruimtelijke)
transformatie
Publiek-privaat delen van (financiёle) rendementen en
risico's

Trends
'Goedkoop' privaat geld op zoek naar goede investeringen
('Wall of Money')
Teruglopende publieke middelen
Opkomst publiek-private financiering binnenstad
(Semi)privatisering openbare ruimte en voorzieningen

 Doelbepaling belangrijk
 Verbinden investering =>
rendement
 Deelname verplichten? (bv.
zoals BIZ)
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 Verminderd belang
eigendomsgrenzen
 Crowdfunding

Impact: Groot, als het lukt om
effectieve structuur en voldoende
Voorbeelden / inspiratie:

kapitaal op te bouwen.

Private funding Beurstraverse (Koopgoot), Rotterdam;
Bureau Binnenstad Den Haag;

Slaagkans: Reëel, afhankelijk

Binnenstadsmanagement Tilburg (eigenaren-BIZ);
Transformatieaanpak Roosendaal i.s.m. onder meer

van schaal van het fonds en
potentie van de betreffende

Syntrus Achmea; pretparken; FOC’s; Business

binnenstad.

Improvement Districts (UK en USA)
Operationalisatie: Verdienmodel
binnenstad en
investeringsbehoefte in kaart,

Relevante experts / stakeholders / collega’s:
Beleggers, banken, crowdfundingplatforms, Cees-Jan
Pen (lector Fontys), Felix Wigman (Platform
Binnenstadsmanagement)

reken aan rendement. Maak een
prospectus et cetera.
Doelgroep: Overheden, (lokale)
private investeerders, banken.
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4.4 Slim City Hub

I Amsterdam Store, Amsterdam CS

Hypothese
'City Service Hub: De binnenstad die met je meedenkt: Q&A
voor de stad

Behoeften
Gemak, online leefwereld en vloeiende overgang naar
"fysiek", gastvrijheid
14

Trends
Technologie push, Service economy, omnichannelling

Associaties
 Binnenstad als intermediair
 Hospitality concept – city hosts,
Binnenstads PA
 Fysiek punt(en) +
ambassadeurs
(gastheren/vrouwen) + digitaal
 Voor retailers én voor andere
binnenstadsfuncties / diensten

Impact: Groot t.a.v. profilering
b innenstad als 1 merk/propositie
Slaagkans: Groot b ij goede

Voorbeelden / inspiratie:
Hotellobby CitizenM, Doddle, VVV, Outfittery of
Cloakroom, De Buren (pick-up service), Concierge
(school), Alexandrium UP (loyalty & service
programma), Den Haag Smart Shopping
(gemeente/ondernemers), Store of the Future (Den
Haag, Babylon, Q&A), I Amsterdam Store (e.a.), The
concierge Westfield Londen, Shop Boy Hoog Catharijne

samenwerking
b innenstadspartijen en private
exploitatie
Operationalisatie: Comb ineer
fysieke hub met een digitale
propositie, eventueel gekoppeld
aan de “gemeente store”

2.0)
Doelgroep: Sterke/krachtige
b innensteden
Relevante experts / stakeholders / collega’s:
Stadsconcepten/winkels zoals I Amsterdam
Online proposities, pilots rondom “Het Nieuwe Winkelen”,
Samenwerkingsvormen zoals Den Haag, Smart Shopping
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B2B – b innenstadspartijen
B2C – inwoners eigen gemeente
en b ezoekers/toeristen

4.5 Urban Kosmos

We live

Zoku Hotel

Hypothese
Wonen is geen werkwoord, het gaat om goed leven.
Ontwikkel abonnementen voor binnenstedelijk leven met
integrale services (zorg, educatie, retailing, mobiliteit etc.)
inclusief een hoogstedelijk woonproduct.

