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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 
Dit onderzoek vond plaats in het kader van Bestuursopdracht Vrije Ruimte van Gemeente Amsterdam. 
Aanleiding voor de bestuursopdracht vormt de ambitie van het college om rafelranden en niet-
commerciele initiatieven in de stad te beschermen. Amsterdam kent een lange geschiedenis van 
vrijplaatsen, maar de continuïteit hiervan in niet altijd gegarandeerd. Met de groei en verdichting van de 
stad is er veel druk komen te staan op dergelijke initiatieven en moeten zij regelmatig wijken voor 
bouwplannen. Er zijn zorgen over toenemende commercialisering en het verlies van authenticiteit in de 
stad. Bovendien staat democratisering hoog op de agenda: de wens is steeds meer om gezamenlijk 
vorm te geven aan de stad en meer aandacht te besteden aan initiatieven vanuit de samenleving. 
 
Vrije ruimte heeft volgens Gemeente Amsterdam (2019) een belangrijke functie functie voor de stad: 
 

“Een stad, die groeit, verdicht en drukker wordt, heeft ook plekken nodig waar rust heerst; 
plekken die leeg en soms rommelig zijn en die gelegenheid bieden voor reflectie, experiment en 
ontmoeting, zonder sturing van de overheid. Juist van Amsterdammers zelf. Deze ‘vrije ruimte’ 
maakt initiatieven mogelijk op allerlei terreinen, of het nu gaat om cultuur, duurzaamheid, 
ecologie, bewegen, ondernemerschap, voedselproductie of experimentele verblijfs-, woon- en 
werkvormen. Het belang van deze vorm van ruimtegebruik is dat het initiatief bij burgers ligt, in 
de luwte van marktwerking en overheidsbeleid. Uiteindelijk vinden veel van dit soort 
experimenten hun weg naar reguliere gebruiksvormen en blijken zij trendsettend bij een groter 
publiek. Met vrije ruimte wordt ruimte geboden voor ongeplande vernieuwing; cruciaal in tijden 
van transitie.” 

 
Het doel van de Bestuursopdracht Vrije Ruimte is om beleid en instrumentarium te ontwikkelen om 
bestaande vrije ruimte te beschermen en nieuwe vrije ruimte beschikbaar te maken, zowel in de 
bestaande stad als in gebiedsontwikkeling. Hierbij wil men het vormgeven van vrije ruimte als een 
diverse, open en toegankelijke organisatievorm van onderop, zo min mogelijk van bovenaf aansturen, 
maar in een gezamenlijk, democratisch proces laten plaatsvinden.  
 
1.2 Onderzoeksvraag en aanpak 
Ter inspiratie voor het te formuleren beleid voor vrije ruimte in Amsterdam, verkende dit onderzoek 
beleidsinstrumenten gericht op het beschermen en beschikbaar maken van vrije ruimte in andere 
Europese steden. De centrale onderzoeksvraag luidt: 
 
Welk beleid en instrumentarium hanteren een drietal kenmerkende en op onderdelen met Amsterdam 
vergelijkbare Europese steden voor het beschermen en beschikbaar maken van vrije ruimte?  
 
Het onderzoek bestond uit twee delen: 

1. Quickscan van beleidsinstrumenten voor vrije ruimte in Europese steden door middel van desk 
research via websites overheid, wetenschappelijke artikelen (Google Scholar) en andere 
publicaties. Hierna is in overleg de inhoudelijke focus van het onderzoek bepaald en hebben we 
drie steden geselecteerd 
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2. Verdiepende analyse Gent, Londen, Berlijn door middel van desk research via websites 
overheid, wetenschappelijke artikelen (Google Scholar) en andere publicaties; interviews met 
betrokken ambtenaren, initiatiefnemers/gebruikers van ruimte en/of onderzoekers en bezoek 
van enkele casussen per stad. 

 
1.3 Analysekader 
Bij het analyseren van de onderzoeksresultaten in de drie steden hebben we gekeken naar: 
 

1. Lokale context  
o Lokale overheid: hoe is de lokale overheid georganiseerd? Wat is de positie van de 

overheid ten opzichte van de samenleving en markt? Welke politieke voorkeuren zijn 
dominant?  

o Ruimtelijk: aantal inwoners, oppervlakte, mate van economisch-ruimtelijke druk, 
geschiedenis. 
 

2. Beleid voor vrije ruimte  
o Op welke manier(en) komt vrije ruimte tot stand? 
o Welke partijen zijn hierbij betrokken? 

 
3. Instrumenten  

o Hoe wordt beschikbare ruimte in kaart gebracht?  
o Hoe komen kansen op het gebruik van ‘vrije ruimten’ onder de aandacht van de 

gemeenschap? 
o Welke vormen van ondersteuning of begeleiding worden er gegeven aan gebruikers 

van vrije ruimte?  
o Welke criteria worden er gesteld aan gebruikers van vrije ruimte? Zowel ‘softe’ criteria 

(o.a. openheid, toegankelijkheid, diversiteit) als ‘harde’ criteria (veiligheid, overlast, 
afval/milieu). 

o Op welke manier wordt op deze criteria gestuurd? O.a. via toetsingskaders, contracten, 
protocollen, handhaving. 

 
4. Resultaten, dilemma’s en risico’s 

o Hoe ervaren betrokkenen de resultaten van het beleid?  
o Welke dilemma’s en risico’s spelen rondom het gevoerde beleid? 
o Welke lessen kunnen we hier uit trekken voor Amsterdam? 

 
 
1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2, 3 en 4 duiken we in het beleid voor vrije ruimte en de resultaten hiervan in Gent, Londen 
en Berlijn. In hoofdstuk 5 leggen we de onderzoeksresultaten uit de drie steden naast elkaar en 
bekijken we deze op een meer analytische manier: welke typen instrumenten zien we en wat levert dit 
op? Op basis hiervan trekken we in hoofdstuk 6 een aantal lessen voor Gemeente Amsterdam.    
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2. Gent 
 

Grindbakken: locatie voor publieke activiteiten en feesten in de Oude Dokken 
  

Context 
Lokale overheid 

• Socialistisch-liberaal stadsbestuur: ondernemend én sociaal.  

• Sterke rol voor politiek t.o.v. ambtelijk apparaat: burgemeester en schepenen geven vergunningen uit.  

• Zelfstandig bedrijf (Sogent) dat uitvoering geeft aan projectontwikkeling en vastgoedbeheer in opdracht van 
Stad Gent. 

• Discussie over grond verkopen vs. in erfpacht uitgeven (Stadsbouwmeester Gent, 2018). 

• Veel aandacht voor burgerinitiatieven en urban commons. 

 

Ruimtelijk 

• Oude industrie- en havenstad, veel transformatie en stadsvernieuwing 

• Krapte op woningmarkt, maar minder dan in Amsterdam  

• 261.000 inwoners (1655 inwoners per km²) (Stad Gent, 2019) 
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2.1 Beleid voor vrije ruimte 
• Sinds 2007 is er veel aandacht voor tijdelijk ruimtegebruik door bewoners, ondernemers, 

creatieven. Sindsdien zijn 38 initiatieven voor tijdelijk ruimtegebruik ontstaan (26 lopend, 12 
beëindigd). Binnen Vlaanderen wordt Gent gezien als voorloper op dit vlak. 

• Tijdelijk ruimtegebruik is een instrument vanuit dienst Beleidsparticipatie, met als doel om lege 
ruimte positief te benutten en Gentenaars te betrekken bij de stad. 

