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Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe Real Estate Research Quarterly (RERQ), de eerste uitgave van
VOGON in eigen beheer.
In deze tijd van transitie gaat ook bij VOGON het roer om. Momenteel doen wij onderzoek
naar onze positie in de markt en in het bijzonder naar het bereik en de waardering van onze
lezers. Met onze publicaties willen wij de resultaten van het praktisch-wetenschappelijk
vastgoedonderzoek onder de aandacht brengen van de vastgoedmarkt in brede zin. De
artikelen die wij publiceren zijn veelal afkomstig van docenten en onderzoekers verbonden aan de Nederlandse (Technische) Universiteiten maar ook van researchers die werkzaam zijn bij (commerciële) vastgoedbedrijven. Alle artikelen worden kritisch beoordeeld
door externe referenten op de toepassing van de (wetenschappelijke) methodologie. Een
positieve bijkomstigheid van het proces voor de totstandkoming van deze uitgave, is dat
onderzoekers van verschillende universiteiten via onze publicatie (beter) inzicht krijgen in
de diverse onderzoekagenda’s of thema’s.
Vooruitlopend op de resultaten van een lezersonderzoek nemen wij de redactieformule
kritisch onder de loep. Om de markt beter te bedienen zullen wij ook online redactionele
content gaan aanbieden. Naast de onderzoeken gaan we meer opiniërende artikelen over
o.a. maatschappelijke vraagstukken plaatsen. Via de nieuwe website, die nog in ontwikkeling is, kunnen wij andere vormen van content makkelijker aanbieden. Dit platform biedt
tevens nieuwe mogelijkheden voor meer interactie met leden en partners.
Met voortzetting van de redactieraad en met een nieuwe eindredacteur, Frederike Lengers,
zoeken wij versterking voor de redactie. Voor het profiel en aanmelding kunt u bellen met het
secretariaat of met één van de redactieleden. Op de website vindt u de contactgegevens.
Tot slot, redactie en bestuur verwachten een nieuwe impuls te kunnen geven aan de
Quarterly als praktisch-wetenschappelijk publicatieplatform voor onderzoekers van
Nederlands vastgoed én voor kennisdeling met de vastgoedmarkt. Wij vragen aan onze
leden en partners om actief aan onze vernieuwingsplannen mee te werken. Wij vernemen
graag uw (kritische) feedback op onze activiteiten en redactioneel. Wij zoeken ook de
samenwerking op met partijen die onze missie ondersteunen en zo mogelijk zelfs versterken. Wij zijn dankbaar voor de jarenlange samenwerking met de ASRE, een partner die ook
in de toekomst van grote steun zal blijven voor de VOGON en de Quarterly.
Jan Rouwendal

Cor Worms

Voorzitter redactie
Real Estate Research Quartely

Voorzitter VOGON

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Zelfbouw van woningen verhoogt sociale
cohesie bewoners
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij een
groep particulieren gezamenlijk grond en/of gebouwen koopt en in eigen beheer hun toekomstige
woningen (her)ontwikkelt. Dit artikel laat zien dat CPO kan bijdragen aan sociale cohesie en toegang
tot burenhulp omdat de toekomstige bewoners elkaar goed leren kennen tijdens het CPO-proces.
Ook grotere CPO-projecten met bewoners in dezelfde leeftijdscategorie en gemeenschappelijke
voorzieningen, laten positieve resultaten zien in relatie tot sociale cohesie en toegang tot burenhulp.
door Pauline van den Berg, Kelly van der Wielen, Stephan Maussen en Theo Arentze

De afgelopen jaren is het zelf bouwen van
woningen door particulieren gestimuleerd
door zowel landelijke als lokale overheden (o.a.
VROM, 2000). In de periode 2010-2015 was gemiddeld 17,4% van de nieuwbouwkoopwoningen zelfbouw; in 2016 is dit percentage gestegen
naar 27,6% (CBS, 2017). Binnen zelfbouw kan onderscheid gemaakt worden tussen individueel
particulier opdrachtgeverschap (IPO) en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

2012). Naast deze twee motieven noemt BIEB,
een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het
ondersteunen van CPO-projecten, een derde
hoofdmotief voor het bouwen in CPO, namelijk
het stimuleren van onderling contact onder de
bewoners (BIEB, 2017). Omdat deelnemers al
vroeg kennis maken met hun toekomstige buren
en buurt tijdens het CPO-proces, ontstaat er
betrokkenheid met de buurt en met elkaar (o.a.
Boelens et al. 2010; Fromm, 2012).

CPO-nieuwbouwprojecten

Samen bouwen of samen leven

CPO kan betrekking hebben op nieuwbouw,
maar ook op herontwikkeling, renovatie of
transformatie. In ons onderzoek richtten we ons
alleen op CPO-nieuwbouwprojecten, aangezien deze vorm van CPO het meest voorkomt in
Nederland. Er wordt aangenomen dat CPO een
aantal voordelen heeft ten opzichte van andere
vormen van projectontwikkeling. Agentschap
NL (2012) noemt twee hoofdmotieven om te
gaan bouwen middels CPO. Het eerste motief
heeft te maken met kwaliteit, meer keuzevrijheid
en zeggenschap om een woning te realiseren die
maximaal aansluit bij de specifieke woonwens
of ideologie op het gebied van duurzaamheid,
architectuur, samenleven of zorg. Het tweede
motief dat genoemd wordt is betaalbaarheid.
De deelnemers bouwen hun woningen in principe tegen kostprijs. Dit motief is vaak voor starters de belangrijkste drijfveer (Agentschap NL,

Sommige CPO-projecten richten zich vooral op
het gezamenlijk bouwen, terwijl in andere projecten meer nadruk ligt op het samen wonen
met mensen met een gezamenlijke levensstijl.
In een deel van de CPO-projecten worden gemeenschappelijke voorzieningen zoals een tuin
of huiskamer gerealiseerd. Deze voorzieningen
kunnen bijdragen aan meer onderlinge contacten, een gevoel van samenleven en meer sociale cohesie. Sociale cohesie tussen buren draagt
bij aan het welzijn van mensen. Betrokkenheid
met buren zorgt ervoor dat mensen elkaar helpen, gelukkiger zijn, meer tevreden zijn met hun
woonomgeving, zich veiliger en minder eenzaam voelen en minder problemen ervaren met
vervoer (Schnabel et al., 2008). Dit is belangrijk in de huidige Nederlandse samenleving die
zich ontwikkelt van een verzorgingsstaat naar
een participatiesamenleving. Burgers worden
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geacht minder beroep te doen op overheidsvoorzieningen en meer verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen welzijn en leefomgeving.
Voor hulp moet men in eerste instantie terugvallen op het eigen sociale netwerk. Buren kunnen
een belangrijke aanvulling bieden. Zij bieden
vaak instrumentele steun zoals hulp bij klusjes
in huis, boodschappen of ergens naartoe rijden
met de auto. Daarnaast geven buren steun door
iemand gezelschap te houden of emotionele
ondersteuning te bieden (De Klerk et al., 2015).
Hoewel wordt aangenomen dat CPO kan bijdragen aan meer sociale cohesie en burenhulp,
is hier nog weinig empirisch onderzoek naar
gedaan. Het onderzoek dat tot nu toe is gedaan, is voornamelijk kwalitatief en gericht op
enkele voorbeeldprojecten (Boelens en Visser,
2011; Fromm, 2012; Glass, 2012). Het doel van
dit artikel is daarom om door middel van een
grootschalig kwantitatief onderzoek inzicht
te krijgen in de factoren die van invloed zijn op
sociale cohesie en toegang tot burenhulp in
CPO-nieuwbouwprojecten in Nederland.

