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INZICHT IN DE WAARDE VAN EEN PLEK
Inleiding
De inrichting van de openbare ruimte is van groot
belang voor omwonenden, maar ook voor bijvoorbeeld
ondernemers en passanten. Vooral in drukke steden –
waar de ruimte vaak schaars is – moeten gemeentes
keuzes maken: kiezen we voor parkeerplaatsen of
juist voor meer fietsvoorzieningen? Willen we bredere
trottoirs of juist meer groen?
Onder de naam ’Waarde van een plek’ werken Decisio,
Goudappel Coffeng en Molster Stedenbouw samen aan
methoden om deze keuzes beter te onderbouwen om
zo tot betere besluitvorming te komen. Met een brede
set aan kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren
kunnen we bepalen wat de waarde van een plek is
en hoe deze waarde zich verhoudt tot de waarde van
een andere plek. Of juist van dezelfde plek, maar dan
anders ingericht.
De afgelopen jaren hebben we de waarde van
een plek letterlijk beter leren kennen in ons werk.
We onderzochten de gevolgen van eenvoudige
verkeerskundige ingrepen tot de complete herinrichting
van straten, pleinen en stationsomgevingen. Met
het programma 'Waarde van een plek' bundelen
we de kennis op dit terrein, maar structureren en
standaardiseren we ook indicatoren.

Participeer in het onderzoek
Voor een deel van de indicatoren die bijdragen
aan de waarde van een plek geldt dat ze prima
objectief vastgesteld kunnen worden en dat er
geschikte methoden zijn om ze te onderzoeken.
Voor andere indicatoren is dit wat lastiger. Een eerste
stap is om (meer) casuïstiek te verzamelen en
onderzoeksmethoden te verbeteren. Op lange termijn
zal dit leiden tot steeds betere voorspellingen van de
effecten van ingrepen op de waarde van een plek.

Om meer inzicht te krijgen in de waarde van een plek,
zijn we op zoek naar cases: plekken waar binnenkort
een aanpassing in het straatprofiel of de openbare
ruimte gepland staat. Het doel is om op deze plekken
een voor- en een nameting te doen, om zo inzicht
te krijgen in de effecten van de herinrichting en de
mate waarin de verschillende eigenschappen van de
plek de waarde van de plek bepalen. Welke rol speelt
bijvoorbeeld de autobereikbaarheid en is deze meer
of juist minder bepalend voor de vastgoedwaarde dan
de aanwezigheid van groen? Of verschilt dit per type
vastgoed?
Het directe belang van gemeenten om casuïstiek in te
brengen en zo mee te werken aan de ontwikkeling van
'Waarde van een plek' is dat een analyse waardevolle
inzichten biedt in de effecten die verwacht kunnen
worden bij bijvoorbeeld een herinrichting van een
straat of het opknappen van een gebied. Hiermee
ontstaat een beter beeld van nut en noodzaak en
kunnen keuzes beter beargumenteerd en onderbouwd
worden. Behalve dit directe belang voor gemeenten
zorgt het inbrengen van casuïstiek in dit programma
ervoor dat de informatie op uniforme wijze verzameld
en ontsloten wordt. Hierdoor is het steeds beter
mogelijk om vergelijkingen te maken en kunnen
de effecten van een ingreep steeds beter voorspeld
worden.

