
 1 

 

 



 2 

 Masterthesis:  

 

“Vitale oude knarren; mogelijkheid of utopie?” 

 

Studie naar de toegevoegde waarde van een dynamische benadering op de veroudering 

van bedrijventerreinen. 
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Samenvatting 

Bedrijventerreinen zijn een product van de tijd. De tijd waarin ze zijn aangelegd en wat er 

daarna gebeurde. Bedrijventerreinen kunnen verouderen, deze veroudering wordt over het 

algemeen gemeten aan de hand van het verlies aan kwaliteit (functionaliteit, 

representativiteit, ontsluiting) van het terrein na verloop van tijd. Bedrijventerreinen die 

ouder zijn, zijn niet automatisch meer verouderd. Sommige terreinen verliezen in de loop 

van de tijd niet of weinig aan kwaliteit, anderen juist veel. Kenmerken van terreinen 

hebben invloed op de mate van veroudering. De mate van veroudering is daarmee niet 

een kwestie van ouderdom alleen.  

 

Volgens de statische benadering hangt veroudering lineair samen met de tijd.  

 

 Figuur 0.1 Samenhang veroudering en de tijd volgens statische benadering 

 
 

Bedrijventerreinen van een bepaalde tijd, later in dit onderzoek „generatie‟ genoemd, 

zouden bij gebruik van deze statische benadering tegelijk verouderen, zij verliezen 

immers aan kwaliteit.  

 

Dit blijkt echter niet het geval te zijn. De bedrijventerreinen in dit onderzoek in dezelfde 

leeftijdscategorie zijn niet allemaal in dezelfde mate verouderd. Daarnaast volgen 

bedrijventerreinen niet de lineaire lijn die wordt verondersteld door de statische 

benadering, zoals te zien is op figuur 0.2. 

 

 

 

Tijd t 

Veroudering 



 8 

 

 

 

 Figuur 0.2 Samenhang veroudering en de leeftijd van bedrijventerreinen 

 
 

Op bovenstaand figuur 0.2 is te zien dat de veroudering van bedrijventerreinen niet alleen 

met de tijd samenhangt, maar dat bedrijventerreinen een versneld verouderingsproces 

doormaken. Dit verouderingsproces vindt op het ene bedrijventerrein sneller plaats, dan 

op een ander bedrijventerrein. De ene oude knar is nog vitaal, terwijl de ander bij wijze 

van spreke al met een rollator rond loopt. Bedrijventerreinen volgen daarom niet een 

lineaire lijn tussen tijd en veroudering, maar een s-curve. 

 

 Figuur 0.3 Veronderstelde levensloop van een bedrijventerrein 
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In het begin van de curve is weinig sprake van veroudering. Dit is de introductiefase van 

een bedrijventerrein. Er komen veel nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein en de 

werkgelegenheid stijgt. Op een bepaald punt in de tijd vindt de veroudering versneld 

plaats. Dit komt doordat er een selectie plaatsvindt in de in- en uitmigratie. Sommige 

bedrijven vertrekken van een terrein en anderen worden door het bedrijventerrein 

aangetrokken. Meestal komen er meer laagwaardigere bedrijven op een terrein te zitten en 

het bedrijventerrein komt in een neerwaartse spiraal terecht. Dit is een proces van co-

evolutie. Een bedrijventerrein met een lagere uitstraling trekt laagwaardigere bedrijven 

aan, maar laagwaardigere bedrijvigheid zorgt ook voor een verminderde uitstraling. Het 

punt waarop een bedrijventerrein in de neerwaartse spiraal terecht komt wordt het 

„tipping point‟ genoemd. Na deze versnelde veroudering komt het bedrijventerrein weer 

op een nieuw evenwichtspunt terecht, echter met minder werkgelegenheid dan daarvoor. 

In deze tweede evenwichtsfase verouderd het bedrijventerrein weer langzaam.  

 

Er wordt verondersteld dat bedrijventerreinen, net als andere producten een levenscyclus 

doorlopen. Deze meer dynamische kijk op de veroudering van bedrijventerreinen is een 

nieuwe invalshoek die gebaseerd is op een evolutionair economisch perspectief. In dit 

rapport wordt geprobeerd een theoretische basis voor het verband tussen de levenscyclus 

en de veroudering van bedrijventerreinen te vinden. Er wordt getracht de dynamische kijk 

op veroudering van bedrijventerreinen doormiddel van een levenscyclusmodel te 

koppelen met de bestaande statische kijk op de veroudering van bedrijventerreinen en 

hiervan de meerwaarde aan te geven.  

 

De hoofdvraag die in dit rapport beantwoord zal worden luidt: 

 

“In hoeverre vormt de dynamische benadering van veroudering een aanvullende 

verklaring voor het onvolledige verband tussen leeftijd en veroudering van 

bedrijventerreinen?” 

 

Voor dit onderzoek is een steekproef getrokken van 56 Nederlandse bedrijventerreinen. 

Op deze bedrijventerreinen is op basis van een indicatorlijst gekeken naar de aan- of 

afwezigheid van bepaalde kwaliteitskenmerken. Door deze kenmerken te relateren aan de 

leeftijd van het terrein, wordt een statisch beeld geschetst van de veroudering van 

bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen hebben op basis van de statische benadering een 

cijfer gekregen op de mate van veroudering. Hoe lager het cijfer van de mate van 

veroudering op een bedrijventerrein, hoe beter het terrein in orde is.  

Daarnaast is op basis van gegevens uit LISA, over de samenstelling en de 

werkgelegenheid van de gevestigde bedrijven in de periode 1998-2008, een dynamisch 

beeld van bedrijventerreinen geschetst. Dit dynamische beeld is gebaseerd op de 

bedrijventerreinlevenscyclus dat in dit rapport wordt geïntroduceerd, gebaseerd op de 

clusterlevenscyclus geïntroduceerd door Menzel en Fornhal (2007).  

 

Om de afwijkingen van het statische rechtlijnige verband te verklaren wordt in dit rapport 

allereerst gekeken naar de terrein- en liggingskenmerken van een bedrijventerrein. De 

ligging van een terrein zou van invloed kunnen zijn op de mate van veroudering die een 

bedrijventerrein kent. De afwijkingen van de lineaire lijn tussen leeftijd en veroudering 

worden wellicht door de ligging van het bedrijventerrein bepaald.   
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Terrein- en gebiedskenmerken 

Er worden in dit rapport vier typen veroudering onderscheiden, de technische 

veroudering, de economische veroudering, de maatschappelijke veroudering en de 

ruimtelijke veroudering.  

 

Technische, economische en maatschappelijke veroudering blijken nauw met elkaar 

samen te hangen. De ruimtelijke veroudering, die de veroudering door toedoen van de 

omgeving behandeld, is onafhankelijk. Op basis van een factoranalyse op alle indicatoren 

blijkt dat voor de veroudering van een bedrijventerrein de ruimtelijke dimensie niet van 

groot belang is. Dit betekent echter niet dat de ruimte er helemaal niet toe doet, de ruimte 

doet er wel degelijk toe op het gebied van liggingskenmerken.  

 

Bedrijventerreinen die binnen de Randstad liggen, maar buiten de stad zijn het minste 

verouderd. Bedrijventerreinen binnen de stad, maar buiten de Randstad zijn het meest 

verouderd. Gemengde terreinen en zware industrieterreinen zijn over het algemeen meer 

verouderd dan distributieterreinen en hoogwaardige terreinen.  

 

Het gemiddelde cijfer op de technische veroudering, de economische veroudering en de 

maatschappelijke veroudering is de „totale veroudering‟. Met het cijfer op de „totale 

veroudering‟ is bekeken of de locatiekenmerken een toegevoegde waarde hebben op de 

statische benadering.  

 

Op basis van een factoranalyse zijn vier factoren onderscheiden. Deze vier factoren 

verklaren 79,6% van de variantie van veroudering. Deze vier factoren zijn: 

1. staat en uitstraling van de openbare ruimte en gebouwen 

2. aanwezigheid van groene uitstraling en kantoorruimte 

3. interne bereikbaarheid 

4. staat infrastructuur 

 

Factor 1 is op de veroudering van een bedrijventerrein een belangrijke factor. De 

aanwezigheid van een groene uitstraling en kantoorruimte verklaart al 37,2% van de 

veroudering. Daarna speelt de staat en uitstraling van openbare ruimte en gebouwen ook 

een belangrijke rol (37,9%). Wanneer er aanwezigheid van groen en kantoren is, zal het 

bedrijventerrein minder verouderd zijn. Wanneer de uitstraling van de gebouwen beter is, 

zal het terrein minder verouderd zijn. Hoe beter de staat van de infrastructuur, hoe beter 

het bedrijventerrein zal scoren, en hoe minder verouderd het zal zijn (3,2%). De interne 

bereikbaarheid is ook van belang, al dit verband zwakker dan de andere verbanden en 

verklaart het minder dan 1% van de veroudering.  

 

Wanneer een bedrijventerrein is uitgerust met kantoorpanden en een groene uitstraling 

heeft, is het bedrijventerrein minder verouderd.  

 

Levenscyclus 

Het verband tussen de locatiekenmerken en de veroudering van bedrijventerrein verklaart 

meer dan alleen de leeftijd verklaart. In dit onderzoek is vervolgens gekeken of de 

dynamische benadering, de levenscyclus van een bedrijventerrein, een aanvullende 

verklaring geeft voor de afwijking van het statische verband.  
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De levenscyclus begint met de introductie van het terrein, waarna een bedrijventerrein 

groeit en in een consolidatiefase terecht komt. Aan het einde van deze fase beginnen de 

eerste tekenen van veroudering zichtbaar te worden, door in te grijpen kan ergere 

veroudering voorkomen worden.  

 

Wanneer er niet wordt ingegrepen komt een bedrijventerrein in de teruggangfase terecht. 

Ingrepen op het terrein zullen naarmate de teruggangfase vordert steeds ingrijpender 

moeten plaatsvinden. Dit idee van toepassing van het begrip levenscyclus is, zoals 

gezegd, een veronderstelling. Er wordt in dit rapport gekken of de veroudering die 

gemeten is op basis van ligging- en terreinkenmerken en de samenstelling en de groei van 

de gevestigde bedrijvigheid, inderdaad samenhangt met de levenscyclus van een terrein. 

 

De dynamische benadering wordt behandeld aan de hand van de levenscyclus. De positie 

in het levenscyclusmodel wordt bepaald door de samenstelling en de groei van de 

gevestigde bedrijvigheid te combineren in een model. De groei kan hierbij op twee 

manieren bekeken worden, zowel in de groei van de werkgelegenheid als in de groei van 

het aantal vestigingen (zie figuur 0.4). 

 

 Figuur 0.4 Mogelijke posities van bedrijventerreinen in de levenscyclus 

 

Wanneer de positie in de levenscyclus bepaald wordt door middel van het aantal 

vestigingen, kan er geen verband gevonden worden. Wanneer echter gekeken wordt naar 

de groei op basis van de werkgelegenheid kan voor de gehele levenscyclus een verband 

gevonden worden. 

 

Veroudering hangt niet samen met het aantal vestigingen, maar wel met de 

werkgelegenheid op een bedrijventerrein. Er is daarom voor gekozen de levenscyclus 

verder te behandelen aan de hand van de werkgelegenheid. 

 

Alleen de dynamische benadering verklaart 3,1% van de variantie van veroudering. Op 

basis van alleen de dynamiek in de werkgelegenheid en de samenstelling van de bedrijven 
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kan dus slechts een beperkt deel van de veroudering verklaard worden. Het gaat echter 

om de toegevoegde waarde van de dynamische benadering op de statische benadering. 

 

De toegevoegde waarde van de dynamische benadering wordt dus bepaald door de 

veranderende samenstelling van het bedrijventerrein en de dynamiek in werkgelegenheid. 

Op basis hiervan blijkt dat de toegevoegde waarde van de dynamische benadering 

ongeveer 0,1% is van de variantie van veroudering op de statische benadering aangevuld 

met de terrein- en liggingskenmerken. Dit lijkt wellicht weinig, echter de veroudering is 

gemeten aan de hand van een statische benadering, waardoor de dynamische benadering 

met een toevoeging van de variantie al een verklarende factoren is. De veroudering is 

namelijk gemeten op één punt in de tijd, namelijk 1998. De dynamische benadering gaat 

uit van een proces. Het probleem is hierbij dat het meten op de statische manier een 

procesbenadering in de weg staat. Door de extra verklaring van de variantie van 

veroudering wordt bewezen dat de veroudering van bedrijventerreinen procesmatig 

verloopt. 

 

 Figuur 0.5 Mate van veroudering en de positie in de levenscyclus (1998-2008) 

  
 

In bovenstaande grafiek is te zien hoe verder een bedrijventerrein in de levenscyclus 

komt, hoe groter de kans dat het bedrijventerrein verouderd is.  

 

In fase vijf is in bovenstaande grafiek een stijging van de mate van veroudering te zien, 

terwijl er in fase zes een dip te zien is in het cijfer op veroudering. Uit een kwalitatieve 

analyse blijkt dat in fase vijf zowel hoogwaardige als laagwaardige sectoren op een 

bedrijventerrein te vinden zijn. Terwijl de bedrijventerreinen in fase zes over het 

algemeen hoogwaardige, en meer kantoorparken kennen. Hieruit valt af te leiden dat de 

hoogwaardigheid iets zegt over de uitstraling van het terrein. Er is sprake van een co-

evolutie. Bedrijventerreinen die op een bepaald moment hoogwaardigere sectoren aan 

zien te trekken, zullen minder snel verouderen. Deze bedrijven in meer hoogwaardigere 

sectoren stellen namelijk meer eisen aan hun omgeving. De uitstraling van een terrein is 
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van belang. Bedrijventerreinen die weinig aan hun uitstraling doen, en hiermee minder 

hoogwaardige bedrijven aantrekken en meer laagwaardige bedrijven, zullen sneller 

verouderen.  

 

In de verschillende fasen van de levenscyclus zoals die is weergegeven in figuur 0.4 zijn 

andere bedrijven op het bedrijventerrein gevestigd.  

 

Verondersteld wordt dat de eerste fase van de levenscyclus zeer kort duurt, dit is het 

allereerste begin van een bedrijventerrein, waarin de eerste kavels worden uitgegeven. 

Doordat de tijdspanne van dit onderzoek tien jaar bedraagt zijn er geen bedrijventerreinen 

die zich in de eerste fase van de levenscyclus bevinden. 

 

Er zijn wel bedrijventerreinen waar de werkgelegenheid stabiel blijft en de heterogeniteit 

stijgt, maar hier is er vooral sprake van uitmigratie van specialisatie en inmigratie van 

diversiteit op een bedrijventerrein. Deze bedrijventerreinen vertonen de kenmerken van 

de eerste fase, maar zij behoren hier niet. De eerste fase is daarom bij de toevoeging van 

de dynamische benadering buiten beschouwing gelaten. 

 

In de tweede fase van de levenscyclus bevinden zich vooral bedrijventerreinen die in de 

afgelopen tien jaar zijn aangelegd. Dit zijn bedrijventerreinen waar de veroudering 

vrijwel geen rol speelt en waar zich vooral bedrijven op vestigen zonder dat andere 

bedrijven wegtrekken. 

 

In de derde fase van de levenscyclus is er vrijwel altijd sprake van zowel in- als 

uitmigratie van diverse sectoren. In een enkel geval gaat het om uitmigratie van 

laagwaardige sectoren en inmigratie van hoogwaardige sectoren, maar in de meeste 

gevallen om gelijkwaardige sectoren. Op bedrijventerreinen in de derde fase is het aantal 

vestigingen toegenomen de afgelopen tien jaar. 

 

In de vierde fase gaat het voornamelijk om bedrijventerreinen die de laatste tien jaar een 

meer gespecialiseerd milieu hebben gekregen. In iets meer dan de helft van de gevallen 

gaat het hier om meer laagwaardige activiteiten.  

 

De vijfde fase kent bedrijventerreinen die een uitmigratie van diversiteit kennen en een 

inmigratie van specialisatie waardoor een gespecialiseerd milieu ontstaat. In de meeste 

gevallen is er sprake van inmigratie van specialisatie van hoogwaardige sectoren. 

Bedrijventerreinen die in deze fase een specialisatie kennen in laagwaardigere sectoren 

zijn beduidend meer verouderd. 

 

Op bedrijventerreinen in de zesde fase in de levenscyclus is er sprake van inmigratie van 

hoogwaardige sectoren. Bij deze hoogwaardigere sectoren zijn over het algemeen minder 

werknemers nodig waardoor de werkgelegenheid gedaald is.  

 

In de zevende fase van de levenscyclus bevindt zich slechts één terrein in dit onderzoek. 

Op dit terrein is sprake van uitmigratie van laagwaardige sectoren en inmigratie van 

hoogwaardige sectoren doordat er nieuwbouw en renovatie gepleegd wordt.  
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In de achtste, en laatste fase in de levenscyclus is er vrijwel geen sprake van 

sectorveranderingen.  

 

Daarnaast is nog een fase die niet naar voren komt in de levenscyclus. Dit kan bestempeld 

worden als „fase 9‟. In deze fase is over het algemeen een groot bedrijf vertrokken, 

waardoor de werkgelegenheid sterk gedaald is. Dit „gat‟ wordt opgevuld door een groot 

aantal kleine bedrijven, waardoor de heterogeniteit sterk stijgt. In andere gevallen is er 

sprake van een klein terrein waar het wegtrekken van één (lokale) ondernemer al een 

groot gevolg heeft voor zowel de werkgelegenheid als de heterogeniteit van het terrein.  

 

Veroudering kan tegen worden gegaan, door in te grijpen in het proces van veroudering. 

Ingrepen in de kwaliteit zijn van belang, maar alléén ingrijpen in de kwaliteit is 

symptoombestrijding. Het aanpassen van bedrijventerreinen, zodat het klimaat 

aantrekkelijker wordt voor meer hoogwaardige bedrijven, hoort bij de aanpassingen om 

de veroudering tegen te gaan. Per bedrijventerrein zal bekeken moeten worden wat de 

knelpunten en mogelijkheden zijn. Via actief bedrijfsgericht beleid moet worden 

geprobeerd de verplaatsingsdynamiek van bedrijven te beïnvloeden. In het algemeen zal 

gelden, hoe verder een bedrijventerrein in de levenscyclus is, hoe harder zal moeten 

worden ingegrepen. 

 

Ingrepen moeten vooral gedaan worden om de kwaliteit van een terrein te waarborgen. 

Een terrein dat hoogwaardigere bedrijven aantrekt, raakt minder verouderd dan een 

bedrijventerrein dat meer laagwaardige bedrijvigheid aantrekt in de fase, waar de 

veroudering toeslaat. Dit blijkt zowel uit de statische benadering als de dynamische 

benadering. Aanpassingen zouden zich er daarom vooral op moeten richten om een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor de hoogwaardige bedrijvigheid. Dit is de 

bedrijvigheid die over het algemeen genomen meer belang hecht aan een zichtlocatie. 

 

Bedrijventerreinen waar steeds wordt geïnvesteerd in de ruimte om de hoogwaardige 

bedrijvigheid aan te trekken, en waar het noodzakelijke onderhoud gepleegd wordt zullen 

minder snel verouderen, dan terreinen waar dit niet gebeurd. Wanneer deze noodzakelijke 

ingegrepen uitblijven, komt een bedrijventerrein in de teruggangfase terecht. Ingrepen op 

het terrein zullen naarmate de teruggangfase vordert steeds ingrijpender moeten 

plaatsvinden.  

 

Vastgoed voor bedrijventerreinen wordt over het algemeen niet voor zeer lange termijn 

gebouwd. Het vastgoed kan fysiek meer dan vijftig jaar mee, echter ondernemers bouwen 

het vastgoed over het algemeen meer voor de kortere termijn. Vijftien tot twintig jaar 

wordt er over het algemeen gerekend voor bedrijfsvastgoed (DHV, 2007). De verzonken 

kosten zijn hierdoor erg hoog. Wanneer gebruikers vertrekken van een terrein laten zij 

hun vastgoed achter. Investeren in dit vastgoed is gewenst. Het is een strijd tegen de 

verzonken kosten.  De samenstelling van een bedrijventerrein zal mee moeten gaan met 

de samenstelling van de economie, en daar zullen steeds meer hoogwaardige sectoren hun 

intrede doen. Hierdoor is het van belang het vastgoed (maar zeker ook het terrein zelf) 

aantrekkelijk te maken voor deze meer hoogwaardige bedrijvigheid. Investeren in 

vernieuwing om de veroudering te bestrijden.  
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De toevoeging van de dynamische benadering op veroudering verklaart 0,1% meer van de 

variantie dan de factoren van de factoranalyse. Dit houdt in dat de dynamische 

benadering een toevoeging betreft op de statische benadering. Dat dit percentage zo klein 

is, komt met name doordat de veroudering gemeten is aan de hand van statische 

indicatoren. Hierbij is de veroudering gemeten op één moment in de tijd, namelijk 1998.  

 

De dynamische benadering gaat uit van een proces van veroudering in de periode 1998-

2008. Een beter beeld zou dus gegeven kunnen worden als er over enkele jaren nogmaals 

op een statische manier de veroudering op bedrijventerreinen gemeten zou worden. 

Hierdoor kan het verouderingsproces worden vastgelegd, en niet slechts de veroudering 

op één moment in de tijd.  

 

Ondanks de beperkte verklarende factor kan er een toegevoegde waarde van de 

dynamische benadering benoemd worden. De toegevoegde waarde van de dynamische 

benadering ligt erin, dat de veroudering nu niet slechts een statisch begrip meer is. De 

toevoeging van een dynamische benadering schetst dat veroudering een proces is, en dat 

veroudering niet rechtlijnig samenhangt met de leeftijd. Het ene oude bedrijventerrein 

kan nog vitaal zijn, terwijl het andere oude bedrijventerrein geen toekomst meer heeft 

zonder ingrijpen. Ook geeft het aan dat alleen ingrijpen in de ruimte niet genoeg is om 

een bedrijventerrein tegen veroudering te behoeden. Er moet zowel ingegrepen worden in 

de ruimte, als een specifiek acquisitie beleid gevoerd worden, waarbij vooral 

hoogwaardigere bedrijven worden aangetrokken. Met deze „operatie‟ kan elke oude knar 

onder de bedrijventerreinen weer een vitale oude knar worden! 
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1 Probleemveld en probleemstelling 

1.1 Inleiding 

Veroudering van bedrijventerreinen is de laatste jaren een „hot item‟ voor beleidsmakers 

en (in mindere mate) voor wetenschappers. Veroudering van bedrijventerreinen wordt 

over het algemeen gezien als een „staat‟ waarin een bedrijventerrein zich bevindt. Een 

bedrijventerrein is verouderd, of het is niet verouderd. Noordanus stelt dat de kern van de 

[verouderings]problematiek– „een te snelle veroudering van bedrijventerreinen 

(functionaliteit, representativiteit, ontsluiting), met als gevolg sociale (slechte 

werkomgeving) en economische marginalisering, inefficiënt ruimtegebruik, verrommeling 

en onveiligheid op de zogenaamde brownfields‟ - is (Noordanus, 2008, p.27).  

 

Evenals in bovenstaand citaat wordt de staat van de veroudering van bedrijventerreinen 

over het algemeen gemeten aan de hand van het verlies aan kwaliteit (functionaliteit, 

representativiteit, ontsluiting) van het terrein na verloop van tijd. Voldoet het terrein aan 

bepaalde voorwaarden wel, en aan andere niet? Deze statische (of korte termijn) 

benadering laat echter de vraag open wanneer een bedrijventerrein verouderd is of raakt. 

Bedrijventerreinen die ouder zijn, zijn niet automatisch meer verouderd. Kenmerken van 

terreinen hebben invloed op de mate van veroudering. De mate van veroudering is 

daarmee niet een kwestie van ouderdom alleen. Sommige terreinen verliezen in de loop 

van de tijd niet of weinig aan kwaliteit, anderen juist veel. 

 

Volgens de statische benadering hangt de veroudering lineair samen met de tijd.  

 

 Figuur 1.1 Samenhang veroudering en de tijd volgens statische benadering 

 
Tijd t 

Veroudering 
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Bedrijventerreinen van een bepaalde tijd, later in dit onderzoek „generatie‟ genoemd, 

zouden bij gebruik van deze benadering tegelijk verouderen. In dit rapport wordt zoals 

eerder genoemd, verondersteld dat de veroudering van bedrijventerreinen niet alleen met 

de tijd samenhangt, maar dat bedrijventerreinen een zichzelf versterkend 

verouderingsproces doormaken. Dit verouderingsproces vindt op het ene bedrijventerrein 

sneller plaats, dan op een ander bedrijventerrein. Verondersteld wordt daarom dat 

bedrijventerreinen niet een lineaire lijn tussen tijd en veroudering volgen, maar een s-

curve. 

 

Een terrein is niet van het ene op het andere moment verouderd, maar er bestaan vele 

gradaties in de veroudering. Korteweg (2002, p.16) verwoordt dit bovenstaande als volgt 

voor kantoorlocaties: “Veroudering is een proces waarbij een object, pand en/of locatie, 

langzamerhand in onbruik raakt.” Pen en Hiethaar (1998) geven een definitie van een 

verouderd bedrijventerrein. Volgens hen is een terrein verouderd als zich hier op: 

“infrastructureel, ruimtelijk, representatief, milieukundig, economisch en organisatorisch 

gebied elkaar versterkende problemen voordoen, die voortkomen uit de huidige eisen die 

aan moderne bedrijfsterreinen en de ruimtelijke omgeving worden gesteld”.  

 

Bedrijventerreinen worden in dit rapport verondersteld een product van de tijd te zijn. Er 

wordt verondersteld dat bedrijventerreinen, net als andere producten een levenscyclus 

doorlopen. Deze meer dynamische kijk op de veroudering van bedrijventerreinen is een 

nieuwe invalshoek die gebaseerd is op een evolutionair economisch perspectief. In dit 

rapport wordt geprobeerd een theoretische basis voor het verband tussen de levenscyclus 

en de veroudering van bedrijventerreinen te vinden. Er wordt getracht de dynamische kijk 

op veroudering van bedrijventerreinen doormiddel van een levenscyclusmodel te 

koppelen met de bestaande statische kijk op de veroudering van bedrijventerreinen en 

hiervan de meerwaarde aan te geven.  

 

 

1.2 Evolutionaire kijk op bedrijventerreinen 

De evolutionaire economie is het beste te omschrijven als een theorie van economische 

verandering en aanpassing. De benadering probeert te beschrijven waarom de 

economische structuur voortdurend verandert onder invloed van economische 

conjuncturele ontwikkelingen, technologische innovatie, en veranderde maatschappelijke 

structuren (Boschma e.a., 2002, p.13).  

 

Bedrijventerreinen worden gezien als product van de tijd. De tijd waarin ze zijn 

aangelegd en wat daarna gebeurde. Onomkeerbaarheid van historische processen staat 

centraal in de evolutionaire economie (Boschma e.a., 2002, p.39). De keuzes die in het 

verleden zijn gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld het aanleggen van het terrein en de 

bedrijvigheid op het terrein kan inmiddels achterhaald zijn. De keuzes die destijds 

gemaakt zijn, zijn echter onomkeerbaar. Hoe het bedrijventerrein zich heeft ontwikkeld, 

en hoe het zich in de toekomst zal ontwikkelen, is in belangrijke mate afhankelijk van 

deze specifieke historische gebeurtenissen. Dit wordt padafhankelijkheid genoemd 

(Boschma e.a., 2002, p.42). De volgorde van bepaalde beslissingen leidt tot een „pad‟ in 

één bepaalde richting waarna andere richtingen uitgesloten zijn. Bedrijventerreinen 

moeten zich continue aanpassen aan de eisen van de ondernemers. Wanneer zij dit niet 



 18 

doen, zullen zij versneld verouderen. Het aanpassen aan de eisen van de tijd gaat niet op 

alle bedrijventerreinen even gemakkelijk. De eisen van de ondernemers veranderen, en 

door keuzes die in het verleden gemaakt zijn kan niet elk bedrijventerrein zonder 

problemen aangepast worden aan de veranderende omstandigheden. Doordat 

bedrijventerreinen allemaal een andere historische reeks gebeurtenissen hebben gekend, 

verschillen zij in opzet en daarom ook op het punt waarop de veroudering versneld 

optreedt. Bedrijventerreinen volgen daarom niet een lineaire lijn wanneer het om 

veroudering draait, waarbij leeftijd afgezet wordt tegenover de veroudering, maar zij 

volgen een s-curve.  

 

 Figuur 1.2 Samenhang veroudering en de tijd volgens dynamische benadering 

 
Een s-curve kent een introductiefase, een versnellingsfase en een consolidatiefase. 

Wanneer een bedrijventerrein goed in de markt wordt gezet zullen de eerste bedrijven 

zich vestigen, daarna zal de uitgifte sterk stijgen, doordat er voordelen voor de 

ondernemers op het bedrijventerrein te vinden zijn. Op een gegeven moment daalt de 

vraag naar het bedrijventerrein weer, doordat er ander bedrijventerreinen op de markt zijn 

gekomen. Het voordeel van vestigen op het bedrijventerrein neemt af, de curve in het 

model stijgt sterk. De veroudering zal versneld optreden. Het tijdstip waarop de 

veroudering optreedt is voor elk bedrijventerrein anders, doordat zij een ander „pad‟ 

hebben gevolgd. Het moment waarop bedrijven wegtrekken van een bedrijventerrein en 

een bedrijventerrein in een negatieve spiraal terecht komt, wordt „tipping point‟ genoemd.  

 

Met een „tipping point‟ wordt het moment aangeduid dat verandering niet meer tegen te gaan is. In de 

bewoording van Gladwell: “the moment of critical mass, the threshold, the boiling point” (Gladwell, 2000, 

p.12).  

 

Wanneer op een bedrijventerrein ingegrepen wordt op het moment dat het zich in de 

beginfase van de veroudering bevindt, kan het bedrijventerrein een nieuwe impuls 

krijgen. Het bedrijventerrein moet worden aangepast aan de eisen van de tijd. In het 

model is dit te zien door de dalende lijn. Wanneer er slechts sporadisch aanpassingen 

gedaan worden, waarbij het terrein niet verslechterd, maar ook niet verbeterd, komt het 

bedrijventerrein in de consolidatiefase terecht. In de consolidatiefase blijven de 

gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein zitten en wordt er niet daadkrachtig 

Tijd t 

Terruggang 
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opgetreden tegen de ontstane veroudering. Wanneer een bedrijventerrein niet in staat is 

zich aan te passen aan de tijd, komt het in de teruggangfase terecht. De veroudering van 

het bedrijventerrein zal dan een nieuwe curve starten, waarbij de verouderingscurve weer 

stijgt, totdat er geen vraag meer is vanuit de ondernemers naar het bedrijventerrein. 

 

Bedrijventerreinen worden net als producten verondersteld een levenscyclus te volgen. 

Wanneer een product niet op tijd wordt aangepast of vernieuwd, verdwijnt het van de 

markt. Wanneer een bedrijventerrein niet wordt aangepast, raakt het verouderd en 

verdwijnt het na verloop van tijd ook van de markt via transformatie naar bijvoorbeeld 

woningbouw of nieuw bedrijventerrein. Bij tranformatie naar nieuw bedrijventerrein zal 

de s-curve weer opnieuw van start gaan (zie figuur 1.2). 

  

Er is eerder al verondersteld dat bedrijventerreinen een levenscyclus doorlopen (Louw 

e.a., 2004). Volgens hen zou het toepassen van de levenscyclus van bedrijventerreinen 

een doelmatigere manier zijn om de veroudering van bedrijventerreinen te bekijken dan 

door alleen naar de leeftijd, of de kenmerken van de terreinen te kijken. Het kijken naar 

alleen leeftijd of kenmerken van een terrein op een bepaald tijdstip geeft een statische 

toestand van een bedrijventerrein aan, terwijl de veroudering gezien kan worden als 

voortgaande in de tijd. Een bedrijventerrein is niet opeens verouderd, maar de 

veroudering is een dynamisch proces.  

 

1.2.1 Productlevenscyclus  

Een bedrijventerrein kan gezien worden als een nieuw product dat op de markt wordt 

gezet. De productlevenscyclus beschrijft een geheel nieuw product dat met succes op de 

markt wordt gebracht.  

 

De productlevenscyclus is toegepast en populair geworden door onder andere Dean 

(1950), Levitt (1965), Cox (1967) en Vernon (1979). De productlevenscyclus neemt een 

centrale plaats in binnen de evolutionaire economie (Boschma e.a., 2002, p.73). Dit komt 

omdat er vooralsnog geen ander raamwerk is wat de evolutie van een nieuwe technologie 

en industrie zo in detail beschrijft. Daarnaast is het productlevenscyclus model veelvuldig 

het onderwerp geweest van empirisch onderzoek, waardoor het niet enkel een 

theoretische waarde heeft (Boschma, e.a., 2004, p.73).   

De productlevenscyclus veronderstelt dat er vier fasen zijn in een cyclus van een nieuw 

succesvol product: de introductie, groei, consolidatie en de teruggangfase (Vernon, 1979).  

 

Tijdens de introductie en de groeifase stijgt de afname van een product. Tijdens de 

consolidatiefase stijgt de afzet weinig meer en gaat de afzet van een product langzaam 

over in een daling. Er wordt door de markt een stimulans gegeven om te innoveren, het 

product voldoet niet meer aan de wensen die gesteld worden door de markt. Als een 

bedrijf geen gehoor geeft aan de markt en zich slechts op dit enkele product zal toeleggen 

zal de afname dalen. Dit wordt de teruggangfase genoemd. Een bedrijf dat zich niet 

aanpast aan de markt door met innoverende producten te komen zal het niet redden op de 

markt (Vernon, 1979). Wanneer een product in de teruggangfase terecht komt, wordt er 

door een bedrijf een innovatief nieuw product op de markt gezet, die ook weer aan een 

levenscyclus begint. Het oude product wordt na verloop van tijd van de markt gehaald, 
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doordat het nieuwe product meer aan de wensen van de consument voldoet (Vernon, 

1979; Klepper, 1997).  

 

Het productlevenscyclus model kan ook gebruikt worden om de opkomst van een 

industrie die ontstaat als een geheel nieuw product met succes op de markt wordt 

gebracht te verklaren (Boschma e.a., 2002). Door het op de markt brengen van een nieuw 

product kan een heel nieuwe industrie ontstaan. Het productlevenscyclus model wordt 

daarom ook wel industrielevensloop model genoemd (Klepper, 1997). De opkomst en het 

verdwijnen van economische sectoren kan verklaard worden met de opeenvolging van 

productlevenscycli (Boschma e.a., 2002, p.83).  

 

De economische sectoren die bij de aanleg van een bedrijventerrein van belang waren, en 

het in de loop van de tijd verdwijnen van economische sectoren bepaalt de uitstraling van 

een bedrijventerrein. Bedrijven die werkzaam waren in bepaalde sectoren vertrekken, en 

hiervoor komen nieuwe bedrijven in de plaats. Daarnaast speelt ook de tijdsgeest een rol 

in het inplannen van de ruimte, wat in de jaren ‟30 als normaal gezien werd qua 

ruimtelijke planning, wordt tegenwoordig niet altijd meer gewaardeerd. Zoals eerder 

gesteld werd, wordt verondersteld dat bedrijventerreinen een verouderingsproces 

doormaken, dat zij door veranderingen in zowel de economie als de ruimtelijke planning 

een s-curve volgen. Bedrijventerreinen worden verondersteld net als producten en 

economische sectoren een levensloop te volgen.  

 

Bedrijventerreinen kennen ook een introductie, een groei, consolidatie en teruggang. De 

levenscyclus van bedrijventerreinen begint met de introductie van het terrein, waarna een 

bedrijventerrein groeit en in een consolidatiefase terecht komt. Aan het einde van deze 

fase beginnen de eerste tekenen van veroudering zichtbaar te worden, door in te grijpen 

kan ergere veroudering voorkomen worden. Wanneer er niet wordt ingegrepen komt een 

bedrijventerrein in de teruggangfase terecht. Ingrepen op het terrein zullen naarmate de 

teruggangfase vordert steeds ingrijpender moeten plaatsvinden. Het punt waarop de 

veroudering „toeslaat‟ het „tipping point‟ wordt genoemd. Na dit punt komt een 

bedrijventerrein in een neergaande spiraal terecht.  