• Binnen de dienst Beleidsparticipatie heerst een cultuur van experiment en flexibiliteit (interview 
4). Ambtenaren maken veelal informele afspraken met gebruikers en zetten hun netwerk in om 
dingen mogelijk te maken.  

• Elke locatie wordt gezien als een experiment, waarbij de werkwijze, criteria en afspraken tussen 
overheid en gebruikers anders kunnen zijn. Hierdoor zijn er grote verschillen tussen de 
casussen.  

• Sogent is betrokken als vastgoedbeheerder.  
• Gent was trekker van Europees project REFILL voor uitwisseling kennis over tijdelijk 

ruimtegebruik (2016-2018). Doel van dit project was om effecten en dynamieken van tijdelijk 
ruimtegebruik te verduurzamen (Stad Gent, 2019b). 

• Soms wordt het tijdelijk ruimtegebruik permanent. Dan wordt het buurtbeheer genoemd. 
 
2.2 Tijdelijke invulling en buurtbeheer: instrumenten 
 
2.2.1 Hoe wordt beschikbare ruimte in kaart gebracht? 

• Overheid: wijkregisseurs en vastgoedbeheerders bij Sogent signaleren kansen en (tijdelijk) 
ongebruikte plekken. In veel gevallen gaat het om eigendom van Sogent. 

• Bewoners kunnen leegstand melden bij de wijkregisseur of via een meldpunt.  
 

 
Tijdelijke invullingen in Gent tussen 2007-2017 (Stad Gent, 2019b) 

 

https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/woon-en-bouwproblemen/leegstand
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2.2.2 Hoe worden kansen op vrije ruimte onder de aandacht gebracht van de gemeenschap? 
• Wijkregisseurs fungeren als informele makelaars en matchmakers tussen vraag en aanbod. 
• Bij kleine ruimtes wordt vraag en aanbod direct gekoppeld. 
• Bij grotere locaties wordt een open oproep georganiseerd die online, via buurtkranten en lokale 

netwerken wordt verspreid. Vaak worden kijkdagen voor geïnteresseerden georganiseerd. 
• Matchmaking events om vraag en aanbod of gebruikers te koppelen. 
• Niet-commerciële organisaties kunnen daarnaast een aanvraag doen voor gebruik van 

vastgoed in eigendom van de stad 
 
2.2.3 Welke vormen van ondersteuning of begeleiding worden er geboden aan gebruikers van 

vrije ruimte? 
1. Handleiding voor initiatiefnemers met alle relevantie informatie, links en contactpersonen 
2. Begeleiding en coaching via wijkregisseurs. 
3. Fonds voor tijdelijke invulling: 

• €300.000 per jaar, +-25.000 per project 
• Wordt veelal besteed aan opknappen en brandveilig maken terrein/pand 
• Jury bestaat uit ambtenaren van diverse diensten 

 

Aanvraagformulier voor gebruik van vastgoed in eigendom van de stad 

 

https://formulieren.stad.gent/productie4.2/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/sc_vragenruimte.aspx/frVR_Inleiding
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-mee-doen/tijdelijke-invulling-van-terreinen-en-gebouwen/starten-met-tijdelijke-invulling
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4. Professionele opdrachtverlening of ondersteuning bij locatiebeheer. 
• Beheer en coördinatie door Buurtwerk (Stad Gent) 
• Of soms betaalde opdracht voor externe organisatie. 

5. Lage huurtarieven. 
• Vaak gratis gedurende tijdelijke periode wanneer sprake is van niet-commercieel gebruik. 
• Dit wordt per locatie bepaald. 

6. Flexibele houding van ambtenaren.  
• Er is een cultuur van informeel zaken regelen door netwerk in te zetten en soepel om te 

gaan met regels en procedures.  
7.  Lokaal leernetwerk voor maatschappelijke organisaties, initiatiefnemers en ambtenaren van 

diverse beleidsdomeinen betrokken bij tijdelijk ruimtegebruik (n.a.v. REFILL project): 
• Gezamenlijke SWOT analyse van bestaand beleid 
• Verbeter- en actiepunten formuleren 
• Lessen uitwisselen 

 
 

Handleiding voor initiatiefnemers die met een tijdelijke invulling willen starten 
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2.2.4 Welke criteria worden er gesteld aan gebruikers van vrije ruimte en hoe wordt hierop 
gestuurd? 

 
Algemeen 
‘Zachte’ criteria: 

• Er worden veel criteria gesteld aan gebruikers, vaak gekoppeld aan beleidsdoelstellingen. Vaak 
wordt gevraagd om aansluiting op specifieke behoeften uit de buurt en het betrekken van de 
buurt. Tijdelijke invulling is dan ook een instrument vanuit de afdeling Beleidsparticipatie. 

• De exacte criteria verschillen per locatie. Zie casussen voor voorbeelden. 
• Er wordt op zachte criteria gestuurd d.m.v. selectiecriteria in open oproepen en afspraken in 

overeenkomsten. Handhaving is vooral informeel door wijkregisseur of buurtwerker. Daarnaast 
zie je ook zelfregulering doordat organisaties doelstellingen vastleggen in hun statuten of 
werkwijze. 
 

‘Harde’ criteria: 
• Brandveiligheid: Gebruikers hebben een brandveiligheidsattest nodig om te mogen starten met 

activiteiten. Hiervoor is controle door de brandweer nodig. In de praktijk worden soms mildere 
regels gehanteerd dan bij permanent ruimtegebruik het geval is. Volgens Sogent is zij als 
eigenaar uiteindelijk aansprakelijk voor de veiligheid. 

• Geluidsoverlast: Gebruikers dienen te voldoen aan Vlaamse regelgeving omtrent geluidniveaus. 
Indien men hiervan wil afwijken is een vergunning nodig. 

• Afval: Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om het ophalen van afval te regelen. 
 
Fonds voor tijdelijke invulling 
Criteria voor toekenning subsidie: 

• locatie: realisatie op een tijdelijk in onbruik zijnde plek  
• invloed op de leefbaarheid (ruimte) buurt, wijk of stad  
• mate waarin nieuwe dynamiek wordt gecreëerd  
• meerwaarde van het initiatief voor toekomstige ontwikkelingen  
• betrokkenheid en creativiteit van de initiatiefnemers  
• mate van zelfinitiatief en medebeheer  
• mate waarin nieuwe netwerken worden gecreëerd  
• mate van kruisbestuiving tussen beleidsdomeinen  
• timing en fasering: realiteitszin  
• begroting: realistisch en concreet met duidelijkheid over eigen inbreng. 

 
Hoe wordt hierop gestuurd? 

• Jaarlijkse financiële en inhoudelijke verantwoording 
• Daarnaast informele controle door regelmatig contact met en bezoek door wijkregisseur. 

 
  

https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/zelf-een-evenement-organiseren/administratie-bij-het-organiseren-van-evenementen/vergunningen-voor-elektronisch-versterkte-muziek
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2.3 Casus 1: De Broederij 
 
2.3.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• Bewonersgroep ‘Ledeberg doet het zelf’ komt in 2013 in actie om terrein van voormalige dhz-
zaak beschikbaar te maken voor de buurt. Lobby bij politiek. 

• Sogent koopt terrein aan in het kader van stadsvernieuwing. Stad Gent brengt lokale behoeften 
in kaart onder de noemer ‘Ledeberg doet het samen’. Bewonersgroep en andere lokale actoren 
worden hierbij betrokken.  

• In afwachting van definitieve inrichting konden bewoners en lokale actoren hier tijdelijke 
activiteiten organiseren. Buurtwerk (Stad Gent) zorgt voor beheer.  