Onderzoeksopzet
Aan de hand van een literatuuronderzoek is
vastgesteld dat sociale cohesie en burenhulp
samenhangen met verschillende persoons- en
gedragskenmerken (leeftijd, het hebben van
een partner, type woning en het bezoeken van
lokale voorzieningen en activiteiten) en kenmerken van het CPO-project en -proces (hoe goed
heeft men de toekomstige medebewoners leren kennen gedurende het proces, het aantal
woningen in het project, homogeniteit tussen
de bewoners en aanwezigheid van gemeenschappelijke voorzieningen in het project). Deze
factoren kunnen een direct effect hebben op
sociale cohesie en toegang tot burenhulp, of
indirect, omdat ze zorgen voor een gezamenlijke levensstijl die vervolgens bijdraagt aan meer
sociale cohesie en toegang tot burenhulp.
Om deze relaties te onderzoeken is een vragenlijst opgesteld. De aanwezigheid van een gezamenlijke levensstijl is gemeten door te vragen
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in hoeverre men het eens was met de volgende
stelling, waarbij men kon antwoorden op een
vijfpuntsschaal van (1) zeer oneens tot (5) zeer
eens: “Samen leven (met behoud van privacy)
staat centraal onder de bewoners van het project”. Samen leven duidt op een bepaalde manier van leven waarbij centraal staan: regelmatig
contact met buurtgenoten, het bieden van hulp
(hand- en spandiensten, advies, middelen), het
delen van voorzieningen (bv. gemeenschappelijke tuin, hobbyruimte) en/of het ondernemen
van gezamenlijke activiteiten (bv. samen koken,
fietstocht). De gemiddelde waardering voor
de gezamenlijke levensstijl is 3,34 (standaarddeviatie 1,04).
Sociale cohesie in de buurt is gemeten door
middel van het Neighborhood Cohesion Instrument van Buckner (1988). Het instrument
bestaat uit 18 stellingen die op een vijfpuntsschaal worden beantwoord. Voorbeelden van
stellingen zijn: “Ik voel mij thuis in de buurt” en
“Ik maak regelmatig een praatje met mijn buurtgenoten”. De totaalscore voor sociale cohesie
kan variëren tussen 18 en 90 en is gemiddeld
68,33 (standaarddeviatie 8,28).
De ervaren toegang tot burenhulp is gemeten
door middel van een zelf samengesteld instrument met 23 stellingen. Voorbeelden van stellingen zijn: “Ik heb, wanneer gewenst, een buurtgenoot die mij goede raad geeft”, “…die mij een
lift geeft” en “…die mij opvrolijkt”. De totaalscore (range 23-115) is gemiddeld 78,30 (standaarddeviatie 12,77).

Data
De dataverzameling voor dit onderzoek vond
plaats tussen september en november 2016.
De vragenlijst is verspreid onder bewoners van
60 CPO-nieuwbouwprojecten in Nederland
die gebouwd zijn tussen 2002 en 2016 in zowel
stedelijke als landelijke gebieden. Met uitzondering van 6 projecten zijn de projecten gelegen
in Noord-Brabant, in de stad Eindhoven en een
aantal grotere en kleine dorpen in de provincie.
De omvang van de projecten varieerde tussen
de 5 en 94 woningen. In totaal bestonden de 60

CPO-projecten uit ruim 1400 woningen waarvan de bewoners persoonlijk benaderd zijn om
de vragenlijst in te vullen. Daarvan hebben 412
bewoners van 18 jaar of ouder de vragenlijst ingevuld.
In tabel 1 zijn de kenmerken van de steekproef
te zien. Een relatief groot deel van de steekproef
(42,2%) bestaat uit respondenten in de leeftijd
18-35 jaar. CPO blijkt dan ook aantrekkelijk te
zijn voor starters. Bijna 80% van de respondenten heeft een partner en ruim een kwart heeft
kinderen tot 18 jaar. Het grootste deel van de
respondenten (57,5%) heeft een hoog inkomen
en bijna alle respondenten (85,2%) wonen in

een eengezinswoning. De gemiddelde grootte
van het CPO-project is 33,3 woningen. Ongeveer een vijfde van de steekproef woont in een
groot project (≥51 woningen). Bij ongeveer een
vijfde van de projecten zijn gezamenlijke voorzieningen aanwezig zoals een tuin. Bijna de helft
van de respondenten woont in niet-stedelijke
gebieden; bijna een derde in matig stedelijke
gebieden en ongeveer een vijfde in stedelijke
gebieden. CPO komt in alle woonmilieus (landelijk, dorps, sub-urbaan en stedelijk) voor, maar is
meer een landelijk dan een stedelijk verschijnsel
(Dammers et al., 2007). Daarnaast is er in een
aantal provincies, waaronder Noord-Brabant,
een subsidieregeling geweest voor CPO die met

TABEL 1  KENMERKEN VAN DE STEEKPROEF (N=412)
Persoonskenmerken
Geslacht
Leeftijd

Partner
Kinderen
Inkomen

Woningtype

N

%

Man
Vrouw
18-35
36-50
51-65
66+
Partner
Geen partner
Kinderen (≤17 jaar)
Geen kinderen
Laag (≤€2000 netto/maand)
Gemiddeld
Hoog (≥€3001 netto/maand)
Eengezinswoning
Meergezinswoning

195
217
174
83
86
69
327
85
117
295
65
110
237
351
61

47,3
52,7
42,2
20,1
20,9
16,7
79,4
20,6
28,4
71,6
15,8
26,7
57,5
85,2
14,8

Niet zo goed
Goed
Heel goed
Klein (≤ 20 woningen)
Medium
Groot (≥51 woningen)
Aanwezig
Niet aanwezig
Aanwezig
Niet aanwezig

210
166
36
147
180
85
82
330
214
198

51,0
40,3
8,7
35,7
43,7
20,6
19,9
80,1
51,9
48,1

Niet stedelijk
Matig stedelijk
(Zeer) sterk stedelijk

196
131
85

47,6
31,8
20,6

Kenmerken van het CPO-project en -proces
Toekomstige buren leren kennen in het
ontwikkelproces
Projectomvang

Gemeenschappelijke voorzieningen
Homogeniteit leeftijd
Stedelijke dichtheid

juli 2018 | Real Estate Research Quarterly | 7

positief direct effect heeft op zowel sociale
cohesie als de toegang tot burenhulp. Ook
vinden we, zoals verwacht, een positief direct
effect van sociale cohesie op burenhulp. Als
we kijken naar de factoren die van invloed zijn
op het ervaren van een gemeenschappelijke
levensstijl, dan zien we dat zowel persoonsen gedragskenmerken als kenmerken van het
CPO-project een rol spelen. De oudste leeftijdsgroep ervaart een sterkere gemeenschappelijke
levensstijl, net als mensen die het lokale buurthuis minstens een keer per maand bezoeken
en mensen die emotionele steun (burenhulp)
geven aan hun buurtgenoten. In CPO-projecten
waarbij mensen van dezelfde leeftijden wonen,
is ook vaker een gemeenschappelijke levensstijl.
Het grootste effect zien we door de aanwezigheid van gemeenschappelijke voorzieningen.
Deze dragen het meest bij aan een gemeenschappelijke levensstijl en daarmee indirect aan
sociale cohesie en toegang tot burenhulp.

name bedoeld was om starters in de dorpen te
behouden (Provincie Noord-Brabant, 2015).

