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Stedelijke  
governance 

Heurkens, E. (2012) 
Privaat-gestuurde 
Gebiedsontwikkeling: 
Sturing, Samenwerking 
& Effecten in Nederland 
en Engeland. Delft, TU 
Delft. 
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Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling 

Lange termijn 
betrokkenheid 

Korte termijn 
betrokkenheid 

Integrale  
ontwikkelingsstrategie 

Incrementele  
ontwikkelingsstrategie 

Ontwikkelaar-
gestuurde 

gebiedsontwikkeling 

Belegger- 
gestuurde 

gebiedsontwikkeling 

Bedrijf- 
gestuurde 

gebiedsontwikkeling 

Burger- 
gestuurde 

gebiedsontwikkeling 

Heurkens, E. (2018) 
Private sector-led urban 
development: 
Characteristics, 
typologies and 
practices. In: Squires, 
G., Heurkens, E. & 
Peiser, R. (eds.) 
Routledge Companion 
to Real Estate 
Development. London, 
Routledge, pp. 107-122. 
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Ontwikkelaar-gestuurde gebiedsontwikkeling 
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1. Enabling partnership:  
• KvK, grondeigenaren, overheid 
• financieel en maatschappelijk 

draagvlak (vooraf) 

Bristol Harbourside 

2. Slimme financiering: 
• maatschappelijk (lotterij) fonds 
• private match-funding (Crest) 
• win-win 

Lessen 
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Belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling 
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1. Ontwikkelende belegger: 
• integrale ontwikkelvisie 
• lange termijn investering 

2. Duurzaamheid = rendement: 
• waterneutraal gebouw 
• voorbij ‘compliance’:  
o niet wachten publieke regels/incentives 
o zelf investerings-/afzetrisico beperken 
o toenemende vraag huurders/beleggers 

Lessen 

Sydney Barangaroo South 
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Bedrijf-gestuurde gebiedsontwikkeling 
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1. Vulcan = filantropisch bedrijf:  
• maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (CSR) 
• eigen identiteit gebied, geen 

franchise winkels 

2. Slimme regulering/financiering: 
• up-zoning & ontwikkelbijdrage 
• bebouwingshoogte/-dichtheid > 

private investering plots 

Lessen 

Seattle South Lake Union 
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Burger-gestuurde gebiedsontwikkeling 
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New York Highline 

1. Maatschappelijk initiatief:  
• stichting Friends of the Highline 

2. Beheer & herontwikkeling: 
• stichting beheert openbare 

ruimte namens gemeente 
• mixed-financiering:  
o crowdfunding 
o publieke subsidies 
o private donoren/fondsen (3e fase volledig) 

Lessen 
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Rol publieke partijen 
Sturen op afstand 

Sturen in overleg 

Harde sturing  
(juridisch/financieel) 

Zachte sturing  
(relationeel) 

Richtinggevend 
 

beleids- & 
visievorming 

 
Markt effect > 

creëren 
gebiedspotentie 

Regulerend 
 
publiek- & privaat-

rechtelijke afspraken 
 

Markt effect > 
afbakenen 

gebiedspotentie 

Faciliterend 

actief netwerken,  
markt informatie 

 
Markt effect > 

verkennen 
gebiedspotentie 

Stimulerend 
 

financieel-fiscale 
incentives, interventies 

 
Markt effect > 

vergroten 
gebiedspotentie 

Bewerking van: 
Verheul, W.J., Daamen, 
T., Heurkens, E., 
Hobma, F. & Vriends, R. 
(2017) Ruimte voor durf 
voor diversiteit in 
gebiedstransformaties. 
Delft, TU Delft. 
 
Gebaseerd op: 
Heurkens, E., Adams, 
D. & Hobma, F. (2015) 
Planners as market 
actors: The role of local 
planning authorities in 
the UK’s urban 
regeneration practice. 
Town Planning Review. 
86 (6), 625-650. 
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Rol private partijen 
Strategisch (lange termijn) 

Projectmatig (korte termijn) 

Ondernemend 
 

maatschappelijk 
verantwoord, duurzaam 

 
Markt effect > 

verbreden  
gebiedspotentie 

Investerend 
 

waardecreatie, 
exploitatie, beheer 

 
Markt effect > 

vergroten 
gebiedspotentie 

Samenwerkend 

netwerken, coalities, 
pps-vormen 

 
Markt effect > 

verkennen 
gebiedspotentie 

Initiërend 
 

privaat voorstel, place-
making, business case 

 
Markt effect > 

bepalen 
gebiedspotentie 

Zachte sturing  
(relationeel) 

Harde sturing  
(juridisch/financieel) 
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Nederlandse gebiedstransformaties 
 
1. Rollen partijen: 
• Welke gemeentelijke rollen en instrumenten zijn het meest cruciaal voor 

het versnellen van gebiedstransformaties? 
• Welke private rollen zijn kansrijk en meer noodzakelijk voor het realiseren 

van duurzame gebiedstransformaties? 
 

2. Publiek-private samenwerking: 
• Welke (in)formele aspecten van publiek-private samenwerking vergen 

meer/veel aandacht bij gebiedstransformaties? 
 
3. Kennis: 
• Welke kennis is nodig en hoe kan de kennisfunctie worden geïntegreerd in 

een gezamenlijke aanpak van gebiedstranfromaties? 

Workshop Discussie 
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Dank voor uw aandacht 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.erwinheurkens.com 
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