• Definitieve inrichting geopend in 2018: groene openbare ruimte en buurthuis in beheer door 
initiatiefnemers achter ‘Ledeberg doet het zelf’. Zij betrekken vier andere buurtorganisaties. 

• De locatie wordt gebruikt voor o.a. een koffiehuis, werkplaats, moestuinen, streekmarkt, diverse 
cursussen. 

 
2.3.2 Stimulering door Stad Gent 
Welke vormen van ondersteuning en begeleiding worden er geboden? 

• Aankoop en herinrichting terrein (financiering en organisatie proces). 
• Fonds voor tijdelijke invulling: €30.000 voor inrichting buurthuis, brandveiligheid  
• Eerste twee jaar gratis gebruik van terrein. Daarna huurprijs ongeveer €800/maand.  

 
 
 
 

 
De Broederij: ontmoetingsplek voor buurtbewoners in de wijk Ledeberg (Foto: Stad Gent) 



 

Regel die vrije ruimte!  
Karin de Nijs & Stan Majoor 
 15 van 69 

2.3.3 Regulering door Stad Gent 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 

• Inclusiviteit en laagdrempeligheid 
• Beheer in handen van Buurtwerk (Stad Gent): breed bereik in de buurt (was het idee). 
• Later is laagdrempeligheid een belangrijke eis in contract met bewonersgroep 

• Ondernemerschap 
• Na 2 jaar business model (om huur te kunnen betalen) 

• Brandveiligheid 
• Voor benodigde ingrepen wordt financiering beschikbaar gesteld vanuit Stad Gent. 

Controle door brandweer. 
 

2.3.4 Resultaten, dilemma’s en risico’s 
• Hoe zorg je voor inclusiviteit?  

• Stad Gent wil in eerste instantie niet de initiatiefnemende bewonersgroep bevoordelen 
door hen de ruimte in beheer te geven. De zorg is of zij wel voldoende in staat zijn om 
de gehele buurt te betrekken. Daarom trekt Stad de organisatie en beheer in eerste 
instantie naar zich toe. Echter leidt dit tot weinig activiteit op de locatie (volgens 
betrokkene ‘9 tot 7 mentaliteit’). 

• Later krijgt de bewonersgroep de locatie toch zelf in beheer, waarbij zij worden 
verwacht een laagdrempelige plek voor de buurt te bieden. Volgens een betrokkene 
wordt de locatie vanaf dat moment veel beter gebruikt door de buurt.   

• Laagdrempeligheid vs. ondernemerschap  
• Stad Gent stelt criterium dat de locatie toegankelijk en buurtgericht moet zijn, maar 

verwacht ook na 2 jaar een business model. Huidige beheerders zijn allemaal 
vrijwilligers en willen zich blijven richten op laagdrempelige ontmoetingsfunctie. 

• Bewoners zoeken manier om impact op buurt zichtbaar te maken en hopen hierdoor 
subsidie te kunnen krijgen (sociaal business model). 

• Samenwerking en co-eigenaarschap overheid-gebruikers  
• De professionele ondersteuning vanuit de Stad ervaren bewoners als beperkt. Volgens 

betrokkene is dit erg afhankelijk van de betreffende ambtenaar.  
• Op papier is er sprake van co-eigenaarschap maar voor bewoners voelt het niet altijd 

gelijkwaardig. Zij steken veel vrijwillige uren in de plek en voelen zich hierin niet altijd 
erkend door de Stad.  

 
2.4 Casus 2: Werkhuis Bulb 
 
2.4.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• In het najaar van 2018 verhuist vzw Ateljee (een maakwerkbedrijf met tewerkstellingsprojecten) 
haar activiteiten. Hierdoor komen de terreinen aan de Meulestedekaai vrij. 

• Sogent koopt de locatie aan in het kader van stadsvernieuwing. In afwachting van definitieve 
invulling (woningbouw) wordt de locatie tussen 2019 en 2021 tijdelijk ingevuld.  
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• Stad Gent schrijft open oproep uit voor 
invulling en beheren van de loods & 
activeren van loodsruimte in de wijk. Deze 
wordt verspreid via websites, buurtkranten, 
lokale netwerken.  

• Winnende initiatiefnemers kennen elkaar van 
matchmaking event door Stad Gent en zaten 
eerder samen in een andere tijdelijke locatie. 

• In overige ruimten komen een worstelclub 
voor jongeren en een solidaire buurtwinkel. 
 

2.4.2 Stimulering door Stad Gent 
Welke vormen van ondersteuning en begeleiding 
worden er geboden? 

• Gratis gebruik van ruimte gedurende tijdelijke 
periode (3 jaar met kans op uitloop).  

• Matchmaking en begeleiding door 
wijkregisseur. 

• Mogelijkheid tot ondersteuning vanuit fonds 
voor tijdelijke invulling. 

Bulb: maakplaats en ateliers in Muide (Foto: Bulb) 

2.4.3 Regulering door Stad Gent 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 

• Open oproep voor invulling als maakbedrijf en beheer van de locatie. 
• Daarnaast buurtactiviteiten organiseren, links en kruisbestuiving met de buurt stimuleren, etc. 
• Ook verwachting dat gebruiker rol speelt in opsporen en activeren van leegstand in de buurt. 
• Zeer veel criteria (zie document open oproep). 

 
2.4.4 Resultaten, dilemma’s en risico’s 

• Drempel voor deelname  
• Een open oproep lijkt een goede manier om iedereen de kans te geven om met een 

plan te komen voor deze plek. Wel is de drempel voor deelname vrij hoog door de 
uitgebreide lijst met criteria en formele procedure. 

• Er wordt gezocht naar een maakbedrijf, maar deze moet aan een groot aantal 
voorwaarden voldoen. Naast invullen en beheren locatie ook opsporen en activeren van 
leegstaande loodsen in de wijk.  

• Op de open oproep komen maar 2 reacties, waarvan 1 goede. 
 

• Instrumentalisme 
• Tijdelijke invulling wordt gebruikt voor het nastreven van beleidsdoelstellingen 

(versterken maakeconomie, verbeteren wijk). Er worden zeer veel criteria gesteld. In 
hoeverre kun je dit ‘vrije’ ruimte noemen?  

• Anderzijds sluit de plek hierdoor wel aan op behoeften uit de omgeving. Wens voor 
versterken maakeconomie komt voort uit een intensief participatieproces met buurt. 

 
 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20180926_BS_rvb%2011%20b1%20MEUKAA%20oproep%20loods%20B%20-%20def.pdf
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Open oproep voor tijdelijke invulling van loods (pagina 1 van 14)  
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2.5 Casus 3: De Meubelfabriek 
 
2.5.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• Na protest in de buurt tegen projectontwikkeling koopt Sogent het terrein van een private 
eigenaar. Stad Gent wil er buurtfuncties en openbaar groen. In afwachting van planvorming is 
er ruimte voor tijdelijk invulling. 

• Open oproep voor tijdelijke invullers in zomer 2018. Groot aantal geïnteresseerden op 
kijkdagen maar ook veel afvallers i.v.m. slechte staat pand en lange procedure.  

• Uiteindelijk blijven 22 initiatieven over die een plek hebben gekregen in het gebouw en is een 
overkoepelende Vzw opgericht waarmee de bruikleenovereenkomst is gesloten. Diverse 
voormalige krakers hebben zich aangesloten. De protestgroep tegen de oorspronkelijke 
plannen is niet meer betrokken. 

• Sinds maart 2019 vindt de sleuteloverdracht plaats en begint de opbouw. De opening vindt 
plaats eind september 2019. De locatie is in principe beschikbaar voor 3 jaar, maar dit zal 
waarschijnlijk uitlopen. 