Resultaten
De data zijn geanalyseerd door middel van een
padanalyse waarbij persoons- en gedragskenmerken en CPO-project- en proceskenmerken als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen en de gezamenlijke levensstijl, de ervaren
sociale cohesie en de toegang tot burenhulp als
afhankelijke variabelen. Het model veronderstelt eveneens afhankelijkheidsrelaties tussen
de afhankelijke variabelen onderling, waarbij
burenhulp de uiteindelijke afhankelijke variabele is die wordt beïnvloed door levensstijl en
cohesie. Het padmodel presteert goed en heeft
een Normed Fit Index van 0,99. De resultaten
van de padanalyse zijn weergegeven in figuur 1.
De resultaten laten zien dat de aanwezigheid
van een gemeenschappelijke levensstijl een
FIGUUR 1 Lee#ijd
RESULTATEN
VAN DE PADANALYSE
51-65
Lee#ijd
66+
Lee#ijd
51-65

3,20
0,30

3,20

Partner
Lee#ijd 66+
Bezoekt buurthuis
jaarlijks
Partner
Bezoekt
buurthuis
maandelijks
Bezoekt
buurthuis
jaarlijks
Bezoekt lokale
sportwedstrijd
maandelijks
Bezoekt
buurthuis maandelijks
Lokale
par5cipa5e
jaarlijksmaandelijks
Bezoekt
lokale
sportwedstrijd
LokaleLokale
par5cipa5e
maandelijks
par5cipa5e
jaarlijks

2,17

3,32

1,81
1,81

Ervaren sociale cohesie

-3,62

3,70

GrooEe
lokaal
sociaal netwerk
Woont
in meergezinswoning

2,42
5,86-3,62

0,66

2,42
5,86

0,15

0,66

3,70

Toekoms5ge
buren
goed
leren
kennen
GrooEe
lokaal
sociaal
netwerk

0,15

Toekoms5ge
burenburen
heel goed
Toekoms5ge
goedleren
lerenkennen
kennen

3,70
0,99

ProjectgrooEe
51 woningen
Toekoms5ge
buren>heel
goed leren kennen

1,06

0,99
2,05

1,06 2,34

Supermarkt binnen 1 km
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2,05

1,90

Ervaren sociale cohesie

6,81
3,70

Woont
meergezinswoning
Gee#inmaandelijks
burenhulp

Supermarkt binnenvoorzieningen
1 km
Gemeenschappelijke

0,33

4,006,81

Gee#Gee#
maandelijks
jaarlijksburenhulp
burenhulp

Gemeenschappelijke
voorzieningen
Homogeniteit
in lee#ijd

Gezamenlijke levenss5jl

0,33
0,44

2,17

2,39
3,32
4,00
2,39

Gee# jaarlijks
burenhulp
Lokale
par5cipa5e
maandelijks

Homogeniteit
ProjectgrooEein> lee#ijd
51 woningen

Gezamenlijke levenss5jl

0,440,30

5,30
0,11

4,39

5,30

4,42
0,11
3,25
4,42
3,25

4,39

3,41
3,41

Ervaren toegang tot burenhulp
Ervaren toegang tot burenhulp
Legenda

2,34

Persoonskenmerken
Legenda
Kenmerken CPO project en proces
Persoonskenmerken
AVankelijke variabelen
Kenmerken CPO project en proces
AVankelijke variabelen

1,90

Verschillende persoons- en gedragskenmerken
hebben ook een direct effect op de ervaren sociale cohesie in de buurt. De leeftijdscategorie
51-65 jaar beoordeelt de sociale cohesie in de
buurt het hoogst. Dit komt overeen met eerdere studies die vonden dat ouderen meer buren
in hun sociaal netwerk hebben (e.g. Völker en
Flap, 2007). Ook mensen met een partner ervaren meer sociale cohesie. Daarnaast laten
de resultaten zien dat het bezoeken van lokale
sportwedstrijden en participatie in de buurt
met buurtgenoten bijdragen aan een gevoel
van sociale cohesie, net als het geven van
‘emotionele’ burenhulp. We vinden dat de ervaren sociale cohesie lager is voor mensen die
in een meergezinswoning wonen. Ook deze
bevinding komt overeen met de literatuur
(e.g. Stone en Hulse, 2007).
Naast persoons- en gedragskenmerken, zijn ook
de kenmerken van het CPO-project en proces
van invloed op de ervaren buurtcohesie. Hoe
beter men tijdens het project de toekomstige buren leert kennen, hoe hoger de ervaren
buurtcohesie. In grotere projecten (meer dan
50 woningen) wordt ook een sterkere sociale
samenhang ervaren. Dit is onverwacht maar is
wellicht te verklaren door het feit dat men in
grotere projecten meer buurtgenoten kan leren
kennen. Hasselaar (2011) stelde dat de betrokkenheid bij het CPO-project en sociale cohesie
hoger was bij kleinere groepen. In projecten met
homogeniteit in leeftijd is de sociale cohesie
groter. Dit komt overeen met bevindingen van
Völker en Flap (2007). De aanwezigheid van een
supermarkt in de buurt (binnen 1 km) verhoogt
ook de sociale cohesie. Dit is te verklaren doordat voorzieningen gelegenheid bieden voor sociale interactie.
Als laatste bespreken we de factoren die een
directe invloed hebben op de ervaren toegang
tot burenhulp. Ook hier zien we dat zowel persoons- en gedragskenmerken als kenmerken
van het CPO-project een rol spelen. We zien
dat het hebben van een partner, het jaarlijks
bezoeken van het buurtcentrum, het geven van

burenhulp en de omvang van het lokale sociale
netwerk bijdragen aan het ervaren van toegang
tot burenhulp. Het geven van burenhulp heeft
het grootste effect op de ervaren toegang tot
burenhulp. Deze bevinding komt overeen met
eerdere studies (e.g. Plickert et al., 2007).
Ten slotte laten de resultaten zien dat de ervaren toegang tot burenhulp hoger is als men de
toekomstige buurtgenoten heel goed heeft leren kennen tijdens het CPO-project. Ook hier
zien we dat grotere CPO-projecten een positief
effect hebben. Ook de aanwezigheid van een
supermarkt in de buurt blijkt bij te dragen aan
de ervaring van toegang tot burenhulp.