 

Omdat bedrijventerrein padafhankelijk zijn, zal het per terrein verschillen wanneer het 

„tipping point‟ bereikt wordt. Op sommige bedrijventerreinen zal de veroudering eerder 

optreden dan op andere terreinen. Door het doorbreken van de padafhankelijkheid, 

eigenlijk het veranderen van het „pad‟ dat door het verleden werd bepaald, kan de 

levenscyclus doorbroken worden. De veroudering van een bedrijventerrein kan zo een 

halt toegeroepen worden.  

 

1.2.2 Menzel en Fornahl 

Voor bedrijven kan vestigen op een bedrijventerrein voordelen hebben, omdat 

bedrijventerreinen gezamenlijke voordelen kennen door de concentratie van een (groot) 

aantal bedrijven. Bedrijventerreinen worden door de groei van het aantal bedrijven 

„external economies‟. Bedrijventerreinen kennen bijvoorbeeld een goede ontsluiting, een 

snelle internetverbinding, of ligging aan waterwegen waardoor het voor nieuwe bedrijven 

aantrekkelijk wordt om zich op een bedrijventerrein te vestigen. Steeds meer bedrijven 

zullen zich laten aantrekken door dit voordeel. Dit kan gezien worden als een 
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Heterogeniteit van beschikbare kennis 
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clustervoordeel voor de bedrijven. Voor clusters hebben Menzel en Fornahl (2007) een 

levenscyclus ontwikkeld. 

 

De clusterlevenscyclus die beschreven wordt door Menzel en Fornahl (2007) beschrijft de 

opkomst en de neergang van clusters aan de hand van het aantal arbeidsplaatsen en de 

heterogeniteit van kennis binnen een cluster. Een cluster is een begrip wat het eerst 

genoemd is door Porter (1990), en worden door wetenschappers die de evolutionaire 

benadering in de economische geografie hanteren uitgebreid behandeld (zie o.a. 

Audretsch en Krugman). Porter (1998, p.78) beschrijft clusters als:  

 

“Clusters are geographic concentrations of interconnected companies and institutions in a particular 

field. Clusters encompass an array of linked industries and other entities important for competition.”  

 

Kennis is in clusters de belangrijkste reden voor de opkomst, bij meer kennis wordt een 

groeiende heterogeniteit verondersteld. Daarbij worden bedrijven binnen het cluster 

beïnvloed door elkaar (Menzel & Fornahl, 2007, p.21). In de eerste fase van een cluster 

komen er steeds nieuwe bedrijven, die allemaal een eigen nieuw technologisch 

kennisveld hebben. Na verloop van tijd wordt in de groei fase de kennis steeds meer 

gefocussed binnen het cluster. Als een cluster te nauw gefocussed is, verliest het de 

capaciteit voor vernieuwing en komt het in de teruggangfase terecht. De kennis neemt 

dan af, er wordt minder heterogeniteit verondersteld, waardoor het cluster in een 

negatieve spiraal terechtkomt. Dit is een zichzelf versterkend proces. Bedrijven 

vertrekken, en het aantal arbeidsplaatsen neemt af. Alleen door in te grijpen kan een 

cluster nog gered worden. Zie onderstaande figuur 1.3.  

 

 Figuur 1.3 Kwantitatieve en kwalitatieve dimensies van het Cluster levenscyclus 

Bron: Menzel & Fornahl, 2007.  

 

Ingrijpen kan in verschillende stadia van de levenscyclus. Hoe verder een cluster in de 

teruggangfase (decline) zit, des te harder moet er ingegrepen worden. Wanneer een 

cluster slechts net aan de neergaande spiraal begonnen is, is aanpassing (adaptation) 

genoeg. Het cluster begint opnieuw aan een fase, die het eigenlijk al achter zich had 
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gelaten, door het aanpassen aan een veranderende omgeving. Bij verdergaande neergang 

is vernieuwing (renewal) nodig. Een cluster kan zichzelf vernieuwen door het integreren 

van nieuwe technologieën in de bestaande technologie. Bij een cluster waar bijna geen 

werkgelegenheid en heterogeniteit meer te vinden is, zal transformatie nodig zijn. Hierbij 

transformeert een cluster naar een compleet nieuw kennisveld. De levensloop van clusters 

is hierdoor niet simpel van links naar rechts te lezen. Door de aanpassingen die gemaakt 

worden in een cluster is deze cyclus een continu verloop van links naar rechts en weer 

terug.  

 

1.2.3 Bedrijventerreinen levenscyclus 

Bedrijventerreinen kunnen gezien worden als „external economies‟, waarbij 

clustervoordelen voor bedrijven de voornaamste reden zijn om zich op een 

bedrijventerrein te vestigen. Clustervoordelen zijn echter niet permanent (Menzel & 

Fornahl, 2007). Na verloop van tijd verdwijnt het clustervoordeel en treedt de neergang 

van een bedrijventerrein in.  

 

In de levensloop van bedrijventerreinen worden net als in de clusterlevenscyclus vier 

fasen gehanteerd. De introductie, de groei, de consolidatie en teruggang. Deze fasen 

worden onderscheiden aan de hand van twee indicatoren: heterogeniteit en groei.  

 

Heterogeniteit (variatie) 

Bij Menzel & Fornahl (2007) speelt de variatie een grote rol voor de ontwikkeling van 

een cluster. Variatie is echter niet alleen van groot belang binnen een cluster, variatie is 

van groot belang voor de ontwikkeling van de economie. Variatie is noodzakelijk om 

economische ontwikkeling te bevorderen. Hoe groter de variatie binnen een populatie is, 

hoe groter de kans is op een goed functionerende economische populatie (Saviotti, 1996). 

Sterker nog, als een economie de variatie niet vergroot over de tijd, zal deze economie 

lijden onder structurele werkloosheid en zal de economie stagneren (Frenken e.a., 2004). 

Wanneer een economie te eenzijdig georiënteerd is, is de kans groot op neergang van 

deze economie (Frenken, e.a, 2004).  

 

Wanneer een bedrijventerrein te eenzijdig wordt kan dit leiden tot een neergang van deze 

economische sector en verpaupering van een bedrijventerrein. Aan de variatie op een 

bedrijventerrein zijn twee zijden te benoemen. Aan de ene kant is heterogeniteit van 

belang voor een goed functionerende economie (Saviotti, 1996; Frenken e.a, 2004). Aan 

de andere kant is specialisatie ook goed voor een bedrijventerrein omdat er zo clusters 

gevormd kunnen worden op het bedrijventerrein (Porter, 1998). Op een bedrijventerrein 

moet dus een goede afweging gemaakt worden tussen heterogeniteit (variatie) en 

homogeniteit voor het optimaal functioneren van een terrein. De combinatie van 

bedrijven op een bedrijventerrein maakt het verschil.  

 

De heterogeniteit van een bedrijventerrein kan gemeten worden aan de hand van een 

entropiemaat, deze wordt in paragraaf 5.2 uitgewerkt. 

 

Groei 

Groei wordt vaak gezien als de afgeleide van de heterogeniteit. Hoe meer variatie binnen 

een economie te vinden is, hoe groter de groei van die economie (Frenken e.a., 2004).  
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Heterogeniteit 
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Groei van een bedrijventerrein is van groot belang voor het functioneren van het terrein. 

Hoe meer bedrijven zich op een bedrijventerrein vestigen, hoe groter de schaalvoordelen 

voor het bedrijventerrein zijn. Er kunnen bijvoorbeeld gezamenlijke toegangswegen of 

een snelle internetverbinding aangelegd worden. De groei van een bedrijventerrein kan op 

twee manieren bekeken worden, zowel groei van het aantal vestigingen, als de groei van 

de werkgelegenheid. Zowel de heterogeniteit als de groei van de werkgelegenheid/aantal 

vestigingen zijn weergegeven op figuur 1.4. 

 

 Figuur 1.4 Bedrijventerreinen levenscyclus 

Bron: Menzel & Fornahl (2007) bewerking door auteur 

 

De levensloop van bedrijventerreinen 

In de introductiefase is het bedrijventerrein nog helemaal nieuw. Er vestigen zich 

bedrijven op het terrein met veel uiteenlopende specialiteiten. Bedrijventerreinen kennen 

hierdoor een introductie met een sterke toename van de heterogeniteit van bedrijvigheid. 

Dit is aannemelijk, aangezien er nog geen uitmigratie plaatsvindt. De groei van 

werkgelegenheid volgt. Kavels worden uitgegeven en de eerste gebruikers vestigen zich 

op het terrein. Na verloop van tijd is het bedrijventerrein vol, bedrijven gaan uitbreiden en 

kopen soms bij ruimtegebrek andere bedrijfseigenaren uit. De heterogeniteit daalt daarom 

licht in deze fase. Na verloop van tijd stagneert de groei van de werkgelegenheid. Er 

komen nieuwe bedrijventerreinen (innovatieve producten, in de productlevenscyclus) op 

de markt. Een aantal bedrijven trekt weg, nieuwe bedrijven komen op het oudere 

bedrijventerrein om de plaatsen op te vullen (Louw e.a., 2004, pp.129-131). Het 

bedrijventerrein heeft inmiddels een bepaald imago gekregen. Dit imago trekt bepaalde 

gespecialiseerde gebruikers aan, waardoor de heterogeniteit verder terugloopt. De markt 

(de bedrijven) vragen om een vernieuwing, langzaam aan komt een bedrijventerrein in de 

consolidatiefase. Het gehele bedrijventerrein is uitgegeven, de werkgelegenheid wordt 

stabiel, de bedrijven zijn volgroeid.  

 

Na verloop van tijd vertrekken meer diverse gebruikers naar nieuwe terreinen, er komen 

nieuwe gespecialiseerde gebruikers voor in de plaats, vaak in een laagwaardiger segment 

(Louw e.a., 2004, pp.129-131). Hiermee begint het versnellen van de veroudering. 
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Hierdoor daalt de heterogeniteit nog verder. In de definitie van veroudering wordt net als 

bij de clusterlevenscyclus gesproken van een proces dat zichzelf versterkt.  

 

Langzaam aan verwilderd de groenstructuur en loopt het onderhoud van de wegen terug 

door gebrekkige inzet van de gemeente, dit zijn de eerste tekenen van veroudering. Spit & 

Zoete verwoorden dit proces als volgt: “Het verval van bedrijventerreinen komt tot uiting 

in het vervagen van zones tussen publiek en privaat gebied, een functioneel verouderde 

infrastructuur, de opkomst van marginale bedrijvigheid en een teruglopende staat van 

onderhoud bij de gevestigde bedrijven” (Spit & Zoete, 2003, p.92). Als de gemeente 

tijdig maatregelen neemt kan zij het tij nog keren door middel van een facelift (zie figuur 

1.4). Zonder ingrijpen komt het bedrijventerrein in de teruggangfase terecht. De vraag 

naar het bedrijventerrein neemt af, er begint leegstand te ontstaan. Vaak voldoen ook de 

ontsluiting en de interne wegstructuur niet meer. Het aantal arbeidsplaatsen loop terug, en 

de belangstelling om de leeggekomen plekken op te vullen neemt af, de leegstand stijgt 

(Louw e.a., 2004, pp.129-131). In deze fase kan herstructurering (renewal) een oplossing 

zijn. De groenstructuur wordt opgeknapt, wegen worden opnieuw aangelegd, kavels 

worden herverdeeld. De belangstelling voor het terrein neemt weer toe, de 

werkgelegenheid en de arbeidsplaatsen zullen weer stijgen. Als er niet ingegrepen wordt, 

komen op de plaatsen die nog opgevuld worden, vaak laagwaardigere activiteiten te 

zitten. De heterogeniteit daalt nog verder. 

 

Tot ook in deze categorie geen belangstelling meer is voor het terrein, die uiteindelijk 

leidt tot verpaupering van het terrein (Louw e.a., 2004, pp.129-131). Als er niet wordt 

ingegrepen zal het bedrijventerrein uiteindelijk geen afzet meer op de markt kunnen 

vinden. Na deze fase is alleen totale vernieuwing, transformatie nog een oplossing.  

 

 

1.3 Bedrijventerreinen 

Dit onderzoek vindt plaats op bedrijventerreinen binnen Nederland. Binnen Nederland in 

er volgens de landelijke IBIS-database in totaal 3.561 bedrijventerreinen; met een totale 

bruto oppervlakte van 100.910 ha (IBIS, 2009).  

 

IBIS, het Integrale Bedrijventerreinen Informatie Systeem is het landelijke informatiesysteem voor 

bedrijventerreinen, wat door het ministerie van VROM in het leven is geroepen vanaf de Beleidsagenda 

„Mooi Nederland‟. De IBIS-database is er vooral voor gemaakt om in alle provincies op uniforme wijze 

de bedrijventerreinen in kaart te brengen door middel van een online verwerking. Het doel van deze 

monitor op het gebied van veroudering is het inschatten van de problemen, de kosten die aan 

herstructurering verbonden zijn en de regionale spreiding (Interview M. Odijk, VROM, 2008). 

 

Bedrijventerreinen worden onderscheiden van twee andere typen werklocaties: 

kantoorlocaties en winkelcentra. Toch zijn bedrijventerreinen wezenlijk anders dan de 

andere twee typen werklocaties. Bedrijventerreinen hebben als doelgroep industriële 

bedrijven, groothandel, transport, logistieke dienstverlening en reparatiebedrijven. In het 

kader van het perifere detailhandelsbeleid heeft de overheid de ontwikkeling van winkels 

en kantoorgebouwen op bedrijventerreinen aan banden gelegd (Louw, e.a., 2004, pp. 14-

15). Op bedrijventerreinen staan bedrijfshallen, -loodsen en dergelijke, maar ook 

kantoren. Het onderscheid tussen bedrijventerreinen en kantorenlocaties is pragmatisch 



 25 

van aard (Louw & Hiethaar, 1999, p.3). Door de steeds verdergaande „verkantorisering‟ 

is het onderscheid tussen bedrijventerrein en kantoorlocatie tegenwoordig steeds lastiger 

te maken. Op een bedrijventerrein zal echter naast kantoorruimte altijd ruimte zijn voor 

handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie.  

 

Bedrijventerreinen bieden ondernemers die op zoek zijn naar een vestigingsplaats voor 

hun bedrijf de mogelijkheid deze te vestigen. Zij kunnen een deel van het terrein kopen of 

huren om hierop hun bedrijfsruimte te realiseren (Louw e.a., 2004, p.15). Over het 

algemeen wordt met de term „bedrijventerrein‟ een terrein bedoeld waarop meerdere 

bedrijven zich gevestigd hebben (Louw & Hiethaar, 1999, p.3). Bak (1985) spreekt echter 

ook over een „bedrijventerrein‟ waar slechts één bedrijf als gebruiker aanwezig is. Bij 

vestiging van meerdere bedrijven spreekt Bak van „collectief bedrijventerrein‟. IBIS 

hanteert de volgende definitie voor een bedrijventerrein:  

„een terrein dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door 

handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie‟ (IBIS, 

2009).  

 

IBIS gaat er daarbij vanuit dat een terrein door meerdere bedrijven in gebruik is. In IBIS 

zijn geen bedrijventerreinen opgenomen die slechts door één bedrijf in gebruik zijn. 

Daarnaast moeten de terreinen groter zijn dan 1 hectare. In dit rapport zal de definitie van 

IBIS gehanteerd worden. Deze definitie is het meest bruikbaar doordat met het hanteren 

van deze definitie gebruik gemaakt kan worden van de IBIS-database.  

 

 

1.4 Bedrijventerreinen: een product van de tijd 

Binnen de evolutionaire economie wordt er vanuit gegaan dat de economische structuur 

steeds veranderd, onder invloed van economische conjuncturele ontwikkelingen, 

technologische innovatie, en veranderende maatschappelijke structuren (Boschma e.a., 

2002, p.13). De economie en de maatschappij zijn continue in beweging. 

Bedrijventerreinen zijn (net als steden) een product van zowel economische, politieke en 

sociale processen op bepaalde plaatsen in een bepaalde tijd (Bryson, 1996). Doordat de 

economie en de maatschappij in beweging zijn, veranderen ook de eisen van de 

ondernemers. Bedrijventerreinen moeten continue worden aangepast aan de eisen en 

wensen van de tijd.  

 

Deze aanpassingen gaan echter niet altijd gemakkelijk. Elke investering die gedaan wordt 

op een bedrijventerrein door een ondernemer of door een gemeente wordt beïnvloed door 

beslissingen die eerder gemaakt zijn over bijvoorbeeld de infrastructuur of de bebouwing 

(Bryson, 1999, p.1443). De beslissingen die in het verleden genomen zijn met betrekking 

tot de bebouwde ruimte, en hierdoor dus ook op bedrijventerreinen, hebben een 

belangrijke invloed op de mogelijkheden van een bedrijventerrein voor de toekomst.  

De beslissingen die gemaakt worden door gebruikers, ontwikkelaars en investeerders van 

bedrijfsruimte kunnen alleen gemaakt worden binnen de condities die het economische en 

politieke systeem hen biedt (Bryson, 1996, p.1439). Beslissingen over de kavelgrootte, de 

bebouwingsmogelijkheden en de afstand tot een woonwijk wegen door tot in de 

toekomst. Dit wordt padafhankelijkheid genoemd (Boschma e.a., 2002). 
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De eerder genomen beslissingen blijken niet altijd tijdsbestendig. De eisen aan de 

bebouwde ruimte veranderen, eerder bebouwde ruimte kan na verloop van tijd 

achterhaald gevonden worden qua opzet. Bedrijventerreinen voldoen soms niet meer aan 

de eisen die gesteld worden door de tijd. Een bedrijventerrein dat niet meer voldoet aan 

de eisen en wensen van het hier en nu, wordt als verouderd omschreven.  

 

Bedrijventerreinen zijn over het algemeen niet in staat zichzelf aan te passen aan de eisen 

en wensen van de tijd. Het doorbreken van een eerder ingeslagen „pad‟ blijkt in de 

praktijk lastig te zijn. Op bedrijventerreinen is het doorbreken van de padafhankelijkheid 

en hiermee het tegengaan van veroudering vaak gemoeid met veel geld, hierdoor wordt 

het over het algemeen gezien als een taak van de overheid.  

 

 

1.5 Padafhankelijke bedrijventerreinen 

Bedrijventerreinen zijn padafhankelijk. Bedrijventerreinen hebben op grond van hun 

stichtingsdatum vaak een bepaald technologisch traject doorlopen dat in de toekomst 

overbodig is gebleken. De veroudering van bedrijventerreinen hangt samen met het 

technologische pad dat zij doorlopen hebben. Doordat alle bedrijventerreinen een ander 

pad hebben doorlopen zijn zij niet allemaal tegelijk verouderd. Leeftijd kan echter soms 

wel een indicatie geven.  

 

Bedrijventerreinen zijn gebouwd naar de tijdsgeest van de periode waarin zij gebouwd 

zijn. Hierdoor voldoen zij soms niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan het terrein 

worden gesteld. Zo is de ligging van een bedrijventerrein soms problematisch geworden, 

doordat het bedrijventerrein is opgeslokt door de stad.  

 

Er zal soms moeten worden ingegrepen in het „pad‟ dat bedrijventerreinen in het verleden 

zijn ingeslagen. Zonder aanpassing kan het terrein niet verder, en dit leidt uiteindelijk tot 

een verminderde vraag naar deze bedrijventerreinen. Aanpassingen aan een terrein kan 

over het algemeen niet door het bedrijventerrein zelf gemaakt worden, hierin ligt een taak 

voor de overheid. Het aanpassen van een bedrijventerrein aan de eisen van de tijd, wordt 

de herstructureringsopgave genoemd.  

 

In de loop van de jaren zijn er verschillende generaties bedrijventerreinen op de markt 

gekomen. Deze bedrijventerreinen zijn ontstaan in de tijdsgeest dat zij gebouwd zijn. In 

de loop van de tijd is men echter anders gaan denken over bedrijvigheid, en over de 

bebouwde ruimte. De beslissingen die men in het verleden heeft gemaakt zijn echter niet 

zonder meer te veranderen. Bedrijventerreinen moeten zich echter wel continue aan deze 

veranderende eisen bijstellen, om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven. Hierin ligt de 

herstructureringstaak van de overheid. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van 

de verschillende generaties bedrijventerreinen die in Nederland aangelegd zijn vanaf de 

vorige eeuw. Hierbij staat de padafhankelijkheid van bedrijventerreinen centraal. De 

gedachte die ten grondslag lag aan gemaakte keuzes en de aanpassingen die een 

bedrijventerrein nodig heeft om weer aan de eisen van de tijd te voldoen.  



 27 

 

Vier generaties bedrijventerreinen vanaf 1900 

Vanaf de vorige eeuw verschoof de bedrijvigheid in de Nederlandse economie geleidelijk 

van de primaire sector (traditionele ambachten en landbouw) naar de secundaire en 

tertiaire sectoren (industrie, transport, commercie), en later naar de quartaire sector 

(dienstverlening). Deze verschuiving weerspiegelde zich in de inrichting van ons land 

(VROM, 2006, p.17) en daarmee ook op bedrijventerreinen.  

 

Grofweg kunnen er drie verschillende ontwikkelingen in het gedachtegoed gezien worden 

door de tijd heen (tabel 1.1). Tijdens deze drie perioden in de tijd zijn er vier generaties 

bedrijventerreinen op de markt gekomen.  

 

 Tabel 1.1 Veranderende locatiefactoren voor bedrijventerreinen 

Rond 1900 1950-1990 Na 1990 

Transportkosten 

Arbeidskosten 

Nabijheid markt,  

Nabijheid aan- en afnemers 

Andere agglomeratievoordelen 

Overheidsinvloed  

Kennis en ICT  

Infrastructuur  

Kwaliteit arbeiders  

Milieu  

Representativiteit 

Arbeidsmentaliteit 

Levensomstandigheden 

   

Bron: Pellenbarg 2002, p.61 

 

Eerste generatie bedrijventerreinen: Periode tot 1910 

De dominantie van transport en arbeidskosten als vestigingsplaatsfactoren is te zien in de 

inrichting van het begin van de industrialisatie (eind van de negentiende eeuw). De 

industrie bepaalde zelf de plaats van de vestiging in de stad, met inachtneming uiteraard 

van de bestaande voorschriften (Hinderwet e.d.) (Havelaar, 1991). De ruimtelijke 

ordening nam slechts een zeer bescheiden plaats in (Klaassen, 2005). Groeiende 

ambachtelijke bedrijven zoals smederijen, die in eerste instantie klein waren, vestigden 

zich op een locatie binnen de stadsgrenzen, met alle hinder van dien (Konz, 2002).  

 

Natuurlijke havens, rivieren en kruispunten van verkeerswegen waren al eeuwen de 

aangewezen plek van vestiging voor bedrijven. De aldus ontstane industriegebieden 

kenden meestal geen planmatige ontwikkeling (Havelaar, 1991, p.12). Naast fabrieken 

binnen de stadsgrenzen zijn er in deze periode grote individuele industriële complexen 

gebouwd waar omheen de woningen van de arbeiders lagen (Louw, e.a., 2000).  

 

Veel van de terreinen uit deze eerste generatie hebben in de jaren ‟70 en ‟80 hun functie 

verloren doordat zij binnen de woonwijken van de stad kwamen te liggen (Louw, e.a., 

2000). Bij de bedrijventerreinen die tegenwoordig nog wel dienst doen als 

bedrijventerrein, is vooral de ontsluiting vaak problematisch geworden door de ligging 

binnen de stadsgrenzen. Daarnaast zijn veel van deze industrieën een doorn in het oog 

geworden van de omwoners. De huidige wet- en regelgeving hindert deze 

bedrijventerreinen ook steeds meer voor nieuwe vestigingen. Er worden aan de bedrijven 

steeds hogere eisen gesteld, waar niet alle bedrijven aan kunnen voldoen. Deze 
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bedrijventerreinen aanpassen aan de huidige eisen is vaak een onmogelijk proces. Veel 

van deze panden staan leeg.  

 

Tegenwoordig wordt dit „industrieel erfgoed‟ op waarde geschat en worden deze panden 

omgevormd tot woningen, scholen of kantoren. Het omvormen van een bedrijventerrein 

tot een andere functie wordt transformatie genoemd. Bij het omvormen van deze locatie 

naar kantoren wordt de werkfunctie van deze terreinen behouden, maar maakt de van 

oorsprong overwegende productiecapaciteit plaats voor een kantoorfunctie.  

 

Tweede generatie: Tussen 1910-1940 

Door de overlast die de wildgroei aan bedrijven uit de periode voor 1910 met zich 

meebracht, groeide de wens om bedrijven en wonen te scheiden. Er ontstonden speciale 

terreinen voor bedrijvigheid (Konz, 2002).  

 

In de periode tussen 1910 en 1940 zijn er bedrijventerreinen ontwikkeld aan de rand van 

de vooroorlogse woonwijken. Het zijn planmatig ontwikkelde terreinen, waar diverse 

bedrijven, vooral op het gebied van productie, op waren gevestigd. Omdat in de eerste 

helft van de vorige eeuw het goederenvervoer over water en spoor plaatsvond, zijn veel 

van deze tweede generatie bedrijventerreinen dan ook aan water of spoor gelegen (Louw, 

e.a., 2000).  

 

Doordat de ontsluiting primair op water en spoor was gericht, is de interne ontsluiting 

voor de eisen van tegenwoordig vaak niet optimaal meer. Bovendien is in de loop van de 

jaren de tweede generatie bedrijventerreinen in het stedelijke gebied komen te liggen, 

door stadsuitbreidingen. Hierdoor is de aansluiting op het hoofdwegennet vaak 

problematisch geworden en worden bedrijfsactiviteiten bemoeilijkt door klachten uit de 

omgeving (Louw e.a., 2000). Op de bedrijventerreinen van de tweede generatie komt 

leegstand daardoor veelvuldig voor; bijna altijd gaat het dan om verouderde 

bedrijfsgebouwen die rijp zijn voor de sloop (Louw, e.a., 2000). 

 

Veel van deze bedrijventerreinen komen in aanmerking voor transformatie of een zware 

herstructurering. Bij zware herstructurering moet vooral gedacht worden aan het 

verbeteren van de ontsluitingen voor het wegvervoer. De grond waarop deze 

bedrijventerreinen gelegen zijn, zijn echter fors in prijs gestegen doordat zij veelal binnen 

de stad zijn komen te liggen. Het is vaak rendabel om aan deze bedrijventerreinen een 

nieuwe functie te geven als wonen of kantoren. Wanneer er voor gekozen wordt voor een 

kantoorfunctie wordt het terrein als werklocatie behouden. Wanneer gekozen wordt voor 

woningbouw gaat deze verloren.  

 

Derde generatie: Tweede helft van de jaren „50 

Het slopen van oude fabrieken en woningen uit de eerste generatie vond veelal in deze 

periode plaats. Dit kwam doordat het begrip „compacte stad‟ in de jaren ‟70 en „80 zijn 

intrede deed in de stedenontwikkeling. Niet woningen bouwen buiten de stad, maar 

bouwen binnen de stad werd populair. Daarnaast werd vervoer over land belangrijker, 

waardoor veel bedrijventerreinen van de eerste en tweede generatie te maken kregen met 

leegstand, omdat het vervoer over water en spoor hier de belangrijkste modaliteiten 

waren. Veel fabrieksgebouwen en sportcomplexen werden in deze tijd gesloopt. In de 

jaren ‟70 en ‟80 werd er veel geïnvesteerd in stadvernieuwing. Het wonen in de stad werd 

aantrekkelijker gemaakt om de groeiende suburbanisatie tegen te gaan. Veel binnensteden 
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werden grondig vernieuwd, en ook de fabrieksgebouwen ontkwamen hier niet aan (Louw 

e.a., 2001; Spit & Zoete, 2003).  

 

Rond de tweede helft van de jaren ‟50 vond een tweede ontwikkeling plaats op het gebied 

van locatiefactoren. Tijdens deze periode kwamen agglomeratievoordelen op in de 

locatiekeuze van bedrijven.  

 

Bedrijven vestigden zich in de buurt van de cliënten en toeleveranciers, en wilden de 

beschikking hebben over zakelijke diensten en andere faciliteiten die in de nabijheid van 

de arbeidsmarkt waren (Pellenbarg, 2002, p.60). Mede onder invloed van het naoorlogse 

ruimtelijk beleid gericht op functiescheiding, is het werken steeds meer uit de 

woongebieden „weggeduwd‟ en zijn wonen, werken en recreëren fysiek van elkaar 

gescheiden (VROM, 2006, p.17). Terreinen die in deze tijd gebouwd zijn, liggen 

voornamelijk aan de rand van de steden uit de jaren ‟50 en ‟60. Deze functiescheiding 

was mogelijk doordat de mobiliteit was toegenomen (Pellenbarg, 2002; Louw, e.a., 

2000). Een toenemend deel van de beroepsbevolking kreeg een auto, en ook het 

vrachtverkeer nam in deze periode sterk toe (Louw e.a., 2000). Door deze ontwikkeling 

zijn de meeste terreinen uit deze periode goed aangesloten op het hoofdwegennet.  

 

De bedrijventerreinen uit deze generatie zijn vrijwel allemaal gemengde terreinen, 

waarbij bij het uitgeven van terrein geen onderscheid werd gemaakt naar de sector waarin 

het bedrijf werkzaam was. Bedrijven uit alle sectoren warren op deze bedrijventerreinen 

welkom. 

 

Binnen deze generatie bestaat een onderscheid tussen natte terreinen met en droge 

terreinen zónder havenfaciliteiten, maar vaak wel met een spooraansluiting. Veel 

bedrijventerreinen van de derde generatie waren oorspronkelijk multimodaal van 

karakter.  

 

Doordat het goederenvervoer over water en spoor in de jaren „80 sterk terugliep, hebben 

veel havens en spoorlijnen (een deel van) hun functie verloren. Soms hebben gemeenten 

de havens gedempt of het spooremplacement opgeruimd om ruimte voor bedrijven te 

creëren. Ook de derde generatie kent al verouderingsverschijnselen. Een aantal 

bedrijfspanden staat leeg (Louw, e.a., 2000). Door deze leegstand kan het bedrijventerrein 

een verminderde uitstraling krijgen. Het tegengaan van de verloedering door middel van 

het verven van panden en het bijhouden van de openbare ruimte zijn de grootste taken 

van de overheid op deze terreinen. Op bedrijventerreinen van de derde generatie is vaak 

een herstructurering of een face-lift noodzakelijk. 

 

Vierde generatie: Rond de jaren „80 

Tegenwoordig willen bedrijven vaak niet meer op een gemengd terrein aan de rand van 

de stad zitten, zoals gebruikelijk was tot aan de jaren ‟80 (Pellenbarg, 2002). Voor 

verschillende segmenten bedrijven zijn er verschillende bedrijventerreinen, uitgerust met 

ieder eigen verschillende faciliteiten uitgerust voor de vraag.  

 

Er bestaan tegenwoordig verschillende typen bedrijventerreinen als: logistieke centra, 

distributieparken, multimodale centra, technologische centra, onderzoeksparken, 

„brainparks‟, agrocentra, medische parken, etc. (Pellenbarg, 2002). 
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Dit komt door de derde ontwikkeling die plaats vond met betrekking tot de 

locatiefactoren. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met de verschuiving van de 

tertiaire naar de quartaire sector, en de opkomst van de communicatie-infrastructuur. De 

uitstraling van bedrijfspanden werd belangrijker (Pellenbarg, 2002). Er kwam meer vraag 

naar zichtlocaties. De terreinen die tijdens deze periode ontwikkeld zijn, zijn over het 

algemeen ook goed bereikbaar over de weg. Tijdens deze periode zijn ook veel 

snelweglocaties ontwikkeld aan de rand van stedelijke gebieden. Als gevolg van de 

veranderingen in de economische structuur (minder grootschalige industrie en meer 

kleinschalige dienstverlening) zijn de bedrijven die tijdens deze periode ontwikkeld zijn 

kleiner dan hun voorgangers (Louw e.a., 2000, p.54-55).  

 

Bedrijventerrein voldoen na verloop van tijd niet meer aan de wensen die gesteld worden 

aan bedrijventerreinen. De „turnover-time‟ van de bebouwing wordt korter, naarmate de 

economische transformatie sneller verloopt (Bryson, 1996, p. 1444). Dit geldt voor 

kantoorgebouwen, maar is zeker ook van toepassing op bedrijventerreinen. De snelheid 

waarmee bedrijventerreinen verouderen gaat sneller naarmate de economische 

ontwikkelingen sneller verlopen bedrijventerreinen verouderen dus op dit moment sneller 

dan dat zij dat rond 1900 deden, doordat de economische ontwikkelingen sneller 

verlopen. Daarnaast verouderen niet alle bedrijventerreinen van één generatie even snel. 

Een groot deel van de eerste generatiebedrijventerreinen is bijvoorbeeld gesloopt, maar 

niet alle terreinen zijn gesloopt. Er is een deel dat nog altijd dienst doet als 

bedrijventerrein. Dit geldt ook voor de andere generaties, het ene bedrijventerrein 

verouderd sneller dan het andere. Dit bevestigd het idee van een 

bedrijventerreinenlevenscyclus. De veroudering hangt niet lineair samen met de tijd, maar 

het volgt een s-curve, waarbij op het ene terrein de veroudering eerder zijn intrede doet, 

dan op een ander terrein.  

 

 

1.6 Probleemstelling en conceptueel model 

In de vorige paragrafen zijn de begrippen bedrijventerrein en veroudering behandeld. 

Daarnaast is de levenscyclus zoals deze wordt verondersteld voor bedrijventerreinen 

geïntroduceerd.  

 

Het verband tussen de ouderdom van een terrein en de veroudering op een 

bedrijventerrein is onvolledig. Bedrijventerreinen volgen meer een s-curve op het gebied 

van veroudering. Dit onvolledige verband kan wellicht (deels) worden verklaard door de 

locatiekenmerken van een terrein. Deze locatiekenmerken bestaan uit zowel terrein- als 

liggingskenermken.  

 

Daarnaast is de vraag in hoeverre er een verband bestaat tussen de veroudering op 

Nederlandse bedrijventerreinen en de positie van deze terreinen in de levenscyclus en in 

hoeverre een dynamische benadering een toevoeging is op de bestaande statische 

benadering. De hoofdvraag die in dit rapport beantwoord zal worden luidt dan ook: 
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““In hoeverre vormt de dynamische benadering van veroudering een aanvullende 

verklaring voor het onvolledige verband tussen leeftijd en veroudering van 

bedrijventerreinen?” 

 

 Figuur 1.5 Conceptueel model  

 

De statische veroudering van bedrijventerreinen kan gemeten worden aan de hand van 

ligging- en terreinkenmerken, samen locatiekenmerken genoemd. Veroudering wordt 

veroorzaakt door een gebrek aan kwaliteiten van de terrein- en/of liggingkenmerken.  

 

Bij een benadering op statische wijze is het bedrijventerrein verouderd of niet verouderd 

op een bepaald moment in de tijd. Bedrijventerreinen verouderen echter niet opeens, 

doormiddel van het levenscyclusmodel wordt geprobeerd een dynamische benadering op 

veroudering te ontwikkelen. De groei (werkgelegenheid en aantal vestigingen) en de 

heterogeniteit van bedrijventerreinen bepalen de positie in de levenscyclus.  

 

Door de veroudering doormiddel van de terrein- en liggingkenmerken te meten en de 

positie in de levenscyclus te bepalen, wordt in dit rapport gekeken wat de toegevoegde 

waarde is van een dynamische benadering op de statische benadering bij de veroudering 

van bedrijventerreinen.  