 
2.5.2 Stimulering door Stad Gent 
Welke vormen van ondersteuning en begeleiding worden er geboden? 

• Inzet en begeleiding vanuit Stad Gent bij uitwerken organisatiestructuur en beheerformule. 
• Fulltime inzet van professional van Buurtwerk (Stad Gent) die beheer en coördinatie van 

initiatieven doet. Vzw wil dit graag overnemen. 
• Sogent investeert veel geld in opknappen en (brand)veilig maken van gebouw, aanleggen van 

elektriciteit en verwarming. 
• Gratis gebruik terrein zo lang deze beschikbaar is (in elk geval 3 jaar). 

 

 
De Meubelfabriek: broedplaats en ontmoetingsplek in de wijk Brugse Poort (Foto: Stad Gent) 
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2.5.3 Regulering door Stad Gent 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 

• Diversiteit en inclusiviteit: werving en informele afspraken 
• Bestaande lokale organisaties worden betrokken bij de invulling en programmering, 

waardoor deze aansluit op diversiteit van de wijk (van koranles tot paaldansles) 
• Alles moet voor iedereen toegankelijk en acceptabel zijn. 

• Collectiviteit: afspraken in contract en informele handhaving 
• 1 m² ruimte = 1 uur werk voor het collectief. Op die manier gezamenlijkheid creëren. 

• Ondernemerschap én buurtfunctie: informele afspraken 
• Gebruikers zijn zowel lokale organisaties als (startende) ondernemers en mogen geld 

verdienen. 
• Echter buurtfunctie staat voorop, dus lage prijzen.   

• Veiligheid en overlast: 
• Sogent verwijderde asbest en zorgde voor brandveiligheid. Lagere normen voor 

brandveiligheid dan bij permanent gebruik.  
• Regels omtrent openingstijden in overleg met buren opgesteld. 
• Informeel criterium bij evenementen: je moet kinderen mee kunnen nemen (dus geen 

grote feesten). 
 

2.5.4 Resultaten, dilemma’s en risico’s 
• Voorbeeldproject voor diversiteit en inclusiviteit. 

• Stad en initiatiefnemers lijken er hier in geslaagd om een diverse en laagdrempelige 
plek voor de buurt te maken. Gerichte werving en selectie & informele 
bijsturing/handhaving lijken hiervoor goede methoden. 

• NB: de locatie was bij bezoek pas anderhalve week officieel geopend, dus het gebruik 
van de locatie moet zich nog gaan uitwijzen.  

• Zoektocht naar passende organisatiestructuur en beheerformule.  
• Voor Sogent was het niet te doen om contracten met 22 verschillende organisaties en 

ondernemers af te sluiten, dus moest er een overkoepelende Vzw komen voor alle 
gebruikers. Daarnaast is er een fulltime professional van Buurtwerk betrokken als 
coördinator. De vraag is hoe dit samengaat.  

• Vzw wil de coördinatie en beheer graag zelf doen en hiervoor betaald krijgen, maar de 
Wijkregisseur wil dit liever bij extern persoon (Buurtwerk) leggen. Op die manier kan 
men beter toezicht houden en ingrijpen als er iets niet goed gaat. 

• Financiële haalbaarheid en omgang met risico’s 
• Het pand was in zeer slechte staat, waardoor Sogent zeer hoge kosten heeft gemaakt 

om dit gereed te maken. Om de kosten enigszins te beperken heeft de brandweer een 
oogje toegeknepen. Dit terwijl het pand op dit moment slechts 3 jaar beschikbaar is. 

• Hoe ver moet je gaan met publieke middelen? En hoe verstandig is het om allerlei 
maatschappelijke functies in een pand te plaatsen dat niet echt brandveilig is? 
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3. Londen 

Graffiti en posters op Lord Napier pub in Hackney-Wick, een ontwikkelende buurt Oost-Londen (foto: iconeye.com) 

Context 
Overheid 

• Privatisering, decentralisering en ‘Big society’. 

• Localism Act (2011): gemeenschap heeft het recht om publieke diensten over te nemen, te bieden op 
publiek vastgoed en gebiedsplannen te maken. 

• Overheidsbudgetten voor planning en ontwikkeling zijn sinds 2011 meer dan gehalveerd (Centre for 
London, 2019). 

• ‘The Great British sell-off’: gemiddeld worden in Londen jaarlijks ruim 200 gebouwen in publiek 
eigendom op de markt gezet en verkocht (Locality, 2018). 

• Stadsbestuur is opgedeeld in twee niveaus: Greater London Authority en 33 borough councils. 

  

Ruimtelijk 

• Hoge prijzen op vastgoedmarkt, druk op ruimte is groter dan in Amsterdam. 

• Hoewel leegstand ten opzichte van andere steden in VK beperkt is, zijn er naar schatting 24.400 
leegstaande panden - waarvan 11.100 panden (2.8 miljoen m²) al meer dan 2 jaar leeg staan (Centre 
for London, 2018). 

• Daarnaast is er verspreid door de stad 2700 ha grond waarvoor een bouwvergunning is afgegeven 
maar waar de bouw nog niet is begonnen. Naar schatting is 400 ha geschikt voor tijdelijk gebruik. 

• 9.2 miljoen inwoners in Greater London (5848 inwoners per km²) 
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3.1 Beleid voor vrije ruimte 
In Londen worden verschillende beleidsinstrumenten voor ‘vrije ruimte’ gebruikt. In het onderzoek 
hebben we ons gericht op:  
 
3.1.1 Meanwhile use 

• In 2009 start Ministry of Housing, Communities & Local Government ‘Meanwhile Project’ met 
als doel om tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden te stimuleren door ruimte te bieden 
aan niet-commerciële gebruikers die bij kunnen dragen aan de vitaliteit van stadscentra maar 
niet in staat zijn om commerciële tarieven te betalen. Beoogde doelgroepen: 
liefdadigheidsorganisaties, muzikanten, kunstenaars, etc (Meanwhile Space, 2019). 

• Uitkomst Meanwhile Project: standaard huurcontracten die kunnen worden gebruikt bij tijdelijk 
gebruik. Hiermee kunnen administratieve en juridische kosten voor eigenaren en gebruiker 
worden beperkt en risico’s redelijkerwijs tussen beide partijen worden verdeeld. Hiervoor 
verplaatsen eigenaren zo veel mogelijk risico’s en aansprakelijkheid naar tijdelijke huurders. 
Eigenaren en gebruikers kunnen gratis gebruik maken van dit contract (niet verplicht).  

• Meanwhile Project is doorontwikkeld in zelfstandige organisaties: 
o Meanwhile Foundation (charity): biedt aanvullende toolkits om eigenaren en 

gebruikers te ondersteunen in onderhandelingen en contractvorming & een 
aansprakelijkheidsverzekering en begeleiding bij risico-analyse op basis van 
lidmaatschap. 

o Meanwhile Space (community interest company): al tijdens Meanwhile Project 
ontstaan en functioneert als intermediair tussen eigenaren (privaat en publiek) en 
gebruikers.  

• Daarnaast zijn er tal van andere intermediaire organisaties ontstaan. Meanwhile use is steeds 
meer een professionele, winstgevende sector (Bosetti &Colthorpe, 2018).  

• Recentelijk weer samenwerking tussen Meanwhile Foundation, Meanwhile Space CIC en 
Ministry of Housing, Communities & Local Government: Open Doors Pilot  winkelstraat 
revitalisering.  