Conclusie
Aangezien sociale cohesie en toegang tot burenhulp belangrijk zijn voor het welbevinden
van mensen, was het doel van dit onderzoek om
te achterhalen welke factoren hieraan bijdragen
onder bewoners van CPO-projecten. Voor zover wij weten is dit nog niet eerder kwantitatief
onderzocht. Wij hebben daarom data verzameld met een vragenlijst onder 412 bewoners
van CPO-nieuwbouwprojecten en deze data
geanalyseerd met behulp van een padanalyse.
De resultaten hebben laten zien dat zowel persoons- en gedragskenmerken als kenmerken
van het CPO-project een belangrijke rol spelen.
Daarnaast hebben we gevonden dat de ervaren
buurtcohesie en toegang tot burenhulp hoger
zijn als er een gezamenlijke levensstijl aanwezig
is in het CPO-project.
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden door stedenbouwkundigen,
beleidsmakers en CPO-procesbegeleiders.
Vanuit het oogpunt van sociale doelen is het
aan te raden om CPO-projecten te realiseren
met homogene leeftijdsgroepen, aangezien
daar de ervaren sociale cohesie en toegang tot
burenhulp hoger zijn. CPO-procesbegeleiders
kunnen inzetten op activiteiten en bijeenkomsten voor toekomstige bewoners, zodat zij elkaar goed leren kennen tijdens het proces. Ook
is vanuit het oogpunt van sociale doelen aan
te raden om CPO-projecten te realiseren met
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gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een
tuin, huiskamer of keuken. Dit draagt bij aan een
gevoel van een gemeenschappelijke levensstijl.
Uit de resultaten blijkt dat kleine projecten met
heterogene groepen, weinig bijeenkomsten en
zonder gemeenschappelijke voorzieningen zoals een tuin minder gewenst zijn vanuit het oogpunt van sociale samenhang.
Hoewel uit onze resultaten blijkt dat grotere
CPO-projecten bijdragen aan meer sociale cohesie en burenhulp is dit strijdig met de bevindingen van Hasselaar (2011). Er is daarom meer
onderzoek nodig naar de relatie tussen projectgrootte en sociale cohesie. Daarnaast vonden
wij geen relatie tussen woonduur en sociale
cohesie, terwijl volgens de literatuur woonduur
wel samenhangt met sociale cohesie en toegang
tot burenhulp. Het feit dat deze relatie in ons onderzoek niet gevonden is, heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat de steekproef bestaat uit
bewoners van nieuwbouwwoningen, gebouwd
na 2002. Ruim 70% van de respondenten woont
in een project dat tussen 2011 en 2016 is opgeleverd. Het zou interessant zijn om na een aantal
jaren nogmaals data te verzamelen bij dezelfde
CPO-projecten om te onderzoeken in hoeverre
de sociale cohesie en toegang tot burenhulp in
CPO-projecten veranderen over de tijd.
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Het zou ook interessant zijn om dit onderzoek
uit te voeren bij andere typen ontwikkelingen
(bijvoorbeeld bij individueel particulier opdrachtgeverschap) om te analyseren of de ervaren sociale cohesie en toegang tot burenhulp
bij CPO hoger zijn. Hoewel meer onderzoek gewenst is, levert dit onderzoek een relevante bijdrage aan het vastgoedonderzoek en de praktijk. Dit onderzoek is het eerste grootschalige
kwantitatieve onderzoek naar CPO-projecten in
Nederland dat laat zien dat CPO-projecten niet
zozeer gericht moeten zijn op samen bouwen,
maar vooral op het samen leven, om op die manier prettige leefomgevingen te creëren waarin
buurtgenoten elkaar steunen.
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Diversiteit in de winkelstraat

Eenzijdig aanbod van winkels leidt tot
meer winkelleegstand
In dit artikel beschrijven we de relatie tussen diversiteit van het winkelaanbod en de winkelleegstand
in het stedelijk hoofdwinkelgebied; meer diversiteit is gekoppeld aan minder leegstand. Dit effect
is het hoogst wanneer dit wordt gemeten op diversiteit op brancheniveau. Het aantal horecavoorzieningen heeft geen invloed. In ons onderzoek richten we ons op de hoofdwinkelcentra in de 58
grootste steden van Nederland. In het gehanteerde model is o.a. gecontroleerd voor het effect van
een historische binnenstad, filialiseringsgraad, inkomen en internetgevoeligheid van de branche.
door Aleid Brouwer en Brian Tool

Het Nederlandse winkellandschap is aan verandering onderhevig. Leegstand neemt sterk toe
sinds de economische crisis van 2008. De hoogste percentages leegstand zijn in de traditionele krimpgebieden. Het faillissement van V&D
zorgde voor ruim 350.000 m² winkelleegstand.
Samen met de faillissementen van andere grote
ketens zoals Miss Etam, Schoenenreus en Mitra
veroorzaakte dit een verschuiving in het winkelaanbod. Ook bij winkels in de non-food sector
zien we sinds 2012 veel faillissementen. Dit zorgt
voor structureel meer leegstand en kan ook
maatschappelijke problemen opleveren.

Impact van leegstand
Op lokaal niveau kunnen leegstaande panden
een negatieve impact hebben op de omgeving. Een leegstaand pand kan in verval raken
en verslechterde panden zorgen voor verloedering van de omgeving, wat een gevoel van
onveiligheid kan geven. Op macroniveau heeft
winkelleegstand effect op de economische
groei. Lagere rendementen voor beleggers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen
zorgen voor een lagere uitkering en verlagen zo
de koopkracht (Buitelaar et al. 2013). In 2017 was
het leegstandspercentage onder winkels ruim
negen procent. Door ontwikkelingen als online
winkelen, een dalende bevolkingsgroei en een
dalende potentiële beroepsbevolking, neemt
de vraag naar winkelpanden structureel af.
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Over de oorzaken van leegstand is veel gezegd
en geschreven maar de diversiteit van het winkelaanbod blijft meestal onderbelicht. Opvallend, want meerdere onderzoeken geven aan
dat een divers winkelaanbod zorgt voor aantrekkelijke winkelgebieden waar consumenten
graag verblijven (Teller & Elms 2010). Voor het
Verenigd Koninkrijk vinden Wrigley & Dolega
(2011) dat hoofdwinkelstraten met meer diversiteit in het aanbod minder leegstand ondervinden. Vooral de food sector is hierbij een
belangrijke speler. Dit onderzoek richt zich op de
relatie tussen winkelleegstand en de diversiteit
van het winkelaanbod. Hebben steden met een
divers winkelaanbod minder winkelleegstand?

De open systeemtheorie
Voor de winkelmarkt hebben o.a. Teller & Elms
(2010) geconcludeerd dat een gevarieerd winkelaanbod wordt gewaardeerd door consumenten.
De gevarieerde voorkeuren van consumenten
zijn het fundament voor een meer gedifferentieerd aanbod. Dit onderzoek maakt met een
kwantitatief model inzichtelijk of een divers
winkelaanbod een effect heeft op winkelleegstand, aanvullend op het onderzoek van
Ossokina et al. (2017) naar leegstand en de
transformatie van de winkelvastgoedmarkt en
het onderzoek van Buitelaar et al (2013) naar
het overaanbod van winkelpanden.

Figuur 1  Open systeem; het Nederlandse winkellandschap (eigen bewerking)
Technologie

Demografie

Economie

Wet en regelgeving

Actoren
vastgoedsector

Consumenten

Winkeliers

Nederlands winkelaanbod
Het Nederlandse winkellandschap kan gezien
worden als een complex en dynamisch systeem.
Volgens de open systeemtheorie (Gianotten
2012) wordt de ruimtelijke structuur bepaald
door verschillende factoren. Deze factoren kunnen veranderingen in het winkelaanbod en de
toename van leegstand verklaren. Het is immers
een samenhangend systeem. Binnen het systeem kunnen we alleen relaties onderzoeken,
maar de variabelen zijn vaak zowel onafhankelijk als afhankelijk (vergelijk Buitelaar et al., 2013)1.
In dit onderzoek willen we de factoren analyseren die buiten de directe invloed van de
vastgoedspelers en de wet en regelgeving vallen, maar wel een (structurele) invloed kunnen
hebben op de verminderende vraag naar winkelruimte. Buitelaar et al (2013) en PBL (2015)
hebben eerder ook gebruik gemaakt van een
systeemperspectief om het functioneren van
de retailmarkt te verklaren. Die studies hebben
naast institutionele factoren ook getracht ruimtelijke verschillen te verklaren.
Economie
De vraag naar consumptiegoederen wordt bepaald door de koopkracht. Als de lonen stijgen,
stijgt de koopkracht en daarmee de consumptie