Associaties
 Kinderopvang, recreatie,
werken, mobiliteit koppelen aan
wonen – “all-inclusive”
 Collectieve services integreren
(deeleconomie) auto,
kelder/berging, logeerplekken

Behoeften
Gemak, ontzorgen
All in one services / abonnementen, binnenstedelijke
dynamiek

Trends
Gebruik versus eigendom (deeleconomie)
Urbanisatie, huishoudenverdunning, individualisering

 Koppelen aan leegstaand
vastgoed in binnenstad (portal)
 Woonabonnement in meerdere
steden (permanent short stay)
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Impact: Groot – nieuwe functie
voor de binnenstad die veel
verder gaat dan “transformatie”
Slaagkans: Groot – grote

Voorbeelden / inspiratie:

behoefte/vraag en veel nieuwe

Friends-wonen, GAK-gebouw, We Live, Student Hotel,

woonconcepten ontwikkeld

Timmerhuijs Rotterdam (Heijmans-BMW), Airbnb, Smart

afgelopen jaren

Living (Blauwhoed), Zoku, Stadstuinen/stadslandbouw,
hotel transvaal, lokale valuta experimenten,

Operationalisatie: Inzicht in

thuisafgehaald, deelkelder

(nieuwe) vraag naar
binnenstadswonen net zo
belangrijk als ruimtelijke en
conceptuele oplossingen

Relevante experts / stakeholders / collega’s:
Woonconcept-entrepreneurs in hotellerie, campussen,
short stay et cetera.

Doelgroep: Levensgenieters,

Onderzoekers en futurologen in woondomein (huidige

huishoudens

wensen/behoeften vs. “nieuw” hoogstedelijk wonen.

urban life style, (kleine)
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4.6 Walk In Silver City

Hypothese
Silver City, de stad (geschikt) voor ouderen. Hoogwaardig
aanbod van wonen, ouderenzorg, voorzieningen, services,
retail, horeca, kunst en cultuur. Rolstoel- en rollatorproof.
Veilig. Verbindende dynamiek.

16

Behoeften
Dichtbij voorzieningen, services, 'samenwonen' (koken,
gezamenlijke huiskamer, activiteiten, maatjes), aandacht,
'slow', langer thuis wonen, beschutte woonvoorziening.

Associaties

Ouderen vaak blinde vlek als
‘drager van (economische)
functies

Kwaliteit van leven, gezond
oud(er) worden

Ouderen niet als probleem,
maar als kans/potentie

All-inclusive ‘hotel’

Impact: Gemiddeld. Afhankelijk
van (verwachte)
bevolkingssamenstelling
Slaagkans: Reëel, wanneer
discours voldoende ontwikkeld is:

Trends
Vergrijzing (met hoog aandeel vermogende ouderen),
eenzaamheid, individualisering.

ouderen niet als probleem maar
als kans/potentie.
Operationalisatie: Bij welke
(verwachte)

Voorbeelden / inspiratie:
Voorbeelden uit publicatie ‘Langer Thuis?’, bijvoorbeeld
coöperatieve woonvereniging Waalwijk Wonen, Woonzorgcomplexen , All inclusive vakantieconcepten

bevolkingssamenstelling en
ontwikkelingen is deze hypothese
kansrijk. Organiseer aanbod- en
vraagmarkt. Tooling uitwerken.
Doelgroep: Programmapartijen:
retail, marketing, cultuur,
recreatie, toerisme.

Samenwerkingspartners programma Wonen-Zorg:

Zorgaanbieders/-leveranciers/instellingen. Maatschappelijke

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg, MOVISIE

organisaties, sociaal

Netty van Triest, Platform31

ondernemers. Financiële

Relevante experts / stakeholders / collega’s:

instellingen. Pensioenfondsen.
Ouderen (en hun familie/naasten),
gemeenten. Woningcorporaties.
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5 Overige hypothesen
In dit hoofdstuk worden, voor de volledigheid, de (contouren van) acht an dere hypothesen
weergegeven die de uiteindelijke selectie niet hebben gehaald. Wellicht dat deze hypothesen in de
volgende fasen van CONCEPT BINNENSTAD nog aan bod komen op enige wijze, of vormen ze input
voor nieuwe projecten of onderzoeken.
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5.1 Car(e) park

Hypothese
Overkoepelend parkeer- en service concept voor de gehele binnenstad.
Gemeenschappelijke services, business case, marketing, tarifering etc. De opmaat
naar grote veranderingen in (auto)mobiliteit

18

Behoeften
Gemak, ontzorgen
Value for parking
gastvrijheid, service, dienstverlening
Eerlijker mbt "zoet en zuur"

Trends
Parkeerdiscussie
Service standaarden
(Nabije) toekomst: autonoom rijden, electrisch rijden, autodelen op grote schaal

Voorbeelden
Schiphol, Valet Parking, Parkeerconcepten buitenlandse shopping malls met
services autowassen, reparatie et cetera, Enschede van Heekplein, Zuidas
mobility service concepten, Parkmobile, Heijmans/BMW-Idrive, Tesla
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5.2 Circulaire binnenstad