 
 Casus 1: Meanwhile Space CIC - Central Parade 

  
3.1.2 Community asset transfer / management 

• Lange geschiedenis van coöperaties en development trusts in Groot-Brittanië.  
• In 1992 werd de Development Trusts Association opgericht door een groep professionals in 

welzijnswerk (Wyler, 2009). Uitgangspunt was dat stadsvernieuwing het best door de 
gemeenschap zelf kan worden geleid. Ondernemerschap en vastgoed zijn belangrijke middelen 
om vernieuwing duurzaam te maken, waarbij winst kan worden geïnvesteerd in 
maatschappelijke activiteiten. 

• In 2003 stelde de nationale (Engelse) overheid de General Disposal Consent in, die het 
mogelijk maakt voor lokale overheden om grond en gebouwen onder de marktprijs te verkopen 
aan gemeenschappen. Voorwaarde is dat de onderwaarde niet meer dan £2 miljoen bedraagt 
en dat evenredige voordelen voor sociaal, economisch of ecologisch welzijn worden 
geproduceerd. 

• Sindsdien stelt de nationale overheid diverse fondsen beschikbaar om community asset 
transfer te steunen (o.a. Community Assets Fund) en financiert zij organisaties (Locality) die 
overheden en maatschappelijke organisaties adviseren en ondersteunen bij community asset 
transfer. 

• Lokale overheden bepalen zelf of zij community asset transfer steunen. In Londen gebruikt 17% 
van de councils het instrument. In Engeland als geheel is dit aandeel 41% (Locality, n.d.). 

https://www.gov.uk/government/publications/meanwhile-use-lease-and-guidance
https://www.meanwhile.org.uk/pages/6-about
https://www.meanwhile.org.uk/pages/6-about
https://www.meanwhilespace.com/
https://www.meanwhilespace.com/
http://locality.org.uk/services-tools/support-for-community-organisations/ownership-and-management-of-land-and-buildings/
http://locality.org.uk/services-tools/support-for-community-organisations/ownership-and-management-of-land-and-buildings/
http://locality.org.uk/services-tools/support-for-community-organisations/ownership-and-management-of-land-and-buildings/
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• Vastgoed wordt niet op de markt gebracht, maar direct aan een maatschappelijke organisatie 
verkocht of voor langere tijd in leasehold (>25 jaar, soort erfpacht-constructie) gegeven tegen 
niet-marktconforme tarieven. 

 
 Casus 2: The Stanley People’s Initiative  
 Casus 3: Westway Trust 

 
3.1.3 Overige instrumenten 
Daarnaast zijn de volgende twee beleidsinstrumenten kort verkend: 

• ‘Small sites, small builders’: uitgifte van kleine kavels aan kleine ontwikkelende partijen  
• Right to bid, right to reclaim land, right to build: buurtrechten 

 
3.2 Casus 1: Meanwhile Space CIC – Central Parade 
 
3.2.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• Gestart in 2009, onderdeel van Meanwhile Project (Meanwhile Space, 2019). 
• CIC = community interest company = onderneming met maatschappelijke doelstellingen. 
• De eerste jaren werden ze gefinancierd via betaalde opdrachten van met name lokale 

overheden en Greater London Authority (GLA). Projecten hoefden niet per se financieel 
zelfredzaam te zijn. Dit model maakte hen afhankelijk van opdrachtgevers en werd als niet-
duurzaam gezien vanwege enorme bezuinigingen op de publieke sector. 

• Sinds 2015 hebben ze geleidelijk het business model omgedraaid: inkomsten komen nu voor 
95% uit verhuur. Daarnaast soms consultancy opdrachten zoals haalbaarheidsstudies of 
strategieën voor meanwhile use. 

• Meanwhile Space betaalt de eigenaar meestal niet voor de leegstaande ruimte. Soms moeten 
ze wel een deel van de winst delen met de eigenaar. Verder wordt steeds vaker verwacht dat 
ze meebetalen aan verbouwingen die nodig zijn om ruimten beschikbaar te maken voor 
gebruikers. Dit doen ze op eigen kosten (betaling door een lening en inkomsten uit verhuur). 
Minimumperiode nu op 2 jaar om kosten te kunnen dekken. 

• Meanwhile Space richt zich vooral op achterstandswijken waar ze lokale ondernemers met 
weinig budget kansen kunnen geven en sprake is van chronische leegstand  vooral in 
buitenwijken van Londen. Ze krijgen aanvragen vanuit het hele land binnen maar nemen 
dergelijke opdrachten meestal niet aan vanwege het belang van lokale netwerken en 
aanwezigheid op de locatie. 

 
3.2.2 Communicatie over vrije ruimte 
Hoe wordt beschikbare ruimte wordt in kaart gebracht? 

• Eigenaren die zichzelf melden bij Meanwhile Space CIC. Dit zijn zowel overheden als private 
eigenaren. 

 
Hoe worden kansen op vrije ruimte onder de aandacht gebracht van de gemeenschap? 

• Website van Meanwhile Space CIC. Voor actueel aanbod zie hier. 
• Soms wordt er een open oproep gedaan waarbij gebruikers een voorstel moeten indienen. 
• Gebruikers kunnen zichzelf ook los van oproepen online aanmelden en worden gematcht aan 

beschikbare ruimte. 
• Maar vooral: actief benaderen van lokale stakeholders en bijwonen van lokale meetings om 

beschikbaarheid van ruimte bekend te maken. 

https://www.meanwhilespace.com/current-spaces
https://www.meanwhilespace.com/apply-for-space
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3.2.3 Stimulering door Meanwhile Space CIC 
Welke vormen van ondersteuning en begeleiding worden er geboden? 

• Betaalbare verhuur op verschillende niveaus om zo een ‘gezond ecosysteem’ te ontwikkelen. 
Gebruikers betalen naar draagkracht. 

• Incubator spaces: 30% marktprijs  startups en meer experimentele, minder-
commerciële of risicovolle vormen van gebruik.  

• Affordable spaces: 70% marktprijs  voorbij startupfase. 
• Regular spaces: 100% marktprijs  commerciële gebruikers. 

• Training en capacity building in samenwerking met lokale organisaties die hierin 
gespecialiseerd zijn. 

• Optie op verzekering tegen aansprakelijkheid en andere vormen van ondersteuning via 
(betaald) lidmaatschap bij Meanwhile Foundation.  

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor tijdelijke projecten via Meanwhile Foundation 

 
3.2.4 Regulering door Meanwhile Space CIC 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 

• Selectiecriteria voor huurders worden in samenspraak met de betreffende partners rondom een 
project opgesteld, op basis van de doelstellingen voor het project. Dit wordt vastgelegd in een 
Service Level Agreement (tussen eigenaar en Meanwhile Space). Meanwhile Space moet 
resultaten aantonen via impact metingen (bv aantal banen of werkplekken die zijn 
gegenereerd). 

• In de praktijk richt Meanwhile Space zich vooral op startende ondernemers die betaalbare 
ruimte nodig hebben om hun onderneming te kunnen ontwikkelen. De verwachting is dat zij op 
een later moment in staat zullen zijn om een normaal huurtarief te betalen. 

• Selectiecriteria op website Meanwhile Space: 
• High quality product, service or idea  
• Confidence in your ability to keep up with rent payments and make good use of the 

space not leaving it sitting empty  

https://www.meanwhile.org.uk/pages/71-resources
zie:%20https://docs.wixstatic.com/ugd/c19fe3_28d5863b7acb4cb49922d3bf0108f60b.pdf
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• The benefit to your business from renting the space  
• Unique offer, not directly competing with existing businesses in the area  
• Demonstrable local demand and contribution to the local area  

• Speciale aandacht voor ‘localness’:  
• Want to put roots down in the area  
• Live / from the local area  
• Demonstrating a superior knowledge of how their proposed use is required locally / 

there is demand / does not compete with existing local businesses / understanding of 
local context. 