waardoor de effectieve vraag naar producten
ook toeneemt. Tegelijkertijd nemen de loonkosten toe die worden doorberekend in de prijs
van goederen. Ook conjunctuurgolven hebben
invloed op de consumentenbestedingen. Deze
invloed wordt geoperationaliseerd in het Bruto
Regionaal Product (BRP). Als het BRP in Nederland stijgt, is de verwachting dat in stedelijke
hoofdwinkelgebieden met een hoger BRP minder winkelleegstand is.
Technologie
Technologie, internet en mobiele telefoons
hebben veel invloed op de wijze waarop consumenten winkelen (Gianotten, 2012). Nieuwe
technologische toepassingen zorgen voor andere
verkoopkanalen en soms voor een andere functie
van de fysieke winkels, bijvoorbeeld cross channel verkoop: kopen via de website en in de winkel
afhalen. Het aantal webshops groeit sterk, terwijl
het aantal fysieke winkels daalt. De verwachting is
dat steden met veel internetgevoelige winkels in
het hoofdwinkelgebied meer leegstand hebben.
Demografie
De Nederlandse bevolkingsontwikkeling wordt
gekenmerkt door (regionale) bevolkingskrimp,
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vergrijzing en het teruglopen van het gemiddeld
aantal mensen per gezin (Nozeman et al. 2012).
In regio’s waar de bevolkingsdichtheid daalt, zijn
minder consumenten en minder winkelgebieden nodig waardoor de vraag naar winkelruimtes daalt. Daarnaast heeft de toename van het
aantal eenpersoonshuishoudens een negatief
effect op het bestedingspatroon. Deze toename
is het grootst in de groep 50 jaar en ouder (PBL
2015). Mensen die minder te besteden hebben,
winkelen minder en/of in een ander segment.
Deze ‘goedkopere’ winkels kunnen wellicht niet
de binnenstedelijke huren betalen. Vergrijzing
leidt tot een afname van bestedingen in winkelgebieden en resulteert uiteindelijk in meer leegstand. Het verschil in bestedingspatroon tussen
jongeren en ouderen is ook groot. Jongeren
gaan gemiddeld vaker winkelen en maken meer
gebruik van horeca. De verwachting is dat het
verschil in winkelleegstand in stedelijke hoofdwinkelgebieden groter wordt tussen regio’s
met een hoge mate van vergrijzing en de regio’s
met vergroening.

musea maken de stad aantrekkelijker (Veenstra,
2012). Al deze ontwikkelingen zijn de locatiefactoren in het winkelaanbod voor de hoofdwinkelgebieden in steden. Eerder onderzoek
naar winkelleegstand in Nederland (zie bijvoorbeeld Buitelaar et al., 2013; Teulings et al, 2017)
richt zich op verschillende hiërarchische winkelgebieden in heel Nederland.

Wet- en regelgeving
De vierde factor is de wet- en regelgeving die
bepaalt waar winkelpanden gebouwd (of gevestigd) mogen worden. Deze vallen buiten de
scope van dit specifieke onderzoek.

Methode en toets:

Onderzoek
In dit onderzoek richten we ons specifiek op
de hoofdwinkelcentra in de 58 grootste steden
van Nederland. Naast de hierboven genoemde
verwachte effecten op winkelleegstand, waarbij we vooral de relatie met diversiteit willen
onderzoeken, geven we ook aandacht aan
funshoppen, een stedelijk fenomeen. De
combinatie van winkels met horeca, voorzieningen en evenementen in de binnenstad,
moeten de toekomstige consument inspireren
en entertainen om zo de binnenstad levendig
te houden en winkelleegstand tegen te gaan
(Veenstra, 2012).

Vanuit de open systeemtheorie is het mogelijk
winkelleegstand te verklaren vanuit de volgende factoren:
WL = f(DIV, L, E, T, D, C, W) (1)

Naast strategische beslissingen van ondernemers, zoals formule- en afzetgebieden, zijn
er ook andere processen en locatievoorkeuren
van invloed op het winkellandschap. Filialisering neemt verder toe, vooral in het stedelijk
hoofdwinkelgebied. De focus van het grootwinkelbedrijf op gebieden met een groot
verzorgingsgebied zorgt ervoor dat in kleinere centra nauwelijks meer wordt geïnvesteerd
met als gevolg dat vestigingen hier vaker sluiten.
Steden met meer winkels per inwoner functioneren als regionaal winkelgebied met een lagere
kans op leegstand. Daarnaast willen mensen
meer ‘winkelbeleving’. Een historisch karakter
van een stad kan een belangrijke factor zijn voor
een aantrekkelijk winkelgebied. Ook horecagelegenheden en culturele voorzieningen zoals
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WL winkelleegstand | DIV diversiteit van het winkelaanbod
| L locatiefactoren van een winkelgebied | E economische
factoren | T technologie | D demografische kenmerken |
C consumentvoorkeuren | W voorkeuren van winkeliers

Alle data van Locatus zijn van de periode 20102016. Data van het CBS zijn van de periode
2008-2014, deze data zijn verschillend omdat
de winkel(vastgoed)markt in-elastisch is en
traag reageert (DiPasquale & Wheaton 1992).
Het duurt even voordat veranderingen in het
‘open systeem’ het winkelaanbod veranderen.
In totaal worden de hoofdwinkelgebieden, zoals gedefinieerd door Locatus (2017) van 58
steden onderzocht.2

TABEL 1  OVERZICHT VARIABELEN EN DATA VOOR DE VERKLARING VAN WINKELLEEGSTAND
Factoren
Variabele
Beschrijving
Bron
Winkelaanbod

Winkelleegstand

Locatus

Diversiteit van het winkelaanbod Shannon Index op 1, 3 en 5 cijfer niveau

Locatus

Grootte van het winkelgebied
Locatiefactoren Horecavoorzieningen
Culturele voorzieningen
Ontspannende voorzieningen
Historische binnenstad
Economie

% winkelleegstand in verkooppunten

Grootte van de economie
Werkloosheid

Totaal aantal winkelvloeroppervlak (wvo)

Locatus

% horecavoorzieningen van de totale
dienstverlening
% culturele voorzieningen van de totale
dienstverlening
% ontspannende voorzieningen van de
totale dienstverlening
Dummy voor historische binnenstad (1 = ja)

Locatus

% volumemutaties in het Bruto Regionaal
Product (BRP)
% werklozen van de beroepsbevolking

CBS

Locatus

Locatus
Locatus
Kadaster

CBS

Technologie

Internetgevoeligheid

Demografie

Bevolkingsontwikkeling

% internetgevoelige branches van het
winkelaanbod
Dummy voor krimp (1 = ja)

Bevolkingssamenstelling

% Groene druk en Grijze druk

CBS

Consumenten

Consumentenbesteding

% Besteedbaar inkomen

CBS

Winkeliers

Locatiekeuze

% filiaalbedrijven van het winkelaanbod

Locatus

De vergelijking voor winkelleegstand is als volgt:
log(WLst) =α + β1DIVst + β2Lst + β3Eit + β4Tst +
β5Dit + β6Cst + β7Wst +νt + εst (2)
Waar WLst het percentage winkelleegstand is in stedelijk
hoofdwinkelgebied s op tijdstip t. DIV de diversiteit van het
winkelaanbod in dit gebied gemeten in de Shannon-Index3,
α de constante, Lst st de dummies en regressiecoëfficiënten
voor locatiefactoren, Eit de coëfficiënten voor de economie
in de gemeente waarin de stad ligt, Tst voor de invloed van
technologie, Dit voor demografische kenmerken, Cst voor
consumentenvoorkeuren, Wst zijn voorkeuren van winkeliers en ε st is een normaal verdeelde foutenterm met gelijke
variantie. t = 1,…,T verwijst naar het jaar en s = 1,…,N² verwijst
naar de stad en i = 1,…, S² verwijst naar de gemeente waarin
de stad ligt.