 

 

1.7 Operationalisering 

Het onderzoek vindt plaats op 56 bedrijventerreinen door heel Nederland. Deze 

bedrijventerreinen zijn gestratificeerd a-select geselecteerd uit de IBIS-database. In deze 

database zijn alle bedrijventerreinen opgenomen die groter zijn dan 1 hectare, en die 

meerdere bedrijven huisvesten. De totale database beslaat 3.561 bedrijventerreinen (IBIS, 

2009). De bedrijventerreinen zijn allereerst geselecteerd op het type bedrijventerrein. Dit 

is nodig om achteraf een onderscheid te kunnen maken naar het type bedrijventerrein en 

de veroudering die daarop speelt. 84,9% van alle bedrijventerrein beslaat gemengd terrein 

(IBIS, 2009). Het onderscheid Randstad/ Niet-Randstad is ook vooraf gemaakt. De 

locatiekenmerken worden van te voren onderscheiden, om een goede celvulling te 

garanderen . 

 

Dynamisch Statisch 

Terreinkenmerken 

Liggingskenmerken 

 

 

Veroudering 

Variatie 

Groei 

(Arbeidsplaatsen, 

aantal vestigingen) 
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1.7.1 Steekproef 

Binnen de afbakening liggen in totaal 901 bedrijventerreinen binnen de Randstad. Buiten 

de Randstad liggen 2.612 bedrijventerreinen. In totaal bestaat de populatie uit 3.513 

bedrijventerreinen, waaruit de steekproef getrokken zal worden. Zie tabel 1.2.  

 

 Tabel 1.2 Aantal terreinen (excl. Zeehaventerreinen en situatie onbekend) in Nederland naar ligging (2008) 

 Aantal terreinen Percentage van alle terreinen 

Binnen de Randstad 901 25,6% 

Buiten de Randstad 2612 74,4% 

Totaal 3513  

Bron: IBIS, 2009.  

 

Terreintype 

Bij het selecteren van de bedrijventerreinen is rekening gehouden met het type terrein. Dit 

houdt in dat bedrijventerreinen zijn geselecteerd op het doel dat zij dienen. Deze typen 

zijn: zware industrieterreinen, zeehaventerreinen, gemengde terreinen, hoogwaardige 

bedrijvenparken en distributieparken. De zeehaventerreinen worden buiten beschouwing 

gelaten. De onderverdeling van bedrijventerreinen naar ligging is te zien in tabel 1.3.  

 

 Tabel 1.3 Onderverdeling van de bedrijventerreinen naar type en naar ligging 

 Binnen de 

Randstad 

% Buiten de 

Randstad 

% Heel 

Nederland 

% 

Distributieparken 
37 4,1% 24 0,9 61 1,7 

Gemengde terreinen 
696 77,2 2329 89,2 3025 86,1 

Hoogwaardige 
bedrijvenparken 

41 4,6% 89 3,4 130 3,7 

Zware industrieterreinen 
26 2,9% 121 4,6 147 4,2 

Situatie onbekend 
101 11,2% 49 1,9 150 4,3 

Totaal 
901  2612  3513  

Bron: IBIS, 2009.  

 

Dit onderscheid is nodig omdat 84,9% van de Nederlandse bedrijventerreinen gemengd 

zijn. Een onderscheid naar terreintype zou als een verklaring voor veroudering kunnen 

dienen. Door middel van een variantie-analyse wordt nagegaan of de verschillende typen 

terreinen van elkaar verschillen op gemiddelde score op veroudering. De mate van 

veroudering wordt per terreintype weergegeven. 

 

Ligging 

Tijdens de selectieprocedure van de steekproef van bedrijventerrein is rekening gehouden 

met de ligging van een bedrijventerrein. Dat wil zeggen: er is gekeken of 

bedrijventerreinen binnen de Randstad of daarbuiten liggen. Tijdens het onderzoek wordt 

vastgelegd in hoeverre de omgeving stedelijk of niet-stedelijk is. Dit wordt gedaan door 

te kijken naar omgevingsdichtheid. Vervolgens wordt doormiddel van een variantie-

analyse gekeken of er een verband bestaat tussen de ligging van bedrijventerreinen en de 

veroudering. Er wordt zoals eerder gezegd onderscheid gemaakt in vier groepen. Zie 

onderstaande tabel 1.4.  
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 Tabel 1.4 Ligging van bedrijventerreinen 

 Stedelijk Landelijk 

Randstad 1 3 

Niet-Randstad 2 4 

   

 

Er is duidelijk dat er binnen een bepaalde groep een bepaalde variatie in de uitkomsten is. 

De vraag is in hoeverre er tussen de vier verschillende groepen ook verschil optreedt. De 

variantie-analyse wordt gebruikt om te bekijken of er tussen groepen verschillen 

optreden.  

 

Uit bovenstaande gegevens wordt een steekproef getrokken, van in totaal 56 

bedrijventerreinen, van de vier verschillende typen. De laatste groep bedrijven: situatie 

onbekend wordt in dit onderzoek niet meegenomen. Van elke groep bedrijventerreinen 

zijn er zeven random geselecteerd, doormiddel van een aselecte steekproef. De volgende 

terreinen zullen onderzocht worden: 

 

 Tabel 1.5 Steekproef distributieparken binnen de Randstad 

Gemeente Provincie Plannaam Rinnr 

WESTLAND                   ZUID-HOLLAND                     TRANSPORTCENTRUM       170651 

HAARLEMMERMEER             NOORD-HOLLAND                    SCHIPHOL-NOORD 4577 

KATWIJK                    ZUID-HOLLAND                     VINKENWEG-ZUID       171038 

LANSINGERLAND              ZUID-HOLLAND                     VEILING BLEISWIJK 170409 

AMSTERDAM                  NOORD-HOLLAND                    GEMBO-TERREIN       160001 

PIJNACKER-NOOTDORP         ZUID-HOLLAND RUYVEN 170756 

AMSTERDAM                  NOORD-HOLLAND                    SLOTERDIJK II        1495 

    

 

 Tabel 1.6 Steekproef distributieparken buiten de Randstad 

Gemeente Provincie Plannaam Rinnr 

ASSEN  DRENTHE SCHEPERSMAAT      413 

LELYSTAD                     FLEVOLAND    LUCHTHAVEN 3746 

BREDA  NOORD-BRABANT                    HAZELDONK      4344 

COEVORDEN  DRENTHE     DE HEEGE WEST 120041 

ENSCHEDE  OVERIJSSEL      TRANSPORTCENTRUM       555 

SITTARD-GELEEN   LIMBURG      HOLTUM-NOORD       203504 

EINDHOVEN  NOORD-BRABANT                    GDC EINDHOVEN      3080 
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 Tabel 1.7 Steekproef gemengde terreinen binnen de Randstad 

Gemeente Provincie Plannaam Rinnr 

EEMNES                   UTRECHT        EEMBRUGGE 1262 

WOERDEN           UTRECHT            MIDDELLAND-NOORD    2492 

RIJNWOUDE                ZUID-HOLLAND                     RHIJNENBURG   170482 

ROTTERDAM                ZUID-HOLLAND                     OMMOORD    170132 

RHENEN UTRECHT ELST     155052 

SPIJKENISSE              ZUID-HOLLAND                     HALFWEG I        170227 

CASTRICUM                NOORD-HOLLAND                    CASTRICUMMER WERF 1541 

    

 

 Tabel 1.8 Steekproef gemengde terreinen buiten de Randstad 

Gemeente Provincie Plannaam Rinnr 

WUNSERADIEL              FRIESLAND DE POTSTAL       4600 

GRONINGEN                GRONINGEN         OOSTERHOGEBRUG 50 

WYMBRITSERADIEL        FRIESLAND        TRAMSTRJIT       2721 

ASTEN    NOORD-BRABANT                    SLUIS XI 190213 

OSS   NOORD-BRABANT                    LANGAKKER 3300 

BRONCKHORST              GELDERLAND    HET BLEK I       1187 

OVERBETUWE    GELDERLAND          SINT WALBURG 145013 

    

  

 Tabel 1.9 Steekproef hoogwaardige bedrijvenparken binnen de Randstad 

Gemeente Provincie Plannaam Rinnr 

LEUSDEN               UTRECHT  RUIGEVELD     155017 

LEUSDEN UTRECHT PRINCENHOF 155016 

PIJNACKER-NOOTDORP           ZUID-HOLLAND                     OOSTAMBACHT   170811 

AMSTERDAM                 NOORD-HOLLAND                    OVERSCHIES       1437 

HENDRIK IDO AMBACHT ZUID-HOLLAND                     LANGEWEG 170945 

NOORDWIJK                                     ZUID-HOLLAND ESTEC-TERREIN       171055 

ALMERE                                            FLEVOLAND GOOISEPOORT      4606 

    

  
 Tabel 1.10 Steekproef hoogwaardige bedrijvenparken buiten de Randstad 

Gemeente Provincie Plannaam Rinnr 

ZEEWOLDE FLEVOLAND         GILDENVELD II       215015 

HENGELO                      OVERIJSSEL   ZEGGERSHOEK      4738 

OOSTERHOUT                NOORD-BRABANT                    DE WIJSTERD       3268 

WIERINGERMEER             NOORD-HOLLAND                    ROBBENPLAAT       162005 

ASSEN DRENTHE MESSCHENVELD 120040 

HENGELO                         OVERIJSSEL   WESTERMAAT    627 

ALMELO                                      OVERIJSSEL        TWENTEPOORT    4716 
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 Tabel 1.11 Steekproef zware industrieterreinen binnen de Randstad  

Gemeente Provincie Plannaam Rinnr 

BUNSCHOTEN                                        UTRECHT       HAARBRUG    1256 

HUIZEN                      NOORD-HOLLAND                    INDUSTRIEWEG      1683 

AMSTERDAM                 NOORD-HOLLAND                    SLOTERDIJK III      1474 

PURMEREND                  NOORD-HOLLAND                    DE BAANSTEE       1729 

HAARLEMMERMEER             NOORD-HOLLAND                    DE LIEDE         161604 

WEESP                   NOORD-HOLLAND                    NIJVERHEID 707026 

WEESP NOORD-HOLLAND                    NOORD 1772 

    

 

 
 Tabel 1.12 Steekproef zware industrieterreinen buiten de Randstad 

Gemeente Provincie Plannaam Rinnr 

HOORN                       NOORD-HOLLAND                    KERSENBOOG     1664 

VEENDAM                                         GRONINGEN   DALLEN I/I       186 

DRUTEN                                       GELDERLAND      EXCLUTON       140067 

OSS                         NOORD-BRABANT                    ELZENBURG       382 

HOOGEZAND-SAPPEMEER      GRONINGEN         SAPPEMEER        69 

KERKRADE                                             LIMBURG    DENTGENBACH 203573 

WAALWIJK                        NOORD-BRABANT                    HAVEN      3432 

    

 

Leeftijd en veroudering 

De veroudering van bedrijventerrein wordt vaak verondersteld recht evenredig samen te 

lopen met de leeftijd van het terrein (zie hoofdstuk 1).  

 

De leeftijd van alle terreinen is achterhaald door het jaar van eerste uitgifte op te vragen 

bij de gemeenten. Vervolgens is het jaar 2008 (het jaar dat de bedrijventerreinen bekeken 

zijn aan de hand van de indicatorlijst) als uitgangspunt genomen. De leeftijd is berekend 

door de volgende formule: 

 

 Leeftijd van het bedrijventerrein = 2008 – jaar van eerste uitgifte  

 

Statische benadering 

Op de 56 geselecteerde bedrijven is aan de hand van een indicatorlijst gekeken naar de 

veroudering van een terrein. Deze indicatorlijst besloeg zowel terreinkenmerken (site) als 

liggingkenmerken (situation) van een terrein. Van alle bedrijventerreinen is vastgelegd of 

ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, waar een mate van veroudering uit is 

voortgevloeid. Bij een lage mate van veroudering is het bedrijventerrein niet verouderd, 

bij een hoge mate van veroudering is het bedrijventerrein verouderd. De waarden lopen 

uiteen van 0 tot 10. Hoe verder een bedrijventerrein richting de mate van veroudering van 

10 zit, hoe meer verouderd een terrein is. De score loopt van de theoretische waarde 0 

(helemaal niet verouderd) tot aan 10 (zwaar verouderd). In theorie kan een 

bedrijventerrein een mate van veroudering van 10 behalen. Het bedrijventerrein is dan 

zwaar verouderd. Bij een theoretische score van 0 is het terrein niet verouderd, en zijn er 

zelfs geen verbeterpunten. De mate van veroudering wordt weergegeven in één decimaal.  



 36 

 

De mate van veroudering wordt zowel cijfermatig weergegeven als aan de hand van de 

ingrepen die nodig zijn om het bedrijventerrein weer beter op orde te krijgen. 

 

Aan de hand van een factoranalyse wordt bekeken welke factoren het meeste verband 

houden met veroudering. Vervolgens wordt gekeken aan de hand van een aantal 

correlatiematrixen of de vier verschillende dimensies van veroudering met elkaar 

correleren.  

 

Dynamische benadering 

De positie in het levenscyclusmodel wordt berekend aan de hand van de werkgelegenheid 

en de heterogeniteit van een bedrijventerrein. Deze gegevens zijn opvraagbaar uit de 

LISA-database. In de LISA-database staat per zescijferige postcode de bedrijvigheid 

(SBI-codes), de werkgelegenheid (aantal banen) en het aantal vestigingen.  

Voor het werken met postcodes zijn alle bedrijventerreinen per straat nagelopen. Voor de 

afbakening van een bedrijventerrein zijn kaarten op basis van Rin-nummer van IBIS 

gebruikt, die vergeleken zijn met stratenplattegronden. Van de straten die binnen de 

afbakening vielen op basis van de afbakening van het Rin-nummer zijn vervolgens de 

postcodes gezocht. Deze procedure leidt tot een onbekende onnauwkeurigheid. Via een 

extra marge rondom de contouren van de terreinen wordt geprobeerd de fout te 

verkleinen.  

 

De positie in het levenscyclusmodel wordt daarna vastgelegd op basis van de gegevens 

die afkomstig waren uit de LISA-database. Om de dynamiek te kunnen berekenen zijn de 

gegevens voor 1998, 2003 en 2008 opgevraagd. De heterogeniteit geeft een beeld van het 

aantal bedrijven in een bepaalde sector. Het onderzoek naar de heterogeniteit heeft tot 

doel de dynamiek in de variatie op de individuele bedrijventerreinen weer te geven. Om 

een vergelijking te kunnen maken tussen de variatie op de verschillende 

bedrijventerreinen, maar ook tussen de bedrijventerreinen wordt gebruik gemaakt van 

entropie als statistische maat voor variatie. Deze wordt in paragraaf 5.2 verder uitgewerkt.  

 

Vervolgens wordt de score op de veroudering gekoppeld met de positie van een 

bedrijventerrein in het levenscyclusmodel. Er moet ook duidelijk worden hoe sterk dit 

verband is.  
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2 Veroudering; de afhankelijke variabele 

 

2.1 Verouderingstypen  

De meeste rapporten en onderzoeken over veroudering, ook in de Engelstalige literatuur, 

onderscheiden minimaal drie dimensies van veroudering. Deze dimensies zijn structurele 

veroudering, relatieve veroudering en economische veroudering (Korteweg, 2000).  

 

Volgens de Bedrijfslocatiemonitor (BLM, 2001) kan veroudering van bedrijventerreinen 

op vier verschillende manieren aan het licht treden: 

 

1) Technische veroudering: wanneer het terrein veranderd is, bijvoorbeeld door 

gebrek aan onderhoud aan de straten en bedrijfsgebouwen, zodat het terrein niet 

meer voldoet aan de oorspronkelijke eisen die voor het terrein gesteld werden 

(structurele veroudering bij Korteweg, 2002).  

2) Economische veroudering: wanneer de eisen van de markt veranderen en er 

sprake is van een achterhaalde opzet van het terrein (zowel relatieve als 

economische veroudering bij Korteweg, 2002).  

3) Maatschappelijke veroudering: een achterhaalde regelgeving is de oorzaak dat 

een bedrijventerrein niet meer aan de eisen van de tijd voldoet.  

4) Ruimtelijke veroudering: de geografische omgeving van het terrein is zó 

veranderd dat de oorspronkelijke functie van het terrein in het gedrang komt.  

 

De overlap met de criteria die Korteweg (2002, p.30) in zijn literatuuronderzoek 

gevonden heeft zijn groot. In zijn onderzoek wordt er opvallend geen ruimtelijke 

veroudering onderscheiden. Ruimtelijke veroudering wordt echter juist van belang geacht 

bij bedrijventerreinen. De „situation‟ (omgeving) van het terrein blijkt van groot belang 

voor het functioneren van het terrein (Hooijmeijer e.a., 2000). Daarnaast worden 

veranderingen in de regelgeving in het onderzoek van Korteweg (2002) onder de 

economische veroudering geschaard. Bij Kruijt (1974, p.95) verwijzen de „institutionele 

factoren‟ naar het effect van de regelgeving op veroudering, Baum (1991) schaart deze 

onder „legal obsolescence‟. In navolging van Kruijt (1974) en Baum (1991) wordt in dit 

rapport een onderscheid gemaakt naar veranderende regelgeving. Door een scheiding van 

regelgeving (maatschappelijke veroudering) en economische veroudering wordt tevens 

een onderscheid gemaakt in veranderende eisen van de overheid en veranderende eisen 

van de ondernemingen op een terrein. In dit onderzoek zal hierom de verdeling van de 

BLM gehandhaafd worden. Deze verdeling van veroudering sluit het juiste aan bij de 

veroudering zoals deze voorkomt op bedrijventerreinen. Voor deze benadering is gekozen 

omdat de toevoeging van een vorm van „ruimtelijke veroudering‟ voor bedrijventerrein 

een belangrijke rol lijkt te spelen.  



 38 

 

2.1.1 Technische veroudering 

Zowel in de Engelstalige literatuur als in de Nederlandstalige literatuur wordt veel 

aandacht geschonken aan technische veroudering. Technische veroudering betreft de 

veroudering van het terrein en de opstallen zelf (Louw e.a., 2004). Het heeft daarom 

betrekking op de terreinkenmerken van een bedrijventerrein. Korteweg (2002) noemt 

technische veroudering  „structurele veroudering‟. In de Engelstalige literatuur wordt 

gesproken over „physical deterioration‟ (Baum, 1991) of „structural deterioration‟ 

(Lichfield, 1988). Ondanks het verschil in de naamgeving bestaat er grote 

overeenstemming in de inhoud van het probleem.  

 

Bij technische veroudering gaat het er vooral om dat het terrein en de opstallen die daarop 

gevestigd zijn zelf achteruit gaan, bijvoorbeeld door de tijd, het weer en verkeer. 

Technische veroudering is vaak het gevolg van achterstallig onderhoud van zowel de 

gemeente als de ondernemers die op het terrein gevestigd zijn (BLM, 2001; Kortweg, 

2002). Technische veroudering kan onderverdeeld worden in drie velden. Ten eerste de 

technische veroudering van de openbare ruimte (Korteweg, 2002; Spit & Zoete, 2003; 

BLM, 2001). Ten tweede, de technische veroudering van de opstallen en de private 

kavels, de private ruimte (Korteweg, 2002; Spit & Zoete, 2003; BLM, 2001). Als laatste 

veld van technische veroudering kan het zijn dat de formule en het imago van het terrein 

is aangetast door een slechte handhaving van het toelatingsbeleid door de 

terreinbeheerder (BLM, 2001).  

 

De technische veroudering van de opstallen kan door verschillende oorzaken komen. Ten 

eerste kunnen de panden op de kavels al vanaf de aanvang met een lage bouwkundige 

kwaliteit gebouwd zijn, waardoor de aftakeling van de panden een sneller proces is. Ten 

tweede kan de snelheid van de technische veroudering toenemen als het noodzakelijke 

onderhoud aan de panden achterwege blijft (Kruijt, 1974, p.86; Kortweg, 2002, p.24).  

 

De achteruitgang van de openbare ruimte is echter niet geheel te wijten aan de 

ondernemers die gevestigd zijn op een bedrijventerrein. De openbare ruimte behouden is 

namelijk een taak van de gemeente. De dagelijkse praktijk in gemeenten is echter over het 

algemeen dat een bedrijventerrein na uitgifte aan zijn lot wordt overgelaten. Dit wordt 

passief beheer genoemd (Spit & Zoete, 2003, p.92).  

 

Met voldoende onderhoud, beheer en handhaving had het oorspronkelijke gebruik van het 

terrein bij technische veroudering bewaard kunnen blijven (BLM, 2001, p.22).  

 

2.1.2 Economische veroudering 

Rond het begrip economische veroudering is de verwarring groot (Korteweg, 2002, p.24). 

Kortweg zelf noemt de economische veroudering ook wel de functionele veroudering. 

Waarbij functionele veroudering bijvoorbeeld optreedt als er een nieuwer pand ergens 

anders wordt opgeleverd (Korteweg, 2002). Functionele veroudering is volgens de 

Engelse literatuur: “The fabric is no longer suited for the function for which it was 

designed, or is used, in accordance with contemporary standard or requirements of the 

occupier or potential occupiers” (Lichfield, 1988, p.23). Bij deze benadering komt het 
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meer overeen met de „economische veroudering‟ zoals gedefinieerd door de BLM (2001). 

Daar wordt namelijk gesteld dat economische veroudering gaat over de achterhaalde 

opzet van het terrein. Een groeiende dienstensector zoals wij de afgelopen jaren hebben 

gezien leidt bijvoorbeeld tot meer behoefte aan locaties met „allure‟ (BLM, 2001). 

Kruijt (1974) stelt dat voor de woningbouw de economische veroudering gezien kan 

worden als een verminderde vraag naar een bepaalde woning, doordat er nieuwere typen 

beschikbaar komen in een aantrekkelijkere buurt. Niet de woningen zelf, maar de markt 

verandert. Baum (1991, p.57) spreekt van „environmental obsolescence‟, volgens hem 

betreft economische veroudering de vermindering van de bruikbaarheid van een terrein, 

door de achteruitgang van de locatie. De vraag van de locatie voldoet niet meer aan de 

wensen van de ondernemers (Baum, 1991).  

In dit onderzoek wordt een combinatie van deze factoren: de verminderde vraag voor een 

bedrijventerrein van de markt door veranderende eisen van ondernemers als uitgangspunt 

genomen voor economische veroudering.  

 

In tegenstelling tot de technische veroudering is bij economische veroudering het tij niet 

meer te keren door bijvoorbeeld de gemeente. Beheer en onderhoud voldoen niet om de 

problemen van economische veroudering op te lossen. Het terrein moet worden aangepast 

aan nieuwe vormen van gebruik en aan nieuwe gebruikers (BLM, 2001, p.22).  

 

Economische vraag heeft betrekking op de verminderde vraag voor een bedrijventerrein 

door veranderende eisen van ondernemers. Economische veroudering heeft zowel 

betrekking op de terreinkenmerken (zichtlocatie/kantoorruimte/staat interne 

bereikbaarheid) als voor liggingskenmerken (externe bereikbaarheid).  

 

Terreinkenmerken 

Ondernemers zijn meer belang gaan hechten aan de representativiteit van de gebouwen en 

van de bedrijfsomgeving (Dinteren, 2007). Achterliggende oorzaken zijn onder meer de 

ontwikkeling naar een hoogwaardige kenniseconomie en de hogere toegevoegde waarde 

bij bedrijven (Dinteren, 2008, p.29). Deze verandering is het gevolg van een 

veranderende en flexibelere bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering, als reactie op 

technologische en economische ontwikkelingen en toegenomen concurrentie (Kortweg, 

2002, p.26). In het onderzoek van Meester & Pellenbarg (2007) is gecorrigeerd voor 

sector. Zij vinden dat vooral in de zakelijke dienstverlening de uitstraling van belang is. 

Bij transportbedrijven is de uitstraling van een terrein juist minder van belang. Het 

percentage dat infrastructuur van belang vindt, ligt minder hoog in de zakelijke 

dienstverlening, dan bij andere sectoren.  

 

Onder de economische veroudering van het terrein kan bijvoorbeeld verstaan worden 

onvoldoende parkeerruimte op de kavel of in de publieke ruimte en problemen met de 

bereikbaarheid als gevolg van de parkeercongestie (Lichfield, 1988, p.23).  

 

Liggingskenmerken 

Lichfield (1988, p.23) spreekt over „locational obsolescence‟ of „locational change‟ 

wanneer de omgeving van een terrein veranderd aan de oorspronkelijke functie. De 

oorspronkelijke functie van een terrein is verloren gegaan, omdat bijvoorbeeld de 

gangbare ontsluiting is veranderd. Het verschil in ontsluiting is goed te zien in tabel 2.1 
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 Tabel 2.1 Veranderende locatiefactoren in verschillende perioden 

 Voor 1900 1910-1940 1950-1980 Na 1985 

Ontsluiting Vaak functie 

verloren, door 

woningbouw 

Meeste terreinen 

aan water of spoor 

gelegen, ontsluiting 

over weg niet 

optimaal 

Goed aangesloten 

op het 

hoofdwegennet, 

vaak een 

spooraansluiting 

Goed aangesloten 

op de snelweg, niet 

gelegen aan spoor 

of water 

     

Bron: Louw e.a., 2000: bewerking door auteur.  

 

In BLM (2001, p.24) staat het volgende voorbeeld van economische veroudering: 

“Bij de opkomst van de industrie waren spoor- en waterwegen de belangrijkste dragers 

voor goederenvervoer. De oudste bedrijventerreinen werden dan ook aangelegd met een 

stamspoor en een binnenvaartkade. Later ging de markt over op vervoer over de weg en 

raakten goederenlijnen en kaders in onbruik. De bedrijven op deze bedrijventerreinen 

maakten uitsluitend nog gebruik van wegvervoer. De oude spoor- en waterverbindingen 

lagen daarbij in de weg.” 

 

2.1.3 Maatschappelijke veroudering 

Bij maatschappelijke veroudering zijn aangescherpte milieuregels de reden van de 

veroudering. De gewijzigde regelgeving kan gezien worden als de neerslag van nieuwe 

maatschappelijke normen, bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsomstandigheden, milieu 

en veiligheid (BLM, 2001, p.23). Bij maatschappelijke veroudering gaat het alleen om de 

terreinkenmerken. Korteweg (2002) rekent deze vorm van veroudering tot de 

economische veroudering. Hij spreekt hierbij over veroudering door institutionele 

factoren. “Wettelijke maatregelen met betrekking tot veiligheid en 

arbeidsomstandigheden kunnen bewerkstelligen dat een pand niet langer zonder meer 

bruikbaar is voor de huidige functie” (Korteweg, 2002, p.30). In de Engelstalige 

literatuur wordt gesproken van „legal obsolescence‟ (Lichfield, 1988; Baum,, 1991).  

 

2.1.4 Ruimtelijke veroudering 

Bij ruimtelijke veroudering gaat het er vooral om dat de geografische omgeving van het 

terrein veranderd is. Hierdoor komt de functie van het bedrijventerrein in het gedrang. Bij 

ruimtelijke veroudering kan het voorkomen dat het terrein op alle andere punten nog goed 

scoort, maar dat de omgeving het terrein niet accepteert. Meestal gaat het om nieuwe 

woongebieden om bestaande bedrijventerreinen (BLM, 2001). 

Opvallend is dat Kortweg (2002) de ruimtelijke veroudering niet noemt, dit komt 

waarschijnlijk omdat de kantorenmarkt met deze vorm van veroudering minder te maken 

heeft, dan de bedrijventerreinenmarkt, waarbij de emissies en geluids- en verkeersoverlast 

een grotere rol spelen. Ruimtelijke veroudering komt tot uiting in de liggingkenmerken 

van een terrein.  
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2.2 Operationalisering van de verschillende dimensies van veroudering 

In de vorige paragraaf is al aandacht besteed aan de verschillende typen veroudering. De 

indicatoren die gebruikt kunnen worden om de verschillende typen te meten komen in 

deze paragraaf aan bod. Allereerst wordt er in onderstaande tabel een overzicht gegeven 

van de factoren die een rol spelen bij veroudering, daarna worden de indicatoren per type 

genoemd.  

 

 Tabel 2.2 Factoren van veroudering naar type veroudering 

Technische 

veroudering 

Economische 

veroudering 

Maatschappelijke 

veroudering 

Ruimtelijke 

veroudering 

- Representativiteit van 

het totale terrein
1,2 

- Representativiteit 

gebouwen
1,2 

- Representativiteit 

openbare ruimte
2 

- Eigenheid
3 

 

- Formule
3
 (type 

bedrijvigheid) 

- Verontreiniging
3 

 

- Autobereikbaarheid
1 

- Parkeermogelijkheden
1 

- Functionaliteit van 

gebouwen
1 

- Toegang met andere 

vervoersmiddelen
3 

- Toegang met andere 

vervoersmiddelen
3 

-Functionaliteit van de 

gebouwen
1 
(flexibiliteit) 

- Attractiviteit
2 

- Lay-out van het terrein
1 

- Ontsluiting 

 

- Criminaliteitspreventie
1 

- Wetgeving
2 

- Management 

 

- Voldoende ruimte
1 

- Inpassing in de 

omgeving
1 

    

1) Van Dinteren, 2008    3) Hooijmeijer, 2000   5) Heijde e.a., 2008 

2) BLM, 2000    4) RPD, 2000 

 

2.2.1 Technische veroudering 

Bij technische veroudering gaat het er vooral om dat het terrein en de opstallen die daarop 

gevestigd zijn zelf achteruit gaan, bijvoorbeeld door de tijd, het weer en verkeer. 

Daarnaast kan de formule van het bedrijventerrein verouderd zijn, doordat de 

oorspronkelijke bedrijven zijn weggetrokken en het handhavingsbeleid niet nageleefd is 

(BLM, 2000). Door eerder gebruik kan de grond waarop een bedrijventerrein gevestigd is 

vervuild zijn. Ook kan de formule van het bedrijventerrein dusdanig aangetast zijn door 

gebruik van het bedrijventerrein door bedrijven waarvoor het terrein in eerste instantie 

niet aangelegd was.  

 

In onderstaande tabel zijn deze factoren te zien, samen met de indicatoren die gebruikt 

zijn in dit onderzoek. Indicatoren van de technische veroudering bevat alleen 

terreinkenmerken.  
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 Tabel 2.3 Factoren en indicatoren van technische veroudering op bedrijventerreinen 

Factoren Indicatoren 

Formule
2
 Panden passen bij de bedrijven gevestigd op het terrein 

Verontreiniging  De bodem is niet vervuild 

Representativiteit van het totale terrein
1
 (geheel 

van gebouwen, groen, water, landscaping)  

 

De gebouwen zien er verzorgd uit
1 

Groen aanwezig 

Het groen ziet er verzorgd uit
1
: 

 Gras is gemaaid 

 Geen dode bomen/ struiken 

 Struiken gesnoeid 

Indien water aanwezig:  

 stinkt niet 
 

 geen zwerfafval in water
1 

Vandalisme: 

 Geen graffiti aanwezig 

 Geen sporen vandalisme opstallen 

 Geen sporen vandalisme openbare ruimte 

Geen zwerfafval
1 

Representativiteit van de gebouwen
1
  

 

De gebouwen zijn geverfd
1 

De gebouwen vertonen geen rottingsverschijnselen
 

Uitbreidingen sluiten aan bij de stijl van het hoofdgebouw
1 

De uitbreidingen zijn logisch 

Naamborden zijn leesbaar en zien er verzorgd uit.  

Representativiteit van de openbare ruimte
2
 staat infrastructuur

4 

gescheiden rijbanen 

voetgangersstructuur 

geen losliggende of ontbrekende tegels voetgangersstructuur 

geen losliggende of ontbrekende tegels weginfrastructuur 

geen gaten in asfalt 

De gebouwen sluiten qua bouwstijl op elkaar aan 

Eigenheid
3
  Het terrein heeft een eigen stijl 

  
1) Van Dinteren (2008)    3) Hooijmeijer (2000) 

2) BLM (2000)     4) Heijde e.a., (2008) 

 

2.2.2 Economische veroudering 

Bij economische veroudering vermindert de bruikbaarheid van een locatie omdat de eisen 

van ondernemers in de tijd veranderen. De vraag van de locatie voldoet niet meer aan de 

wensen van ondernemers (Baum, 1991). Door de tijd heen zijn bijvoorbeeld de eisen aan 

de bereikbaarheid, de functionaliteit en de mobiliteit verandert waardoor er andere eisen 

aan bedrijventerreinen gesteld zijn. De economische veroudering heeft ook betrekking op 

de aantrekkingskracht die een bedrijventerrein heeft op ondernemers. De economische 

veroudering kent zowel terrein- als liggingskenmerken.  

 

De terreinkenmerken zijn in onderstaande tabel 2.4 cursief gedrukt, de 

liggingskenmerken zijn normaal gedrukt.  
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 Tabel 2.4 Factoren en indicatoren van economische veroudering op bedrijventerreinen 

Factoren Indicatoren 

Autobereikbaarheid
1
  

 

Bewegwijzering naar het terrein
5 

Bewegwijzering op het terrein
5 

Reisduur vanaf hoofdweg 

Reisduur vanaf snelweg 

Veilige verkeerssituatie 

Bereikbaarheid intern
4
  

Bereikbaarheid extern
4
  

Plattegrond op terrein
5 

Parkeermogelijkheden
1,4

  

 

Auto‟s/ Vrachtauto‟s  

Parkeren op eigen kavel 

Inpandig parkeren 

Parkeren in parkeervakken openbare weg 

Geen parkeren in openbare ruimte 

Toegang met andere vervoersmiddelen
3 
 

 

Bereikbaarheid fiets
4
  

Bereikbaarheid OV 

Keerruimte voor vrachtwagens 

Functionaliteit van de gebouwen
1
 (flexibiliteit)  

 

Buiten opslag afgeschermd 

Ruimte voor uitbreidingen op de kavel 

Bedrijfsgebouw is niet gebonden aan één bedrijf 

Meerlagige bebouwing voor kantoorfunctie 

Attractiviteit
3
 

 

Park of ander groen aanwezig 

Sportvoorzieningen
1
 

Kinderopvang 

Supermarkt 

Cafetaria 

Leegstand 

Lay-out van het terrein
1,4

 (situering van gebouwen, 

breedte van de wegen, wel of geen voetgangers- en 

fietspaden) 

 

Gebouwen staan met de voorkant naar de weg 

Gebouwen zijn zichtbaar vanaf de weg 

De groenvoorzieningen hebben een structuur 

De wegen zijn breed genoeg voor twee auto’s 

De wegen hebben een middenlijn 

Er zijn losgelegen fietsstructuren aanwezig 

Er zijn losgelegen voetgangersstructuren aanwezig. 

Kavelindeling  

Entrees
4 

Ontsluiting Aanwezigheid Spoor 

Aanwezigheid Kade 

Ligging aan hoofdweg 

Ligging aan snelweg 

  
1) Van Dinteren (2008); 2) BLM (2000); 3) Hooijmeijer (2000); 4) Heijde e.a., (2008); 5) Locatie Monitor (2009) 
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2.2.3 Maatschappelijke veroudering 

Bij maatschappelijke veroudering zijn aangescherpte milieuregels de reden van de 

veroudering. De gewijzigde regelgeving kan gezien worden als de neerslag van nieuwe 

maatschappelijke normen, bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsomstandigheden, milieu 

en veiligheid (BLM, 2001, p.23). De bruikbaarheid van een terrein neemt af doordat de 

regels veranderd zijn. Bij maatschappelijke veroudering spelen alleen terreinkenmerken 

een rol. De factoren die van belang zijn bij maatschappelijke veroudering zijn 

weergegeven in onderstaande tabel 2.5.  