 
3.2.5 Voorbeeldproject: Central Parade 

• Eigendom van London Borough of Waltham Forrest 
(Noordoost Londen).  

• Transformatie voor meanwhile use werd gefinancierd 
door London Borough of Waltham Forrest en Greater 
London Authority’s High Street Fund. 

• Meanwhile CIC exploiteert het pand. Huidige invulling 
is combinatie van incubator spaces, betaalbare 
winkelruimte, coworkingspaces, koffiezaak en 
kantoorruimte. 

• Gebouw zou gesloopt worden, maar kreeg 
monumentale status. Council heeft besloten dat het 
een commerciëler karakter moet krijgen. Geleidelijk zal 
niet-marktconforme verhuur verdwijnen. 
 

3.2.6 Resultaten, dilemma’s en risico’s 
• Balans tussen niet-commerciële en commerciële 

activiteiten 
• Oorspronkelijk was Meanwhile Project gericht 

op niet-commerciële activiteiten. 
• Door huidige businessmodel is Meanwhile Space zich bijna volledig gaan richten op 

(startende) lokale ondernemers.  
 

• Relatief hoge drempel voor deelname 
• Gebruikers moeten direct huur kunnen betalen en uitgewerkt bedrijfsidee hebben.  
• Mate van ondersteuning vanuit Meanwhile Space lijkt beperkt. Ze verwijzen vooral door 

naar andere organisaties. 
• Duurzaamheid van tijdelijke projecten 

• Beperkt nalatenschap. De meerwaarde van meanwhile use is dat het ruimte biedt aan 
lokale ondernemers en organisaties. Na beëindiging is er echter lang niet altijd ruimte in 
de omgeving beschikbaar. 

• Meanwhile Space vindt dit zelf niet problematisch. Voor hen draait het om positief 
benutten van de periode van leegstand. Verwachting is dat ondernemers na tijdelijke 
periode in staat zijn om commercieel huurtarief te betalen, anders is hun business niet 
duurzaam. Dan is dat een goed moment om te heroverwegen of ze doorgaan. 

• Flexibiliteit en snelheid van procedures 
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• Planning procedures zijn niet zo flexibel als meanwhile use. Er bestaan geen aparte 
vergunningprocedures voor meanwhile use, waardoor deze veel tijd opnemen terwijl er 
soms weinig tijd beschikbaar is.  

• Lange procedures zijn problematisch voor Meanwhile Space omdat zij niet altijd worden 
betaald in deze periode van afstemming en onderhandeling.   

• Het maken van afspraken met een private eigenaar gaat vele malen sneller dan bij een 
publieke eigenaar. Echter zijn private eigenaren vaak meer uit op winst en minder op de 
maatschappelijke doelstellingen die Meanwhile Space beoogt, waardoor zij ook veel 
moeten onderhandelen om hun doelen te beschermen. 

 
 

Central Parade: tijdelijke winkels, studio’s en horeca in Waltham Forrest, Noordoost-Londen  

 
3.3 Casus 2: The Stanley People’s Initiative 
 
3.3.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• Stanley Halls is een theater en cultureel buurtcentrum in eigendom van Croydon Council, in 
Zuid-Londen. Tussen 2000-2010 werd het gebouw steeds minder gebruikt en in 2010 door de 
council gesloten. Buurtbewoners gaven aan het pand van de council te willen overnemen. 

• Croydon Council organiseerde een tender voor de overname van het gebouw. Bewoners 
richtten The Stanley People’s Initiative op en ontwikkelden een plan op basis van wensen in de 
buurt (onderzocht dmv een digitale vragenlijst). Hoewel binnen de richtlijnen van Croydon 
Council voor Community Asset Transfer overdracht naar een community organisatie als meest 
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wenselijk werd gezien, was overdracht naar een private partij niet uitgesloten. Dit vanwege 
onduidelijkheid over hoe veel interesse er zou zijn. Er kwamen twee andere inzendingen op de 
tender, beide private bedrijven, maar The Stanley People’s Initiative won. Naar eigen zeggen 
werden zij gedurende het tenderproces al snel als favoriete kandidaat gezien omdat ze als 
enige partij uit de buurt afkomstig waren en een gemeenschapsfunctie wilden geven aan het 
gebouw.  

• Tussen 2013 en 2015 werd er onderhandeld over de voorwaarden voor overname. Zowel voor 
Croydon Council als voor leden van The Stanley People’s Initiative is Community Asset 
Transfer nieuw, waardoor veel onduidelijkheid is rondom de procedure. Ook speelde mee dat 
het pand zeer complex is vanwege de grootte en monumentale status. The Stanley People’s  
Initiative huurde consultants in voor advies en bijstand. In de tussentijd was het gebouw al in  
gebruik door The Stanley People’s Initiative (tijdelijk contract). 

• Sinds 2015 is The Stanley People’s Initiative voor 35 jaar leaseholder van de Stanley Halls. 
Croydon Council blijft freeholder (eigenaar). 

• The Stanley People’s Initiative heeft op dit moment 6 medewerkers in dienst en een bestuur 
van 9 Trustees. Het huidige bestuur bestaat deels uit initiatiefnemers van het eerste uur en 
deels uit nieuwe aanwas. Tevens is in de statuten opgenomen dat ten minste één bestuurslid 
door de Council wordt genomineerd, om op die manier een nauwe band te onderhouden. 

 
 

Stanley Halls, een zelfbeheerd theater en cultureel buurtcentrum in Croydon, Zuid-Londen 
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3.3.2 Stimulering en regulering door Croydon Council 
Welke vormen van ondersteuning worden er geboden? 

• Leasehold voor 35 jaar, geen huurbetaling (maar wel servicekosten, verzekeringen, onderhoud, 
etc.)  

• Ondersteuning door Croydon Voluntary Action in beginperiode (maar vooral allerlei experts uit 
de eigen gemeenschap en betaalde consultants) 

• Goede relatie met afdeling Kunst & Cultuur van Croydon Council die fondsen probeert te 
werven voor Stanley Halls (maar eerst ‘proof of concept’ nodig). 

 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 

• In het contract (35 pagina’s) zijn veel eisen en verantwoordelijkheden opgenomen. O.a.:  
• Ten minste 60% van de verhuur dient ten goede te komen aan buurtorganisaties of 

bewoners. Commerciële activiteiten zijn toegestaan mits deze ondergeschikt zijn aan 
andere activiteiten. 

• Maximaal 15% van de verhuur mag aan één organisatie of partij plaatsvinden. 
• The Stanley People’s Initiative is aansprakelijk voor risico’s (letsel, brand, etc). 
• Het pand moet na huurperiode in zelfde staat van onderhoud worden teruggegeven.  

• In de beginperiode wenste de council elk kwartaal een rapportage over de activiteiten, maar 
inmiddels hoeft dit niet meer. Volgens Stanley People’s Initiative vertrouwt de council hen nu. 
Hierbij speelt mee dat de council een bestuurslid aanwijst, die fungeert als schakel tussen de 
council en het initiatief. Verder zijn de notulen van vergaderingen openbaar toegankelijk. 

• Als gevolg van de monumentenstatus worden er strenge eisen gesteld t.a.v. aanpassingen aan 
het gebouw. Hierop wordt toegezien door ambtenaren van de lokale en nationale overheid.  

• De brandweer controleerde na het sluiten van de CAT-overeenkomst het pand op 
brandveiligheid en stelde vast dat het op veel punten onveilig is. De benodigde aanpassingen 
moeten door The Stanley People’s Initiative worden gerealiseerd en bekostigd. Het is de vraag 
of de council hier nalatig is geweest. 