Hypothese
Binnenstad als natuurlijke bron

19

Behoeften
Leefbaarheid (ook voor 'hittegevoelige' ouderen)
Benutten overtollige warmte/energie en water
Groen

Trends
klimaatverandering
Duurzaamheid
Hitte en water(overlast) in de stad
Voedsel en gezondheid

Voorbeelden
Kamikatsu, Japan: in 2020 afvalvrij
Kopenhagen, Denemarken: in 2025 carbon-neutraal
Stockholm, Zweden: in 2050 fossielvrij
Rotterdam: waterpleinen
Voedselproductie in de stad
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5.3 Deelbinnenstad

Hypothese
De deelbinnenstad is perfect toegerust om de leen-/deeleconomie te accommoderen. Bekende
deelplatforms worden uitgenodigd plaatsspecifieke (en gereguleerde) virtuele en fysieke hubs te
openen, events rondom deeleconomie, publieke ruil-/deelpunten, duurzaamheidsdoelstellingen
worden behaald door afval en logistiek terug te dringen met meer delen en minder produceren. Het
uitwisselen van diensten zorgt voor meer sociale cohesie, integratie en aansluiting bij gedachte van
'samenredzaamheid'.

Behoeften
20

Toegang in plaats van bezit
Delen van gebruikskosten
Duurzaamheid / afvalproductie terugbrengen
Onderdeel voelen van lokaal deelnetwerk (hechting, sociale behoefte) => authenticiteit
Het moet qua technologie, tijd, veiligheid, logistiek en kwaliteit wél goed geregeld zijn

Trends
Opkomst leen- en deeleconomie (producten en diensten, veelal via internetplatforms/apps)
Doorontwikkeling van producten- naar diensteneconomie
Hergebruik en recycling
Glokalisering
Samenredzaamheid

Voorbeelden
Diverse virtuele deelplatforms (Peerby, CouchSurfing, Thuisafgehaald, in
mindere mate: AirBnB, SnappCar, Über etc.), Sharing City Seoul,
deelfietsenplan (o.m. Parijs, Milaan), boekendeelhubs (o.m. Hoog Catharijne),
kledingruilfeesten, lokale deelsystemen in creatieve broedplaatsen,
coöperaties (delen van machines, inkoopvoordelen et cetera).
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5.4 Logistiek hotel

Hypothese
Service hub voor (binnenstads)distributie + pick-up & drop off + omnichannel retailing +
showroom.
21

Behoeften
Stad & Samenleving: Schoon en efficient distribueren (CO2 + venstertijden issues)
Retail: Omnichannel retailing en flexibele logistieke oplossingen (hotel concept)
Consument: Pick-up, drop off (retouren) en showroom concept

Trends
Last Mile delivery
Omnichannel
Urvanisatie
Duurzaamheid / CO2

Voorbeelden
Beaugrenelle Parijs, Doexmere studieproject Almere Buiten (Q&A, Urban
Interest), World Food Center, Groothandelsgebouw, Red je Pakketje, Doddle
UK, De Buren, Afhaalconcepten 3PL (DHL, PostNL, Kiala etc.)
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5.5 Relevante Binnenstad

Hypothese
Vanuit een aantrekkelijke basis word je een relevante binnenstad

22

Behoeften
Storytelling
Landmarks
Nostalgie
Ruimte voor ('authentieke') ondernemers
Cultuurhistorie

Trends
Kwaliteit
Onderscheidendheid
Veiligheid en geborgenheid
Kneuterigheid
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5.6 Free parking / Stilte SVP

Hypothese
Escape space in de binnenstad, een plek om tot rust, bezinning en "aarding" te komen. Juist
de afwisseling en combinatie van reuring en "escape" maakt de (binnen)stad aantrekkelijker,
waardevoller en verhoogt de trots en identificatie met de (binnen)stad.
23

Behoeften
Behoefte aan verstilling, vergroening, "aarding" van de stad
Stadslandbouw, versterking relaties stad en ommeland
Authenticiteit, stedelijke aantrekkelijkheid, impuls stedelijke mix en stedelijk leven/wonen
(ouderen, gezinnen etc)

Trends
Parkpopulariteit
Third-place - stad als huiskamer
Vereenzaming
Individualisering
Structurele Leegstand, krimp, vergrijzing
Duurzaamheid

Voorbeelden
Central Park NY, High Line NY, Bryant Park NY, Dakpark Rotterdam,
Aardvarken/Rozet Arnhem, Call of the Mall Utrecht/Hoog Catharijne, Jardin du
Luxembourg, Paris, Mensenpark Emmen
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5.7 Binnenstad als obstacle run

Hypothese
De binnenstad als obstacle run.