 

 Tabel 2.5 Factoren en indicatoren van maatschappelijke veroudering op bedrijventerreinen 

Factoren Indicatoren 

Criminaliteitspreventie
1
 

 

Bewakingscamera‟s 

Security 

Parkmanagement 

Wetgeving
2
  

  
1) Van Dinteren (2008)    2) BLM (2000) 

 

2.2.4 Ruimtelijke veroudering 

Bij ruimtelijke veroudering gaat het er vooral om dat de geografische omgeving van het 

terrein veranderd is. Hierdoor komt de functie van het bedrijventerrein in het gedrang 

(BLM, 2000). Het terrein moet voldoende geschikte ruimte hebben, goed zijn ingericht en 

goed ontsloten zijn voor de verschillende functies. Daarnaast moet bekeken worden of de 

ruimte ook optimaal gebruikt wordt (RPD, 2000). Daarnaast speelt ook nog de inpassing 

in de omgeving. De ligging van het terrein ten opzichte van woonwijken en ten opzichte 

van het groen. De ruimtelijke veroudering kent zowel terrein- als liggingskenmerken. In 

onderstaande tabel zijn de terreinkenmerken cursief gedrukt. De ligginskenmkerken zijn 

normaal gedrukt.  

 

 Tabel 2.6 Factoren en indicatoren van ruimtelijke veroudering op bedrijventerreinen 

Factoren Indicatoren 

Voldoende ruimte
1 

 

Uitbreidingsmogelijkheden bedrijven 

Lege kavels 

Tekort aan ruimte 

Inpassing in de omgeving
1 

 

Ligging in woonwijk 

Ligging in groen 

Overgang 

Omgevingsdichtheid (personen/km2) 

  
1) Van Dinteren (2008) 
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2.3 Mate van veroudering 

De berekening van de veroudering gebeurt door de indicatoren per type veroudering te 

beoordelen op het al dan niet aanwezig zijn op een terrein. De maximale score op de mate 

van veroudering voor de verschillende typen veroudering kan hierbij behaald worden 

door op alle punten een 10 voor de mate van veroudering te behalen. De minimale mate 

van veroudering is daarna per verouderingtype vastgesteld op 0. Een terrein wat op alle 

onderdelen slecht in orde is, heeft als score 10 en is dus zwaar verouderd. Hoe slechter 

een terrein voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd, hoe meer het verouderd is, en 

hoe dichter de score van een terrein naar de 10 zal stijgen. De scores voor de 

verschillende typen veroudering zal gemiddeld en gewogen worden, om de totale score 

op veroudering vast te stellen.  

 

De mate van veroudering wordt vastgesteld aan de hand van drie subonderdelen. Ten 

eerste wordt de veroudering die gevonden is doormiddel van beschrijvende statistiek uit 

de doeken gedaan. Daarna wordt gekeken of deze een normale verdeling volgt, om te 

kijken of de uitspraken algemeen geldig zijn. De mate van veroudering zal moeilijk vast 

te stellen zijn, aangezien een cijfer moeilijk te interpreteren is. Om dit probleem te 

omzeilen wordt gekeken naar de oplossing per score op veroudering die nodig zal zijn om 

het terrein weer goed in de markt te zetten. 

 

Mate van veroudering op de dimensies van veroudering
1
 

De verschillende dimensies van veroudering kennen verschillende gemiddelden. Deze 

zijn te zien op onderstaande tabel 2.7. Deze gegevens zijn alleen geldig voor de 

bedrijventerreinen in de steekproef.  

 

 Tabel 2.7 Gemiddelde mate van veroudering op de vier typen veroudering 

Type veroudering Technische  Economische  Maatschappelijke Ruimtelijke 

Gemiddelde score 2,21 4,05 2,68 2,74 

     

 

De bedrijventerreinen binnen deze steekproef kennen vooral een economische 

veroudering. Dit houdt in dat de vraag naar een bepaald type terrein terugloopt, waardoor 

er bijvoorbeeld leegstand ontstaat.  

 

Gemiddelde score op veroudering 

Veroudering komt op Nederlandse bedrijventerreinen in verschillende gradaties voor. Een 

bedrijventerrein is niet opeens verouderd, maar het volgt een proces waarbij het 

langzamerhand steeds verder verouderd raakt.  

 

Het is daarom moeilijk een vaste grens te stellen over wanneer een bedrijventerrein écht 

verouderd is. Er kan wel worden vastgesteld wanneer een bedrijventerrein bepaalde 

aanpassingen nodig heeft om beter te kunnen functioneren. Deze aanpassingen kunnen 

zijn een face-lift, een herstructurering of een transformatie. Deze kunnen globaal worden 

weergegeven in een grafiek.  

                                                      
1
 De SPSS uitvoertabellen en analyses zijn terug te vinden in de Bijlagen paragraaf 7.1. 
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 Figuur 2.1 Mate van veroudering en nodige maatregelen 

 
 

In deze grafiek zijn alle gemiddelde scores van de onderzochte bedrijventerreinen te zien, 

op de vier dimensies te zien. De 56 onderzochte bedrijventerreinen scoren gemiddeld een 

3,4 op veroudering. De laagst behaalde score is een 1,0, de hoogste score is een 7,6. Er 

zijn drie terreinen die hoger dan een zes scoren op de gemiddelde score van de vier 

dimensies van veroudering. Dit is 5,3% van alle bedrijventerreinen.  

 

De bedrijventerreinen die hoger dan een zes hebben gescoord, zijn in die mate verouderd 

dat er minimaal een zware herstructurering nodig is om deze bedrijventerreinen weer 

goed te laten functioneren. Er is sprake van veel leegstand en verwaarlozing. Er zouden 

panden compleet gerenoveerd moeten worden, en kavels heringedeeld moeten worden om 

deze bedrijventerreinen weer goed in de markt te zetten. 

 

 Figuur 2.2 Verouderde bedrijventerreinen: links bedrijventerrein Elst in Rhenen; rechts Gembo-terrein in Amsterdam 

 

Per bedrijventerrein zal verschillen wat de mogelijkheden zijn in de verschillende fasen 

van veroudering. Daarom kunnen er voor bepaalde oplossingen geen harde grenzen 

aangegeven worden. Zoals te zien is op bovenstaande figuur 2.1 kunnen de meeste 

bedrijventerreinen in Nederland geholpen worden met een facelift of met 

herstructurering. Voor sommige bedrijventerreinen is het echter écht te laat, zij zullen een 

transformatie nodig hebben.  
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Bedrijventerreinen in het groen hebben maximaal een facelift nodig om het 

bedrijventerrein goed te laten functioneren. In de meeste gevallen zal er echter op de 

korte termijn slechts het onderhoud aan de panden bijgehouden moeten worden. Bij 

bedrijventerreinen in het geel is een herstructurering een passende oplossing. Het 

bedrijventerrein functioneert hier op bepaalde punten niet meer, maar met een goede 

opknapbeurt kan het bedrijventerrein nog een lange tijd mee. 

 

De resultaten over het gemiddelde op de dimensies van veroudering van de 

bedrijventerreinen uit de steekproef gelden voor alle bedrijventerreinen in Nederland. De 

mate van veroudering op Nederlandse bedrijventerreinen is gelijk aan de resultaten uit de 

steekproef, de verdeling is normaal over de populatie verdeeld (sig. 0,009).  

 

 

2.4 Spreiding van de score veroudering
2
 

Om iets te kunnen zeggen over het verloop van het verouderingsproces in de tijd is de 

spreiding van de score op veroudering van belang. Wanneer er sprake is van een lineair 

verband spelen zich er geen zichzelf versterkende processen af op het dit type 

veroudering, wanneer er sprake is van een abrupte d in de score op veroudering is er 

sprake van een zichzelf versterkend proces.  

 

2.4.1 De spreiding op technische veroudering 

De technische veroudering is vaak het gevolg van achterstallig onderhoud van zowel de 

openbare ruimte als de opstallen. Op onderstaande figuur 2.3 zijn de scores van alle 

bedrijventerreinen te zien op de technische veroudering.  

 

 Figuur 2.3 De spreiding van de score op technische veroudering 
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De laagste behaalde mate van veroudering die behaald is op de technische veroudering is 

een 0,0. De hoogste mate van technische veroudering is een 8,9. De verdeling is negatief 

scheef wat blijkt uit de bovenstaande grafiek. Tot de score van een 3,5 gaat de 

veroudering heel geleidelijk, daarna stijgt de lijn zeer sterk. Op de bedrijventerreinen die 

                                                      
2
 De SPSS uitvoertabellen en analyses zijn terug te vinden in de Bijlagen paragraaf 7.2. 
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hoger scoren dan deze waarde is de spreiding heel groot (van een 3,5 tot 8,9). Dit 

betekent dat deze bedrijventerreinen over het algemeen niet slechts op één indicator 

slecht scoorde, maar dat deze bedrijventerreinen op meerdere indicatoren niet of slecht 

hebben gescoord. De aanname dat er zich op een bedrijventerrein processen afspelen die 

zichzelf versterken kan hiermee worden bevestigd. Wanneer een bedrijventerrein eenmaal 

aftakelt, gaat het snel achteruit.  

 

2.4.2 Spreiding op de economische veroudering 

De economische veroudering draait om een achterhaalde opzet van het terrein. Op figuur 

2.4 is de spreiding van de score op de economische veroudering te zien.  

 

 Figuur 2.4 De spreiding van de score op economische veroudering 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

M
a
te

 v
a
n

 e
c
o

n
o

m
is

c
h

e
 v

e
ro

u
d

e
ri

n
g

 
De laagst behaalde mate van economische veroudering is een 1,5 de hoogst behaalde 

score is een 6,8. De score op de economische veroudering verloop vrij regelmatig over de 

verschillende bedrijventerreinen. Dit houdt in dat de economische veroudering vrij 

geleidelijk over de tijd plaatsvindt. Economische veroudering houdt in dat de vraag naar 

een bepaald bedrijventerrein afneemt over de tijd. Het is daarom niet vreemd dat de score 

op de economische veroudering vrij geleidelijk verloopt. De vraag naar een 

bedrijventerrein neemt geleidelijk af, eerst in de hoogwaardige industrieën, vervolgens in 

de laagwaardigere industrieën.  

 

2.4.3 Spreiding op maatschappelijke veroudering 

Bij maatschappelijke veroudering is de aangescherpte wetgeving de reden van de 

veroudering van bedrijventerreinen. Op figuur 2.5 is de spreiding op de maatschappelijke 

veroudering te zien. Doordat de maatschappelijke veroudering slechts op vier indicatoren 

bekeken wordt is de score op dit type veroudering niet zo geleidelijk als op de andere 

verouderingstypen.  
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 Figuur 2.5 De spreiding van de score op maatschappelijke veroudering 
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De hoogst behaalde mate van maatschappelijke veroudering is een 6,66, de laagst 

behaalde mate van veroudering is een 0. De meeste bedrijventerreinen scoorden een 3,33 

op dit type veroudering. Dit houdt in dat zij „normaal‟ functioneren onder de huidige 

wetgeving. Bedrijventerreinen die hoger scoren op dit type veroudering worden over het 

algemeen beter beveiligd dan bedrijventerreinen die een 3,33 scoren. Slechts één 

bedrijventerrein kon niet meer functioneren als zodanig doordat de wetgeving veranderd 

was.  

 

2.4.4 Spreiding op ruimtelijke veroudering 

Bij ruimtelijke veroudering gaat het om de ruimtelijke omgeving van het terrein die 

veranderd is. Hierdoor komt de functie van bedrijventerrein in het gedrang. Op 

onderstaande figuur 2.6 is de spreiding van de ruimtelijke veroudering te zien.  

 

 Figuur 2.6 Spreiding op de ruimtelijke veroudering 
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De hoogste mate op veroudering die behaald is op de ruimtelijke veroudering is een 6,4, 

de laagste mate van ruimtelijke veroudering is een 0. De ruimtelijke veroudering van 

bedrijventerrein verloop geleidelijk. Dit houdt in dat er zich vrijwel geen zichzelf 

versterkende processen voordoen op het gebied van ruimtelijke veroudering. De ligging 

van het bedrijventerrein verandert niet opeens, maar dit is een geleidelijk proces.  
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2.4.5 Conclusie 

Alleen op het gebied van de technische veroudering spelen zichzelf versterkende 

processen een rol. De andere spreidingsgrafieken laten zien dat de veroudering en de 

score op de veroudering lineair met elkaar samenhangen. De technische veroudering gaat 

over de om het onderhoud van zowel de panden als de openbare ruimte. Het is niet 

verwonderlijk dat hier een zichzelf versterkend proces optreedt. De „incentive‟ voor een 

ondernemer of een gemeente op een terrein wat niet verzorgd is, is lager dan op een 

terrein waar alles piekfijn in orde is.  

 

Wanneer een bedrijventerrein eenmaal in een negatieve spiraal zit qua uitstraling van de 

openbare ruimte en de gebouwen gaat het aanzicht van het bedrijventerrein hard achteruit. 

Dit terwijl de vraag naar een bedrijventerrein (de economische veroudering) en de 

ruimtelijke omgeving van het terrein (ruimtelijke veroudering) niet met dezelfde snelheid 

achteruit gaat. Dit betekent dat de uitstraling van een terrein wel snel achteruit gaat, maar 

dat de bedrijven die op een terrein gevestigd zijn, niet gelijk weg zullen trekken. Een 

statische benadering (een benadering die alleen kijkt naar de kwaliteit van het terrein) zal 

daarom tekort schieten. De veroudering is meer dan alleen het verlies van kwaliteit op een 

terrein.  
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3 Ouderdom en veroudering3 

In het eerste hoofdstuk werd verondersteld dat bedrijventerreinen niet een lineaire lijn 

volgen tussen veroudering en de ouderdom van een terrein, maar dat een bedrijventerrein 

meer een s-curve volgt. In dit hoofdstuk wordt deze veronderstelling getoetst.  

 

Zoals in paragraaf 1.5 werd genoemd zijn er verschillende generaties bedrijventerreinen, 

gebaseerd op stichtingsdatum. Het oudste bedrijventerrein in deze analyse is 53 jaar oud, 

het jongste bedrijventerrein is 2 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de 

bedrijventerreinen in deze analyse is 21,5 jaar.  

 

In onderstaande figuur 3.1 is de leeftijd afgezet tegenover de mate van veroudering van 

de bedrijventerreinen. In de grafiek is tevens een lijn opgenomen, die de veroudering als 

lineair aan de leeftijd weergeeft.  

 

 Figuur 3.1 Leeftijd van een bedrijventerrein en de samenhang met de veroudering 

 
 

Zoals in de bovenstaande grafiek te zien is, volgt de veroudering van bedrijventerreinen 

niet de rechtevenredige lijn die wordt verondersteld door de meeste onderzoekers. Het 

verband tussen de leeftijd van bedrijventerreinen en de veroudering is niet volledig. De 

veroudering volgt inderdaad een s-curve. Op onderstaande figuur 3.2 is te zien dat een 

                                                      
3
 De SPSS uitvoertabellen en analyses zijn terug te vinden in de Bijlagen paragraaf 7.3. 
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bedrijventerrein eerst een introductiefase kent, waarbij het bedrijventerrein haast niet 

verouderd. Vervolgens vindt er een versnelling in de veroudering plaats. Deze versnelling 

treedt ongeveer op rond het 35
ste

 levensjaar van een bedrijventerrein, maar dit is per 

specifiek terrein verschillend, doordat zij een ander technologisch traject doorlopen 

hebben (padafhankelijkheid). 

 

 Figuur 3.2 Veroudering van bedrijventerreinen en de s-curve 

  
 

Het verband tussen de mate van veroudering en de leeftijd van een terrein kan ook 

worden weergegeven in een formule:  

 

Mate van veroudering = 2,127 + 0,057 * Leeftijd in jaren 

 

Deze formule verklaart 38,2% van de veroudering van bedrijventerreinen. Ook hieruit 

blijkt dat het verband tussen de mate van veroudering en de leeftijd in jaren onvolledig is.  

 

Een verklaring voor het niet volledige verband tussen leeftijd en veroudering zou kunnen 

zijn dat niet alle bedrijventerreinen gelijk zijn in bijvoorbeeld de terrein- of 

liggingskenmerken. Een toevoeging van deze kenmerken zou meer van de veroudering 

van bedrijventerreinen moeten verklaren dan alleen de leeftijd doet.  

 

Daarnaast kan wellicht een verklaring gevonden worden in de dynamische benadering. 

Deze benadering is gebaseerd op de evolutionaire benadering en is nieuw in het 

onderzoek naar de veroudering van bedrijventerreinen.  

 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de terrein- en liggingskenmerken 

en de dynamische benadering als verklaring voor het onvolledige verband tussen 

veroudering en leeftijd behandeld. 
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4 Terrein- en liggingskenmerken 

4.1 Inleiding 

De veroudering van bedrijventerreinen hangt niet lineair samen met de leeftijd van een 

terrein. De afwijkingen vanaf deze lijn zouden verklaard kunnen worden door terrein- en 

liggingskenmerken. In dit hoofdstuk wordt gekeken of de afwijkingen van het verband 

tussen de leeftijd en de ouderdom verklaard kunnen worden door de terrein- en 

liggingskenmerken van een bedrijventerrein. 

 

 

4.2 Samenhang van de dimensies van veroudering (correlatie)
4
 

In dit onderzoek wordt gesproken van vier dimensies van veroudering, die mogelijk met 

elkaar samenhangen. De samenhang tussen twee soorten metingen kan in de statistiek 

gemeten worden aan de hand van een correlatie. Een perfect verband tussen twee 

variabelen heeft als uitkomst 1, bij een uitkomst van 0 is er geen verband gevonden. Een 

correlatie kan ook worden weergegeven in een correlatiematrix. Een perfect verband 

volgt een lineaire lijn (zie figuur 4.1) 

 

 Figuur 4.1 Een perfect verband in de correlatiematrix 

  
 

Wanneer er sprake is van een zwakker verband zullen de punten die gevonden zijn op de 

verschillende dimensies van veroudering sterker van elkaar en de lineaire lijn afwijken. 

De sterkte van het verband zal dichter naar de 0 toe komen te liggen. Bij een sterke 

                                                      
4
 De SPSS uitvoertabellen en analyses zijn terug te vinden in de Bijlagen paragraaf 7.4  
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samenhang tussen twee dimensies van veroudering, meten deze twee dimensies hetzelfde. 

Deze kunnen dan gecombineerd worden en in het verdere onderzoek als één variabele 

gezien worden.  

 

Er zijn in dit onderzoek zes correlatiematrixen uitgevoerd. Zodat de samenhang van alle 

dimensies van veroudering met elkaar kan worden vergelijken (zie tabel 4.1).   

 

 Tabel 4.1 In dit onderzoek uitgevoerde correlatiematrixen 

 Technische  Economische  Maatschappelijke  Ruimtelijke  

Technische      

Economische  1    

Maatschappelijke  2 4   

Ruimtelijke  3 5 6  

     

 

Uit de correlatiematrixen blijkt dat drie van de vier  dimensies van veroudering nauw met 

elkaar samen hangen. Technische veroudering en economische veroudering hangen het 

sterkst met elkaar samen. Dit betekent dat de vraag naar het terrein een sterk verband 

heeft met de uitstraling van de gebouwen en de openbare ruimte. De wetgeving hangt 

samen met hoe het terrein eruit ziet, en de vraag naar het terrein.  

 

De ruimtelijke veroudering is een onafhankelijke variabele. De omgeving waarin het 

terrein ligt, hangt niet samen met de vraag naar het terrein, of de uitstraling van de panden 

en opstallen. De wetgeving en de omgeving van het terrein hangen ook niet samen.  

 

Door de grote samenhang van de dimensies van veroudering wordt er in dit rapport voor 

gekozen om alleen de „totale‟ veroudering te behandelen. Dit is de veroudering op de drie 

dimensies van veroudering die met elkaar samen hangen. Hier wordt tevens voor gekozen 

omdat deze gegevens gelden voor alle bedrijventerreinen in Nederland. De ruimtelijke 

veroudering wordt dus niet meegenomen in deze „totale veroudering‟. De ligging van de 

terreinen kan echter niet helemaal buiten beschouwing worden gelaten, het kan de 

verklarende factor zijn van de afwijking van de lineaire lijn tussen veroudering en de 

leeftijd van het terrein. Daarom wordt de ligging van de terreinen in paragraaf 4.3 

uitgewerkt. 

 

4.3 Terreintype en ligging - veroudering
5
 

Omdat de ruimtelijke veroudering niet samenhangt met de andere vormen van 

veroudering en niet verder meer wordt behandeld in dit rapport, wordt in deze paragraaf 

bekeken of de ruimte een verklarende factor is bij de afwijking van het onvolledige 

verband tussen leeftijd en veroudering. Er wordt in deze paragraaf gekeken naar het 

terreintype, gevolgd door de ligging van een terrein. De ligging wordt onderscheiden in 

Randstad en niet-Randstad en stedelijk en niet stedelijk. In de volgende subparagrafen 

worden deze onderdelen behandeld.  

 

                                                      
5
 De SPSS uitvoertabellen en analyses zijn terug te vinden in de Bijlagen paragraaf 7.5 
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4.3.1 Terreintype beschrijving 

Er worden veel verschillende indelingen gehanteerd om bedrijventerreinen te 

karakteriseren. De meest gangbare is een indeling aan de hand van de functie of de 

activiteit van de bedrijven op het terrein (Spit & Zoete, 2003). Bij deze typering wordt 

onderscheid gemaakt naar de bedrijvigheid op een terrein, maar ook naar de ontsluiting 

van een terrein. Ze leggen een relatie tussen typen bedrijvigheid en locatiekenmerken 

(Louw e.a., 2004). De veronderstelling daarbij is dat er een verband bestaat tussen het 

type bedrijvigheid op het terrein en de locatie-eisen die zij stellen. Zo hebben terreinen 

met veel zware industrie een minder representatieve omgeving nodig dan bedrijven die 

veel klanten op bezoek krijgen, en zich bezighouden met hoogwaardigere producten 

(Louw e.a., 2004, p.61). 

 

De volgende typen worden in IBIS (2009) onderscheiden: zware industrieterreinen, 

zeehaventerreinen, hoogwaardige bedrijvenparken, gemengde terreinen en 

distributieparken (IBIS, 2009).  

 

De bovenstaande indeling van IBIS is echter niet vrij van kritiek. Het leeuwendeel van de 

bedrijventerreinen 84,9% valt namelijk in de groep gemengde terreinen. Daarnaast wordt 

niet door alle provincies dezelfde hantering aangehouden. En geldt de registratie voor het 

grootste gedeelte van het terrein (Traa & Hamers, 2007, p.12). Er is echter nog geen 

andere alternatieve verdeling gevonden. Doordat de indeling zoals die gebruikt wordt 

door IBIS het meest gangbare is (zie bijv. Gemeente Utrecht, 2006), wordt deze verdeling 

ook in dit onderzoek gebruikt.  

 

Zeehaventerreinen 

Bij behoefteramingen worden zeehaventerreinen vaak als een aparte categorie 

gehanteerd. De meeste cijfers over bedrijventerreinen zijn daarom exclusief 

zeehaventerreinen. Dit heeft een aantal redenen: ten eerste zijn zeehaventerreinen qua 

omvang vaak vele malen groter dan andere bedrijventerreinen (zie tabel 4.2), doordat het 

veelal gaat om ruimte-extensieve activiteiten. Ten tweede komen zeehaventerreinen 

slechts in een beperkt aantal provincies voor (Louw & Hiethaar, 1999, p.4). Deze 

provincies zijn Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Groningen en Friesland. In de 

provincies Groningen en Friesland beslaan de zeehaven terreinen zelfs meer dan de helft 

van het aanbod bedrijventerreinen. Dit komt door de regionale economische politiek uit 

de jaren zestig en zeventig, waarmee het ministerie van Economische Zaken de 

industrialisatie van perifere provincies probeerde te stimuleren (Louw e.a., 2004, p. 66).  

 

Zeehaventerreinen zijn ook vele malen groter dan alle andere typen bedrijventerreinen. 

Dit komt doordat er op zeehaventerreinen veelal ruimte-extensieve activiteiten 

plaatsvinden (Louw & Hiethaar, 1999). Door deze meer ruimte-extensieve activiteiten 

zijn de private kavels op deze terreinen groter. Daarnaast zijn op zeehaventerreinen vaak 

bedrijven met hogere hindercategorie toegestaan (IBIS, 2009). Deze bedrijven zijn veelal 

zware industrie, waarbij de uitstraling van een terrein minder van belang is (Louw e.a., 

2004). Verondersteld wordt dat de uitstraling van zeehaventerreinen minder van belang is 

dan bij de andere typen bedrijventerreinen. Ten eerste doordat op zeehaventerreinen 

veelal zware industrie geplaatst is, die veel ruimte-extensieve handelingen uitvoeren op 

een eigen kavel. De uitstraling van deze bedrijven is minder van belang. Ten tweede 
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doordat een groot deel van deze terreinen in de jaren zestig en zeventig gegrond is, 

waardoor de uitstraling verminderd is door de tijd heen. En tenslotte: doordat er slechts 

een beperkt aantal terreinen een zeehavenfunctie hebben, hebben bedrijven weinig keuze 

als het gaat om een vervangende locatie.  

 

Er is voor gekozen om zeehaventerreinen buiten beschouwing te laten in dit onderzoek, 

doordat de uitstraling van deze terreinen minder van belang wordt geacht. Daarnaast 

worden ook de terreinen waarbij de situatie niet bekend is bij dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten.  

 

 Tabel 4.2 Terreintype Nederlandse bedrijventerreinen 

 Aantal terreinen Percentage van alle 

terreinen  

Gemiddeld aantal 

hectares 

Distributieparken 61 1,7% 74,8 

Gemengde terreinen 3025 84,9% 19,1 

Hoogwaardige bedrijvenparken 130 3,7% 28,5 

Zeehaventerreinen 48 1,3% 428,0 

Zware industrieterreinen 147 4,1% 64,4 

Situatie onbekend 150 4,2% 32,6 

Totaal 3561   

  Bron: IBIS (2008): Verwerking door auteur.  

 

Zware industrieterreinen 

Terreinen waar vestiging van alle soorten bedrijvigheid is toegestaan (incl. 

milieuhinderlijke bedrijven). Het gaat hier om terreinen waar minimaal bedrijvigheid in 

hindercategorie 5 is toegestaan. Voor het overgrote deel gaat het om zwaar 

milieuhinderlijke industrie. In een enkele situatie kan het hier ook gaan om „modale 

industrie‟. Met name bedrijven met minder milieuvriendelijke activiteiten zullen 

vestiging op deze terreinen overwegen. Zeker indien afnemers of toeleveranciers 

(bijvoorbeeld recyclingbedrijven) zich hier al op bevinden. 

 

Hoogwaardige bedrijvenparken 

Terreinen die specifiek zijn bestemd voor bedrijven met hoogwaardige (productie- en of 

R&D-) activiteiten. Kenmerkend voor deze terreinen is de aanwezigheid van bedrijven uit 

de elektrotechnische industrie, instrumenten- en optische industrie en overige 

hoogwaardige industrie zoals muziekmiddelenindustrie en fotolaboratoria. Ook moet 

gedacht worden aan bedrijven uit de IT-industrie die zich specifiek richten op onderzoek 

en/of productie van IT-middelen. In enkele situaties kan er ook bedrijvigheid uit de 

voedingsmiddelenindustrie, kledingindustrie, schoen- en lederwarenindustrie, hout- en 

meubelindustrie, papier- en papierwarenindustrie, bouwmaterialen-, aardewerk- en 

glasindustrie, metaalproductenindustrie, machine-industrie, transportmiddelenindustrie, 

de bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven aangetroffen worden. Deze industrie mag 

echter niet beeldbepalend voor het terrein zijn. 

 

Gemengde terreinen 

Terreinen met een hindercategorie 1, 2, 3 of 4, bestemd voor reguliere bedrijvigheid en 

niet behorend tot de terreinen die zijn getypeerd als hoogwaardig bedrijvenpark of 
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distributiepark. Deze terreinen kennen een gevarieerd aanbod aan bedrijvigheid 

voornamelijk bestaande uit licht moderne industrie en overige („modale‟) industrie. In een 

enkele situatie kan men nog (wat) zwaar milieuhinderlijke industrie of een (klein) aantal 

transport- en distributiebedrijven aantreffen. Kenmerkend voor deze terreinen is de 

aanwezigheid van bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, textielindustrie, 

kledingindustrie, schoen- en lederwarenindustrie, hout- en meubelindustrie, papier- en 

papierwarenindustrie, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie, 

metaalproductenindustrie, machine-industrie, elektrotechnische industrie, 

transportmiddelenindustrie, instrumenten- en optische industrie, de bouwnijverheid en 

bouwinstallatiebedrijven. In mindere mate kan ook gedacht worden aan 

groothandelsbedrijven en luchthavengebonden transport- en distributiebedrijven.  

 

Distributieparken  

Terreinen die specifiek zijn bestemd voor transport-, distributie- en 

groothandelsbedrijven. Denk aan bedrijven die activiteiten ontplooien op het vlak van de 

spoorwegen, het wegvervoer en de binnenvaart. Hieronder vallen ook veem- en 

pakhuisbedrijven, expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen en 

reisbureaus waarbij het hier echter alleen gaat om die delen van de reisbureaus die de 

administratieve taken vervullen. Het gaat dus niet om de zogenaamde „frontoffices‟ van 

de reisbureaus waar men een reis boekt. 

 

Er wordt gekeken naar de gemiddelde scores van deze typen bedrijventerreinen op de 

veroudering. Vervolgens wordt gekeken of deze scores significant met elkaar verschillen.  

 

4.3.2 Terreintype resultaten 

Wanneer gekeken wordt naar de mate van veroudering op de verschillende typen 

bedrijventerreinen zijn de hoogwaardige bedrijventerreinen  het minst verouderd (2,5). 

De gemengde bedrijventerreinen zijn het meest verouderd van alle bedrijventerreinen. Zij 

hebben een mate van veroudering van 4,1 (zie figuur 4.2).  

 

 Figuur 4.2 Mate van veroudering van de verschillende terreintypen 
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Er kunnen twee groepen onderscheiden worden die qua gemiddelden hetzelfde scoren op 

veroudering. Dit zijn de gemengde terreinen en de zware industrie, als eerste groep met 

respectievelijk een 4,1 en een 4,0 als mate van veroudering, en de distributie en 

hoogwaardige bedrijventerreinen als tweede groep met respectievelijk een 2,9 en 2,5 als 

mate van totale veroudering. Dit houdt in dat er eigenlijk een tweedeling is in de 

Nederlandse bedrijventerreinen. Gemengde en zware industrieterreinen zijn over het 

algemeen meer verouderd dan de distributie en hoogwaardige bedrijventerreinen. 

 

Uitsplitsing naar distributieparken en hoogwaardige parken is een relatief nieuw begrip in 

de bedrijventerreinenplanning. Het is door het relatief nieuwe karakter van deze terreinen 

niet verwonderlijk dat zij qua populatiegemiddelde verschillen van de andere twee typen 

bedrijventerreinen. De gemengde terreinen en de zware industrieterreinen zijn over het 

algemeen een ouder type terrein, waardoor de terreinen op dit moment ook meer 

verouderd zijn.  

 

Wanneer de verschillende typen bedrijventerrein ingetekend worden in de onderstaande 

figuur 4.3 is te zien dat de gemengde terreinen over het algemeen de meeste aanpassingen 

nodig zullen hebben. De hoogwaardige bedrijventerreinen zullen de minste aanpassingen 

nodig hebben om weer optimaal te kunnen functioneren. Zij zullen over het algemeen aan 

een facelift genoeg hebben. Op de gemengde terreinen is over het algemeen een 

herstructurering noodzakelijk, in sommige gevallen is zelfs een zware herstructurering 

nodig om de problemen op het bedrijventerrein aan te pakken.  

 

 Figuur 4.3 De typen bedrijventerreinen ingetekend in de verouderingsgrafiek 

 
 

4.3.3 Randstad of niet-Randstad, stedelijk of niet- stedelijk beschrijving 

Er is in dit onderzoek een onderscheid gemaakt in „Randstad‟ en „Niet-Randstad‟. 

Aangezien de Randstad wordt gezien als “het grootste nationaal stedelijk netwerk in 

Nederland. Een groot deel van de Nederlandse bevolking woont en werkt hier. De 

Randstad is het politieke, bestuurlijke, sociale en culturele hart van Nederland én de 

belangrijkste motor van economie, logistiek, zakelijke en financiële dienstverlening en 

toerisme. Ook op het gebied van kennisindustrie en innovatie is de Randstad belangrijk. 

De Randstad is hiermee van internationale betekenis en kan zich meten met 
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grootstedelijke en metropolitane gebieden in de wereld” (Nota Ruimte: Min. VROM, 

2006). De Randstad is van groot economisch belang voor Nederland (Nota Ruimte, 

2004).VROM, 2006; SER, 2008). De grenzen van de Randstad zijn enigszins vaag. In 

verschillende beleidsdocumenten worden verschillende grenzen genoemd, waarbij in het 

ene document steden wel en in het andere document steden niet bij de Randstad horen. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat de Randstad zich uitstrekt over vier provincies, 

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Al stelt Nijmeijer in 2000 dat de 

Randstad bestaat uit de drie provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 

(Nijmeijer, 2000). Hiermee schiet Nijmeijer volgens velen tekort. Ook bij de ministeries 

wordt uitgegaan van een andere indeling dan die Nijmeijer hanteert. De Randstad wordt 

onderverdeeld in drie delen door het Rijk: “De Noordvleugel, de Zuidvleugel en de regio 

Utrecht  (provincie Utrecht en Gooi- en Vechtstreek) vormen, samen met het Groene 

Hart, de 'Randstad Holland'" (Nota Ruimte, 2004). VROM, 2006). Hierbij wordt de 

verdeling in Pieken in de Delta als volgt gemaakt:  

 “Noordvleugel Randstad (inclusief Utrecht): de provincies Noord-Holland, 

Utrecht en Flevoland. Hierin liggen de economische kerngebieden Noordvleugel 

(zone Kennemerland- Amsterdam-Almere) en Utrecht-Amersfoort-‟t Gooi. 

 Zuidvleugel Randstad: de provincie Zuid-Holland. Hierin ligt het economisch 

kerngebied Zuidvleugel (de zone Haaglanden-Rijnmond-Dordrecht)[…]  

“Op grond van hun verschillende economische profielen worden in de Randstad drie 

economische kerngebieden onderscheiden: de Noordvleugel, de Zuidvleugel en de regio 

Utrecht” (Pieken in de Delta: EZ, 2004). In „Randstad 2040‟ wordt vervolgens de 

onderstaande kaart van de Randstad gepresenteerd.  

 

 Figuur 4.4 Randstad in „Randstad 2040‟ 

 
Bron: Randstad 2040 

 

Te zien is op deze kaart dat de Randstad zich niet over de gehele provincies Noord-

Holland en Flevoland uitstrekt. Slechts een beperkt stuk hiervan geldt als Randstad. De 

steden Almere en Amsterdam behoren zeker in deze provincies en binnen de Randstad 

thuis. Daarnaast kunnen we zien als we het totale bebouwingspercentage bekijken van 

Nederland dat ook Zaanstad, ten noorden van Amsterdam, meegenomen dient te worden 

in het begrip Randstad. De provincie Flevoland echter, heeft een dusdanig laag 

bebouwingspercentage dat alleen de gemeente Almere tot de Randstad gerekend dient te 

worden.  
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 Figuur 4.5 Bebouwing als percentage van het totale oppervlak, per postcodegebied (2007) 

  
Bron: Rabobank, 2007.  

 

In dit onderzoek wordt de volgende verdeling aangehouden. De Randstad wordt 

behandeld als de provincies Noord-Holland (Kennermerland en Amsterdam-Amstelland 

en de COROP-gebieden Waterland en Zaanstad), Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland 

(gemeente Almere). Buiten de Randstad vallen hierbij automatisch de overige provincies: 

Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Drenthe, Zeeland, Brabant, Limburg, 

Flevoland (excl. Gemeente Almere) en Noord-Holland (excl. Amsterdam-Amstelland en 

Kennemerland en de COROP-gebieden Waterland en Zaanstad). Dit is weergegeven op 

figuur 4.6.  

 

 Figuur 4.6 Afbakening Randstad (Schaal: 1:750.000) 

Bron: Verwerking gegevens CBS en Kadaster 
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De gemeenten die in deze afbakening van de Randstad vallen zijn te zien in tabel 4.3. De 

gemeenten die niet genoemd zijn in deze tabel vallen buiten de Randstad.  