 
3.3.3 Stimulering en regulering door The Stanley People’s Initiative 
Welke vormen van ondersteuning worden er geboden? 

• Betaalbare verhuur van ruimte aan culturele en maatschappelijke organisaties uit de buurt die 
hier optredens, activiteiten, workshops, trainingen e.d. willen organiseren.  

• Om meer diversiteit te stimuleren, krijgen o.a. mensen van Afro-Carribean afkomst korting. 
• Gratis verhuur van ruimte aan koffiebar omdat deze voor inloop en levendigheid zorgt. 

 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 

• The Stanley People’s Initiative streeft naar een multifunctioneel gebouw waar activiteiten voor 
en door de buurt kunnen plaatsvinden: van theater tot yoga en van poëzieavonden tot boksles. 
Ook streven ze er naar om iets te bieden voor alle groepen uit de buurt.  

• Deze wensen staan in hun statuten maar worden niet vertaald naar formele criteria voor 
gebruikers. Informeel wordt er wel op toegezien. 

 
3.3.4 Resultaten, dilemma’s en risico’s 

• Hoge drempel voor deelname 
• Om als organisatie aanspraak te maken op Community Asset Transfer moet je van 

goede huizen komen. Er is veel tijd en professionele (o.a. juridische, financiële, 
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De theaterzaal in Stanley Halls 

 
bouwkundige) kennis nodig om tot goede afspraken en een haalbaar plan incl. business 
model te komen. De kennis die niet in huis is moet (betaald) worden ingeschakeld. 
Ondersteuning vanuit de overheid is beperkt. 

• The Stanley People’s Initiative profiteerde daarnaast van goede contacten bij politiek en 
media, waardoor zij zich erg populair wisten te maken in het tenderproces. 

• Noodzaak voor onafhankelijke intermediair als procesbegeleider en adviseur: 
• De overheid is geen onafhankelijke partij als het afstand doet van het eigen vastgoed, 

maar streeft (bedoeld of onbedoeld) naar een deal waarbij zo veel mogelijk 
verantwoordelijkheden en risico’s bij de afnemende organisatie komen te liggen.  

• Om op gelijke voet te kunnen onderhandelen met de council moest The Stanley 
People’s Initiative zelf juristen en consultants inhuren. Zij vinden dat het daarmee 
eigenlijk geen eerlijk proces was en stellen dat een intermediaire, landelijke organisatie 
nodig is die dit soort processen begeleidt. 

• Onduidelijkheid over verdeling verantwoordelijkheden en risico’s 
• Het is van belang om helder vast te leggen wie waarvoor verantwoordelijk is en de 

status van het pand goed te laten onderzoeken voordat een CAT-overeenkomst wordt 
gesloten. In de casus is hierover veel onduidelijkheid en biedt het contract weinig 
houvast. 
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• Voorbeeld: The Stanley People’s Initiative is verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
gebouw. Na afsluiting van de CAT-overeenkomst stelt de brandweer vast dat het pand 
op veel punten onveilig is en aanpassingen nodig zijn. Council heeft dit nooit laten 
onderzoeken. 

• Nu is er een conflict over de vraag of de council nalatig is geweest en moet opdraaien 
voor de kosten van de aanpassingen. Mogelijk hiermee naar de rechter. 

• Lichte sturing en zelfregulering (op zachte criteria) 
• Als je een organisatie zoals The Stanley People’s Initiative selecteert in wiens ‘DNA’ het 

zit om te streven naar lokale betrokkenheid, diversiteit, etc, dan hoef je hier als overheid 
niet continu streng op te controleren. Zij zullen zich hier zelf voor inzetten. 

• Voor dit ‘loslaten’ is wel vertrouwen nodig! Dat kost enige tijd.  
• Het laten aanwijzen van een bestuurslid door de overheid lijkt een goede manier om 

zowel lichte vorm van controle te houden vanuit overheid als een strategie vanuit het 
initiatief om dicht op de politiek en de ‘potjes geld’ te zitten. 

 
3.4 Casus 3: Westway Trust 
 
3.4.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• De aanleg van 2,5 mile verhoogde autoweg dwars door North Kensington in de jaren ’60 leidde 
tot veel lokaal protest tegen de geluidsoverlast, vervuiling, sloop en ontwrichting van de 
gemeenschap die de weg zou veroorzaken. 

• In 1966, toen de weg nog in aanbouw was, claimden bewoners al stukken grond onder de weg 
als speelplekken voor de buurt. Zij organiseerden zich in de North Kensington Playscape Group 
(NKPG). De Greater London Council wilde hier eigenlijk parkeerplekken realiseren, maar had 
hiervoor nog geen vergunning gekregen. Daarop besloot de NKPG zelf een vergunning aan te 
vragen voor meerdere publieke voorzieningen onder de weg en die kregen ze.  

 

 
Gemengd ruimtegebruik onder de Westway 
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Skatebaan onder de Westway in Noord-Kensington, ten westen van centraal-Londen 

 

• In 1971 werd de North Kensington Amenity Trust (nu Westway Trust) opgericht met steun van 
de lokale autoriteiten met als doel om de ruimte onder de Westway blijvend te benutten voor de 
buurt. Sindsdien heeft de Trust een leasehold voor 130 jaar voor 23 acre (9,3 hectare) grond 
onder de autoweg. De totale kosten bedroegen toen £280,000. Netto bezittingen in 2018 
£60,157,000 (Westway Trust, 2018).  

• De Trust heeft een bestuur van 12 Trustees en meer dan 60 leden (lokale organisaties) die 
bestuursleden kunnen aandragen en stemmen. 

• Daarnaast heeft de Trust ongeveer 30 medewerkers in dienst, met name voor property 
management, community engagement en geven van trainingen. 

 
3.4.2 Stimulering en regulering door Kensington & Chelsea Council 
Welke vormen van ondersteuning worden er geboden? 

• Lange termijn toegang tot ruimte: 130 jaar leasehold. 
• Soms financiële bijdragen aan specifieke projecten zoals pop-up units voor startende 

ondernemers. 
• Kensington & Chelsea Social Council: organisatie die vrijwilligersorganisaties en startende 

ondernemers steunt is betrokken bij de Trust. 
 

Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd?  
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• De Trust heeft veel autonomie en kan zelf plannen ontwikkelen. Wel hebben zij voor uitvoering 
van ruimtelijke plannen toestemming nodig van de planning authorities.  

• Ook zijn 4 van de 11 trustees genomineerd door councilleden, waardoor er een sterke 
betrokkenheid is bij het dagelijks bestuur. 

 
3.4.3 Stimulering en regulering door Westway Trust 
Welke vormen van ondersteuning en begeleiding worden er geboden? 

• Financiële en organisatorische ondersteuning:  
• Community grants (£80,000) 
• North Kensington Community Investment Fund (£300,000) 
• Pilot buurtbudget programma (£50,000)  
• Programma voor capaciteitsversterking (£100,000) voor leden van lokale 

vrijwilligersorganisaties 
• Gesubsidieerde verhuur aan liefdadigheidsorganisaties en ondernemers: o.a. pop-up units, 

marktkramen, winkelpanden, kantoorruimte, buurthuis. 
• Pop-up unit: £140 per week voor 8m² 
• Andere ruimten: diverse tarieven 
• Commerciele huurders betalen meer dan liefdadigheidsorganisaties. 

• Zelfbeheer en toeëigening 
• Een buurthuis dat eerst door de Trust werd beheerd, wordt nu via tender beschikbaar 

gesteld met £37,000 subsidie per jaar. Aanleiding hiervoor was dat gebruikers meer 
autonomie wilden. 