Wat levert de deelname u op?
■■
■■
■■
■■
■■

Inzicht in de effecten van de herinrichting
Bestuurlijk draagvlak creëren
Argumentatie voor beslissing van een herinrichting
De mogelijkheid om plannen te optimaliseren
Inspiratie voor toekomstige plannen (wat werkt wel
en wat werkt niet?)
■■ Integrale effecten van plannen - integrale aanpak
■■ Discussies o.b.v. objectieve data
Interesse of vragen? Neem dan contact op met:
■■ Laura Groenendijk (lgroenendijk@goudappel.nl)
■■ Martijn Lelieveld (m.lelieveld@decisio.nl)
■■ Annemieke Molster (info@molster-stedenbouw.nl)
Dashboard
In 'Waarde van een plek' ontwikkelen we een
dashboard waarin vier thema’s centraal staan:
mobiliteit, economie, ruimtelijke kwaliteit en sociale
cohesie. Voor elke van deze thema’s bevat het
dashboard meerdere indicatoren. Op deze manier
wordt overzichtelijk en visueel weergegeven wat
de waarde van een plek is. Het dashboard kan
gebruikt worden om een vergelijking in de tijd te
maken (bijvoorbeeld voor en na een herinrichting),
om verschillende plekken met elkaar te vergelijken
of om de inzicht te krijgen in de impact voor
verschillende belanghebbenden.
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Sociaal

Mobiliteit
Verkeersdrukte
Verkeersveiligheid
Bereikbaarheid
Perkeerplaatsen

HELLO!

Socio-demografische kenm.
Sociale omgeving
Sociale veiligheid
Zelfstandigheid kinderen
Participatie ouderen

HI!

BYE!

WOW!
WELCOME

Economisch

Aantal passanten/klanten
Koopkracht binding- en toevloeiing
Omzet
Huurprijzen/Vastgoedwaarde
Leegstand

SORRY

YES!

Ruimtelijke
kwaliteit

Comfort & aantrekkelijkheid
Tijdsbeleving
Luchtkwaliteit
Geluid

VIER PIJLERS
Sociale waarde van een plek

Ruimtelijke kwaliteit

Economisch

Mobiliteit

De waarde van een plek wordt mede
bepaald door de sociale kenmerken
van een plek: socio-demografische
kenmerken, de sociale omgeving,
sociale veiligheid, participatie van
bewoners en het al dan niet zelfstandig
kunnen functioneren van ouderen
en kinderen. De mens en zijn/haar
omgeving staat hierbij centraal.
Naar verwachting zorgt een hechte
sociale omgeving voor het gewenste
veiligheidsgevoel, het zorgt ervoor
dat bewoners -waaronder ouderenworden betrokken bij een plek en dat
kinderen er zelfstandig op uit kunnen.
Meer sociale samenhang kan ook
eenzaamheid verminderen en begrip
voor elkaar vergroten.

Ook de inrichting van de openbare
ruimte vertegenwoordigt een zekere
waarde.
Hoe
meer ‘ruimtelijke
kwaliteit’, hoe hoger de waarde van
een plek. Ruimtelijk kwaliteit is een
relatief subjectief begrip; zoveel
mensen, zoveel wensen. Bovendien
hangt het van het type plek af in
hoeverre bepaalde elementen de
ruimtelijke kwaliteit vergroten (of
juist verlagen). Desondanks zijn er
toch diverse indicatoren waarmee
de ruimtelijke kwaliteit van een plek
geduid kan worden. Denk bijvoorbeeld
aan zaken als luchtkwaliteit en geluid,
maar ook (gepercipieerde) kwaliteit
van gebouwen, groen, infrastructurele
voorzieningen etc. Een interessante
indicator voor de ruimtelijke kwaliteit is
ook de tijdsbeleving.

De economische waarde van een
plek wordt vaak mede bepaald
door de ruimtelijke kwaliteit en de
bereikbaarheid. Toch beschouwen we
economie als een apart kwadrant.
Juist omdat in een aantal economische
indicatoren deze verschillende zaken
samenkomen. Enkele economische
indicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal
passanten, de omzet van winkels en
vastgoedwaarden (huurprijzen en
verkoopprijzen). Bij vergelijkingen in
de tijd van eenzelfde plek is ook de
verandering in het voorzieningenaanbod
(en de ontwikkeling in leegstand) een
interessante indicator.