 

 Tabel 4.3 Gemeenten binnen de Randstad 

    

Abcoude Edam-Volendam Gouda Cromstrijen 

Amersfoort Haarlem 's-Gravenhage Spijkenisse 

Baarn 

Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude Hardinxveld-Giessendam Albrandswaard 

De Bilt Haarlemmermeer Hellevoetsluis Westvoorne 

Breukelen Heemskerk Hendrik-Ido-Ambacht Strijen 

Bunnik Heemstede Hillegom Vianen 

Bunschoten Hilversum Katwijk Vlaardingen 

Eemnes Huizen Krimpen aan den IJssel Vlist 

Houten Landsmeer Leerdam Voorschoten 

Leusden Laren Leiden Waddinxveen 

Loenen Muiden Leiderdorp Wassenaar 

Lopik Naarden Lisse Woerden 

Maarssen Oostzaan Maassluis Zoetermeer 

Montfoort Ouder-Amstel Middelharnis Zoeterwoude 

Renswoude Purmerend Moordrecht Zwijndrecht 

Rhenen Uitgeest 

Nieuwerkerk aan den 

IJssel Nederlek 

Soest Uithoorn Bernisse Ouderkerk 

Utrecht Velsen Nieuwkoop Jacobswoude 

Veenendaal Weesp Nieuw-Lekkerland Giessenlanden 

Woudenberg Zandvoort Noordwijk Graafstroom 

Wijk bij Duurstede Zeevang Noordwijkerhout Liesveld 

IJsselstein Zaanstad Oegstgeest Zederik 

Zeist Alblasserdam Oostflakkee De Ronde Venen 

Nieuwegein Alkemade Oud-Beijerland Waterland 

Aalsmeer Alphen aan den Rijn Binnenmaas Wormerland 

Amstelveen Barendrecht Korendijk Teylingen 

Amsterdam Bergambacht Oudewater Utrechtse Heuvelrug 

Graft-De Rijp Bodegraven Papendrecht Lansingerland 

Beemster Boskoop Reeuwijk 

Zevenhuizen-

Moerkapelle 

Bennebroek Brielle Ridderkerk Rijnwoude 

Beverwijk Capelle aan den IJssel Rotterdam Wijdemeren 

Blaricum Delft Rozenburg Westland 

Bloemendaal Dirksland Rijswijk Midden-Delfland 

Bussum Dordrecht Schiedam Leidschendam-Voorburg 

Castricum Goedereede Schoonhoven Pijnacker-Nootdorp 

Diemen Gorinchem Sliedrecht  
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Stedelijk  en niet-stedelijk 

Er is gekeken naar de adressendichtheid in de viercijferige postcode gebieden van de 

bedrijventerreinen. In navolging van het CBS is daarna een indeling gemaakt in vijf 

groepen: niet stedelijk gebied, weinig stedelijk gebied, matig stedelijk gebied, sterk 

stedelijk gebied en zeer sterk stedelijk gebied.  

 

De adressen dichtheden die bij deze vijf typen stedelijk gebied horen zijn te zien in tabel 

4.4. 

 

 Tabel 4.4 Indeling type stedelijk gebied en bijbehorende adressen per km
2
 (CBS) 

Type stedelijk gebied Adressen per km
2 

Niet stedelijk < 500 

Weinig stedelijk 500 - < 1000 

Matig stedelijk 1000 - < 1500 

Sterk stedelijk 1500 - < 2500 

Zeer sterk stedelijk > = 2500 

  

 

Om een goede celvulling te garanderen worden er twee groepen uit deze vijf typen 

gevormd. De eerste groep bestaat uit de types niet- en weinig stedelijk gebied. De tweede 

groep uit matig, sterk en zeer sterk stedelijk gebied. Zie onderstaande tabel 4.5.  

 

 Tabel 4.5 Indeling type stedelijk gebied en bijbehorende adressen in dit onderzoek 

Type stedelijk gebied Adressen per km
2 

Niet en weinig stedelijk < 1000 

Matig, sterk en zeer sterk stedelijk gebied > 1000 

  

 

4.3.4 Randstad en verstedelijking  

Bedrijventerreinen die binnen de stad liggen hebben over het algemeen meer 

aanpassingen nodig dan bedrijventerreinen die buiten de stad liggen. Op veel 

binnenstedelijke bedrijventerreinen is een herstructurering noodzakelijk. Op de meeste 

bedrijventerreinen buiten het stedelijk gebied kan volstaan worden met een facelift of een 

lichte herstructurering. 
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 Figuur 4.7 Stedelijke en niet-stedelijke bedrijventerreinen op de verouderingsgrafiek 

 
 

De terreinen die buiten een stad, maar binnen de Randstad liggen behalen zijn het minst 

verouderd. De terreinen die binnen de stad en buiten de Randstad liggen zijn het meest 

verouderd. De gemiddelde scores verschillen echter niet significant van elkaar. Er is 

daarom sprake van een zeer zwak verband tussen de ligging van een terrein en de 

veroudering van een terrein. 

 

 Figuur 4.8 Randstad en verstedelijking en de score op veroudering 
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4.4 Locatiefactoren 

Veroudering komt tot uiting doordat een bedrijventerrein niet meer aan de eisen van de 

tijd voldoet. Het bedrijventerrein, „de locatie‟, voldoet niet meer aan de wensen en eisen 

van de tijd. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vanuit de ruimtelijke-economische 

theorie kunnen er aan een locatie vier kenmerken onderscheiden worden: 

 „site‟-kenmerken: de locatie heeft de beschikking over bepaalde bronnen: in dit 

rapport de terreinkenmerken genoemd; 

 „situation‟-kenmerken: de ligging of bereikbaarheid; in dit rapport de 

liggingkenmerken genoemd;  

 „externe‟-effecten: de locatie herbergt één of meerder functies die elkaar al dan 

niet bijten of versterken. Deze effecten kunnen zowel positief als negatief zijn. 

Een kenmerk van „externe‟-effecten is dat ze niet op de markt verkrijgbaar zijn. 

 „agglomeratie‟-effecten: de locatie wordt gekenmerkt door interactiepatronen of 

relaties tussen actoren die elkaar wel of niet versterken (Hooijmeijer, e.a. (2000).  

 

Aan een verouderd bedrijventerrein kunnen dus op de locatie zelf problemen ontstaan 

(site), door bijvoorbeeld een slechtere interne bereikbaarheid of een lage uitstraling, maar 

er kunnen ook problemen ontstaan door de ligging van het terrein (situation). De eisen die 

aan de site en de situation gesteld worden veranderen over de tijd. Een bedrijventerrein 

zal zich moeten aanpassen aan de tijdsgeest. Doordat een bedrijventerrein padafhankelijk 

is, is deze aanpassing vaak lastig.  

Naast de statische variabelen, spelen ook de „externe‟-effecten en de „agglomeratie-

effecten‟ een rol. De externe effecten zijn bijvoorbeeld het wegtrekken van een grote 

onderneming, waardoor de komst van kleinere bedrijven wordt vergemakkelijkt. Door het 

wegtrekken van ondernemingen, of de komst van laagwaardigere bedrijven kan de groei 

van het bedrijventerrein stagneren, of zelfs dalen. Daarnaast spelen „agglomeratie‟-

effecten een rol. Op bedrijventerreinen die aan het verouderen zijn, zijn de externe 

effecten bijvoorbeeld de komst van laagwaardige industrie. Door de komst van 

laagwaardigere industrie trekt de hoogwaardige bedrijvigheid wellicht weg. Op een 

bedrijventerrein trekken bepaalde activiteiten wellicht andere activiteiten aan, waardoor 

een bepaald imago verkregen wordt. Door dit imago kan een bedrijventerrein in een 

positieve, maar ook in een negatieve spiraal terecht komen.  

 

In dit rapport wordt de veroudering doormiddel van terreinkenmerken (site) en 

liggingkenmerken (situation) gemeten in navolging van de ruimtelijke-economische 

theorie. Deze locatiefactoren kunnen gebruikt worden om op een statische manier vast te 

stellen of een bedrijventerrein al dan niet verouderd. Daarnaast wordt nog onderscheid 

gemaakt naar veranderingen tussen bedrijven (variëteit), om de „agglomeratie-effecten‟ te 

meten. De groei van het bedrijventerrein  (werkgelegenheid en aantal vestigingen), wordt 

gebruikt om naar de externe-effecten te kijken. Samen zijn deze twee variabelen de 

toevoeging op de statische benadering in het model.  
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4.4.1 Terrein- en liggingkenmerken
6
 

Voor de totale veroudering is een factoranalyse uitgevoerd. Deze factoranalyse geeft een 

beeld van de verschillende factoren die een rol spelen bij de veroudering. Dit om te 

voorkomen dat een groot aantal variabelen hetzelfde meet. Een factoranalyse is een 

multivariate statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen een 

kleiner aantal achterliggende variabelen identificeert. Uit deze factoranalyse blijkt welke 

ligging- en/of terreinkenmerken het meeste van belang zijn om de veroudering op een 

bedrijventerrein te kunnen meten. 

  

Bij het conceptualiseren van de vier dimensies van veroudering is gebruik gemaakt van 

verschillende ligging- en terreinkenmerken. Deze kenmerken vormden die indicatoren 

van een bepaalde dimensie van veroudering. Elk bedrijventerrein in dit onderzoek is op 

basis van 71 indicatoren bekeken. Deze indicatoren bevatten zowel ligging- als 

terreinkenmerken. Om het aantal indicatoren te beperken is ervoor gekozen het aantal 

indicatoren te reduceren. Dit is gebeurd aan de hand van een factoranalyse.  

 

Er kunnen uit de factoranalyse vier factoren gehaald worden die samen de veroudering 

voor 79,6 % van de variantie verklaren.  

 

Deze factoren zijn: 

1. Staat en uitstraling van de openbare ruimte en gebouwen 

2. Aanwezigheid van groene uitstraling en kantoorruimte 

3. Interne bereikbaarheid 

4. Staat infrastructuur 

 

In onderstaande tabellen zijn de verschillende indicatoren weergegeven die verband 

houden met de factoren. De terreinkenmerken zijn normaal gedrukt in deze tabellen, de 

liggingskenmerken zijn cursief gedrukt. In de verschillende factoren zijn verschillende 

indicatoren verwerkt, door de combinatie van de indicatoren zijn de namen van de 

factoren ontstaan. In de tweede kolom van de tabellen staat het verband met de 

veroudering. Een positief verband wil zeggen dat het terrein minder verouderd is wanneer 

het aan deze voorwaarde voldoet, een negatief verband betekent dat het bedrijventerrein 

meer verouderd zal zijn als het aan deze voorwaarde voldoet.  

 

Wanneer op een bedrijventerrein bijvoorbeeld de gebouwen geverfd en verzorgd zijn, zal 

het minder verouderd zijn dan wanneer dit niet het geval is. Wanneer er op het 

bedrijventerrein gaten in het asfalt gevallen zijn, zal dit terrein meer verouderd zijn dan 

wanneer dit niet het geval is.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 De SPSS uitvoertabellen en analyses zijn terug te vinden in de Bijlagen paragraaf 7.6. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Statistiek
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Tabel 4.6 Indicatoren benoemd tot factor 1 

Factor 1: Staat en uitstraling van de openbare ruimte en gebouwen 
 

Formule van het bedrijventerrein 0,648 

Gebouwen verzorgd 0,769 

Geen zwerfafval 0,701 

De gebouwen zijn geverfd 0,717 

De gebouwen zijn niet verrot 0,739 

Er zijn duidelijk leesbare naamborden aanwezig 0,721 

De infrastructuur is goed in orde 0,824 

Er zijn geen ontbrekende tegels in de voetgangersstructuur 0,608 

Er zijn geen gaten in het asfalt 0,742 

Er is weinig leegstand 0,757 

De gebouwen staan met de voorkant naar de weg 0,726 

  

 

Tabel 4.7 Indicatoren benoemd tot factor 2 

Factor 2: Aanwezigheid van een groene uitstraling en kantoorruimte 
 

Het terrein heeft een groene uitstraling 0,529 

De gebouwen passen qua bouwstijl bij elkaar 0,527 

De buitenopslag wordt afgeschermd 0,632 

Meerlagige kantoorruimte aanwezig 0,658 

Park of groen aanwezig 0,796 

Het bedrijventerrein is parkachtig 0,626 

  

 

Tabel 4.8 Indicatoren benoemd tot factor 3 

Factor 3: Interne bereikbaarheid 
 

Er is een voetgangerspad aanwezig op het terrein 0,657 

Er is een plattegrond aanwezig op het terrein 0,547 

Bereikbaarheid fiets 0,454 

Bereikbaarheid OV 0,557 

Uitbreidingen mogelijk op eigen kavel -0,671 

Er zijn losgelegen voetgangerspaden aanwezig 0,590 

Er zijn uitbreidingsmogelijkheden op het terrein -0,636 

  

 

Tabel 4.9 Indicatoren benoemd tot factor 4 

Factor 4: Staat infrastructuur 
 

Gescheiden rijbanen aanwezig 0,676 

Er ontbreken wegdelen of liggen los -0,462 

Er bevinden zich gaten in het asfalt -0,327 

De wegen zijn breed genoeg voor 2 auto's  0,423 

Wegen hebben een middellijn  0,880 

Er zijn losgelegen fietspaden 0,778 
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Opvallend is dat ook hier de liggingskenmerken van het terrein weinig van belang is. 

Alleen de bereikbaarheid per fiets en per openbaar vervoer is van belang bij de derde 

factor. De bereikbaarheid van het terrein met de fiets en met het openbaar vervoer kan 

echter ook gezien worden als een terreinkenmerk, aangezien ook op het terrein dit 

openbaar vervoer en de bereikbaarheid per fiets een grote rol speelt. Het feit dat de 

liggingskenmerken van minderwaardig belang zijn bij de veroudering van 

bedrijventerreinen is ook al gebleken uit eerdere paragrafen.  

 

Op basis van de vier factoren kan een formule opgesteld worden die de veroudering 

weergeeft. Het verband tussen deze drie factoren en de score op veroudering is zeer sterk.  

  

Mate van veroudering = 3,370 - (0,733*uitstraling gebouwen) - (0,734* aanwezigheid van groene 

uitstraling en kantoorruimte) - (0,077*Interne bereikbaarheid) - (0,230* staat infrastructuur)  

 

Alle factoren scoren negatief, dit betekent dat wanneer er aan de punten voldaan wordt 

van deze indicatoren de mate van veroudering minder wordt. Factor 1 is op de 

veroudering van een bedrijventerrein een belangrijke factor. De aanwezigheid van een 

groene uitstraling en kantoorruimte verklaart al 37,2% van de veroudering. Daarna speelt 

de staat en uitstraling van openbare ruimte en gebouwen ook een belangrijke rol (37,9%). 

Wanneer er aanwezigheid van groen en kantoren is, zal het bedrijventerrein minder 

verouderd zijn. Wanneer de uitstraling van de gebouwen beter is, zal het terrein minder 

verouderd zijn. Hoe beter de staat van de infrastructuur, hoe beter het bedrijventerrein zal 

scoren, en hoe minder verouderd het zal zijn (3,2%). De interne bereikbaarheid is ook van 

belang, al dit verband zwakker dan de andere verbanden en verklaart het minder dan 1% 

van de veroudering.  

 

Opvallend aan deze vier factoren is dat zij geen van allen een liggingkenmerk bevatten. 

De ruimtelijke veroudering lijkt dus ook hier geen rol te spelen. Dit is opvallend omdat 

Korteweg (2003) in zijn beschrijving ook al geen ruimtelijke veroudering benoemde. De 

ligging van een terrein blijkt dus ook met deze methode weinig invloed te hebben op de 

veroudering.  

 

 Figuur 4.9 Naamborden op bedrijventerreinen 
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4.5 Conclusie 

Bedrijventerreinen die binnen de Randstad liggen, maar buiten de stad zijn het minste 

verouderd. Bedrijventerreinen binnen de stad, maar buiten de Randstad zijn het meest 

verouderd. Gemengde terreinen en zware industrieterreinen zijn meer verouderd dan 

distributieterreinen en hoogwaardige terreinen.  

 

De vier factoren die een groot deel van de veroudering van bedrijventerreinen verklaren 

(79,6%) zijn: 

1. staat en uitstraling van de openbare ruimte en gebouwen 

2. aanwezigheid van groene uitstraling en kantoorruimte 

3. interne bereikbaarheid 

4. staat infrastructuur 

 

Alle vier deze factoren scoren negatief op veroudering. Dit betekent dat als er een betere 

staat en uitstraling van de openbare ruimte en gebouwen is, er een meer groene uitstraling 

is en meer kantoorruimte, de interne bereikbaarheid beter is, en de staat van de 

infrastructuur verbetert, er minder sprake is van veroudering. 

 

De factor die het meest van invloed is op de veroudering van een bedrijventerrein is de 

aanwezigheid van een groene uitstraling en kantoorruimte. Daarnaast speelt de staat en 

uitstraling van openbare ruimte en gebouwen ook een belangrijke rol. De interne 

bereikbaarheid speelt slechts een beperkte rol in het verouderingsproces. 

 

Bedrijventerreinen met de aanwezigheid van een zeer groene uitstraling en veel ruimte 

voor kantoren zullen het minst verouderd zijn.  
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5 Dynamische benadering 

5.1 Inleiding 

De terrein- en liggingskenmerken verklaren meer variantie dan alleen de leeftijd doet. Het 

verband is echter nog steeds niet volledig. Daarom is er in dit hoofdstuk gekeken naar de 

dynamische benadering. Dit is de benadering die ervan uitgaat dat bedrijventerreinen een 

levenscyclus volgen. 

 

5.2 Levenscyclus 

De levenscyclus van bedrijventerreinen wordt gevormd door de vier fasen. Deze fasen 

zijn: introductie, groei, consolidatie en teruggang. Er zijn twee indicatoren waarmee er 

voorspeld kan worden in welke fase een bedrijventerrein zich in de levenscyclus bevindt: 

het aantal werknemers en de heterogeniteit van een bedrijventerrein.  

 

 Figuur 5.1 Levenscyclus van bedrijventerreinen 

Bron: Menzel & Fornahl  (2007); bewerking door auteur  

 

Werkgelegenheid 

Bij het bekijken van de werkgelegenheid wordt er enkel een onderscheid gemaakt in een 

toename dan wel afname in procenten. Het is daarom niet nodig voor de grootte van het 

terrein te corrigeren.  

 

Heterogeniteit 
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Vestigingen 

Bij het bekijken van de vestigingen wordt er enkel een onderscheid gemaakt in een 

toename dan wel afname in procenten. Het is daarom niet nodig voor de grootte van het 

terrein te corrigeren.  

 

De gegevens over de werkgelegenheid en het aantal vestigingen zijn verkrijgbaar uit het 

LISA-bestand. Dit bestand bevat gegevens over bedrijfslocaties voor heel Nederland per 

zescijferig postcode gebied. Voor elk bedrijventerrein zijn deze postcodes achterhaald 

met behulp van het stratenregister van Google Maps (Google, 2009), de 

bedrijventerreinkaarten van IBIS (IBIS, 2009) en de postcodezoeker (Postcode.nl, 2009). 

Vervolgens zijn deze gegevens besteld bij LISA voor twee jaartallen, 1998 en 2008.  

 

Heterogeniteit 

Voor het berekenen van de heterogeniteit van bedrijventerreinen is een andere statistische 

meetmaat nodig. Hiervoor wordt een statistische entropiemaat gebruikt. Entropie wordt 

veelal gebruikt als indicator voor de mate van variatie in een populatie op verschillende 

tijdstippen. Daarom wordt de entropiemaat vaak gebruikt om evolutionaire processen te 

analyseren (Frenken, 2003). Hiermee kan de dynamiek in de heterogeniteit worden 

vastgesteld in de periode 1998-2008. Met de entropie kan worden vastgesteld of de 

heterogeniteit op bedrijventerreinen is afgenomen, toegenomen, of vrijwel gelijk is 

gebleven door het gebruik van SBI-codes. SBI-codes geven de sector aan waarin het 

bedrijfwerkzaam is. Op 1-digit niveau is dit zeer onnauwkeurig, op 6-digit niveau is dit 

zeer nauwkeurig. Het voordeel van de entropiemaat is dat de entropie op elk mogelijk 

digit-level kan worden berekend (Frenken e.a., 2004).  

 

In dit onderzoek is ervoor gekozen de entropiemaat op zowel het hoogst mogelijke 

niveau; 6-digit niveau te berekenen (branches), als op het minder gespecialiseerde 3-digit 

niveau (sectoren).  

Wanneer alleen op 3-digit niveau gekeken zou worden naar een bedrijventerrein zouden 

hier alleen de sectoren variatie kunnen laten zien, op 6-digit niveau kan ook naar de 

verschillende branches binnen de sectoren gekeken worden.  

 

Om de entropiemaat vergelijkbaar te maken voor 1998 en 2008 is gekozen voor een 

gewogen entropiemaat. Een ongewogen entropiemaat houdt namelijk geen rekening met 

de omvang van het aantal vestigingen op het terrein, waardoor de ongewogen 

entropiemaat bij een groter aantal vestingen hoger uit komt.  

 

Krol & Kruif (2004) hebben in hun doctoraalscriptie naar de ontwikkelingen in variatie in 

de detailhandel in de historische binnenstad van Utrecht entropie gebruikt om de mate 

van variatie vast te stellen. De formule die Krol & Kruif (2004) gebruikt hebben voor hun 

onderzoek kan met enige aanpassingen gebruikt worden in het onderzoek naar 

heterogeniteit op bedrijventerreinen. De formule die wordt gebruikt om entropie op 

bedrijventerreinen te meten luidt als volgt: 

 

        n 

H = ∑ pi ln (1/pi) 

       
i=1 
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H =  de mate van heterogeniteit 

n  =  het aantal verschillende SBI-codes dat aanwezig is op een bedrijventerrein 

i   =  de SBI-code 

p  =  het aandeel van een bepaalde SBI-code op een bedrijventerrein.  

 

Het aandeel van een bepaalde SBI-code op een bedrijventerrein (p) wordt berekend door 

het aantal bedrijven dat in dezelfde SBI-code actief is op een bedrijventerrein te delen 

door het aantal bedrijven op een terrein. Wanneer de verschillende aandelen in de formule 

zijn verwerkt volgt uit de formule de mate van variatie in de straat. Daarbij duidt de 

volgende formule op een monopolypositie van een sector op een bedrijventerrein: 

 

Hmin = 1 ln (1/1) = 0 

 

De maximale heterogeniteit op een bedrijventerrein staat gelijk aan: 

                     n 

Hmax = ∑ 1/n  ln (n) = n 1/n ln (n) = ln(n) 

            
i=1 

 

In dit laatste geval is er sprake van een perfecte spreiding van de SBI-codes 

(sectoren/branches), oftewel een maximale heterogeniteit. Deze gegevens worden 

uitgerekend voor zowel 1998 als voor 2008. Vervolgens moet de heterogeniteit van de 

bedrijventerreinen gewogen worden. Dit gebeurt doormiddel van het berekenen van de 

maximale heterogeniteit op een bedrijventerrein: 

 

Hmax = ∑ 1/n  ln (n) = n 1/n ln (n) = ln(n) 

 

Vervolgens wordt de berekende heterogeniteit gedeeld door de maximale heterogeniteit, 

om te corrigeren voor de grootte van het terrein. Hier komt een getal uit tussen de 0 en de 

1. Waarbij 1 de maximale haalbare variatie op een bedrijventerrein inhoudt.  

 

Vervolgens kan met deze gegevens vast worden gesteld in welke fase van de 

bedrijventerreinenlevensloop een bedrijventerrein zich bevindt door de beide getallen van 

elkaar af te trekken. Wanneer deze getallen van elkaar afgetrokken worden zijn er de 

volgende mogelijkheden: 

 

Positief:  er is sprake van meer variatie, de heterogeniteit is gestegen.  

Negatief:  er is sprake van minder variatie, de heterogeniteit is gedaald.  

Stabiel:  er is geen sprake van verschil in variatie, de heterogeniteit is stabiel 

 

De bovenstaande drie mogelijke uitkomsten van de heterogeniteit kunnen verschillende 

oorzaken hebben. In onderstaande tabel 5.1 zijn de mogelijke redenen voor de drie 

uitkomsten weergegeven.  
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 Tabel 5.1 heterogeniteit op bedrijventerreinen 

Uitmigratie ↓ Inmigratie→   

 Geen Specialisatie Diversiteit 

Geen  Heterogeniteit + Heterogeniteit + 

Specialisatie Heterogeniteit - Heterogeniteit 0 Heterogeniteit + 

Diversiteit Heterogeniteit - Heterogeniteit - Heterogeniteit 0 

    

 

 

5.3 Positie in de levenscyclus
7
 

In het model van de levenscyclus zijn zowel de groei als de heterogeniteit zichtbaar. De 

lijnen geven de voorspelde waarden weer van beide indicatoren. Zie onderstaande figuur 

5.2. Bij een koppeling van beide variabelen kan een voorspelling gedaan worden over de 

positie die een bedrijventerrein heeft in de levenscyclus. In onderstaande tabel 5.2 staan 

de mogelijkheden, zoals deze in de data-analyse gebruikt zijn.  

 

 Figuur 5.2 Mogelijke posities in de levenscyclus geplaatst 

 
  

                                                      
7
 Voor bijzondere uitleg van de indeling in de levenscyclus zie bijlage paragraaf 7.7. 
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 Tabel 5.2 Mogelijke posities in de levenscyclus  

Werkgelegenheid/ 

aantal vestigingen → 

Heterogeniteit ↓ 

Toegenomen  

(> 10% groei) 

Stabiel gebleven  

(Tussen de -10% en 10%) 

Afgenomen 

(> 10% afgenomen) 

Toegenomen (> 0) 2 1 9 

Stabiel (0) 3 8 7 

Afgenomen (< 0) 4 5 6 

    

 

5.3.1 Kenmerken van de verschillende fasen
8
 

In bovenstaande figuur 3.3 kunnen de verschillende fasen in de levenscyclus worden 

onderscheiden. Doormiddel van een kwalitatieve analyse van de gegevens van LISA kan 

worden gekeken wat er op het gebied van sectorstructuur veranderd in de loop van de 

levensloop. Er is gekozen voor een kwalitatieve analyse omdat de positie in de 

levenscyclus al bepaald wordt door de mate van variatie en de groei van het 

bedrijventerrein. Door deze eerdere indeling wordt verwacht dat de bedrijventerreinen in 

de verschillende posities in de levenscyclus enigszins gelijke kenmerken vertonen. 

Daarnaast zijn in sommige posities het aantal bedrijventerrein zo klein dat een 

kwantitatieve analyse een scheef beeld zou geven. 

 

In alle posities in de levenscyclus is gekeken naar het aantal weggetrokken bedrijven en 

het aantal bedrijfsvestigingen. Daarbij is gekeken in welke sector de bedrijven 

weggetrokken zijn, en in welke sectoren de bedrijfsvestigingen plaatsvonden. De 

resultaten van deze analyse zijn in onderstaande tabel 5.3 weergegeven.  

                                                      
8
 Voor analyse van de verschillende bedrijventerreinen zie Bijlage paragraaf 7.8. 
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 Tabel 5.3 Kwalitatieve analyse van de verschillende posities in de levenscyclus 

Positie in de 

levenscyclus 

 

1 De eerste fase van de levenscyclus wordt verondersteld zeer kort te duren, wanneer een 

bedrijventerrein voor het eerst op de markt komt. Doordat de tijdspanne in dit onderzoek 10 

jaar bedraagt, zijn er geen bedrijventerreinen die zich in deze fase bevinden.  

2 In fase twee binden zich voornamelijk bedrijventerreinen die rond het jaar 2000 gesticht zijn. 

Het zijn bedrijventerreinen die zowel in vestigingen als in heterogeniteit nog sterk groeien, 

doordat het gehele bedrijventerrein groeit. Bijna bij alle bedrijventerrein is nog plaats voor 

nieuwe bedrijven.  

3 Vrijwel altijd uit- en inmigratie van diversiteit, in een enkel geval uitmigratie van 

laagwaardige sectoren en inmigratie van hoogwaardige sectoren. Op deze 

bedrijventerreinen zijn het aantal werknemers wel toegenomen. 

4 Deze bedrijventerreinen kennen een daling van de heterogeniteit doordat er een meer 

gespecialiseerd milieu ontstaat. In iets meer dan de helft van de gevallen gaat het hier om 

meer laagwaardige activiteiten, in nog een keer iets minder dan de helft om hoogwaardigere 

activiteit en in een enkel geval om gelijkwaardige activiteiten, met meer werknemers. 

Bedrijventerreinen die laagwaardigere activiteiten aantrekken scoren beduidend lager, dan 

die hoogwaardigere bedrijven aantrekken. 

5 Deze bedrijventerreinen kennen een uitmigratie van diversiteit en een inmigratie van 

specialisatie, waardoor een meer gespecialiseerd milieu ontstaat. De meeste 

bedrijventerreinen kennen een toename van hoogwaardige activiteiten. Bedrijventerreinen 

die laagwaardigere activiteiten aantrekken scoren beduidend lager, dan die hoogwaardigere 

bedrijven aantrekken.  

6 Bijna op alle bedrijventerreinen in deze fase is sprake van inmigratie van hoogwaardigere 

sectoren. Twee van deze bedrijventerreinen zouden ook aangemerkt kunnen worden als 

kantorenlocatie. De hoge gemiddelde score kan hierdoor verklaard worden. 

7 Op dit bedrijventerrein is sprake van uitmigratie van laagwaardige sectoren en inmigratie 

van hoogwaardige sectoren. In Groningen bestaan plannen dit bedrijventerrein te 

herstructureren. Aan de randen van het bedrijventerrein wordt al nieuwbouw gepleegd. 

8 Op bedrijventerrein Castricummerwerf in Castricum is zowel uit- als inmigratie van 

diversiteit. Hierdoor is de werkgelegenheid en de heterogeniteit niet veranderd.   

9 Op bedrijventerreinen in deze klasse is over het algemeen een groot bedrijf vertrokken, 

waardoor de werkgelegenheid sterk gedaald is. Dit „gat‟ wordt opgevuld door een groot 

aantal kleine bedrijven, die echter niet kunnen tippen aan de werkgelegenheid van het 

voorgaande bedrijf.  In andere gevallen is er sprake van een klein terrein waar het 

wegtrekken van één ondernemer al een groot gevolg heeft voor de werkgelegenheid en de 

heterogeniteit van een terrein. 

  

 

 

Verondersteld wordt dat de eerste fase van de levenscyclus zeer kort duurt en dat dit het 

allereerste begin van een bedrijventerrein is, waarin de eerste kavels werden uitgegeven.  

 

Uit de analyse blijkt echter dat wanneer de werkgelegenheid stabiel blijft en de 

heterogeniteit stijgt, zoals verondersteld wordt in de eerste fase, er vooral sprake is van 

uitmigratie van specialisatie en inmigratie van diversiteit op een bedrijventerrein. 
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Bedrijventerreinen met deze kenmerken (stijgende heterogeniteit, stabiele 

werkgelegenheid), hebben dezelfde kenmerken kennen als de bedrijventerreinen in de 

eerste fase, echter zij zijn niet in de introductiefase. Op deze (al bestaande) 

bedrijventerreinen is er vooral sprake van uitmigratie van specialisatie en inmigratie van 

diversiteit. De bedrijventerreinen zijn niet nieuw, maar kennen vooral een uitmigratie van 

groothandels en een inmigratie van meer diversere sectoren. Deze bedrijventerreinen 

kennen vrijwel geen groei van de werkgelegenheid. Door het gebrek van 

bedrijventerreinen in de eerste fase van de levenscyclus is deze niet opgenomen in de 

analyse van de toegevoegde waarde van de dynamische benadering. 

 

In de tweede fase van de levenscyclus bevinden zich vooral bedrijventerreinen die in de 

afgelopen tien jaar zijn aangelegd. Dit zijn bedrijventerreinen waar de veroudering 

vrijwel geen rol speelt en waar zich vooral bedrijven op vestigen zonder dat andere 

bedrijven wegtrekken. 

 

In de derde fase van de levenscyclus is er vrijwel altijd sprake van zowel in- als 

uitmigratie van diverse sectoren. In een enkel geval gaat het om uitmigratie van 

laagwaardige sectoren en inmigratie van hoogwaardige sectoren, maar in de meeste 

gevallen om gelijkwaardige sectoren. Op bedrijventerreinen in de derde fase is het aantal 

vestigingen toegenomen de afgelopen tien jaar. 

 

In de vierde fase gaat het voornamelijk om bedrijventerreinen die de laatste tien jaar een 

meer gespecialiseerd milieu hebben gekregen. In iets meer dan de helft van de gevallen 

gaat het hier om meer laagwaardige activiteiten.  

 

De vijfde fase kent bedrijventerreinen die een uitmigratie van diversiteit kennen en een 

inmigratie van specialisatie waardoor een gespecialiseerd milieu ontstaat. In de meeste 

gevallen is er sprake van inmigratie van specialisatie van hoogwaardige sectoren. 

Bedrijventerreinen die in deze fase een specialisatie kennen in laagwaardigere sectoren 

scoren beduidend meer verouderd.  

 

Op bedrijventerreinen in de zesde fase in de levenscyclus is er sprake van inmigratie van 

hoogwaardige sectoren. Bij deze hoogwaardigere sectoren zijn over het algemeen minder 

werknemers nodig waardoor de werkgelegenheid gedaald is. In dit onderzoek zijn er geen 

bedrijventerreinen met meer laagwaardige sectoren, waardoor het cijfer op de 

veroudering in de zesde fase gemiddeld hoger uitkomt.  

 

In de zevende fase van de levenscyclus bevindt zich slechts één terrein in dit onderzoek. 

Op dit terrein is sprake van uitmigratie van laagwaardige sectoren en inmigratie van 

hoogwaardige sectoren doordat er nieuwbouw en renovatie gepleegd wordt.  

 

In de achtste, en laatste fase in de levenscyclus is er vrijwel geen sprake van 

sectorveranderingen.  

 

Daarnaast is nog een fase die niet naar voren komt in de levenscyclus. Deze kan 

bestempeld worden als „fase 9‟. In deze fase is over het algemeen een groot bedrijf 

vertrokken, waardoor de werkgelegenheid sterk gedaald is. Dit „gat‟ wordt opgevuld door 

een groot aantal kleine bedrijven, waardoor de heterogeniteit sterk stijgt. In andere 

gevallen is er sprake van een klein terrein waar het wegtrekken van één (lokale) 
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ondernemer al een groot gevolg heeft voor zowel de werkgelegenheid als de 

heterogeniteit van het terrein. Deze „fase 9‟ is niet meegenomen in de berekeningen die 

zijn uitgevoerd op de levenscyclus.  

 

 

5.4 Toegevoegde waarde van de dynamische benadering
9
 

In deze paragraaf wordt de toegevoegde waarde van de dynamische benadering op 

veroudering bekeken. Deze paragraaf begint met de statische benadering, vervolgens 

wordt er gekeken naar de dynamische benadering. Tot slot worden deze twee 

benaderingen gecombineerd.  

 

Bij de toegevoegde waarde van de levenscyclus wordt gekeken naar de fases twee tot en 

met acht van de levenscyclus. Fase één is de echte introductie van een bedrijventerrein, 

deze komt niet voor in de analyse. Fase negen wordt buiten beschouwing gelaten omdat 

deze niet in de levenscyclus geplaatst kan worden.  

 

5.4.1 Statische benadering: terrein- en liggingkenmerken 

De statische benadering van veroudering kijkt zowel naar terrein- als naar 

liggingkenmerken. Elk bedrijventerrein in dit onderzoek is op basis van 71 indicatoren 

bekeken. Deze indicatoren bevatten zowel ligging- als terreinkenmerken. Om het aantal 

indicatoren te beperken is ervoor gekozen het aantal indicatoren te reduceren. Dit is 

gebeurd aan de hand van een factoranalyse.  