24

Behoeften
Actief leven
Sport
Verrassing

Trends
Gezond, sport, bewustwording, deel zijn van een groep, ontspanning, ontwikkeling.

Voorbeelden
Obstacle Runs Scheveningen / Haven van Rotterdam
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5.8 De stoere binnenstad

Hypothese
Stad voor middengroep (> 50% van de samenleving) ROC/VMBO-T.

Behoeften
Aanrommelen
Fabriceren

25

Techniek
Ondersteunen
'Meer voor mannen'
'Brommers kieken'

Trends
Maakindustrie
Verzorgen
Urban
Doe maar gewoon
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6 Selectie van gebruikte bronnen
Binnensteden
-

De veerkrachtige binnenstad, PBL, 2015

-

De bestendige binnenstad, PBL, 2014

-

Trend reports grote corporates, zoals McKinsey (bv. http://www.mckinsey.com/globalthemes/urbanization/urban-world-the-global-consumers-to-watch en Ford
(https://social.ford.com/content/campaign/media-trends/#embracing-heroes)

-

De verdeelde triomf, PBL, 2016

-

Toekomstverkenning binnensteden Overijssel, RUIMTEVOLK, 2013

-

Binnenstad als buitenkans, Platform31, 2014

-

Vitaliteitsbenchmark centrumgebieden, Goudappel Coffeng, 2015
Quickscan kansen en knelpunten Nederlandse winkelgebieden en binnensteden, Platform31
en Roots beleidsadvies
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-

Signalen uit de Binnenstad, Platform Binnenstadsmanagement, jaarlijks

-

FGH Vastgoedbericht, 2016

-

Binnenstadsmonitor Rotterdam, 2015 (vier thema’s: • Gastvrije en levendige Binnenstad •

-

Binnenstad om in te wonen• Verbonden Binnenstad• Bedrijvige binnenstad
Binnenstad als BV, RAAK/Fontys (in ontwikkeling)

-

Compacte stad extended. Agenda voor toekomstig beleid, onderzoek en ontwerp, Nai, 2011

-

Filosofen agenderen de stad, Essayreeks, Platform31 en RUIMTEVOLK, 2015

-

30 relevant questions for urban development programmes

-

Lekker vrij, SCP, 2015

-

De toekomst van de stad, de kracht van nieuwe verbindingen, Rli, 2014
De polycentrische stedeling centraal: een onderzoek naar het veranderende palet van plekken
in een polycentrische stedelijke regio

-

The new economy of the inner city, Hutton, T.A., 2008

-

The Cultures of Cities, S. Zukin, 1995

-

The Serendipity Machine: A Disruptive Business Model for Society 3.0, 2012

-

Bringing emotions to time geography: the case of mobilities of poverty, 2012

Retail
-

Expanding the business of Corio, Corio

-

Winkelgebied v.d. toekomst I en II, Platform31, 2014 en 2015

-

Retail Gemeente Atlas, Q&A, jaarlijks

-

Hoe ziet het stedelijk winkelgebieden van de toekomst er uit?, Shopping Tomorrow, 2016
Het Nederlandse winkellandschap na de crisis, Rabobank, 2016

-

To the rhythm of shopping – on synchronization in urban landscapes of consumption, 2010

-

Gevoelsleegstand. Anders meten van winkelleegstand. Blog Joost Nicasie, april 2016

-

Wonen en zorg: redder voor de middelgrote binnenstad?, blog Frans Wittenberg (BSP), april
2016

-

http://www.ouiopen.com/about-us.html --> ‘Airbnb’ voor winkelruimte

Nieuwe economie
-

Een bottom up verkenning van regionale dynamiek, micRO

-

Geographies of the new economy: critical reflections
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Statistiek
-

Statline, CBS

-

Waarstaatjegemeente.nl, VNG

-

Atlas voor Gemeenten (2014: Economie en Arbeidsmarkt, 2015: Erfgoe d)

Methodologie
-

IDEO: https://social.ford.com/content/campaign/media-trends/#embracing-heroes (design
thinking)
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