Ook alle aspecten rondom de
bereikbaarheid van een plek vormen
een aanwijzing voor de waarde van
een plek. Hierbij gaat het om alle
modaliteiten: van voetganger tot auto
en van openbaar vervoer tot fiets.
Bruikbare indicatoren zijn bijvoorbeeld
de doorstroming (reistijden, I/Cverhoudingen) en de bereikbaarheid
van specifieke voorzieningen (stations,
banen, etc.). Maar ook de situatie met
betrekking tot de verkeersveiligheid en
parkeervoorzieningen bepalen mede
de waarde van een plek.
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METHODES

Koopstromenmodel
Het Koopstromenmodel geeft een nauwkeurig beeld van de effecten
van een herinrichting van een plek op het bezoek- en koopgedrag.
Het laat vooraf zien in welke mate de bezoekersaantallen en
bestedingen kunnen toe- of afnemen bij een herinrichting. De

Interviews

Enquête

Door interviews met ondernemers vergaren wij inzicht
in het economisch functioneren van een plek. Voor
een breed inzicht verdelen we de ondernemers over
verschillende branches. In de interviews vragen we de
ondernemers onder meer naar de huidige waardering
van het gebied en het bezoek- en bestedingsgedrag
van hun klanten.

In de enquête onderzoeken we de plek zélf, en
proberen we een beeld te geven van de passanten
bij de plek. Hierin vragen we naar onder meer de reis
van de respondenten, herkomsten en bestemmingen,
bezoekfrequentie, belevingswaarde van de plek,
bestedingen in winkels, en socio-demografische
kenmerken.

uitkomsten van het model maken het mogelijk om het effect van
verschillende inrichtingsvarianten met elkaar te vergelijken. Dit kan
helpen in de afweging van de varianten.
In het kort is het Koopstromenmodel een zwaartekrachtmodel, waarin
de demografische gegevens in een gebied, de aantrekkelijkheid
van een plek en andere plekken en de reistijden de belangrijkste
variabelen zijn. In het model zijn de datakracht en toepassingskennis
van de verkeersmodellen van Goudappel Coffeng, gecombineerd
met de ruimtelijk-economische kennis over consumenten- en

Data-online
Kwaliteitsmeting
Om de ruimtelijke kwaliteit zo objectief mogelijk in
beeld te brengen maken we gebruik van een door
CROW ontwikkelde kwaliteitsmeting. Hierbij kijken we
bijvoorbeeld naar straat- en stoepbreedtes, obstakels,
oversteekbaarheid, verlichting, staat van beheer en
onderhoud et cetera. Dit kan in de vorm van een
quickscan zijn of in de vorm van een uitgebreide
meting aan de hand van beeldmeetlatten. Ook is het
mogelijk de beweegvriendelijkheid van de plek in
beeld te brengen op basis van een scan, ontwikkeld
door het Kenniscentrum Sport.

Wij raadplegen diverse online databronnen om inzicht
te krijgen in onder andere de vastgoedwaarde, koophuurtransacties, indicatie van het huurniveau en
leegstand.

koopgedrag. Het Koopstromenmodel is nauwkeurig gekalibreerd met
de uitkomsten van koopstromenonderzoek, waarbij de gevonden
correlatie 95% bedraagt.

Data-meten op straat
Modellering
De expertise van Goudappel Coffeng op het gebied
van verkeersmodellen wordt ook aangewend om
onder meer te voorspellen wat de toekomstige
verkeersdrukte zal zijn inclusief een indicatie van de
bereikbaarheid van een specifieke plek.

Om inzicht te krijgen in het gebruik en de milieukwaliteit
van de plek, meten we op straat. We gebruiken
verkeerstellingen voor het aantal voetgangers, fietsers
en auto’s en ook doen we parkeermetingen om het
aantal geparkeerde auto’s of fietsen te monitoren.
Verder verwerken we gegevens over de lucht- en
geluidskwaliteit om de omgeving in kaart te brengen.