 

Er kunnen uit de factoranalyse vier factoren gehaald worden die samen de veroudering 

voor 79,6 % van de variantie verklaren.  

 

Deze factoren zijn: 

1. staat en uitstraling van de openbare ruimte en gebouwen 

2. aanwezigheid van groene uitstraling en kantoorruimte 

3. Interne bereikbaarheid 

4. Staat infrastructuur 

 

Opvallend is dat ook hier de ligging van het terrein weinig van belang is. Dit is ook al uit 

eerdere paragrafen gebleken.  

 

Op basis van deze vier factoren kan een formule opgesteld worden die de veroudering 

weergeeft. Het verband tussen deze drie factoren en de score op veroudering is zeer sterk.  

  

Mate van veroudering = 3,370 - (0,733*uitstraling gebouwen) - (0,734* aanwezigheid van groene 

uitstraling en kantoorruimte) - (0,077*Interne bereikbaarheid) - (0,230* staat infrastructuur)  

 

Alle factoren scoren negatief, dit betekent dat wanneer er aan de punten voldaan wordt 

van deze indicatoren de mate van veroudering minder wordt. De factor die het meest van 

invloed is op de veroudering van een bedrijventerrein is de aanwezigheid van een groene 

                                                      
9
 De SPSS uitvoertabellen en analyses zijn terug te vinden in de Bijlagen paragraaf 7.9. 
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uitstraling en kantoorruimte. Alleen deze factor verklaart al 37,2% van de veroudering. 

Daarna speelt de staat en uitstraling van openbare ruimte en gebouwen ook een 

belangrijke rol (37,9%). Wanneer er aanwezigheid van groen en kantoren is, zal het 

bedrijventerrein minder verouderd zijn. Wanneer de uitstraling van de gebouwen beter is, 

zal het terrein minder verouderd zijn. Hoe beter de staat van de infrastructuur, hoe beter 

het bedrijventerrein zal scoren, en hoe minder verouderd het zal zijn (3,2%). De interne 

bereikbaarheid is ook van belang, al dit verband zwakker dan de andere verbanden en 

verklaart het minder dan 1% van de veroudering.  

 

5.4.2 Dynamische benadering: levenscyclus 

De levenscyclus wordt bekeken aan de hand van de heterogeniteit en aan de hand van de 

groei. De groei kan op twee manieren bekeken worden. Ten eerste kan gekeken worden 

naar de groei van het aantal vestigingen op een bedrijventerrein. Ten tweede naar de groei 

van de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen. Voor beide variabelen wordt het 

volgende verband verondersteld (figuur 5.3).  

 

 Figuur 5.3 Positie in de levenscyclus naar groei (werkgelegenheid en aantal vestigingen) 

 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat wanneer een bedrijventerrein vordert in de 

levenscyclus een bedrijventerrein meer verouderd raakt, een bedrijventerrein volgt 

namelijk een s-curve in de tijd.  

 

Heterogeniteit 

De heterogeniteit oftewel variatie is de samenstelling van bedrijven op het terrein. Hoe 

meer verschillende bedrijven, hoe hoger de variatie. Hoe meer dezelfde bedrijvigheid, 

hoe lager de variatie. De variatie wordt gemeten met behulp van de entropiemaat.  

 

Allereerst wordt gekeken of de heterogeniteit samenhangt met de veroudering op een 

bedrijventerrein. Op basis van de variatie op bedrijventerreinen wordt slechts 0,5% van 

de veroudering van bedrijventerreinen verklaard. De formule die hierbij hoort luidt: 

 

Mate van veroudering = 3,370 - 0,094 * dynamiek in entropie (3-digit) 

 

 

Introductie Groei Consolidatie Teruggang 

Tijd 

G
ro

e
i 
 

Groei: Werkgelegenheid/ Aantal vestigingen 

 

 

2 

1 

3 

8 

6 

4 

5 

7 
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Dit betekent dat als de entropiemaat is gestegen, er minder sprake is van veroudering. De 

entropiemaat is gestegen wanneer er meer variatie op een bedrijventerrein is gekomen. 

Hoe meer variatie op een bedrijventerrein is gekomen in de afgelopen tien jaar, hoe 

minder verouderd het bedrijventerrein is. Wanneer er meer dezelfde bedrijven gevestigd 

zijn de afgelopen jaren, is de dynamiek gedaald, en is het bedrijventerrein waarschijnlijk 

meer verouderd.  

 

Levenscyclus model op basis van de groei van het aantal vestigingen 

Allereerst is er gekeken of er een verband zichtbaar is tussen het aantal vestigingen en de 

veroudering van bedrijventerreinen. Op basis van de dynamiek van het aantal vestigingen 

in procenten wordt 1,1% van de variantie van veroudering verklaard. De formule hierbij 

is: 

Mate van veroudering = 3,461 - 0,000 * de dynamiek in het aantal vestigingen in procenten 

 

De dynamiek in het aantal vestigingen heeft geen extra verklarende waarde bovenop de 

constante variabele. Op basis van het aantal vestigingen zouden alle bedrijventerreinen 

evenveel verouderd zijn.  

 

Vervolgens is gekeken aan de hand van het levenscyclusmodel of de dynamische 

benadering de veroudering op bedrijventerreinen verklaard. Fase negen is buiten 

beschouwing gelaten. Op basis van de groei van het aantal vestigingen en de 

heterogeniteit die al eerder beschreven is, kan de positie in de levenscyclus bepaald 

worden. Er is geen  extra toevoeging van verband tussen de levenscyclus op basis van het 

aantal vestigingen en de score op veroudering.  

 

Model met werkgelegenheid  

Allereerst is gekeken of er een verband zichtbaar is tussen de werkgelegenheid en de 

veroudering van bedrijventerreinen. Op basis van de dynamiek in de werkgelegenheid (in 

procenten) kan 7,1% van de veroudering verklaard worden. De dynamiek in de 

werkgelegenheid verklaart dus een deel van de veroudering.  

 

Veroudering = 3,478 - 0,001 * de dynamiek in werkgelegenheid in procenten 

 

Bij elke procent stijging die de werkgelegenheid maakt, zal het bedrijventerrein 

gemiddeld minder verouderd raken met 0,001. Wanneer de werkgelegenheid sterk daalt, 

zal het bedrijventerrein meer verouderen.  

 

Op basis van de groei van de werkgelegenheid en de heterogeniteit die al eerder 

beschreven is, kan de positie in de levenscyclus bepaald worden. Ook hier is fase negen 

buiten beschouwing gelaten. Het verband tussen de levenscyclus op basis van het aantal 

vestigingen en de score op veroudering is zeer zwak. De positie in de levenscyclus op 

basis van het aantal vestigingen verkaard 3,1% van de variantie van de totale veroudering. 

Dit betekent dat slechts een klein deel van de groei van het aantal vestigingen de score op 

veroudering bepaald.  

 

Op basis van het gevonden verband kan de volgende formule worden opgesteld.  

 

Mate van veroudering = 2,846 + (0,121* positie in de levenscyclus  (o.b.v. de werkgelegenheid) 
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Het verband is positief. Dit betekent: hoe verder een bedrijventerrein in de levenscyclus 

gevorderd is, hoe hoger de mate van veroudering zal zijn op het bedrijventerrein. Hoe 

verder het bedrijventerrein in de levenscyclus zal zijn, hoe meer verouderd het terrein is.  

 

Wanneer er een lineaire lijn getrokken wordt door de weergegeven scores op veroudering 

blijkt inderdaad dat het verband positief is (figuur 5.4). Hoe verder een bedrijventerrein in 

de levenscyclus komt, hoe groter de kans dat het bedrijventerrein verouderd is. De 

dynamische benadering verklaart 3,1% van de veroudering. 

 

 Figuur 5.4 Mate van veroudering en de positie in de levenscyclus 

 
 

 

In fase twee tot en met vier van de levenscyclus neemt de werkgelegenheid toe. Het 

aantal mensen dat werkzaam is op het bedrijventerrein wordt dus groter. In de eerste vier 

fasen kent het bedrijventerrein een introductie en een groei. De heterogeniteit neemt eerst 

toe waarna hij stabiel wordt, en vervolgens afneemt. Bedrijventerreinen scoren gemiddeld 

het hoogste cijfer wanneer zowel de heterogeniteit als de werkgelegenheid is 

toegenomen. Dit blijkt uit de analyses van de losstaande en ongestandaardiseerde 

werkgelegenheid en heterogeniteit.  

 

Bedrijventerreinen waarbij deze stijging van beide variabelen het geval is, zijn over het 

algemeen bedrijventerreinen die nog niet lang geleden gesticht zijn. Het 

verouderingsproces moet op deze bedrijventerreinen nog richting „tipping point‟ gaan. 

Wanneer de werkgelegenheid daalt, daalt ook de veroudering verder. Bedrijventerreinen 
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scoren het laagste als de heterogeniteit gelijk is gebleven, maar het aantal werknemers 

gedaald is.  

 

In fase vijf is in bovenstaande grafiek een dip te zien, terwijl er in fase zes een stijging te 

zien is in het cijfer op veroudering. Uit een kwalitatieve analyse blijkt dat in fase vijf 

zowel hoogwaardige als laagwaardige sectoren op een bedrijventerrein te vinden zijn. 

Terwijl de bedrijventerreinen in fase zes over het algemeen hoogwaardige, en meer 

kantoorparkachtige uitstraling hebben. Hieruit valt af te leiden dat de hoogwaardigheid 

iets zegt over de uitstraling van het terrein. Bedrijventerreinen die op een bepaald 

moment hoogwaardigere sectoren aan zien te trekken, zullen minder snel verouderen. 

Deze bedrijven in meer hoogwaardigere sectoren stellen namelijk meer eisen aan hun 

omgeving. De uitstraling van een terrein is van belang. Bedrijventerreinen die weinig aan 

hun uitstraling doen, en hiermee minder hoogwaardige bedrijven aantrekken en meer 

laagwaardige bedrijven zullen sneller verouderen.  

 

Conclusie 

De dynamische benadering heeft geen verklarende functie wanneer er gekeken wordt naar 

de levenscyclus op basis van het aantal vestigingen. Wanneer er gekeken wordt naar de 

levenscyclus op basis van de dynamiek in de werkgelegenheid is er een verband 

zichtbaar, die 3,1% van de variantie van de veroudering verklaard.  

 

De variabelen die in de levenscyclus verwerkt zitten hebben op zichzelf ook een 

verklarende waarde. De heterogeniteit op een bedrijventerrein verklaart 0,5% van de 

variantie van veroudering. De dynamiek in het aantal vestigingen 5,9%, en de dynamiek 

in de werkgelegenheid zelfs 7,1%.  

 

Maximalisatie kan bereikt worden wanneer zowel de heterogeniteit als de dynamiek in de 

werkgelegenheid maximaal is. Om dit te bereiken zullen zoveel mogelijk verschillende 

groeiende bedrijven aangetrokken moeten worden op een bedrijventerrein. De 

veroudering is het minst als een bedrijventerrein een maximale groei in de 

werkgelegenheid en heterogeniteit kent, dit is veelal het geval bij de introductie van een 

bedrijventerrein. Deze bedrijventerreinen zullen het minst verouderd zijn. 

Bedrijventerreinen verouderen ook minder snel als ze hoogwaardige bedrijvigheid 

kunnen aantrekken in de consolidatiefase. Bedrijventerreinen die deze bedrijvigheid 

aantrekken zijn minder verouderd.  

 

In de volgende paragraaf, waar de combinatie van de statische en de dynamische 

benadering plaatsvindt, zal worden gekeken naar de dynamische benadering op basis van 

het aantal vestigingen. Hiervoor is gekozen omdat de dynamische benadering op basis 

hiervan een verband kent. 

 

5.4.3 Statische en dynamische benadering gecombineerd 

Het uitgangspunt van dit rapport is dat veroudering niet een statisch begrip is, maar dat 

een dynamische benadering een beter uitgangspunt zou moeten zijn. In de vorige 

subparagraaf is al gebleken dat de dynamische benadering slechts een beperkte 

verklarende waarde heeft ten opzichte van de statische benadering. In deze subparagraaf 
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worden de beide inzichten gecombineerd om na te gaan hoeveel meerwaarde een 

dynamische benadering heeft.  

 

Levenscyclus op basis van werkgelegenheid en ligging- en terreinkenmerken 

De toegevoegde waarde van de dynamische benadering wanneer gekeken wordt naar de 

levenscyclus op basis van de werkgelegenheid is gering. Er is slechts een verbetering van 

het totaal verklaarde variantie niveau zichtbaar van 0,3%. De totaal verklaarde variantie 

inclusief de toevoeging van het levenscyclusmodel bedraagt daarmee 79,7%. 

 

De formule die hierbij luidt: 

3,238 - (0,894* uitstraling gebouwen) - (0,747* aanwezigheid van groene uitstraling en kantoorruimte) - 

(0,154*interne bereikbaarheid) - (0,260* staat infrastructuur) + (0,044 * positie in de levenscyclus o.b.v. 

werkgelegenheid) 

 

De statische factoren die eerder zijn onderscheiden hebben een negatieve invloed op het 

cijfer van de mate van veroudering. Hoe beter de uitstraling is en de infrastructuur hoe 

minder verouderd het bedrijventerrein is. De positie in de levenscyclus heeft een positieve 

invloed op de mate van veroudering van bedrijventerreinen. Hoe verder een 

bedrijventerrein in de levenscyclus komt, hoe meer verouderd een bedrijventerrein zal 

zijn.  

 

Levenscyclus op basis van werkgelegenheid en ligging- en terreinkenmerken en de leeftijd 

gecombineerd 

De toegevoegde waarde van de dynamische benadering wanneer deze wordt toegevoegd 

aan de statische benadering en de terrein- en liggingkenmerken is 0,1%. De totaal 

verklaarde variantie inclusief de toevoeging van het levenscyclusmodel bedraagt daarmee 

80,8%. 

 

De formule die hierbij luidt: 

2,948- (0,760* uitstraling gebouwen) - (0,656* aanwezigheid van groene uitstraling en kantoorruimte) - 

(0,193*interne bereikbaarheid) - (0,285* staat infrastructuur) + (0,017 * positie in de levenscyclus o.b.v. 

werkgelegenheid) + (0,017 * leeftijd van het bedrijventerrein) 

 

 

5.5 Conclusie 

Bedrijventerreinen kunnen aan de hand van een statische benadering bekeken worden op 

de veroudering. De statische benadering gaat er van uit dat de veroudering rechtevenredig 

samenhangt met de leeftijd. Deze benadering verklaart 38,2% van de veroudering. 

 

Wanneer deze statische benadering wordt aangevuld met terrein- en liggingskenmerken 

wordt de verklaarde variantie van de veroudering 80,7%.  

 

Er kan echter ook gekeken worden naar een dynamische kijk op veroudering. Bij de 

dynamische benadering kunnen bedrijventerreinen aan de hand van heterogeniteit en de 

groei van het terrein ingedeeld worden naar levensfase. Er zijn acht verschillende fasen 

waarin een bedrijventerrein zich kan bevinden. Deze acht fasen zijn weergegeven op 

onderstaande figuur 5.5.  
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 Figuur 5.5 Mogelijke posities in de levenscyclus van bedrijventerreinen 

Wanneer de positie in de levenscyclus bepaald wordt door middel van het aantal 

vestigingen, kan er geen verband gevonden worden. Wanneer echter gekeken wordt naar 

de groei op basis van de werkgelegenheid kan voor de gehele levenscyclus een verband 

gevonden worden. Er is daarom voor gekozen de levenscyclus verder te behandelen aan 

de hand van de werkgelegenheid. 

 

Volgens het model treedt vanaf de consolidatiefase de veroudering in op 

bedrijventerreinen. Het aantal werknemers loopt terug, terwijl ook de heterogeniteit 

gestaag afloopt. Voor beide variabelen geldt een negatief verband. Hoe lager de waarden 

op deze twee variabelen, hoe meer verouderd een bedrijventerrein is.  

 

Een bedrijventerrein dat zowel een grote groei kent in de werkgelegenheid als een grote 

groei in de heterogeniteit zal het minst verouderd zijn. Bedrijventerreinen in de 

consolidatiefase moeten er voor waken dat er weinig laagwaardige bedrijvigheid wordt 

toegelaten. Het bedrijventerrein zou om de kwaliteit van het terrein te waarborgen 

hoogwaardige bedrijvigheid moeten aantrekken. Hiervoor zijn soms aanpassingen nodig. 

Bedrijventerreinen waar veel dezelfde bedrijven gevestigd zijn, en waar er sprake is van 

een afname van de werkgelegenheid zullen het snelst verouderen.  

 

De dynamische levenscyclus benadering verklaart slechts 0,1% meer van de veroudering 

(80,8%), dan de statische benadering aangevuld met de terrein- en liggingskenmerken. 

Dit komt waarschijnlijk door de wijze waarop de veroudering vastgesteld is, namelijk met 

de statische benadering, gecombineerd met deze terrein- en liggingskenmerken. Hierdoor 

wordt de veroudering slechts op één moment in de tijd gemeten (1998) terwijl er vanuit 

gegaan wordt dat veroudering een proces is. Door de toename in de verklaring van de 

variantie van veroudering wordt deze aanname van veroudering als proces bevestigd. 

 

Heterogeniteit 

 

Introductie Groei Consolidatie Teruggang 

Tijd 

G
ro

e
i 
e
n
 h

e
te

ro
g
e
n
it
e
it
 

Groei: Werkgelegenheid/ Aantal vestigingen 

 

 

2 

1 

3 

8 

6 

4 

5 

7 



 83 

6 Conclusies 

In dit rapport is er gekeken of de dynamische benadering van de veroudering van 

bedrijventerreinen een toevoeging vormt op de reeds bestaande statische benadering van 

veroudering. De statische benadering kijkt naar veroudering op slechts één punt in de tijd, 

terwijl de evolutionaire theorie ervan uit gaat dat veroudering een proces is. De 

hoofdvraag die in dit rapport beantwoord werd, luidt: 

 

“In hoeverre vormt de dynamische benadering van veroudering een aanvullende 

verklaring voor het onvolledige verband tussen leeftijd en veroudering van 

bedrijventerreinen?” 

 

Om deze vraag te beantwoorden is er allereerst een literatuurstudie uitgevoerd naar de 

padafhankelijkheid van bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen van verschillende 

generaties bleken niet allemaal te gelijk verouderd te zijn. Ouderdom en veroudering van 

bedrijventerreinen bleken niet rechtevenredig met elkaar samen te hangen zoals de 

statische benadering verondersteld. 

 

Vervolgens is de leeftijd van de terreinen afgezet tegen de veroudering van de terreinen in 

een scatterplot. Op deze scatterplot was duidelijk te zien dat bedrijventerreinen niet de 

veronderstelde lineaire lijn volgden tussen ouderdom en veroudering, maar dat er meer 

sprake is van een s-curve tussen beide. 

 

Figuur 6.1 Mate van veroudering en de leeftijd van de bedrijventerreinen (2008) 
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Het verband tussen de leeftijd en de mate van veroudering is onvolledig. De veroudering 

volgt niet de rechtevenredige lijn zoals deze wordt verondersteld, maar zij volgen een s-

curve.  

 

Om de afwijkingen van de lineaire lijn te verklaren is vervolgens gekeken naar terrein- en 

liggingskenmerken van de terreinen.  

 

Bedrijventerreinen die binnen de Randstad liggen, maar buiten de stad zijn het minste 

verouderd. Bedrijventerreinen binnen de stad, maar buiten de Randstad zijn het meest 

verouderd. Gemengde terreinen en zware industrieterreinen zijn meer verouderd dan 

distributieterreinen en hoogwaardige terreinen.  

 

De vier factoren die het meeste van de veroudering van bedrijventerreinen verklaren 

(79,6%) zijn: 

1. staat en uitstraling van de openbare ruimte en gebouwen 

2. aanwezigheid van groene uitstraling en kantoorruimte 

3. interne bereikbaarheid 

4. staat infrastructuur 

 

De factor die het meest van invloed is op de veroudering van een bedrijventerrein is de 

aanwezigheid van een groene uitstraling en kantoorruimte. Daarnaast speelt de staat en 

uitstraling van openbare ruimte en gebouwen ook een belangrijke rol. De interne 

bereikbaarheid speelt slechts een beperkte rol in het verouderingsproces. 

 

Bedrijventerreinen met de aanwezigheid van een groene uitstraling en ruimte voor 

kantoren zullen het minst verouderd zijn.  

 

De terrein- en liggingskenmerken verklaren meer variantie dan de leeftijd alleen doet. Het 

verband is echter nog steeds niet volledig. Daarom is er vervolgens gekeken naar de 

dynamische benadering. Dit is de levenscyclusbenadering van bedrijventerreinen. 

Gebaseerd op de aanname dat een bedrijventerrein verschillende fasen doorloopt. Deze 

fasen kunnen worden onderscheiden aan de hand van de heterogeniteit en de groei.  

 

Wanneer er gekeken wordt naar de groei op basis van de werkgelegenheid kan voor de 

gehele levenscyclus een verband gevonden worden. Er kan een lineaire lijn getrokken 

worden door de scores op veroudering. Er blijkt dat het verband negatief is tussen de 

levenscyclus en de veroudering. Hoe verder een bedrijventerrein in de levenscyclus komt, 

hoe groter de kans dat het bedrijventerrein verouderd is. De dynamische benadering 

verklaart 3,1% van de veroudering. 
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 Figuur 6.2 Samenhang positie in de levenscyclus en score op gemiddelde veroudering 

 
 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag, namelijk wat de toegevoegde waarde is van de 

dynamische benadering, zijn vervolgens de statische en de dynamische benadering 

gecombineerd.  

 

De dynamische benadering verklaart slechts 0,1% meer van de veroudering, dan de 

statische benadering aangevuld met de terrein- en liggingskenmerken. Dit komt 

waarschijnlijk door de wijze waarop de veroudering vastgesteld is, namelijk met de 

statische benadering (alleen in 2008) op basis van terrein- en liggingskenmerken. De 

dynamische benadering gaat uit van een proces van veroudering in de periode 1998-2008. 

In dit onderzoek is echter slechts op één tijdstip de statische veroudering gemeten. Een 

beter beeld zou dus gegeven kunnen worden als er over enkele jaren nogmaals op een 

statische manier de veroudering op bedrijventerreinen gemeten zou worden. Hierdoor kan 

het verouderingsproces worden vastgelegd, en niet slechts de veroudering op één moment 

in de tijd.  

 

Ondanks de beperkte verklarende factor kan er een toegevoegde waarde van de 

dynamische benadering genoemd worden. De toegevoegde waarde van de dynamische 

benadering ligt erin, dat de veroudering nu niet slechts een statisch begrip meer is. De 

toevoeging van een dynamische benadering schetst dat veroudering een proces is, en dat 

veroudering niet rechtevenredig met de leeftijd van het terrein samenhangt. 
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Beleidsaanbevelingen 

Een bedrijventerrein dat zowel een grote groei kent in de werkgelegenheid als een grote 

groei in de heterogeniteit zal het minst verouderd zijn. Bedrijventerreinen in de 

consolidatiefase moeten er voor waken dat er weinig laagwaardige bedrijvigheid wordt 

toegelaten. Het bedrijventerrein zou om de kwaliteit van het terrein te waarborgen 

hoogwaardige bedrijvigheid moeten aantrekken. Hiervoor zijn soms aanpassingen nodig. 

Bedrijventerreinen waar veel dezelfde bedrijven gevestigd zijn, en waar er sprake is van 

een afname van de werkgelegenheid zullen het snelst verouderen.  

 

Veroudering kan tegen worden gegaan, door in te grijpen in het proces van veroudering. 

Het aanpassen van bedrijventerreinen zodat het klimaat aantrekkelijker wordt voor meer 

hoogwaardige bedrijven hoort bij deze aanpassingen, maar is alleen niet genoeg. Per 

bedrijventerrein zal bekeken moeten worden wat de knelpunten en mogelijkheden zijn. Er 

moet sprake zijn van specifiek beleid voor ieder bedrijventerrein op het gebied van de 

acquisitie van bedrijvigheid.  

 

Deze ingrepen moeten vooral gedaan worden om de kwaliteit van een terrein te 

waarborgen en te verbeteren. Een terrein dat hoogwaardigere bedrijven aantrekt, raakt 

minder verouderd dan een bedrijventerrein dat meer laagwaardige bedrijvigheid aantrekt 

in de fase, waar de veroudering toeslaat. Aanpassingen zouden zich er daarom vooral op 

moeten richten om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor de hoogwaardige 

bedrijvigheid. 

 

Normaliter wordt vastgoed op een bedrijventerrein gezien als een inflexibel, 

plaatsgebonden, productiemiddel door de eigenaar gebruikers. Doordat er voor een lage 

prijs steeds nieuwe kavels beschikbaar komen voor nieuwe gebruikers worden eigenaren 

van panden niet gestimuleerd om de eindwaarde van het pand in het oog te houden. 

Daarnaast worden panden vaak geheel naar de wensen van een ondernemer gebouwd, 

waardoor het pand voor een volgende gebruiker niet altijd bruikbaar meer is. Doordat er 

geen meerwaarde voor het onderhoud terugvloeit, wordt er op het onderhoud van het 

pand bezuinigd (DHV, 2007). Door deze bezuinigingen komt een pand, en daarmee ook 

het bedrijventerrein, in de neerwaartse spiraal van veroudering terecht (Louw e.a., 2004).  

Voor een pand op een bedrijventerrein wordt gemiddeld genomen ongeveer vijftien tot 

twintig jaar levensduur gerekend (Drenth, 2006). Wanneer de grond voor 

bedrijventerreinen duurder zou zijn dan dat zijn nu is, zouden meer bedrijven investeren 

in de panden die zij hebben. De omlooptijd van de gebouwen wordt dan langer, de 

verzonken kosten lager. De gebouwen gaan langer mee, en er wordt meer door de 

ondernemers geïnvesteerd in de opstallen. Daarnaast ligt er een taak voor de overheid om 

ook de openbare ruimte aan te passen aan de wensen van de gebruikers. 

 

Wanneer deze noodzakelijke ingegrepen uitblijven, komt een bedrijventerrein in de 

teruggangfase terecht. Ingrepen op het terrein zullen naarmate de teruggangfase vordert 

steeds ingrijpender moeten plaatsvinden.  

 

Vervolgonderzoek 

Voor vervolgonderzoek zou gekeken moeten worden naar een grotere tijdspanne, die 

bijvoorbeeld dertig of veertig jaar bestrijkt. Wanneer deze grotere tijdsspanne gebruikt 

wordt zal de variatie op een bedrijventerrein en ook de werkgelegenheid meer 
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veranderingen doorstaan, doordat meer vastgoed verouderd is geraakt. Hiermee zou een 

duidelijker verband zichtbaar moeten zijn tussen de veroudering en de positie in de 

levenscyclus. 

 

Er zou ook gekeken kunnen worden naar „fase 9‟, oftewel bedrijventerreinen waar een 

groot bedrijventerrein is weggetrokken. Er zou gekeken kunnen worden naar de 

consequenties op het gebied van veroudering die dit vertrek heeft. Daarnaast zou ook 

gekeken kunnen worden naar de mogelijkheden van een terrein in „fase 9‟.  

 

Ander onderzoek zou zich kunnen richten op het „tipping point‟; wanneer is de maat vol 

voor ondernemers op een bedrijventerrein? De vraag die hierbij gesteld is, is wanneer is 

het punt bereikt dat bedrijventerreinen in de negatieve spiraal van veroudering terecht 

komen. Gekeken zou hierbij moeten worden naar de meningen van de (weggetrokken) 

ondernemers op een bedrijventerrein. Wat was de reden van hun vertrek, of vestiging op 

het desbetreffende bedrijventerrein.  

 

In dit onderzoek is het helaas niet mogelijk geweest om de ondernemers op een terrein 

uitvoerig te ondervragen over de reden van vestiging, of van vertrek. Een toevoeging 

hiervan zou zeker meer inzicht geven op de dynamische benadering van veroudering van 

bedrijventerreinen.  
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7 Bijlagen 

7.1 Mate van veroudering 

 Tabel 7.1 Gemiddelden per verouderingsdimensie 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TECHNISCHE 56 ,00 8,89 2,2095 1,45535 

ECONOMISCHE 56 1,45 6,83 4,0463 1,20781 

MAATSCHAPPELIJKE 56 ,00 6,67 2,6773 1,09683 

RUIMTELIJKE 56 ,00 6,43 2,7429 1,55662 

Valid N (listwise) 56     

 

 Tabel 7.2 Toets op normaliteit van de dimensies 

 
 

 

H0: De verdeling is normaal verdeeld 

 

Nulhypothese verwerpen voor alle variabelen (Sig. <0,05). Met een betrouwbaarheid van 

95% is zijn de verouderingsdimensies niet normaal verdeeld.  
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7.1.1 Toets op normaliteit van de gemiddelde veroudering 

 Figuur 7.1 Verdeling van de scores op veroudering van bedrijventerreinen 

 
 

H0: de verdeling is normaal verdeeld 

 

 Tabel 7.3 Test op normaliteit van de variabele „veroudering‟ 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Omgekeerd ,109 56 ,092 ,937 56 ,006 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Met een betrouwbaarheid van 95% (Sig. = 0,092) kan gezegd worden dat de variabele 

„veroudering‟ normaal verdeeld is. De H0 wordt niet verworpen. Dit blijkt uit 

bovenstaande toets op normaliteit.  

Omdat de variabele normaal verdeeld is, mogen er parametrische toetsen worden 

uitgevoerd op deze variabele. Er kan verondersteld worden dat de veroudering ook in de 

populatie normaal verdeeld is.  
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7.2 Spreiding van veroudering 

7.2.1 Technische veroudering 

De gemiddelde score van bedrijventerreinen binnen deze steekproef was een 7,8 op de 

technische veroudering. De middelste waarneming is een 7,9. De laagst behaalde score 

was een 1,1 en de hoogst behaalde score was een 10. De verdeling is negatief scheef, wat 

wijst op meer uitschieters met lagere waarden. De kurtosis is positief, wat wijst op een 

verdeling die „gepiekter‟ is dan een normale verdeling. 

 

 Figuur 7.2 Verdeling van de scores op technische veroudering 

 
 Tabel 7.4 Overzichtstabel technische veroudering 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

OmgekeerdTechn 56 ,00 8,89 2,2095 1,45535 2,068 ,319 7,637 ,628 

Valid N (listwise) 56         
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7.2.2 Economische veroudering 

De gemiddelde score van bedrijventerreinen binnen deze steekproef was een 6,0 op de 

economische veroudering. De laagst behaalde score was een 3,2 en de hoogst behaalde 

score was een 8,6. De middelste waarneming is een 6,1. De verdeling is symetrisch 

(skewness <1). De kurtosis is licht positief, wat wijst op een verdeling die iets „gepiekter‟ 

is dan een normale verdeling. 

 

 Figuur 7.3 Verdeling van scores op economische veroudering 

 
 

 Tabel 7.5 Overzichtstabel economische veroudering 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

OmgekeerdEcon 56 1,45 6,83 4,0463 1,20781 ,601 ,319 ,070 ,628 

Valid N (listwise) 56         
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7.2.3 Maatschappelijke veroudering 

De gemiddelde score van bedrijventerreinen binnen deze steekproef was een 7,3 op de 

maatschappelijke veroudering. De laagst behaalde score was een 3,3 en de hoogst 

behaalde score was een 10. De middelste waarneming is een 6,7. De verdeling is 

symetrisch (skewness <1). De kurtosis is positief, wat wijst op een verdeling die 

„gepiekter‟ is dan een normale verdeling. 

 

 Figuur 7.4 Verdeling van scores op maatschappelijke veroudering 

 
 Tabel 7.6 Overzichtstabel maatschappelijke veroudering 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

OmgekeerdMaatsch 56 ,00 6,67 2,6773 1,09683 -,012 ,319 2,689 ,628 

Valid N (listwise) 56         
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7.2.4 Ruimtelijke veroudering 

De gemiddelde score van bedrijventerreinen binnen deze steekproef was een 7,3 op de 

ruimtelijke veroudering. De laagst behaalde score was een 3,6 en de hoogst behaalde 

score was een 10. De middelste waarneming is een 7,1. De verdeling is symetrisch 

(skewness <|1|). De kurtosis is negatief, wat wijst op een verdeling die meer „afgeplat‟ is 

dan een normale verdeling. 

 

 Figuur 7.5 Verdeling van scores op ruimtelijke veroudering 

 
 

 Tabel 7.7 Overzichtstabel ruimtelijke veroudering 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

OmgekeerdRuimte 56 ,00 6,43 2,7429 1,55662 ,128 ,319 -,467 ,628 

Valid N (listwise) 56         
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7.3 Veroudering en leeftijd 

 

 Figuur 7.6 Veroudering en leeftijd 

 
 

 Tabel 7.8 Veroudering op Nederlandse bedrijventerreinen 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,618
a
 ,382 ,370 ,94780 

a. Predictors: (Constant), Leeftijd 

 

 Tabel 7.9 Veroudering op Nederlandse bedrijventerreinen 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28,301 1 28,301 31,505 ,000
a
 

Residual 45,814 51 ,898   

Total 74,116 52    

a. Predictors: (Constant), Leeftijd 

b. Dependent Variable: Omgekeerd 
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 Tabel 7.10 Veroudering op Nederlandse bedrijventerreinen 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,127 ,258  8,230 ,000 

Leeftijd ,057 ,010 ,618 5,613 ,000 

a. Dependent Variable: Omgekeerd 

 

 

7.4 Samenhang tussen de vier dimensies van veroudering (correlatie) 

De onderzochte bedrijventerreinen scoren het laagste op economische veroudering. Het 

hoogste scoren de onderzochte bedrijventerreinen op de technische veroudering, al is hier 

de variatie tussen bedrijventerreinen het grootst. Dit betekent dat de bedrijventerreinen de 

minste veroudering kenden in technisch opzicht.  

 

 Tabel 7.11 Veroudering op Nederlandse bedrijventerreinen 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Technische 56 2,2095 

Econonische 56 4,0463 

Maatschappelijke 56 2,6773 

Ruimtelijke 56 2,7429 

Valid N (listwise) 56  

 

Wanneer op deze vier variabelen een toets op normaliteit wordt uitgevoerd, waarbij geldt: 

H0: de verdeling is normaal verdeeld 

 

Blijkt dat geen van deze vier variabelen een normale verdeling volgt. Zie onderstaande 

uitvoer van de test op normaliteit. Bij een significantieniveau van 0,05 worden bij alle 

vier de variabelen de H0  dat  de verdeling normaal verdeeld is, verworpen.  
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 Tabel 7.12 Test op normaliteit van de vier dimensies van veroudering 

 
 

Het kan echter wel zijn dat de soorten veroudering elkaar beïnvloeden en dat zij niet los 

van elkaar te zien zijn.  

 

Om de correlatie te berekenen kan daarom de Pearson‟s correlatiecoëfficiënt niet worden 

gebruikt. Voor elke waarde van de ene variabele wordt met deze correlatiemaat namelijk 

een normale verdeling van de andere variabele verondersteld, en vice versa. Hieraan 

voldoen de variabelen niet. 

Als hier niet aan wordt voldaan, kan er een rangcorrelatie worden uitgevoerd en kunnen 

de rangcorrelatiecoëfficiënten worden berekend. Dit gebeurt aan de hand van Spearman‟s 

rho.  

 

Als rho gelijk is aan -1 is er sprake van een perfect negatief verband tussen de rangscores; 

als rho gelijk is aan +1 is er een perfect positief verband. Is rho nul, dan is er geen lineair 

verband tussen de rangorde variabelen. 

 

7.4.1 Scatterplots en Spearman‟s Rho 

In deze subparagraaf wordt voor de technische veroudering en voor de economische 

veroudering de correlatie bekeken. Vervolgens zal door middel van een algemene tabel 

bekeken worden welke variabelen met elkaar correleren.  