Alle variabelen uit tabel 1 komen uit de systeemtheorie. Om te controleren voor veranderingen
over de tijd zijn jaardummies opgenomen in het
model. Tevens wordt gecontroleerd voor de
grootte van het hoofdwinkelgebied door steden in te delen in verschillende grootteclusters.
Er is een onderverdeling gemaakt in vier clusters
door winkelgebieden in te delen op basis van

CBS

het totale winkelvloeroppervlak in vierkante meters.4 We verwachten dat er variatie is over de tijd
en tussen steden. Een hoofdwinkelgebied met
een diverser winkelaanbod zal minder leegstand
hebben, maar ook elementen als een levendig
horeca-aanbod of historische sfeerelementen kunnen invloed hebben. We willen hierbij
controleren voor andere, meer structurele
factoren die ook een effect op de leegstand
hebben zoals beschreven in de systeemtheorie. De data wordt geschat door middel van
een pooled OLS model. Doordat de verschillende datapunten aan elkaar worden gekoppeld, wordt het aantal observaties vergroot en
kan er een meer nauwkeurige schatting worden
gedaan (Brooks 2008). De data laat zien dat de
diversiteit in een hoofdwinkelgebied in een opeenvolgende periode gecorreleerd is. In andere
woorden: de beste voorspeller van winkelleegstand in Almelo, is de winkelleegstand in Almelo
een jaar eerder. Om voor dit effect te corrigeren
worden standaardfouten geclusterd per stad
binnen de OLS.
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TABEL 2  SCHATTINGSRESULTATEN
Factor
Variabelen

Diversiteit

Shannon Index (branche)

Model 1

Model 2

Model 3

Afhankelijke
variabele
In leegstand

Afhankelijke
variabele
In leegstand

Afhankelijke
variabele
In leegstand

-1.512**
(0.632)

Shannon Index (hoofdbranche)

-0.949**
(0.466)

Shannon Index (groep)

-0.583*
(0.629)

Locatiefactoren

Historische binnenstad (1=ja)

-0.139**
(0.0959)

Consumenten
Economie

-0.140**
(0.0950)

-0.136
(0.158)

(0.162)

(0.166)

Cultuur

-0.0320

-0.0314

-0.0536

(0.128)

(0.130)

(0.124)

0.0441

0.0443

0.0347

Filialiseringsgraad
Besteedbaar inkomen
BRP
Werkloosheid
Grijze druk
Krimp (1=ja)
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-0.151

-0.149

(0.118)

(0.117)

(0.127)

-0.460**

-0.473*

-0.470*

(0.229)

(0.236)

(0.238)

-1.755***

-1.766***

-1.837***

(0.397)

(0.417)

(0.406)

-0.0141*

-0.0149*

(0.0102)

Demografie

(0.0957)

Horeca

Ontspanning
Winkeliers

-0.147**

(0.0102)

-0.0151*
(0.0100)

-0.270*

-0.253*

-0.275*

(0.150)

(0.149)

(0.157)

0.0159**

0.0163**

0.0162**

(0.00682)

(0.00691)

(0.00731)

0.0558

0.0383

0.0464

(0.140)

(0.138)

(0.140)

TABEL 2  SCHATTINGSRESULTATEN
Factor
Variabelen

Technologie

Model 1

Model 2

Model 3

Afhankelijke
variabele
In leegstand

Afhankelijke
variabele
In leegstand

Afhankelijke
variabele
In leegstand

-0.0539**

-0.0515**

-0.0557**

(0.0215)

(0.0220)

(0.0215)

0.184***

0.178***

0.179***

(0.0576)

(0.0584)

(0.0598)

0.261***

0.247**

0.253**

(0.0976)

(0.0980)

(0.0999)

0.335***

0.313**

0.325***

(0.118)

(0.118)

(0.121)

0.367***

0.345***

0.361***

(0.124)

(0.126)

(0.128)

Gebiedsdummies

Ja

Ja

Ja

Constante

10.29***

10.64***

10.93***

(1.034)

(1.647)

(1.925)

Observaties

290

290

290

R-squared

0.606

0.603

0.600

Internetgevoeligheid
Jaar = 2013
Jaar = 2014
Jaar = 2015
Jaar = 2016

F-test

15.10

15.80

RMSE

0.235

0.236

15.84
2373

Noot: de afhankelijke variabele is winkelleegstand in percentage verkooppunten. Referentiegroep voor tijdseffecten is
2010. Referentiegroep voor gebiedseffecten is 0-150000 m². Standaard errors tussen haakjes met *** significant bij level
van 1%, ** significant bij level van 5%, * significant bij level van 10%.

Tabel 2 bevat de uitkomsten van vergelijking 2.5
Om vast te stellen of diversiteit in het hoofdwinkelgebied invloed heeft op winkelleegstand
in het hoofdwinkelgebied, wordt de Shannon
index op drie niveau’s meegenomen: groep,
hoofdbranche en branche, in drie bijbehorende modellen. Een voorbeeld van een groep is
het aandeel dagelijkse winkels; deze groep is
verder onderverdeeld in de hoofdbranches levensmiddelen en persoonlijke verzorging. De
hoofdbranche levensmiddelen kan weer verder
gespecificeerd worden naar bijvoorbeeld een
bakker of een slijterij. Tabel 2 laat zien dat de
Shannon Index op branche-niveau het meest
verklaart. Dit komt waarschijnlijk omdat alle
onderzochte winkelgebieden (58 steden) alle
groepen bevatten. Naarmate het aantal verschillende soorten winkels toeneemt, is de kans

groter dat niet elke soort winkel voorkomt in
een winkelgebied. Hierdoor wordt het verschil
in diversiteit tussen de hoofdwinkelgebieden
in steden groter waardoor het effect van diversiteit op leegstand toeneemt. De modellen zijn
gecorrigeerd voor tijdseffecten, voor de grootte
van het winkelgebied en voor geclusterde standaardfouten6.
Een divers winkelaanbod heeft invloed op winkel-leegstand. De Shannon Index op brancheniveau heeft een negatieve coëfficiënt en is significant op 5% (model 1). Hoe lager de diversiteit
van het winkelaanbod, des te hoger is het percentage winkels dat leeg staat. Leegstand wordt
mede verklaard aan de hand van het winkelaanbod in het hoofdwinkelgebied. Locatiefactoren zoals een historische binnenstad en het

juli 2018 | Real Estate Research Quarterly | 17

aantal filiaalbedrijven spelen een belangrijke rol
bij de aantrekkelijkheid van een winkelgebied.
Horeca, culturele- en ontspanningsvoorzieningen (leisure) hebben geen significante invloed
op winkelleegstand. Verassend, want door de
toenemende aandacht voor belevingswinkelen
werd daar een positief effect van verwacht. Een
stad met minder voorzieningen, heeft niet meer
winkelleegstand. Belevingswinkelen in binnensteden speelt wellicht nog niet zo’n grote rol als in
grotere winkelpanden aan de randen van steden. Het model is echter gecorrigeerd voor de
grootte van het hoofdwinkelgebied en de voorzieningen zijn relatief gemeten ten opzichte van
het aantal winkels in de binnenstad. Wellicht
is er sprake van een drempelwaarde in aantal
voorzieningen om consumenten te trekken.
Meer voorzieningen boven de drempelwaarde
hebben geen significante effecten op leegstand.

fenomeen, dat wellicht in de hoofdwinkelgebieden in de steden in dit onderzoek nog geen
zichtbaar effect heeft. Steden met meer inwoners boven de 65 jaar hebben significant meer
leegstand. Vergijzing heeft wel het verwachte
effect. Door het lagere bestedingspatroon van
ouderen geeft dit een toename in winkelleegstand. Het percentage winkelleegstand is hoger
wanneer er meer internetgevoelige branches
in een stad bevinden. Deze winkels verlaten de
fysieke locatie in de hoofdwinkelgebieden om
de klant via internet te bedienen. Bovenstaande
uitkomsten tonen alleen een relatie tussen diversiteit en winkelleegstand aan en geven geen
causaliteit aan.