REFERENTIES
Den Haag - Loper Oude Centrum

Amsterdam - Muntplein

Dorpskern Losser

Voor de gemeente Den Haag hebben wij gezamenlijk
onderzoek gedaan naar de herinrichting van de Loper
Oude Centrum: de Stationsweg en Wagenstraat tussen
station HS en het centrum van Den Haag. Hier hebben
we in het voorjaar van 2018 via enquêtes, interviews,
data en metingen op straat een beeld geschetst voor de
situatie vóór de herinrichting. Deze herinrichting focust
zich op het aangenamer maken van de ruimte voor
fietsers en voetgangers, met meer groen, zitplekken
en minder parkeerplaatsen. Opvallend in de eerste
meting was de redelijk lage score voor beleving in
deze straat, waar de perceptie van verkeersveiligheid
relatief laag scoorde. In het voorjaar van 2019 wordt
een ‘nameting’ gedaan , waarin we het verschil met
de voor- en na situatie in beeld brengen en daarmee
meer inzicht krijgen in de waarde van de plek.

Decisio heeft (in de vorm van een afstudeeronderzoek)
onderzoek gedaan naar de waarde van de herinrichting
van het Muntplein in Amsterdam. Met deze herinrichting
is de ruimtelijke kwaliteit voor voetgangers verbeterd,
terwijl de doorstromingsmogelijkheden voor het
autoverkeer zijn gereduceerd. In het onderzoek zijn de
effecten, de waarde en het belang voor voetgangers
en lokale ondernemers verkend en beschreven. 90%
van de voetgangers geeft aan dat de waarde van de
plek is gestegen. Indicatoren die hieraan bijdragen
(zoals sneller oversteken, meer ruimte en verbeterde
verkeersveiligheid) worden ongeveer op gelijke
waarde geschat . Ondernemers staan minder, maar
nog steeds redelijk positief tegenover de herinrichting.
In lichte mate zijn zij het erover eens dat de verbeterde
bereikbaarheid voor voetgangers opweegt tegen
de consequenties voor de auto. De ondernemingen
direct op het Muntplein, gericht op de toerist en nietautogebruiker, zijn het positiefst gestemd.

De gemeente Losser wil via een herinrichting de
beleving in het centrum verhogen. Samen met de
gemeente heeft Goudappel Coffeng gewerkt aan
de beantwoording van onder meer deze vragen
in een integraal plan, waarbij de centraal gelegen
Gronausestraat meer is ingericht als verblijfsgebied
met verkeer, waar dit voorheen nog een lastig
oversteekbare verkeersader was. Het plan zorgt voor
een prettig verblijfsklimaat, waarbij de auto op een
aantal strategische plekken meer ‘te gast’ is. Het
centrumtapijt van klinkerverharding wordt hier als het
ware plaatselijk over de weg heen getrokken, zodat
een betere aanhechting tussen beide dorpshelften
ontstaat. Het zorgt in Losser voor een prettiger
manier van oversteken aangepast, rijgedrag van de
automobilist en bovendien vergroening.

Bron: hetoudecentrum.nl

Bron: ad.nl

WAARDE VAN EEN PLEK | BROCHURE

7

EVEN VOORSTELLEN...
Goudappel Coffeng, Decisio en Molster Stedenbouw hebben de handen ineen geslagen om meer inzicht te krijgen in de waarde van een plek. Goudappel Coffeng is expert op
het gebied van mobiliteit, Decisio op het gebied van economische effecten en Molster Stedenbouw op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Door onze combinatie van kennis
en ervaring vormen een sterk team. Samen met u willen we meer kennis op doen om zo tot een betere besluitvorming te komen. Hieronder stellen we onszelf aan u voor.