 

Technische veroudering is de veroudering van het terrein en de opstallen zelf, de 

economische veroudering treedt op doordat de vraag van de consumenten veranderd. De 

samenhang tussen deze twee variabelen is grafisch te zien in figuur 7.7.  
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 Figuur 7.7 Scatterplot van de correlatie tussen technische veroudering en economische veroudering 

 
 

In de scatterplot lijkt er een verband te bestaan tussen deze twee variabelen. Aan de hand 

van de bovenstaande scatterplot kan worden teruggegrepen op de bovenstaande 

correlatietabel. De hypothese luidt dan:  

 

H0: er is geen lineair verband tussen de rangscores 

 

Met een betrouwbaarheid van 95% (Sign. = 0,000) wordt de H0 dat de twee variabelen 

geen lineair verband hebben tussen de rangscores verworpen. Technische veroudering en 

economische veroudering correleren met elkaar. Zie onderstaande tabel 7.13. 
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 Tabel 7.13 Uitkomst Spearman‟s Rho voor de vier dimensies van veroudering 

 
   

Zoals uit bovenstaande tabel 7.13 blijkt zijn er slechts enkele dimensies van veroudering 

die een lineair verband met elkaar hebben. Dit zijn economische veroudering en 

technische veroudering, zoals eerder in deze paragraaf al werd bekeken, daarnaast 

correleren ook de economische veroudering en maatschappelijke veroudering, en 

technische veroudering en maatschappelijke veroudering met elkaar. Het sterkste verband 

bevindt zich tussen de economische en de technische veroudering (0,726).  

 

Voor de overige variabelen kan de H0: er is geen lineair verband tussen de rangscores 

niet worden verworpen. Ruimtelijke veroudering correleert met geen van de andere typen 

veroudering, en kan gezien worden als onafhankelijke variabele. 

 

 

7.5 Terreintype en ligging - veroudering 

7.5.1 Terreintype 

Totale veroudering 

 

 Tabel 7.14 Gemiddelde cijfers die de typen bedrijventerreinen scoren op veroudering 

 

Report 

Omgekeerd 

TERREINTYPE Mean N Std. Deviation 

DISTRIBUTIE 2,8957 14 1,06166 

GEMENGD 4,0729 14 1,28601 

HOOGWAARDIG 2,5014 14 ,66489 

ZWARE INDUSTRIE 3,9543 14 ,92311 

Total 3,3561 56 1,19372 
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Op deze gegevens kan een variantie-analyse worden uitgevoerd om te kijken of de 

gemiddelden significant van elkaar verschillen. Bij een variantie-analyse is de 

nulhypothese altijd dat de populatiegemiddelden van alle groepen aan elkaar gelijk zijn.  

 

De vooronderstellingen bij variantie-analyse 

1) De steekproeven zijn onafhankelijk en aselect 

2) Elke groep is afkomstig uit een normaal verdeelde populatie. 

3) De varianties van de groepen zijn in de populatie aan elkaar gelijk. 

 

Aan de eerste twee vooronderstellingen wordt voldaan. De derde vooronderstelling wordt 

getoetst doormiddel van de Levene‟s toets. De nulhypothese bij de Levene‟s toets is dat 

de varianties aan elkaar gelijk zijn. In tabel 7.15 is de uitvoer te zien van de Levene‟s 

toets.  

 

 Tabel 7.15 Toets op de homogeniteit van de varianties 

Test of Homogeneity of Variances 

GEMIDDELDMAECRU 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,582 3 52 ,629 

 

H0: De varianties zijn gelijk verdeeld 

 

De toetsingsgrootheid van de Levene‟s toets bedraagt 0,582 met een significantie van 

0,629. De nulhypothese van gelijke varianties wordt dus met een betrouwbaarheid van 

95% niet verworpen (Sig. >0,05).  

 

Ook aan de derde veronderstelling wordt voldaan, waardoor er een variantie analyse 

mogelijk is.  

 

 Tabel 7.16 Uitvoer variantie analyse 

ANOVA 

GEMIDDELDMAECRU 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 25,396 3 8,465 8,309 ,000 

Within Groups 52,977 52 1,019   

Total 78,373 55    

 

H0: de populatiegemiddelden van alle groepen zijn aan elkaar gelijk 
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Aan de hand van de overschrijdingskans (Sig.) wordt de nulhypothese – dat de 

populatiegemiddelden van alle groepen aan elkaar gelijk zijn – verworpen met een 

betrouwbaarheid van 95% (Sig. < 0,05).  

 

De gemiddelde veroudering van distributieparken, hoogwaardige bedrijventerreinen, 

gemengde terreinen en zware industrieterreinen verschillen significant van elkaar. Er is 

echter niet te zeggen of slechts één gemiddelde afwijkt, of dat ze allemaal van elkaar 

verschillen.  

 

Om erachter te komen welke terreintypen afwijken van elkaar wordt een multiple 

comparison toets uitgevoerd. Gekozen wordt voor de Least-significant difference (LSD) 

toets. Dit is de „gewone‟ t-toets; zonder correcties.  

 

 Tabel 7.17 LSD-toets op de score op veroudering voor de verschillende terreintypes 

Multiple Comparisons 

GEMIDDELDMAECRU 

LSD 

(I) Terreintype2 (J) Terreintype2 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Hoogwaardig Distributie ,39429 ,38150 ,306 -,3712 1,1598 

Gemengd 1,57143
*
 ,38150 ,000 ,8059 2,3370 

Zware industrie 1,45286
*
 ,38150 ,000 ,6873 2,2184 

Distributie Hoogwaardig -,39429 ,38150 ,306 -1,1598 ,3712 

Gemengd 1,17714
*
 ,38150 ,003 ,4116 1,9427 

Zware industrie 1,05857
*
 ,38150 ,008 ,2930 1,8241 

Gemengd Hoogwaardig -1,57143
*
 ,38150 ,000 -2,3370 -,8059 

Distributie -1,17714
*
 ,38150 ,003 -1,9427 -,4116 

Zware industrie -,11857 ,38150 ,757 -,8841 ,6470 

Zware industrie Hoogwaardig -1,45286
*
 ,38150 ,000 -2,2184 -,6873 

Distributie -1,05857
*
 ,38150 ,008 -1,8241 -,2930 

Gemengd ,11857 ,38150 ,757 -,6470 ,8841 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de populatiegemiddelden van hoogwaardige terreinen en 

de distributieterreinen niet significant van elkaar verschillen (Sig.= 0,306), evenals de 

zware industrie met de gemengde terreinen (Sig. = 0,757).  
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De populatiegemiddelden van de hoogwaardige terreinen en distributie terreinen 

verschillen significant met de populatiegemiddelden van gemengde terreinen en de zware 

industrie.  

 

Dimensies van veroudering 

 

 Tabel 7.18 Dimensies van veroudering 

Report 

TERREINTYPE Technische Economische Maatschappelijke Ruimtelijke 

DISTRIBUTIE Mean 1,8421 3,5700 1,9636 2,5521 

N 14 14 14 14 

Std. 

Deviation 

1,29705 1,07275 1,11284 1,55394 

GEMENGD Mean 2,9293 4,7286 3,3914 3,0871 

N 14 14 14 14 

Std. 

Deviation 

1,83375 1,18297 1,05784 1,37022 

HOOGWAARDIG Mean 1,2671 3,1871 2,6179 2,4493 

N 14 14 14 14 

Std. 

Deviation 

,84391 ,72378 ,97095 1,65145 

ZWARE 

INDUSTRIE 

Mean 2,7993 4,6993 2,7364 2,8829 

N 14 14 14 14 

Std. 

Deviation 

1,08144 1,04787 ,82720 1,71788 

Total Mean 2,2095 4,0463 2,6773 2,7429 

N 56 56 56 56 

Std. 

Deviation 

1,45535 1,20781 1,09683 1,55662 
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 Tabel 7.19 Ranks dimensies van veroudering 

Ranks 

 Terreintype2 N Mean Rank 

TECHNISCHV Hoogwaardig 14 41,79 

Distributie 14 34,00 

Gemengd 14 19,68 

Zware industrie 14 18,54 

Total 56  

MAATSVER Hoogwaardig 14 29,46 

Distributie 14 38,43 

Gemengd 14 18,25 

Zware industrie 14 27,86 

Total 56  

ECONOMISVER Hoogwaardig 14 40,93 

Distributie 14 36,04 

Gemengd 14 18,71 

Zware industrie 14 18,32 

Total 56  

RUIMTELIJK Hoogwaardig 14 31,36 

Distributie 14 31,46 

Gemengd 14 24,75 

Zware industrie 14 26,43 

Total 56  

 

H0: de steekproeven zijn afkomstig uit identieke populaties 
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 Tabel 7.20 Uitvoertabel Chi-kwadraat toets 

Test Statistics
a,b

 

 TECHNISCHV MAATSVER ECONOMISVER RUIMTELIJK 

Chi-Square 20,229 12,676 21,617 1,897 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,000 ,005 ,000 ,594 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Terreintype2 

 

Technische, Maatschappelijke en Economische veroudering: 

Aan de hand van de overschrijdingskans (Sig.) wordt de nulhypothese – dat de 

steekproeven uit identieke populaties komen – verworpen met een betrouwbaarheid van 

95% (Sig. < 0,05).  

 

Ruimtelijke veroudering: 

Aan de hand van de overschrijdingskans (Sig.) wordt de nulhypothese – dat de 

steekproeven uit identieke populaties komen – niet verworpen met een betrouwbaarheid 

van 95% (Sig. > 0,05).  

 

7.5.2 Randstad en niet-Randstad 

Totale veroudering 

 

 Tabel 7.21 Gemiddelde score op veroudering bedrijventerreinen binnen en buiten de Randstad 

 

Report 

Omgekeerd 

RANDS

TAD Mean N Std. Deviation 

ja 3,2296 28 ,87633 

nee 3,4825 28 1,44969 

Total 3,3561 56 1,19372 

 

Op deze gegevens kan een variantie-analyse worden uitgevoerd om te kijken of de 

gemiddelden significant van elkaar verschillen. Bij een variantie-analyse is de 

nulhypothese altijd dat de populatiegemiddelden van alle groepen aan elkaar gelijk zijn.  

 

Omdat niet aan de vooronderstellingen wordt voldaan voor een parametrische toets wordt 

een niet-parametrische toets uitgevoerd; de Kruskal Wallis toets.  
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Bij de variantie-analyse wordt van een nulhypothese uitgegaan dat alle 

populatiegemiddelden aan elkaar gelijk zijn.  

H0: de steekproeven komen uit identieke populaties  

 

 Tabel 7.22 Variantie-analyse op de populatiegemiddelden Randstad en Niet-Randstad 

Ranks 

 Randst

ad2 N Mean Rank Sum of Ranks 

GEMIDDELDMAECRU Ja 28 29,14 816,00 

Nee 28 27,86 780,00 

Total 56   

 

 

Test Statistics
a
 

 
GEMIDDELDMA

ECRU 

Mann-Whitney U 374,000 

Wilcoxon W 780,000 

Z -,295 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,768 

a. Grouping Variable: Randstad2 

 

Aan de hand van de overschrijdingskans (Sig.) wordt de nulhypothese – dat de 

steekproeven uit identieke populaties komen – niet verworpen met een betrouwbaarheid 

van 95% (Sig. > 0,05).  

 

Er bestaat geen verschil in de gemiddelde score op veroudering tussen bedrijventerreinen 

binnen en buiten de Randstad.  

 

7.5.3 Stedelijk en niet-stedelijk 

Zowel binnen als buiten de Randstad kan onderscheid gemaakt worden naar stedelijk en 

niet-stedelijk gebied.  

 

Totale veroudering 

In onderstaande tabel 7.23 zijn de gemiddelden van de verschillende typen gebied 

zichtbaar.  
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 Tabel 7.23 Gemiddelde score op veroudering van verschillende typen stedelijk gebied 

 

Report 

Omgekeerd 

omgevingcbs Mean N Std. Deviation 

Niet tot weinig stedelijk 3,3109 43 1,25029 

Matig tot zeer sterk stedelijk 3,5054 13 1,01407 

Total 3,3561 56 1,19372 

 

Op deze gegevens kan een variantie-analyse worden uitgevoerd om te kijken of de 

gemiddelden significant van elkaar verschillen. Bij een variantie-analyse is de 

nulhypothese altijd dat de populatiegemiddelden van alle groepen aan elkaar gelijk zijn.  

 

Omdat niet aan de vooronderstellingen wordt voldaan voor een parametrische toets wordt 

een niet-parametrische toets uitgevoerd; de Kruskal Wallis toets.  

 

Bij de variantie-analyse wordt van een nulhypothese uitgegaan dat alle 

populatiegemiddelden aan elkaar gelijk zijn.  

 

H0: de steekproeven komen uit identieke populaties 

 

 Tabel 7.24 Variantie-analyse op de gemiddelden van veroudering voor typen stedelijk gebied 

Ranks 

 omgevingcbs N Mean Rank Sum of Ranks 

GEMIDDELDMAECRU Niet tot weinig stedelijk 43 29,28 1259,00 

Matig tot zeer sterk stedelijk 13 25,92 337,00 

Total 56   

 

Test Statistics
a
 

 
GEMIDDELDMA

ECRU 

Mann-Whitney U 246,000 

Wilcoxon W 337,000 

Z -,650 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,516 

a. Grouping Variable: omgevingcbs 
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Aan de hand van de overschrijdingskans (Sig.) wordt de nulhypothese – dat de 

steekproeven uit identieke populaties komen –verworpen met een betrouwbaarheid van 

95% (Sig. < 0,05).  

 

Er bestaat een verschil in gemiddelden tussen de verstedelijkingsgraad en de score op 

veroudering van bedrijventerreinen.  

 

Dimensies van veroudering 

 

 Tabel 7.25 Dimensies van veroudering en omgevingsdichtheid 

 

Report 

omgevingcbs OmgekeerdTechn OmgekeerdEcon OmgekeerdMaatsch OmgekeerdRuimte 

Niet tot 

weinig 

stedelijk 

Mean 2,0970 4,0407 2,5379 2,2928 

N 43 43 43 43 

Std. 

Deviation 

1,52658 1,25946 1,20493 1,34434 

Matig tot 

zeer sterk 

stedelijk 

Mean 2,5815 4,0646 3,1385 4,2315 

N 13 13 13 13 

Std. 

Deviation 

1,16437 1,06481 ,36398 1,28594 

Total Mean 2,2095 4,0463 2,6773 2,7429 

N 56 56 56 56 

Std. 

Deviation 

1,45535 1,20781 1,09683 1,55662 

 

H0: de twee steekproeven zijn afkomstig uit identieke populaties 
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 Tabel 7.26 Dimensies van veroudering en score op veroudering (Chi-kwadraat) 

Ranks 

 omgevingcbs N Mean Rank 

TECHNISCHV Niet tot weinig stedelijk 43 30,56 

Matig tot zeer sterk stedelijk 13 21,69 

Total 56  

MAATSVER Niet tot weinig stedelijk 43 30,62 

Matig tot zeer sterk stedelijk 13 21,50 

Total 56  

ECONOMISVER Niet tot weinig stedelijk 43 28,52 

Matig tot zeer sterk stedelijk 13 28,42 

Total 56  

RUIMTELIJK Niet tot weinig stedelijk 43 33,15 

Matig tot zeer sterk stedelijk 13 13,12 

Total 56  

 

 Tabel 7.27 Resultaten chi-kwadraat toets 

Test Statistics
a,b

 

 TECHNISCHV MAATSVER ECONOMISVER RUIMTELIJK 

Chi-Square 2,953 3,664 ,000 15,383 

df 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,086 ,056 ,985 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: omgevingcbs 

 

Ruimtelijke veroudering: 

Aan de hand van de overschrijdingskans (Sig.) wordt de nulhypothese – dat de 

steekproeven uit identieke populaties komen – verworpen met een betrouwbaarheid van 

95% (Sig. < 0,05).  

 

Technische, maatschappelijke, economische veroudering 

Aan de hand van de overschrijdingskans (Sig.) wordt de nulhypothese – dat de 

steekproeven uit identieke populaties komen – niet verworpen met een betrouwbaarheid 

van 95% (Sig. > 0,05).  
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Alleen voor de ruimtelijke veroudering maakt het uit waar een bedrijventerrein gevestigd 

is, binnen of buiten de Randstad. De andere dimensies van veroudering kennen geen 

verschil tussen binnen en buiten de Randstad.  

 

7.6 Factoranalyse 

7.6.1 Factoranalyse 

Aan de hand van een factoranalyse op de afhankelijke variabelen kunnen er vier 

verschillende factoren benoemd worden, waarbinnen de variabelen een hoge correlatie 

met elkaar vertonen. Gezamenlijk verklaren deze vijf factoren meer dan 79,6% van de 

variantie.  

 

Deze factoren kunnen als volgt benoemd worden: 

1) Staat en uitstraling van de openbare ruimte en gebouwen 

2) Aanwezigheid van groen uitstraling en kantoorruimte 

3) Interne bereikbaarheid 

4) Staat infrastructuur 
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 Tabel 7.28 Uitvoer factoranalyse 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 

FORMULE ,648 ,188 -,080 -,154 

VERONTREINIGING ,146 ,059 -,079 -,049 

GEBOUWENVERZORGD ,769 ,241 ,018 -,006 

GROENAANWEZIG -,126 ,529 -,412 -,073 

VANDALISME ,826 -,001 -,149 ,059 

ZWERFAFVAL ,701 ,108 -,275 ,206 

GEVERFDGEBOUW ,717 ,228 ,105 ,005 

ROTTINGGEBOUW ,739 ,216 ,094 ,007 

NAAMBORDEN ,721 ,231 ,042 ,047 

INFRASTRUCTUUR ,824 ,052 -,093 ,076 

GESCHEIDENRIJBAAN ,138 -,181 ,186 ,676 

VOETGANGERSSTRUCTUUR -,052 ,370 ,657 ,154 

WEGLOSOFONTBREKEND ,608 ,008 ,156 -,462 

GATENASFALT ,742 -,089 ,130 -,327 

GEBOUWENSTIJL ,230 ,527 ,093 -,015 

TERREINSTIJL ,100 ,376 -,039 ,019 

BEWAKINGCAM ,203 ,057 -,005 ,344 

SECURITY ,071 ,061 -,092 ,055 

BEWEGNAARTERREIN ,281 -,131 ,437 ,122 

BEWEGOPTERREIN ,280 ,111 ,157 -,264 

BEREIKBAAREXTERN ,074 ,092 -,226 ,080 

BEREIKBAARHEIDEXTERN2 ,107 ,143 ,136 ,321 

PLATTEGROND -,013 -,094 ,547 -,180 

AUTOPARKERENKAVEL ,261 ,110 -,449 ,198 

AUTOINPANDIG ,158 -,101 ,253 -,010 

AUTOGEENPARKERENOP ,030 ,358 -,302 ,305 

BEREIKBAARFIETS -,247 ,271 ,454 ,194 

BEREIKBAAROV ,064 ,306 ,557 ,242 

BESCHERBUITENOPSL ,214 ,632 ,110 ,051 

UITBREIDINGKAVE ,017 ,192 -,671 ,125 
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BEDRIJFSGEBOUWFLEX ,181 ,405 ,022 -,025 

MEERLAGIGKANTOOR ,215 ,658 ,055 ,043 

PARKOFGROEN ,108 ,796 -,187 ,036 

VOORZIENINGEN ,077 ,302 ,022 ,036 

LEEGSTAND ,757 ,088 -,072 ,154 

GEBOUWENVOORKANT ,726 -,078 ,205 ,092 

GEBOUWENZICHTBAAR ,037 -,009 ,341 ,052 

WEGENBREED ,352 ,140 ,371 ,423 

WEGENMIDDELLIJN -,009 -,103 ,031 ,880 

LOSFIETSPADEN -,172 ,168 -,029 ,778 

LOSVOETGANGER -,113 ,414 ,590 ,350 

KAVELINDELING ,365 ,626 -,105 -,168 

ENTREES ,125 ,152 -,126 -,075 

UITBREIDINGMOG -,073 ,292 -,636 ,160 

LEGEKAVEL -,051 ,199 -,294 ,230 

TEKORTRUIMT ,261 ,037 -,229 ,154 

LIGGINGWOONW ,009 -,188 -,133 -,443 

LIGGINGGROEN ,038 -,115 -,423 -,168 

OVERGANG ,194 ,015 ,141 -,004 

OMGEVINGSDICHTHEID ,221 -,002 -,191 -,184 

SPOOR ,145 -,377 -,267 ,432 

WATER ,143 -,597 ,089 ,074 

HOOFDWEG ,018 ,005 -,081 ,069 

SNELWEG ,198 ,068 ,022 -,088 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.   

a. Rotation converged in 12 iterations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

7.6.2 Regressieanalyse 

Er is sprake van lineairiteit  

 

 Figuur 7.8 Overzicht lineairiteit 

 
 

Aan de voorwaarden van een regressie analyse wordt voldaan, er mag een 

regressieanalyse worden uitgevoerd.  

 

 Tabel 7.29 Regressieanalyse, tabel 1 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,878
a
 ,771 ,750 ,55009 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   4 for analysis 2, REGR 

factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, 

REGR factor score   1 for analysis 2 
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 Tabel 7.30 Regressieanalyse, tabel 2 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44,796 4 11,199 37,009 ,000
a
 

Residual 13,314 44 ,303   

Total 58,111 48    

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor score   3 for analysis 

2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR factor score   1 for analysis 2 

b. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 

 

 Tabel 7.31 Regressieanalyse, tabel 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,411 ,080  82,680 ,000 

REGR factor score   1 for 

analysis 2 

-,899 ,129 ,515 6,980 ,000 

REGR factor score   2 for 

analysis 2 

-,783 ,078 ,727 10,058 ,000 

REGR factor score   3 for 

analysis 2 

-,120 ,079 ,112 1,524 ,135 

REGR factor score   4 for 

analysis 2 

-,236 ,078 ,221 3,045 ,004 

a. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 

 

 

7.7 Levenscyclus 

Werkgelegenheid 

De werkgelegenheid is bekeken voor de onderzochte bedrijventerreinen over een periode 

van 10 jaar, 1998 tot 2008. Voor deze periode van 10 jaar wordt de dynamiek in de 

werkgelegenheid uitgedrukt in een percentage. Het percentage geeft het verschil aan in 

werkgelegenheid tussen 1998 en 2008. In zes gevallen was het niet mogelijk om de 

werkgelegenheid uit te drukken tussen deze periode en is ervoor gekozen de eerst 

bekende waarde te nemen.  
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 Tabel 7.32 Afwijkende gemeente met betrekking van de analyse van werkgelegenheid 

Gemeente Terreinnaam Gegevens gebruikt vanaf 

Bunschoten Haarbrug Vanaf 1999 

Hengelo Westermaat Vanaf 2000 

Wieringermeer Robbenplaat Vanaf 2005 

Assen Messchenveld Vanaf 2006 

Hendrik Ido Ambacht Langeweg Vanaf 2006 

   

 

De verdeling van de dynamiek van de werkgelegenheid is te zien op onderstaand figuur 

5.7. Zoals te zien is op deze figuur zijn er een aantal positieve outliers. Dit geeft aan dat 

zij een zeer sterke groei in de werkgelegenheid hebben gekend in de periode 1998-2008. 

In tabel 5.26. zijn deze bedrijventerreinen benoemd.  

 

 Figuur 7.9 Boxplot van de verdeling van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen 

 
 

 

 

 Tabel 7.33 Outliers van werkgelegenheid benoemd 

Casenummer Gemeente Terreinnaam Groeipercentage (%) 

2 Almelo Twentepoort 3202,35 

52 Almere Gooisepoort 3050,00 

8 Assen Schepersmaat 1225,00 

1 Wieringermeer Robbenplaat 1050,00 

40 Pijnacker-Nootdorp Ruyven 1018,00 

22 Langeweg Langeweg 780,00 

38 Overbetuwe Sint Walburg 500,00 

12 Bunschoten Haarbrug 459,09 

54 Wunseradiel De Potstal 390,91 
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De groei van de werkgelegenheid inclusief deze groep van outliers is gemiddeld 239,9168 

%. Wanneer deze groep niet wordt meegenomen, komt het gemiddelde uit op een 

gemiddelde groei van 37,43%. Deze kleine groep outliers bepaald dus voor een groot deel 

het gemiddelde.  

 

 Figuur 7.10 Gemiddelde groei van de werkgelegenheid op de onderzochte terreinen  

1.  Inclusief Outliers     2. Exclusief Outliers 

 

 

 

 

 

 

 

De variabele werkgelegenheid is niet normaal verdeeld. Op de gegevens van deze 

variabele zullen daarom niet-parametrische toetsen worden uitgevoerd. 

 

7.8 Fases in de levenscyclus een kwalitatieve beschrijving 

 Figuur 7.11 Overzicht van de mate van veroudering en de positie in de levenscyclus 
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7.8.1 Fase 1 

Heterogeniteit toegenomen 

Mogelijk door:  geen of weinig uitmigratie en inmigratie van specialisatie 

  Geen of weinig uitmigratie en inmigratie van diversiteit  

  Uitmigratie van specialisatie en inmigratie van diversiteit 

 

Groei werkgelegenheid stabiel 

 

 

Weesp Nijverheidslaan (5,00) 

Het aantal vestigingen op de Nijverheidslaan in Weesp was zowel in 1998, 2003, als in 

2008 34 bedrijven. In 1998 waren er 22 sectoren gevestigd op het terrein, in 26 branches. 

In 2008 waren er 25 sectoren gevestigd op het terrein, in 27 branches. Op de 

Nijverheidslaan in Weesp is sprake van uitmigratie van specialisatie (groothandels) en 

inmigratie van diversiteit (in de tweedehandsauto- en dienstensector).  

 

Weesp Noord (2,85) 

Op bedrijventerrein Noord in Weesp is het aantal vestigingen van 309 in 1998 afgenomen 

naar 305 in 2008. Het bedrijventerrein kent een groot aantal verschillende sectoren, dit 

waren er 148 in 1998, in 251 branches en in 2008 163 sectoren, in 249 branches. Dit 

betekent dat de heterogeniteit gestegen is. Het aantal sectoren is toegenomen, terwijl het 

aantal branches is afgenomen. Er heeft zich dus diversicatie voorgedaan. Dit vooral ten 

koste van het aantal groothandels (gedaald van 112 naar 85).  

 

Woerden Middelland-Noord (2,33) 

Uitmigratie: 30    Inmigratie: 38 

Op bedrijventerrein Middelland-Noord in Woerden zijn in de periode 1998-2003 vooral 

softwareconsultancy‟s verdwenen. Het ging hier om 15 bedrijven. In deze periode zijn er 

onder andere vier verhuurbedrijven, vier levensbeschouwelijke of politieke organisaties, 

en vier handelsbemiddelaars op het bedrijventerrein gevestigd. In de periode 2003-2008 

zijn er drie verhuurbedrijven vertrokken, de overige uitmigratie was divers. In dezelfde 

periode zijn er diverse bedrijven bijgekomen. In 1998 waren er 60 sectoren  in 118 

branches, in 1998 waren er 67 sectoren actief in 129 branches. Wanneer 1998 wordt 

vergeleken met 2008 valt op er vooral in de groothandelsectoren een groot aantal 

bedrijven is vertrokken (van 55 naar 37 vestigingen). Ook het aantal advocatenkantoren is 

flink gedaald (van 34 naar 23 vestigingen), hiervoor in de plaats zijn diverse bedrijven 

gekomen.  

 

7.8.2 Fase 2 

Hetrogeniteit toegenomen 

Mogelijk door:  geen of weinig uitmigratie en inmigratie van specialisatie 

  Geen of weinig uitmigratie en inmigratie van diversiteit  

  Uitmigratie van specialisatie en inmigratie van diversiteit 

 

Groei werkgelegenheid toegenomen 
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Almere Gooisepoort (1,85)  

Op bedrijventerrein Gooisepoort is in de periode 1998-2003 het aantal vestigingen 

gestegen van 3 naar 42. Daarna is het aantal nog verder gestegen naar 87. Dit betekent 

waarschijnlijk dat het bedrijventerrein in 1998 net in de eerste fase van de aanleg was. De 

groei van de heterogeniteit hangt hier automatisch mee samen.  

 

Amsterdam Sloterdijk III (2,84) 

Uitgmigratie: 5    Inmigratie: 17  

In de periode 1998-2003 zijn er twee scholen verdwenen op bedrijventerrein Sloterdijk III 

in Amsterdam. Hiervoor in de plaats zijn groothandels en koeriersdiensten gekomen. In 

de periode 2003-2008 zijn er drie sectoren weer verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn zes 

sectoren teruggekomen. Hieronder groothandels, beleggingsadviseurs en een wasserij. In 

1998 waren er slecht 4 bedrijven op dit terrein gevestigd, waaronder de twee scholen. In 

2003 waren er 12 bedrijven gevestigd en in 2008 waren dit er al 16. Er is bij dit 

bedrijventerrein sprake van weinig uitmigratie en inmigratie van een diversiteit aan 

bedrijven. De explosieve groei van bedrijven in deze periode duidt waarschijnlijk op het 

aanleggen van het terrein in deze periode.  

 

Assen Messchenveld (2,06) 

Op bedrijventerrein Messchenveld in Assen is in 2006 het eerste bedrijf gevestigd. Dit 

betekent dat het bedrijventerrein slechts twee jaar bestond in 2008. In 2008 kende het 

bedrijventerrein 24 gevestigde bedrijven op het terrein. Door de groei van het 

bedrijventerrein is automatisch ook de heterogeniteit gestegen.  

 

Assen Schepersmaat II (3,09) 

Op bedrijventerrein Schepersmaat II in Asssen is in 2000 het eerste bedrijf gevestigd. 

Voor deze tijd bestond het bedrijventerrein nog niet. In 2003 waren er 8 bedrijven 

gevestigd op het terrein en in 2008 waren dit er 17. Dit betekent dat het bedrijventerrein 

nog vrij nieuw is, en dat door de groei van het bedrijventerrein automatisch ook de 

heterogeniteit is gestegen. 

 

Breda Hazeldonk (2,77) 

In de periode 1998-2003 hebben zich op bedrijventerrein Hazeldonk in Breda geen grote 

veranderingen plaatsgevonden. Er zijn een aantal bedrijven weggetrokken; een 

vervaardiger van textiel, een verhuurmaatschappij voor vrachtwagens en een 

uitzendbureau, en er zijn een aantal meer bedrijven bijgekomen; vervaardiging van 

houten emballage en twee auto-onderdelenhandelaren. In de periode 2003-2008 zijn er 

ook niet veel veranderingen in de sectorstructuur zichtbaar. Er zijn geen bedrijven 

vertrokken in deze periode, en er zijn een aantal bedrijven bijgekomen, met name 

bedrijven gespecialiseerd in goederenvervoer en opslag. Hazeldonk is een 

distributieterrein en met de komst van deze bedrijvigheid wordt het bedrijventerrein 

alleen maar specifieker hierop gericht.  

 

Bunsschoten Haarbrug (3,37) 

Op bedrijventerrein Haarbrug in Bunschoten zijn sinds 1999 bedrijven gevestigd. In 2003 

waren er 47 bedrijven gevestigd, en in 2008 waren er 77 op het terrein gevestigd.  Door 
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de groei van het bedrijventerrein is er automatisch ook een groei in de heterogeniteit te 

zien.  

 

H.I. Ambacht Bedrijvenpark Langeweg (3,21) 

Op bedrijvenpark Langeweg in Hendrik Ido Ambacht zijn sinds 2006 bedrijven 

gevestigd. In 2007 ging het om acht bedrijven, in 2008 tien bedrijven. Dit 

bedrijventerrein is doordat het gegroeid is, ook heterogener geworden.  

 

Hengelo Westermaat (2,42) 

Op bedrijventerrein Westermaat in Hengelo is sinds 2000 het eerste bedrijf gevestigd. 

Daarna is er een groei opgetreden van zowel de heterogeniteit als het aantal vestigingen. 

In 2003 waren er twee bedrijven gevestigd, en in 2008 waren er 88 bedrijven op het 

bedrijventerrein gevestigd.  

 

 

Hengelo Zeggershoek (2,46) 

Op bedrijventerrein Zeggershoek in Hengelo is in de periode 1998-2003 een opvallende 

stijging van het aantal sectoren zichtbaar. Er verlaten in deze periode geen sectoren het 

bedrijventerrein, maar er komt een groot aantal bedrijven in verschillende sectoren bij. 

Zowel in de laagwaardigere als in de hoogwaardige sectoren plaatsen zich veel bedrijven 

op het terrein. In de periode 2003 – 2008 wordt het bedrijventerrein door 5 sectoren 

verlaten, echter er komt een groot aantal sectoren bij, zowel in het lagere als in het hogere 

segment. De grote toenamen van bedrijvigheid doet vermoeden dat het hier om een nog 

niet geheel uitgegeven bedrijventerrein gaat, waar nog bedrijven zich kunnen vestigen. 

Dit komt overeen met de resultaten van het veldonderzoek.  

 

Huizen Industrieweg (4,91) 

Uitmigratie: 15    Inmigratie: 34 

Op de Industrieweg in Huizen is in de periode 1998-2003 een uittrek van diversiteit 

zichtbaar terwijl er een grote toename is in de handel in (gebruikte) auto‟s en 

groothandels. In de periode 2003-2008 is er daarna een andere trend zichtbaar van de 

meer gespecialiseerde inmigratie van hoogwaardigere bedrijven.  

 

Katwijk Vinkenweg Zuid (2,99) 

Voor bedrijventerrein Vinkenweg is in 1992 een bestemmingsplan vastgelegd, tot op 

heden is er nog grond uitgeefbaar (Gemeente Katwijk). In 1998 waren er 11 bedrijven op 

dit terrein gevestigd, in 2003 waren dit er 13 en in 2008 waren er 15 bedrijven op het 

terrein gevestigd. Bedrijventerrein Vinkenweg is een agrarisch gebied, en heeft weinig 

weg van een bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein trekt alleen bedrijven in de agrarische 

sector aan. Er heeft sinds 1998 geen uittrede plaatsgevonden.  

 

Overbetuwe St. Walburg (3,48) 

Op bedrijventerrein St. Walburg in Overbetuwe waren in 1998 slechts zes bedrijven 

gevestigd, in 2003 waren dit er 14 en in 2008 waren dit er 18. Door de groei van het 

aantal vestigingen op het bedrijventerrein is ook de heterogeniteit hoger geworden. 
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Pijnacker Nootdorp Ruyven (1,95) 

Bedrijventerrein Ruyven in Pijnacker Nootdorp had in 1998 slecht vier bedrijven op het 

terrein gehuisvest. In 2003 waren dit er 38 en in 2008 waren dit er 70. Het 

bedrijventerrein is waarschijnlijk in 1997 op de markt gekomen. De groei van het terrein 

heeft ook de groei van de heterogeniteit bevordert.  

 

Veendam De Dallen I/II (3,34) 

Bedrijventerrein De Dallen in Veendam bestaat eigenlijk uit twee delen. Ten eerste het al 

bestaande en volledig uitgegeven de Dallen I, en daarnaast nog het nieuwe en nog uit te 

geven De Dallen II. Op de Dallen I zijn vooral bedrijven in de cementindustrie gevestigd. 

Op bedrijventerrein De Dallen II hoopt de gemeente meerdere grote bedrijven en 

fabrieken aan te trekken (Gemeente Veendam). In 1998 waren er 12 bedrijven op het 

bedrijventerrein gevestigd, voornamelijk werkzaam in de cementvervaardiging en 

betonbouw. In 2003 waren er 13 bedrijven gevestigd, in 2008 was dit aantal gegroeid 

naar 18. De nieuwe bedrijven zijn een transportonderneming, technische groothandel, 

palletfabriek, matrassenfabriek en een metaalbedrijf. Door de uitbreiding van de De 

Dallen I met de De Dallen II is het bedrijventerrein minder gespecialiseerd geworden en 

is de heterogeniteit gestegen. 

 

Westland Transportcentrum (2,97) 

Op het Transportcentrum Westland waren in 1998 47 bedrijven gevestigd, in 2003 waren 

dit er 56. In 2008 waren er 52 bedrijven gevestigd. Het transportcentrum schommelt qua 

bedrijfsvestigingen rond de 50 bedrijven. De meeste bedrijven zijn gespecialiseerd in 

goederenvervoer en groothandels in zowel groente en fruit als planten. Door de komst 

van onder meer twee cargadoors en twee reclamebureaus op het terrein is de 

heterogeniteit gestegen.  