Conclusie

In mindere mate heeft het aantal filiaalbedrijven een negatief effect op de winkelleegstand.
Grote filialen zijn trekkers in een winkelgebied en
de aanwezigheid van deze ketens trekken ook
andere bedrijvigheid aan. Daarnaast worden
hoofdwinkelgebieden in binnensteden gedomineerd door branches (zoals mode, luxe en leisure)
die meer filiaalwinkels aantrekken (vergelijk PBL,
2015). De aanwezigheid van historische panden
heeft een negatief effect op winkelleegstand. Een
winkelcentrum met een historische binnenstad
heeft meer sfeer en trekt meer consumenten.

Uit het onderzoek blijkt dat de diversiteit van
het winkelaanbod in de hoofdwinkelgebieden invloed heeft op winkelleegstand. Winkelleegstand wordt mede bepaald door een
historische binnenstad, filialiseringsgraad,
besteedbaar inkomen, Bruto Regionaal Product, werkloosheid, grijze druk en internetgevoeligheid. Dit onderzoek impliceert het belang van een divers winkelaanbod om meer
consumenten te trekken en het winkelgebied
levendig te houden. Deze Nederlandse resultaten komen overeen met de effecten van diversiteit op leegstand in de winkelhoofdstraten
gevonden in het Verenigd Koninkrijk (Wrigley &
Dolega, 2011).

Het besteedbaar inkomen heeft het grootste effect op winkelleegstand. De economische factoren zoals het BRP en het aandeel werklozen zijn
significant van invloed. Interessant is de negatieve coëfficiënt van het aandeel werkloosheid
in een stad. Werklozen hebben minder te besteden en dat heeft effect op de vraag. Deze vraag is
gericht op winkels met een goedkoper aanbod,
die wellicht de huren in het hoofdwinkelgebied
niet kunnen betalen. Economische factoren
verklaren maar een klein deel van de leegstand.
Locatiefactoren verklaren beduidend meer.
Het demografisch kenmerk krimpregio is niet
significant. Krimp is nu nog vooral een ruraal

Tot slot, een vervolgonderzoek kan meer inzoomen op de regionale functie van winkelgebieden. Het effect van bijvoorbeeld het besteedbaar inkomen zou hierdoor anders uit kunnen
vallen. Zijn steden meer gespecificeerd omdat
de regiofunctie een belangrijke rol speelt of
heeft dit te maken met de (veranderende) vraag
naar winkelen? Een ander vervolgonderzoek
zou de belangrijkste stakeholders in het winkellandschap mee kunnen nemen. Het winkellandschap verandert door beslissingen die actoren
nemen. Huurders, verhuurders, ontwikkelaars,
beleggers en gemeenten hebben allen eigen
belangen. Door middel van beslissingen kun-
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nen deze actoren de detailhandelsstructuur
veranderen. Ditzelfde geldt voor het wel of niet
transformeren van (winkel)panden in de ‘belevingswinkelen’-formule en of dit wel of niet
mogelijk is met de bestaande gebouwen. Deze
beslissingen kunnen ook effect hebben op
de winkelleegstand. Een goede combinatie
van verschillende ‘soorten’ winkels kan voor
beleidsmakers een uitgangspunt zijn. Wrigley
& Dolgea (2011) vinden voor het Verenigd Koninkrijk dat diversiteit van het aanbod, vooral
wanneer er ook winkels met etenswaren (food)
aanwezig zijn, een effect heeft op leegstand. De
grote leegstand bij meubelboulevards uit het
verleden zou hier een leermoment voor kunnen
zijn. Wel moet rekening worden gehouden met
het feit dat de regiofunctie van veel middelgrote gemeenten steeds meer vervalt. Een kleinere
winkelstructuur is voldoende om te voorzien in

de behoefte van de consument en de winkelier.
Het verschil tussen steden met een hoge aantrekkingskracht en steden met een lage aantrekkingskracht zal in de toekomst steeds groter
worden. Het effect van diversifiëring van het
winkelaanbod in de binnensteden en tegelijkertijd het inzetten op belevingswinkelen in grotere
winkelpanden aan de randen van de stad zijn
ontwikkelingen die elkaar wellicht bijten.
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Voetnoten
1.	Hoewel de literatuur aangeeft dat wet- en regelgeving van invloed is op het winkelaanbod wordt deze niet meegenomen in
het onderzoek. Er wordt verondersteld dat voor heel Nederland dezelfde uitgangspunten gelden. Gemeenten verschillen
onderling in het uitvoeren van beleid, maar zijn er allemaal op gericht de diversiteit van het winkelaanbod te behouden en
leegstand te verminderen. In het geval van de actoren in de vastgoedsector wordt rekening gehouden door gebruik te maken
van het vierkwadrantenmodel van DiPasquale & Wheaton (1992).
2.	Voor de selectie en afbakening van dit onderzoek wordt zoveel mogelijk aangesloten op definities die Locatus gebruikt. De
onderzoekseenheden zijn steden die een winkelgebied bevatten in de klasse ‘binnenstad’ of ‘hoofdwinkelgebied’ (bijlage A).
Deze steden bevatten minimaal 200 aaneengesloten verkooppunten en vertegenwoordigen het merendeel van het Nederlands
winkellandschap. Deze grens is eerder gebruikt in onderzoeken en creëert daarom voldoende draagvlak (Evers et al. 2015; Butink
2014; Groen 2015). Door deze analytische grens worden er 58 steden met de grootste winkelgebieden onderzocht. Selectie 58
steden: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Bergen op Zoom,
Breda, Bussum, Delft, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Doetinchem, Dordrecht, Drachten, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede,
Geleen, Goes, Gouda, Groningen, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Hilversum, Hoofddorp, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Maastricht,
Meppel, Middelburg, Nijmegen, Oosterhout, Oss, Purmerend, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Sittard, Sneek,
Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Venlo, Vlaardingen, Weert, Zaandam, Zeist, Zutphen, Zwolle.
3.	Als een stad alleen maar winkels heeft in één branche dan is de score nul en is er geen diversiteit. Hoe meer branches, hoe
gelijker de verdeling. Des te hoger de Shannon Index, des te meer diversiteit in het soort winkels.
DIV=∑i=1n pi logp1 (Straathof 2007) waarbij p de frequentie is van het soort winkels in reeks n. Dit is berekend op 1-cijfer-niveau
(groepen: 5 soorten), 2-cijfer-niveau (hoofdbranches: 17 soorten) en 3-cijfer-niveau (branches: 137 soorten). We volgen
hier de branche-indeling van Locatus (2017). Deze maat is relatief en corrigeert voor de grootte van het winkelgebied. De
achterliggende gedachte is dat hoe hoger de diversiteit, hoe aantrekkelijker het winkelgebied en hoe lager de leegstand.
4.	Steden zijn aan de hand van het totaal aantal winkelvloeroppervlakte ingedeeld in vier grootteclusters: 0 – 100.000 m² wvo,
100.000 – 200.000 m² wvo, middelgroot 200.000 – 400.000 m² wvo en groter dan 400.000 m² wvo.
5.	De Ramsey RESET test is uitgevoerd om te controleren voor ommited-variable bias. Op multicollineariteit is getest door de
VIF test. Er zijn geen waardes boven de 10 of onder de 0.10. Uit de Shapiro-Wilk test blijkt dat de residuen normaal verdeeld
zijn op een betrouwbaarheidsinterval van 95%.
i
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6.	We veronderstellen dat de regressie coëfficiënten constant blijven over de tijd. Als zich echter structurele breuken voordoen,
dan bevat het gepoolde model een specificatiefout. Wij verwachten dat dit niet van toepassing is omdat het regressiemodel
wordt geschat na de start van de financiële crisis en voor het faillissement van V&D.