Goudappel Coffeng

Decisio

Molster Stedenbouw

Goudappel Coffeng is hét adviesbureau op het gebied
van mobiliteit. Wij dragen bij aan de bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en economische
vitaliteit van en in Nederland en daarbuiten. We
beschikken over een schat aan referentiekennis op het
gebied van mobiliteit en ruimte en verzorgen toegepast
sociaalwetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning
van beleidsvorming, -monitoring of –evaluatie. Snel
en verantwoord. We beheersen kwantitatieve en
kwalitatieve onderzoekstechnieken en voeren dikwijls
klantentevredenheidsonderzoeken uit. We kennen de
weg in internationale kennisnetwerken, maar weten
ook objectieve feitelijkheden over uw specifieke
situatie snel, representatief en hanteerbaar boven
tafel te krijgen: veldwerk en verkeersmodellering.
Hoe gedraagt het verkeer zich nu echt? Wat vindt uw
doelgroep eigenlijk? Over welke aantallen praten we?
Nu, en straks.

Economisch Onderzoeksbureau Decisio voert sinds
1997 economisch onderzoek en uiteenlopende
adviesopdrachten uit. De adviseurs van Decisio
beschikken over een brede kennis en ervaring met
economisch onderzoek, zoals het uitvoeren van
maatschappelijke kosten-batenanalyses, economische
effectenstudies, (beleids)evaluaties), input- en
outputanalyses. We zijn met name actief op de
terreinen mobiliteit & infrastructuur en ruimtelijke
economie. Het kwantitatief in beeld brengen van de
effecten van ingrepen in de openbare ruimte is iets
dat we veelvuldig en in verschillende vormen doen.
Met verschillende (zelf ontwikkelde) modellen,
databases en tools geven we een stevige basis aan
onze onderzoeken en adviezen.”

Stedenbouwkundig ontwerp- en onderzoeksbureau
Molster Stedenbouw heeft in de loop der jaren veel
kennis opgedaan op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit, het in beeld brengen hiervan en de effecten
van ingrepen, vooral als het gaat om gevolgen voor
voetgangers en ov-gebruikers. Het bureau werkt(e)
voor verschillende opdrachtgevers, waaronder het
KiM, het Ministerie van Economische zaken, CROWKpVV en gemeenten verspreid over het land. Relevante
projecten zijn onder andere een onderzoek naar de
kosten en baten van een voetgangersvriendelijke
omgeving, onderzoek naar verbetering van het vooren natransport bij ov-knooppunten, onderzoek naar de
verbetering van bushalten en de ontwikkeling van een
methode voor kwaliteitsmeting van voetgangersroutes.

Martijn Lelieveld
heeft tientallen MKBA’s

Laura Groenendijk

uitgevoerd en vergelijkbare studies

werkt als projectleider op het snijvlak

uitgevoerd, ook bij het onderwerp

tussen onderzoek en beleid. Laura heeft veel

walkonomics is Martijn nauw betrokken. Martijn

ervaring met het vertalen van data naar informatie

heeft daarmee veel ervaring met het benoemen

op basis waarvan beleidsmakers keuzes kunnen

en analyseren van het effect van maatregelen

maken. Zij ziet vooral uitdaging in het raakvlak

in de openbare ruimte voor zowel fiets als

tussen mobiliteit en ruimte. Hoe kunnen we

voetganger. Weet daarmee wat er nodig is om

aantrekkelijke en leefbare steden creëren?

een plek te waarderen én nog belangrijker,
hij weet wat de meerwaarde er van
kan zijn.

Bas Govers

Guido Scheerder

Ilse Galama

Annemieke Molster
is stedenbouwkundig ontwerper
en onderzoeker. Door haar ervaring in
beide disciplines weet ze een koppeling te
leggen tussen ruimtelijke kwaliteit, de ingrepen die
ontwerpers kunnen doen en de effecten hiervan op
uiteenlopende thema’s. Annemieke werkt veel op
het raakvlak tussen stedenbouw en mobiliteit, wat
vooral (maar niet alleen) tot uiting komt in
diverse voetgangersprojecten, waaronder
Walkonomics.

Kees van Ommeren
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