 

Wieringermeer Robbenplaat (2,59) 

Op bedrijventerrein Robbenplaat in Wieringermeer is in 2005 het eerste bedrijf gevestigd. 

Het bedrijventerrein is nog nieuw, en er zijn nog kavels uitgeefbaar. In 2008 waren er tien 

bedrijven op het terrein gevestigd, allemaal werkzaam in een andere sector waardoor de 

maximale heterogeniteit behaald werd.  

 

7.8.3 Fase 3 

Hetrogeniteit stabiel gebleven 

Mogelijk door:  uitmigratie van specialisatie en inmigratie van specialisatie 

  Uitmigratie van diversiteit en inmigratie van diversiteit 

 

Groei werkgelegenheid toegenomen 

 

 

Amsterdam Gembo-terrein (6,1) 

Uitmigratie: 14    Inmigratie: 34 

In de periode 1998-2003 zijn er op dit bedrijventerrein een aantal sectoren verdwenen. 

Dit waren vooral productiebedrijven die zowel brood- en banket als gereedschap en 

textiel vervaardigden. Ook een effectenmakelaarskantoor, een verhuurmaatschappij 

(woningen) en een koeriersdienst is in dit tijdsbestek verdwenen. In dezelfde periode zijn 
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er echter ook sectoren bijgekomen. Het betrof hier onder andere een producent van drank, 

groothandels en een drukkerij. Opvallend is dat er twee handelaren voor gebruikte auto‟s 

bij zijn gekomen. Daarnaast zijn er nog meer kantoorachtige bedrijven bijgekomen, zowel 

consultancy als adviesbureau‟s, een architectenbureau, een projectontwikkelaar en een 

financiële instelling. Een deel van deze hoogwaardigere bedrijven is echter weer 

verdwenen als naar het tijdsbestek 2003-2008 gekeken wordt. De twee handelaren van 

gebruikte auto‟s zijn in 2008 weer verdwenen. Er is een timmerbedrijf, een 

assurantiekantoor en een uitzendbureau op het bedrijventerrein bijgekomen. Er is 

uitmigratie van diversiteit en inmigratie van diversiteit.  

 

Eemnes Eembrugge (4,52) 

In de periode 1998-2003 is er vrij weinig veranderd in de sectorstructuur van dit 

bedrijventerrein. Er zijn een café en een bouwmarkt van het bedrijventerrein vertrokken 

en er is een groothandel in machines op het bedrijventerrein gekomen. In de periode 

2003-2008 is er een groter verschil zichtbaar. Op het bedrijventerrein hebben zich in deze 

periode een groot aantal groothandels gevestigd, met verschillende specialiteiten, o.a. 

bovenmode, horloges en juwelerie, autoonderdelen en overige non-foodartikelen. 

Daarnaast zijn er nog een bedrijf in de grafische afwerking, een uitzendbureau, een 

bureau voor bedrijfsopleidingen en een producent van videofilms op het bedrijventerrein 

gevestigd in deze periode, terwijl er geen bedrijven vertrokken zijn. Er is uitmigratie van 

diversiteit en inmigratie van diversiteit.  

 

Noordwijk Estec-Terrein (1,04) 

Bedrijventerrein Estec in Noordwijk is gespecialiseerd in sterrenkunde. Het 

bedrijventerrein zelf wordt streng beveiligd en er op komen is zonder identificatie vrijwel 

onmogelijk. Sinds het jaar 2000 is de ESA hier gevestigd met een onderzoekscentrum. 

Dit is ook het enige bedrijf op het terrein dat er bij gekomen is sinds 1998. Doordat er 

geen uitmigratie heeft plaatsgevonden is de heterogeniteit stabiel (maximaal) gebleven. 

 

Oss Elzenburg (3,73) 

Uitmigratie: 10    Inmigratie: 10 

Van bedrijventerrein Oss in Elzenburg zijn in de periode 1998-2003 twee slachterijen en 

een producent van dierlijke vetten verdwenen. In dezelfde periode zijn en een groot aantal 

nieuwe sectoren op het bedrijventerrein gevestigd. Deze nieuwe sectoren zijn in de 

periode van 2003-2008 nog een groter deel uit gaan maken van het bedrijventerrein. De 

sectoren waar het hier om gaat zijn voornamelijk de bouwinstallatie, het goederenvervoer 

en de groothandels. Er is uitmigratie van diversiteit en inmigratie van diversiteit.  

 

Rotterdam Ommoord (3,45) 

Uitmigratie:  14    Inmigratie: 22 

Op bedrijventerrein Ommoord in Rotterdam zijn in de periode 1998-2003 acht bedrijven 

vertrokken, waarvan vier bedrijven werkzaam waren in de tweedehands auto sector. In 

deze periode zijn er ook een groot aantal bedrijven weer op het bedrijventerrein 

gevestigd, waarvan alleen in de vervaardiging van elektromotoren er twee bedrijven zijn 

gevestigd. In de periode 2003-2008 zijn er zes bedrijven vertrokken en zijn er een groot 

aantal nieuwe bedrijven in verschillende sectoren bijgekomen. Op bedrijventerrein 

Ommoord in Rotterdam is er sprake van uitmigratie van diversiteit en inmigratie van 

diversiteit.  
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Wunseradiel de Potstal (4,22) 

Uitmigratie: 2    Inmigratie: 3 

Op bedrijventerrein de Potstal in Wunseradiel is er uitmigratie van diversiteit en 

inmigratie van diversiteit. Er zijn geen bedrijven op het terrein gevestigd die werkzaam 

zijn in één van de sectoren waar een ander bedrijf ook werkzaam in is. Er is sprake van 

maximale heterogeniteit.  

 

Zeewolde Gildenveld (2,03) 

Op bedrijventerrein Gildenveld in Zeewolde waren in 1998 38 bedrijven gevestigd. In 

2003 waren dit er 53, en dit waren er ook 53 in 2008. Begin jaren ‟90 van de vorige eeuw 

is gestart met de realisatie van bedrijventerrein Gildenveld (Gemeente Zeewolde). Er was 

een groei zichtbaar in het aantal bedrijven tot 2000 met als piek 64 bedrijven op het 

terrein. Vanaf toen is het aantal bedrijven rond de 55 blijven schommelen. Er is 

uitmigratie van diversiteit en inmigratie van diversiteit.  

 

7.8.4 Fase 4 

Hetrogeniteit afgenomen 

Mogelijk door:  meer uitmigratie dan inmigratie 

  Uit migratie van diversiteit en inmigratie van specialisatie 

 

Groei werkgelegenheid toegenomen 

 

 

Almelo Twentepoort (2,08) 

In de periode 1998-2003 is in Twentepoort het aantal vestigingen gestegen van 15 tot 

105. Dit betekent waarschijnlijk dat het bedrijventerrein in 1998 net in de eerste fase van 

de aanleg was. In de periode 2003-2008 is het aantal vestigingen nog gestegen tot 156. 

Op het bedrijventerrein heeft zich op verschillende vlakken specialisatie voorgedaan in 

deze periode. Zo zijn er op het bedrijventerrein 20 advocatenkantoren, 38 groothandels, 

en 10 bedrijven gespecialiseerd in het afwerken in vloeren en wanden gevestigd.  

 

Asten Sluis XI (4,29) 

Op Sluis XI zijn er twee bedrijven voor het verwerken van veevoeder bijgekomen, 

hierdoor is het bedrijventerrein mee gespecialiseerd geworden.  

 

Druten Excluton (3,77) 

Op bedrijventerrein Excluton in Druten zijn in de periode 1998-2003 een aantal zeer 

kleine veranderingen in de sectorstructuur te zien. Er is een vervaardiger van golfplaat en 

karton van het bedrijventerrein vertrokken, en er heeft zich een drukkerij, een groothandel 

en een verhuurmaatschappij gevestigd. In de periode van 2003-2008 is deze 

verhuurmaatschappij weer vertrokken, en heeft een bedrijf gespecialiseerd in de sleep- en 

duwvaart (binnenvaart) zich op het bedrijventerrein gevestigd.  

 

Eindhoven GDC (2,85) 

Op bedrijventerrein GDC Eindhoven zijn in de periode 1998-2003 een groot aantal 

bedrijven in de meer hoogwaardigere sectoren bijgekomen, maar ook weer 
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weggetrokken. Zo zijn er in deze periode uitzendbureaus weggetrokken, maar hebben 

zich er architecten, advocaten en overige dienstverlening zich op het terrein gevestigd. In 

de periode 2003-2008 is er slechts één bedrijf vertrokken, die werkzaam was in de 

verzekeringswereld. Een groot aantal nieuwe bedrijven heeft zich gevestigd op het 

terrein, zowel in het hoogwaardige, als in het laagwaardige segment. Voorbeelden van 

bedrijven die zich hebben gevestigd op het terrein in deze periode zijn: vervaardigers van 

textiel en industriële gassen, een interieurbouwer, een sloper, handel en reparatie in 

gebruikte bedrijfsauto‟s, groothandel in auto-onderdelen, maar ook in het hoogwaardigere 

segment: reisbemiddeling, een reclamebureau en een vertaalbureau.  

 

Haarlemmermeer De Liede (6,29) 

Bedrijventerrein de Liede is gespecialiseerd in auto-onderdelen en tweedehands auto‟s. 

Het bedrijventerrein kent autosloperijen, verkooppunten van tweedehands auto‟s en auto-

onderdelen. In 1998 was er slechts één handelaar van tweedehands auto‟s op het terrein te 

vinden. In 2003 waren dit er 12. In 2008 waren er 13 handelaren van tweedehandsauto‟s 

op het bedrijventerrein te vinden. In 1998 waren er 2 groothandels in auto-onderdelen, in 

2008 waren dit er 9. Sinds 2000 is het aantal vestigingen op het bedrijventerrein De Liede 

vrijwel niet meer veranderd. Het bedrijventerrein kende dus in de periode 1998-2000 een 

sterke groei, maar vanaf het jaar 2000 heeft deze groei niet meer doorgezet.  

 

Lelystad Luchthaven Lelystad (1,94) 

Op de luchthaven in Lelystad zijn in de periode 1998-2003 vier sectoren van het toneel 

verdwenen, en zijn er evenveel voor in de plaats gekomen. Vertrokken zijn een 

kredietverlener, een verhuurder en een beheerder van onroerend goed en een exploitant 

voor speelautomaten. Hiervoor in de plaats zijn een groothandel in machines, een 

financiële instelling, een projectontwikkelaar en een bedrijf in het openbaar bestuur in de 

plaats gekomen. In de periode 2003-2008 zijn er meer sectoren op het terrein gevestigd 

dan dat er weggetrokken zijn. In totaal zijn er vijf sectoren vertrokken, waaronder vier 

hoogwaardige sectoren en een autohandelaar in het laagwaardigere segment. Op het 

bedrijventerrein zijn zeven sectoren gevestigd, waaronder twee bedrijven in het 

laagwaardigere segment en vijf bedrijven in het hoogwaardige segment, waaronder 

architecten en adviesbureaus.  

 

Oosterhout De Wijsterd (3,51) 

Uitmigratie: 3    Inmigratie: 31 

Op bedrijventerrein de Wijsterd in Oosterhout zijn in de periode 1998-2003 slechts drie 

bedrijven vertrokken. Dit betroffen bedrijven in de sectoren softwareconsultancy, 

vervaardiging van meetapparatuur en assurantietussenpersonen. In dezelfde periode zijn 

er in totaal tien sectoren bijgekomen, waarvan in de detailhandel en in de bouw er een 

groot aantal bedrijven bij zijn gekomen. In de periode 2003-2008 zijn er geen sectoren 

van het bedrijventerrein verdwenen, maar zijn er nog wel een groot aantal sectoren 

bijgekomen, voornamelijk groothandels. Door deze specialisatie is de heterogeniteit van 

het bedrijventerrein gedaald. Er is sprake van een kleine uitmigratie van diversiteit, 

gecombineerd met een grote inmigratie van specialisatie.  

 

Oss Langakker (2,32) 

Uitmigratie: 8    Inmigratie: 8 
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Op bedrijventerrein Langakker in Oss zijn in de periode van 1998-2003 twee 

groothandels, een vervaardiger van hijskranen en een technisch ontwerp bureau 

weggetrokken. Hiervoor in de plaats zijn wederom een groothandel, een 

welzijnsorganisatie en een bedrijf in keuring en controle gekomen. Daarnaast zijn er nog 

een aantal bedrijven in 2003 gevestigd die in 2008 niet meer op het bedrijventerrein terug 

te vinden waren. In de periode 2003-2008 is er alleen een groothandel vertrokken die al 

voor 2003 op het terrein te vinden was. In deze periode zijn er ook weer diverse bedrijven 

bijgekomen. Zo staan er in 2008 drie rechtsadviseurs op dit bedrijventerrein en zijn er 

twee elektromonteurs te vinden.  

 

Pijnacker Nootdorp Oostambacht (2,64) 

Bedrijvenpark Oostambacht in Nootdorp is sinds 2006 uitgebreid met een groot aantal 

bedrijven. Hierdoor is het aantal vestigingen gestegen van resp. 33 en 49 in 1998 en 2003, 

naar 142 in 2008. Een groot aantal van deze bedrijven betreft schilders (11); burgelijke 

utiliteitsbouw (8) en handel en import van auto‟s (exclusief nieuwe) (8).  

 

Purmerend De Baanstee (3,97) 

Uitmigratie: 16    Inmigratie: 20 

Op bedrijventerrein De Baanstee in Purmerend zijn vooral bedrijven in de laagwaardige 

sector gevestigd. Er is veel detailhandel op het terrein en ook de handel in tweedehands 

auto‟s en auto-onderdelen is hier veel te vinden. Op het bedrijventerrein is diversiteit 

weggetrokken, en zijn vooral nieuwe groothandels op het terrein terug gekomen. Ook de 

bovengenoemde tweedehands auto sector is gegroeid op dit terrein, evenals de burgelijke 

en utiliteitsbouw. 

 

Sittard-Geleen Holtum-Noord (3,18) 

Uitmigratie:  3    Inmigratie: 5 

In de periode 1998-2003 zijn er op bedrijventerrein Holtum-Noord in Sittard-Geleen 

slechts twee bedrijven vertrokken. Deze twee bedrijven kwamen allebei uit een sector 

waarin slechts één bedrijf werkzaam was op het bedrijventerrein. In deze zelfde periode 

zijn er drie bedrijven op het bedrijventerrein gevestigd. In 2008 zijn er zes bedrijven op 

het bedrijventerrein gevestigd gespecialiseerd in groothandels van vaste brandstoffen.  

 

Waalwijk Haven (3,66) 

Uitmigratie: 8    Inmigratie: 26 

In de Haven van Waalwijk is in de periode 2003-2008 een forse specialisatie zichtbaar in 

de hoogwaardigere sectoren. Er zijn fysiotherapeuten, makelaars, technisch tekenaars en 

arcitecten in deze periode op het bedrijventerrein gevestigd. Een grote afname van 

bedrijven kent de haven niet.  

 

7.8.5 Fase 5 

Hetrogeniteit afgenomen 

Mogelijk door:  meer uitmigratie dan inmigratie 

  Uit migratie van diversiteit en inmigratie van specialisatie 

 

Groei werkgelegenheid stabiel gebleven 
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Bronckhorst Het Blek I (4,96) 

Bedrijventerrein Het Blek I in Bronckhorst kende de afgelopen jaren een groei van het 

aantal bedrijven dat op het terrein gevestigd was. In 1998 waren dit 80 bedrijven, in 2003 

waren dit 106 bedrijven en in 2008 waren dit 116 bedrijven. Op het bedrijventerrein zitten 

in 2008 acht handelaren van gebruikte auto‟s en nog eens vier handelaren in auto-

onderdelen. In 1998 waren dit zes handelaren van gebruikte auto‟s en één handelaar in 

onderdelen. Inmiddels is het gehele bedrijventerrein uitgegeven. In 2006 is voor Het Blek 

een masterplan gemaakt dat gedeeltelijk is uitgevoerd. In de toekomst wil de gemeente 

kijken naar het KVO, omdat er veelvuldig criminaliteit op het bedrijventerrein voorkomt. 

Ook de bewegwijzering en de riolering wordt verbeterd (Gemeente Bronckhorst). Voor 

het bedrijventerrein is een kwaliteitsscan uitgevoerd in 2009 die moet leiden tot een 

betere situatie op het terrein. 

 

Hoorn Kersenboogerd (3,17) 

Bedrijventerrein de Kersenboogerd is aangelegd begin jaren ‟90. Van de wijk de 

Kersenboogerd is de eerste paal in 1981 de grond in gegaan. Op het bedrijventerrein staan 

een groot aantal diverse bedrijven. In 1998 waren er 14 bedrijven op het terrein gevestigd, 

vanaf 1999 waren dit er elk jaar 19 of 20, en werd het aantal vestigingen stabiel. In 2008 

waren er 20 vestigingen op het terrein. De specialisatie heeft zich vooral voorgedaan in 

het aantal bedrijven gespecialiseerd in beeld- en geluiddragers. Hiervan zijn er in 2008 

vier gevestigd. 

 

Kerkrade Dentchenbach (4,44) 

Uitmigratie: 11    Inmigratie: 24 

Van veel sectoren die gevestigd waren op Dentchenbach in 1998 was slechts één bedrijf 

gevestigd op het terrein. In 2008 zijn van veel sectoren meerdere bedrijven gevestigd op 

het terrein. Dit betekent dat er zowel meer vestigingen zijn gekomen, als dat de diversiteit 

is afgenomen. Het bedrijventerrein is minder heterogeen geworden. 

 

Rijnwoude Rhijnenburg (3,89) 

Op bedrijventerrein Rhijnenburg in Rijnwoude zijn er in de afgelopen tien jaar twee 

bedrijven bijgekomen (van 6 naar 8). Deze bedrijven zijn een groothandel in computers 

en een beoefenaar van de scheppende kunst. Van de eerste zijn er in 2008 drie 

vestigingen, waardoor de heterogeniteit is afgenomen. 

 

7.8.6 Fase 6 

Heterogeniteit afgenomen 

Mogelijk door:  meer uitmigratie dan inmigratie 

  Uit migratie van diversiteit en inmigratie van specialisatie 

 

Groei werkgelegenheid afgenomen 

 

 

Amsterdam Overschies (3,36) 

Amsterdam Overschies is voornamelijk een kantorenlocatie. Dit is ook terug te vinden in 

de sectorstructuur van het bedrijventerrein. Het verloop over de kantoorruimten is groot, 
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echter het zijn voornamelijk hoogwaardige sectoren. Het aantal vestigingen is gedaald 

van 43 in 1998 naar 39 in 2008. Opvallend is dat in 2003 het aantal vestigingen op 72 lag. 

Vooral het wegtrekken van 8 groothandels en 5 financiële instellingen in de periode 

2003-2008 heeft ervoor gezorgd dat het aantal vestigingen in 2008 enkele bedrijven lager 

lag. In deze periode is echter wel de heterogeniteit afgenomen doordat zich in 2008 20 

organisatie- en adviesbureaus op het bedrijventerrein gevestigd hebben, tegenover 15 in 

1998.  

 

Amsterdam Sloterdijk II (3,17) 

Uitgmigratie:  30    Inmigratie: 44 

In de periode van 1998-2003 zijn er op dit bedrijventerrein slechts een beperkt aantal 

sectoren verdwenen. Vier vervaardigingbedrijven en een groothandel in lederwaren 

verdwenen in deze periode. Ook in de hoogwaardigere sectoren verdwenen een aantal 

bedrijven, een rijschool, twee handelaren (onroerend goed en aandelen) en een producten 

van videofilms. Er is echter in deze periode ook bedrijvigheid bijgekomen. Twee 

producenten van chemicaliën, een uitgeverij en een restaurant en café. Opvallend is dat 

ook in de hoogwaardigere klasse er bedrijvigheid is bijgekomen. In de periode 1998-2003 

hebben zich onder andere een reisorganisatie, telecombedrijven, een pensioenfonds, twee 

software consultancys en een welzijnsorganisatie op het bedrijventerrein gevestigd. In de 

periode 2003-2008 zette deze trend van meer hoogwaardigere bedrijvigheid op dit 

bedrijventerrein zich door. Er hebben zich in deze periode onder meer een verhuurbedrijf 

van onroerend goed, een netwerkbeheerder, diverse uitzendbureaus, auto- en 

motorrijscholen en financiële instellingen gevestigd. Twee groothandels en een fabriek 

van fietsen zijn in deze periode van het toneel verdwenen, evenals een restaurant, twee 

telecombedrijven en een cultureel uitleencentra.  

 

Haarlemmermeer Schiphol Noord (1,53) 

In de periode 1998-2008 is op bedrijventerrein Schiphol Noord een cateraar vertrokken, 

hiervoor in de plaats is een hotel-restaurant gekomen. Daarnaast is het aantal 

groothandels in bovenkleding gestegen van 2 naar vier. Het aantal vestigingen is hierdoor 

gelijk gebleven, maar de heterogeniteit is gedaald.  

 

Hoogezand-Sappemeer Sappemeer-Oost (3,39) 

Bedrijventerrein Sappemeer Oost is een vrij nieuw bedrijventerrein, het is het op één na 

nieuwst terrein binnen de gemeente (Gemeente Sappemeer). In 1998 waren er 16 

bedrijven op het terrein gevestigd, in 2003 28 en in 2008 35. Van een deel van de 

sectoren zijn meerdere bedrijven gevestigd. De daling van de heterogeniteit kan verklaard 

worden doordat het bedrijventerrein in eerste instantie weinig dezelfde bedrijven had, 

maar in de loop van de tijd hier meer dezelfde bedrijvigheid heeft verkregen. 

 

Leusden Princenhof (2,94) 

Het aantal vestigingen is op de Princenhof in Leusden in de periode 1998-2003 gedaald 

van 52 naar 43. Dit hing vooral samen met de afname van software vervaardigers en 

consultancy‟s. Hiervan zijn er in deze 5 jaar, vijf van het bedrijventerrein vertrokken. In 

deze periode zijn er 15 bedrijven vertokken en slechts 3 bijgekomen. In de periode 2003-

2008 is het aantal vestigingen gestegen van 43 naar 47. Deze groei is vooral te danken 

aan de komst van een groot aantal organisatie adviesbureaus, van 9 in 2003 naar 15 in 

2008.  
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7.8.7 Fase 7 

Hetrogeniteit stabiel 

Mogelijk door:  uitmigratie van specialisatie en inmigratie van specialisatie 

  Uitmigratie van diversiteit en inmigratie van diversiteit 

 

Groei werkgelegenheid afgenomen 

 

Groningen Oosterhogebrug (4,87) 

In de periode van 1998-2003 zijn er op bedrijventerrein Oosterhogewerf in Groningen 

bedrijven veelal in de laagwaardigere sectoren weggetrokken. Deze bedrijven werden 

opgevuld met bedrijven uit de hoogwaardige sectoren. Dit gebeurde vooral in de periode 

2003-2008. In deze periode zijn er tandartsen, fysiotherapeuten, call-centers etc. op het 

bedrijventerrein gevestigd.  

 

7.8.8 Fase 8 

Hetrogeniteit stabiel 

Mogelijk door:  uitmigratie van specialisatie en inmigratie van specialisatie 

  Uitmigratie van diversiteit en inmigratie van diversiteit 

 

 

Groei werkgelegenheid stabiel 

 

Castricum Castricummerwerf (3,19) 

Uitmigratie: 14    Inmigratie: 14 

De heterogeniteit is op bedrijventerrein Castricummerwerf in Castricum afgenomen 

doordat er meer uitmigratie dan inmigratie heeft plaatsgevonden. Het bedrijventerrein 

kent een grote diversiteit, en de inmigratie heeft niet voor minder heterogeniteit gezorgd. 

 

7.8.9 Fase 9 

Hetrogeniteit toegenomen 

Mogelijk door:  geen of weinig uitmigratie en inmigratie van specialisatie 

  Geen of weinig uitmigratie en inmigratie van diversiteit  

  Uitmigratie van specialisatie en inmigratie van diversiteit 

 

Groei werkgelegenheid afgenomen 

 

Coevorden De Heege West (3,16) 

Vanaf 1999 is op De Heege West een speciaal bestemmingsplan van kracht wat de 

vestiging van bedrijven reguleert. Er zijn echter voor 1999 al diverse bedrijven gevestigd 

(9). Op de Heege-West zijn nog grote kavels beschikbaar, en ook op het Duitse terrein 

wat op dit terrein aansluit zijn nog kavels vrij (Gemeente Coevorden). In 2003 waren er 9 

bedrijven op het terrein gevestigd en in 2008 waren er 11 bedrijven op het terrein 

gevestigd. Hiervan zijn van de meeste bedrijven werkzaam zijn binnen de transportsector. 
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Binnen de transportsector zijn echter wel het grootste gedeelte van de werkgelegenheid 

afgenomen. Van 377 personen in 1998 tot 37 personen in 2008.  

 

Enschede Transportcentrum (2,24) 

In de periode van 1998-2003 zijn op het transportcentrum in Enschede slechts drie 

bedrijven vertrokken. Deze bedrijven waren een slachterij, een vervaardiger van overige 

producten en een bedrijf in de overige zakelijke dienstverlening. In deze periode zijn er in 

zes sectoren bedrijven op het terrein gevestigd. Deze sectoren zijn het gieten van metalen, 

groothandel in machines, detailhandel, zeevaart, expediteurs en overig amusement. In de 

periode 2003-2008 is er slechts één bedrijf vertrokken in de zeevaart en zijn er in 11 

sectoren bedrijven bijgekomen. Deze bedrijven bevonden zich zowel in de distributie als 

in de dienstensector. De afname van werknemers wordt vooral veroorzaakt door het 

verdwijnen van de slachterij.  

 

Bleiswijk Veiling Lansingerland (3,06) 

In de periode 1998-2003 zijn er drie bedrijven van dit bedrijventerrein vertrokken. Het 

betrof hier een uitzendbureau, een bank, en een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in 

natte waterbouw (waar veel werkgelegenheid verloren is gegaan). In deze periode zijn er 

vijf bedrijven bijgekomen. Dit waren een vervaardiger van meetapparatuur, een 

dienstverlener mbt landbouw, een groothandel van intermediaire artikelen en een 

expediteur. Deze expediteur is in de periode van 2003-2008 echter weer van het 

bedrijventerrein vertrokken. Verder zijn er nog een bedrijf in de detailhandel (niet in 

winkel) een restaurant, een financiële instelling en een accountant van het 

bedrijventerrein vertrokken. In deze periode is er een handelaar in onroerend goed op het 

bedrijventerrein gevestigd.  

 

Leusden Ruigeveld (2,83) 

Uitmigratie: 6    Inmigratie: 5 

De heterogeniteit is op bedrijventerrein Ruigeveld in Leusden gestegen doordat er een 

stukadoor van het bedrijventerrein is weggegaan. In 1998 waren er hiervan nog twee, in 

2008 nog maar één. Hierdoor is ook het aantal vestigingen en de werkgelegenheid 

gedaald.  

 

Rhenen Elst (7,55) 

Bedrijventerrein Elst in Rhenen is een klein terrein. De postcode van dit terrein betreft 

ook huizen. In deze huizen zijn eenmanszaken gevestigd die meetellen voor de telling van 

het aantal vestigingen op het terrein. In 1998 waren dit slechts 6 vestigingen, vanaf 1999 

zijn dit er 9 of 10. In 2003 waren er 10 vestigingen op of rond dit terrein gevestigd.  

 

Spijkenisse Halfweg I (3,84) 

Uitmigratie: 11    Inmigratie: 17 

Op bedrijventerrein Halfweg I in Spijkenisse had de uitmigratie in de periode 1998-2008 

vooral in verschillende sectoren plaats. De inmigratie had ook in verschillende sectoren 

plaats, er is geen duidelijke specialisatie zichtbaar, maar er zijn wel een aantal sectoren 

gegroeid, waaronder de tweedehands autohandel en de groothandels. Het aantal 

werknemers is vooral gedaald doordat twee groothandels in voedings- en genotsmiddelen 

van meer dan 100 werknemers per vestiging naar ongeveer 20 werknemers per vestiging 

zijn gegaan. 
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Wymbritseradiel Tramstrjit (4,11) 

In de periode 1998-2003 zijn er op Tramstrjit in Wymbritseradiel twee bedrijven 

bijgekomen. Deze bedrijven hielden zich bezig met het keuring en controle en de 

detailhandel. In de periode 2003-2008 zijn er vier bedrijven van het bedrijventerrein 

vertrokken. Hieronder waren twee stucadoors, een detailhandel en een timmerman.  

 

 

7.9 Toegevoegde waarde dynamische benadering 

7.9.1 Heterogeniteit en veroudering 

 Tabel 7.34 Regressieanalyse, tabel 1 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,078
a
 ,006 -,012 1,20108 

a. Predictors: (Constant), Heterogeniteit1009 

 

 Tabel 7.35 Regressieanalyse, tabel 2 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,473 1 ,473 ,328 ,569
a
 

Residual 77,900 54 1,443   

Total 78,373 55    

a. Predictors: (Constant), Heterogeniteit1009 

b. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 

 

 Tabel 7.36 Regressieanalyse, tabel 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,365 ,161  41,142 ,000 

Heterogeniteit1009 -,101 ,176 ,078 ,572 ,569 

a. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 
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7.9.2 Positie in de levenscyclus op basis van aantal vestigingen 

Voor het uitvoeren van een regressieanalyse wordt lineariteit verondersteld. Zoals te zien 

is op onderstaand figuur is dat in het geval van het levenscyclusmodel het geval. Alleen is 

de lijn niet zoals verondersteld wordt negatief, maar juist positief.  

 

 Figuur 7.12 Scatterplot gemiddelde score op veroudering en positie in de levenscyclus 

 
 

Wanneer er echter een regressie uitgevoerd wordt blijkt dat de positie op basis van aantal 

vestigingen geen verklarende factor is voor de veroudering (0,0%). 

 

 

 

 

 Tabel 7.37 Regressieanalyse, tabel 1 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,011
a
 ,000 -,021 1,11178 

a. Predictors: (Constant), PositieATZVES1009 
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 Tabel 7.38 Regressieanalyse, tabel 2 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,011 1 ,011 ,013 ,911
a
 

Residual 58,095 47 1,236   

Total 58,111 48    

a. Predictors: (Constant), PositieATZVES1009 

b. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 

 

 Tabel 7.39 Regressieanalyse, tabel 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,327 ,371  17,995 ,000 

PositieATZVES1009 -,011 ,098 ,011 ,113 ,911 

a. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 

 

Analyse aantal vestigingen en veroudering 

 

 Tabel 7.40 Regressieanalyse, tabel 1 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,236
a
 ,055 ,038 1,17083 

a. Predictors: (Constant), Vestigingen 

 Tabel 7.41 Regressieanalyse, tabel 2 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,348 1 4,348 3,171 ,081
a
 

Residual 74,025 54 1,371   

Total 78,373 55    

a. Predictors: (Constant), Vestigingen 

b. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 
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 Tabel 7.42 Regressieanalyse, tabel 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,443 ,164  39,993 ,000 

Vestigingen -,000 ,000 ,236 1,781 ,081 

a. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 

 

7.9.3 Positie op basis van werkgelegenheid 

Voor het uitvoeren van een regressieanalyse wordt lineariteit verondersteld. Zoals te zien 

is op onderstaande grafiek is dat voor de positie in de levenscyclus op basis van 

werkgelegenheid wel het geval. 

 

 Figuur 7.13 Scatterplot van de gemiddelde score op de totale veroudering en positie in de levenscyclus  

 
 

Doordat het er sprake is van lineaireit kan er een regressieanalyse worden uitgevoerd. 
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 Tabel 7.43 Regressieanalyse, tabel 1 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,175
a
 ,031 ,008 1,09147 

a. Predictors: (Constant), PositieATZWERK1009 

 

 Tabel 7.44 Regressieanalyse, tabel 2 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,651 1 1,651 1,386 ,245
a
 

Residual 52,418 44 1,191   

Total 54,069 45    

a. Predictors: (Constant), PositieATZWERK1009 

b. Dependent Variable: Omgekeerd 

 Tabel 7.45 Regressieanalyse, tabel 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,846 ,404  7,043 ,000 

PositieATZWERK1009 ,121 ,103 ,175 1,177 ,245 

a. Dependent Variable: Omgekeerd 

 

Analyse werkgelegenheid en veroudering 

 

 Tabel 7.46 Regressieanalyse, tabel 1 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,266
a
 ,071 ,054 1,16134 

a. Predictors: (Constant), Werkgelegenheid 
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 Tabel 7.47 Regressieanalyse, tabel 2 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,543 1 5,543 4,110 ,048
a
 

Residual 72,830 54 1,349   

Total 78,373 55    

a. Predictors: (Constant), Werkgelegenheid 

b. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 

 

 Tabel 7.48 Regressieanalyse, tabel 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,477 ,166  39,194 ,000 

Werkgelegenheid -,001 ,000 ,266 2,027 ,048 

a. Dependent Variable: GEMIDDELDMAECRU 

 

7.9.4 Statische en Dynamische benadering gecombineerd 

 Tabel 7.49 Regressieanalyse, tabel 1 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,893
a
 ,797 ,772 ,52360 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   4 for analysis 2, REGR 

factor score   2 for analysis 2, REGR factor score   3 for analysis 2, 

PositieATZWERK1009, REGR factor score   1 for analysis 2 
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 Tabel 7.50 Regressieanalyse, tabel 2 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 43,102 5 8,620 31,444 ,000
a
 

Residual 10,966 40 ,274   

Total 54,069 45    

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 

2, REGR factor score   3 for analysis 2, PositieATZWERK1009, REGR factor score   1 for analysis 

2 

b. Dependent Variable: Omgekeerd 

 

 Tabel 7.51 Regressieanalyse, tabel 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,238 ,204  15,872 ,000 

PositieATZWERK1009 ,044 ,052 ,063 ,846 ,403 

REGR factor score   1 for 

analysis 2 

-,894 ,127 -,530 -7,026 ,000 

REGR factor score   2 for 

analysis 2 

-,747 ,076 -,704 -9,825 ,000 

REGR factor score   3 for 

analysis 2 

-,154 ,085 -,134 -1,820 ,076 

REGR factor score   4 for 

analysis 2 

-,260 ,077 -,247 -3,377 ,002 

a. Dependent Variable: Omgekeerd 

 

Statische benadering aangevuld met terrein en liggingskenmerken en dynamische 

benadering 
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 Tabel 7.52 Regressieanalyse, tabel 1 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,899
a
 ,808 ,776 ,51552 

a. Predictors: (Constant), PositieATZWERK1009, REGR factor score   

2 for analysis 2, REGR factor score   3 for analysis 2, REGR factor 

score   4 for analysis 2, REGR factor score   1 for analysis 2, Leeftijd 

 

 Tabel 7.53 Regressieanalyse, tabel 2 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41,258 6 6,876 25,874 ,000
a
 

Residual 9,833 37 ,266   

Total 51,091 43    

a. Predictors: (Constant), PositieATZWERK1009, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR 

factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor score   1 for 

analysis 2, Leeftijd 
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b. Dependent Variable: Omgekeerd 

 

 Tabel 7.54 Regressieanalyse, tabel 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,948 ,245  12,033 ,000 

REGR factor score   1 for 

analysis 2 

-,760 ,141 -,463 -5,376 ,000 

REGR factor score   2 for 

analysis 2 

-,656 ,088 -,618 -7,430 ,000 

REGR factor score   3 for 

analysis 2 

-,193 ,089 -,169 -2,179 ,036 

REGR factor score   4 for 

analysis 2 

-,285 ,078 -,277 -3,673 ,001 

Leeftijd ,017 ,008 ,206 2,047 ,048 

PositieATZWERK1009 ,017 ,053 ,026 ,331 ,743 

a. Dependent Variable: Omgekeerd 

 

 

 

 