LITERATUUR
-	Brakman, S & Witteloostuijn, A. (2012). Red het gevarieerd winkelaanbod in de binnenstad [online]
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/red-het-gevarieerd-winkelaanbod-in-de-binnenstad (geraadpleegd 15 april 2017).
-	Brooks, C (2008). Introductory Econometrics for Finance, New York: Cambridge University Press.
-	Buitelaar, E., N. Sorel, F. Verwest, F. van Dongen en A. Bregman, (2013). Gebiedsontwikkeling en Commerciële Vastgoedmarkten.
Een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.
-	DiPasquale, D. & W.C. Wheaton (1992). The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework, Journal of the
American Real Estate and Urban Economics Association, 20(1): 181-197.
-	Gianotten, H. (2012). De toekomst van het Nederlandse winkellandschap.
-	Nozeman, E., Van der Post, A. & Langendoen, M. (red.) Het Nederlandse winkellandschap in transitie, Den Haag: Sdu Uitgevers,
pp. 275-323.
-	Locatus (2017) Branche indeling Nederland, Woerden: Locatus.
-	Ossokina, I.V., J. Svitak & C.N. Teulings (2017) Leegstand en transformatie van winkelvastgoed. Real Estate Research Quarterly.
Maart 2017: 12-20.
-	PBL (2015). De veerkrachtige binnenstad. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.
-	Straathof, S. (2007). Shannon’s entropy as an index of product variety, Economic Letters, 94(2): 297-303.
-	Teller, C. & J. Elms (2010) Managing the attractiveness of evolved and created retail agglomerations formats, Marketing
Intelligence & Planning, 28(1): 25-45.
-	Teulings, C.N., I.V.Ossokina & J. Svitak (2017). The Urban Economics of Retail, CBS Discussion Paper 352
-	Veenstra, M. (2012) De toekomst van de retail, focus op bezoeker en experience. https://www.frankwatching.com/
archive/2012/02/21/de-toekomst-van-retail-focus-op-bezoeker-en-experience/
-	Wrigley, N. & L. Dolega (2011) Resilience, fragility and adaptation: new evidence on the performance of UK high streets during
global economic crisis and its policy implications. Environment and Planning A, 43: 2337-2363

20 | juli 2018 | Real Estate Research Quarterly

toets. Voor dit onderzoek is het minder relevant
omdat het aantonen van het bestemmingseffect
leidend is. Bij de chi-kwadraat toets kan wel worden gecontroleerd op het effect van een variabele; in dit geval door eerst de dataset op te splitsen
op basis van de categorieën van verschillende variabelen en steeds te toetsen op het effect van
de bestemming op de transactieprijs. Als het verband tussen de bestemming en de hoogte van
de transactieprijzen significant blijft in die toetsen, kan er geconcludeerd worden dat de desbetreffende variabele geen effect heeft op het
verband tussen de bestemming en de transactieprijs. Op deze manier wordt er gecontroleerd op
het effect van de desbetreffende variabele.
Gezien de hoeveelheid observaties en het aantal
variabelen met relatief veel categorieën blijven er in
een meervoudig regressiemodel te weinig vrijheidsgraden over om robuuste uitspraken te doen. Een
schatting van de omvang van het effect van de prijs
bijvoorbeeld blijft daardoor nu achterwege.
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1 laat zien hoe de panden zijn verspreid over
de stad. 48 van de 80 kantoorpanden zijn op
basis van hun geografische ligging ingedeeld
bij de Grachtengordel en omgeving en de resterende 32 zijn ingedeeld bij Amsterdam-Zuid.
Respectievelijk is de gemiddelde transactieprijs
€ 3.333 en € 4.577 per m2. Uit de resultaten van
de chi-kwadraat toets (zie Tabel 3) blijkt een
significant verband te zijn tussen het woongebied van een kantoorpand en de transactieprijs.
Kantoorpanden gelegen in Amsterdam-Zuid
hebben relatief vaker een hogere prijsklasse dan
de panden uit de Grachtengordel en omgeving.
De vervolgvraag is of het gevonden verband
tussen de bestemming en de transactieprijs ook
opgaat voor beide woongebieden.

te kloppen. De gevonden relatie is matig sterk te
noemen met een Cramér’s V waarde van 0,4969.
Er wordt vervolgens getracht om te controleren
voor het effect van een aantal variabelen, waarvan
uit onderzoek is gebleken dat ze effect hebben op
de waarde van kantoorpanden. Hiermee wordt
nagegaan of het waargenomen effect van een
dubbele bestemming overeind blijft na controle
voor deze variabelen. Het gaat om de variabelen
die opgesomd zijn in Tabel 1. Om statistisch valide
uitspraken te doen wordt het aantal categorieën
van de transactieprijs teruggebracht naar twee
door het samenvoegen van de ‘Gemiddeld’ en
‘Hoog’ categorieën tot één categorie ‘Hoog’. Gezien de lage aantal observaties wordt er, zonder
deze twee categorieën samen te voegen, niet voldaan aan de voorwaarden van de chi-kwadraat
toets bij de controletoetsen. De gevonden relatie
tussen de bestemming en de hoogte van de prijs
blijft na het terugbrengen van de transactieprijs
naar twee categorieën overeind. In dat geval hebben panden met een dubbele bestemming vaker een hoge prijs (83,3% om 40,63%), met een
Cramér’s V van 0,4425. Dit duidt op een matige
samenhang.

In Tabel 4 worden de resultaten van de controletoetsen gepresenteerd. Opgenomen in de
tabel is de splitsingsvariabele, de categorieën,
de p-waarde van de chi-kwadraat toets, de
Cramér’s V waarde en in de derde kolom de delta frequentie (ΔFreq. Hoog K&W). Dit getal is het
verschil tussen de geobserveerde en verwachte waarden van objecten met de bestemming
Kantoor & Wonen die binnen de hoge prijscategorie vallen. Als dit getal positief is en op
basis van de toets significant, kan geconcludeerd worden dat er meer objecten zijn met
een dubbele bestemming die een hoge transactieprijs hebben, dan op basis van de gegevens
mag worden verwacht. In de laatste kolom is de
p-waarde van de Fisher’s exact toets bijgevoegd.

Ten eerste wordt er gekeken naar het verband
tussen het woongebied en de transactieprijs.
Relatief veel van de kantoorpanden die zijn
geanalyseerd bevinden zich binnen de Grachtengordel & omgeving en Amsterdam-Zuid. De
verwachting is dat de ligging van toegevoegde
waarde is voor de waarde van het pand. Figuur
TABEL 3  TRANSACTIEPRIJS EN WOONGEBIED

Woongebied
Grachtengordel e.o.
Hoogte
Transactieprijs

Amsterdam-Zuid

Totaal

n

%

n

%

n

33

68,75

11

34,4

44

Hoog

15

31,25

21

65,6

36

Totaal

48

100

32

100

80

Laag

Chi-kwadraat = 9,1667, p = 0,002. Cramer’s V = 0,3385, Fisher’s exact = 0,002
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