• Na de Grenfell Tower brand in 2017 werd een plein onder de weg als gedenkplek 
ingericht door de Trust met omwonenden en nabestaanden.  

 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 
Criteria voor verhuur aan liefdadigheidsorganisaties  

• Is aligned to the Trust’s strategic objectives: arts and culture; environment; enterprise; 
economic wellbeing; health and wellbeing. 

• Has a plan or outline for business activities that is realistic and provides evidence that it can be 
successfully implemented.  

• Is financially viable (can meet the rent requirements). 
• Provides benefits to the local community 
• Is complementary to other tenants  
 

Hoe wordt hierop gestuurd? 
• Bij aanmelding moet de organisatie schiftelijk onderbouwen dat deze aan de criteria voldoet.  
• Commerciele huurders hoeven niet aan deze criteria te voldoen. Wel staat in het huurcontract 

dat zij werknemers uit de buurt moeten aantrekken en hen training/ontwikkeling bieden. 
Huurders moeten hierover jaarlijks rapporteren, maar contracten worden niet beeindigd als ze 
niet aan de eisen voldoen (‘we prefer to use a carrot’). 
 

Criteria voor subsidie 
• The organisation is properly governed and run.  
• The project targets disadvantaged groups in North Kensington.  
• Evidence of need/demand (alignment to 1 of 6 of Trust’s priorities). 

 

https://bef61849-fec6-483d-b488-f3eb370b7941.filesusr.com/ugd/a7dbe5_ad942b2160e44ff38b3627abbb3c4003.pdf
https://www.westway.org/wp-content/uploads/2019/10/Charity-Lettings-decision-matrix-.pdf
https://www.westway.org/wp-content/uploads/2019/10/Charity-Lettings-decision-matrix-.pdf
https://www.westway.org/wp-content/uploads/2019/10/Charity-Lettings-decision-matrix-.pdf
https://www.westway.org/wp-content/uploads/2019/10/Charity-Lettings-decision-matrix-.pdf
https://www.westway.org/grants/small-grants/
https://www.westway.org/grants/small-grants/
https://www.westway.org/grants/small-grants/
https://www.westway.org/grants/small-grants/
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Oproep voor beheer van buurthuis onder de Westway 
 

• The project aims to make a difference for individuals or the community in one or more of the 
Trusts broad priorities (social, economic, environmental wellbeing).  

• Costs are reasonable. 
 
Hoe wordt hierop gestuurd? 

• Aanvragen worden ingediend via een aanvraagformulier bij de Trust en beoordeeld door (1) 
drie medewerkers van de Trust; en (2) een panel van bestuursleden van de Trust, 
lidorganisaties en fondsen.  

• Het is onduidelijk of subsidie ook moet worden verantwoord. 
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Criteria voor zelfbeheer buurthuis 
• Bay 20 is a welcoming, positive and supportive environment 
• Bay 20 remains affordable and accessible to all  
• Bay 20 is available to use 7 days a week  
• Bay 20 has a role to play in reducing isolation in the community.  
• They are mindful of neighbours and disruption from noise  
• The downstairs communal space will provide free tea and coffee as it delivers a valuable 

service to the community – (this is not to say that it cannot be booked out)  
• They can demonstrate their knowledge of the local area and local context  
• All staff are paid a minimum of London Living Wage 
 

Hoe wordt hierop gestuurd? 
• Een stuurgroep, bestaande uit 8 bewoners, 2 mensen van lokale organisaties en 2 raadsleden, 

houdt toezicht op de prestaties van de beheerder. 
• Eens per maand komt de stuurgroep bij elkaar en eens per drie maanden moet de beheerder 

een rapport aanleveren. 
 

3.4.4 Resultaten, dilemma’s en risico’s 
• Balanceren tussen maatschappelijke waarde en economische winst. 

• Trust heeft een groot aantal ‘cashcows’ nodig: o.a. verhuur aan commerciële bedrijven, 
filmopnames, reclameborden, parkeergarage. Ze zijn hiermee heel ondernemend, maar 
de hoeveelheid ruimte die echt voor niet-commerciële activiteiten kan worden gebruikt 
wordt hierdoor wel beperkt. 

• Ondernemers worden verwacht steeds meer huur te kunnen betalen en door te 
schuiven naar duurdere ruimten. Uiteindelijk willen ze dat alle huurders zowel 
economisch als maatschappelijke winst genereren. Alleen voor 
liefdadigheidsorganisaties wordt een uitzondering gemaakt.  

• De Trust is in sterke mate onafhankelijk van overheid, maar heeft ook haar eigen 
bureaucratische structuren ontwikkeld. 

• De Trust staat dichter bij bewoners en wordt meer vertrouwd dan de lokale overheid, 
maar is ook in sterke mate geïnstitutionaliseerd. Ze betrekken de buurt bij hun plannen, 
maar geven weinig autonomie aan de bewoners zelf. 

• Bv. het buurthuis wordt in zelfbeheer uitgegeven omdat er behoefte was aan meer 
autonomie. Met andere ruimten gebeurt dit echter niet. 

• Het lijkt erop alsof de Trust een tussenlaag is geworden tussen bewoners en de lokale 
overheid. De overheid zoekt ook contact met de buurt via de Trust. 

• De Trust lijkt, ondanks haar formele organisatiestructuur, in staat om diverse groepen te 
betrekken bij het gebied. 

• Lidmaatschap is alleen voor organisaties en bestuursfunctie vergt kennis en 
inspanning. Verder heeft de Trust veel medewerkers in dienst en lijken er weinig 
vrijwilligers betrokken (wel bij de organisaties die er ruimte huren). 

• In de dagelijkse activiteiten wordt actief contact onderhouden met allerlei groepen uit de 
buurt: van startende ondernemers die ruimte zoeken tot scholen die gebruikmaken van 
de sportvelden en nabestaanden van de Grenfell Tower brand die een plek zoeken om 
samen te komen. 

https://bef61849-fec6-483d-b488-f3eb370b7941.filesusr.com/ugd/a7dbe5_ad942b2160e44ff38b3627abbb3c4003.pdf
https://bef61849-fec6-483d-b488-f3eb370b7941.filesusr.com/ugd/a7dbe5_ad942b2160e44ff38b3627abbb3c4003.pdf
https://bef61849-fec6-483d-b488-f3eb370b7941.filesusr.com/ugd/a7dbe5_ad942b2160e44ff38b3627abbb3c4003.pdf
https://bef61849-fec6-483d-b488-f3eb370b7941.filesusr.com/ugd/a7dbe5_ad942b2160e44ff38b3627abbb3c4003.pdf
https://bef61849-fec6-483d-b488-f3eb370b7941.filesusr.com/ugd/a7dbe5_ad942b2160e44ff38b3627abbb3c4003.pdf
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Pop-up units voor startende ondernemers, beheerd door Westway Trust 

 

 
Gedenkplek voor slachtoffers van brand in Grenfell Tower, onder de Westway 
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3.5 ‘Small sites, small builders’ 
 
3.5.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• ‘Small sites, small builders’ werd in februari 2018 geïntroduceerd door de London Assembly 
met £13.4m steun van de London Enterprise Action Partnership. 

• Het programma is gericht op het verkopen of lange termijn in pacht (leasehold) geven van 
grond in publiek eigendom aan kleine ontwikkelaars, woningcorporaties en communities. 

• Het programma startte met een pilot voor 10 kavels van Transport for London en is in April 
2018 uitgebreid door samenwerkingen aan te gaan met boroughs.  

 
3.5.2 Communicatie over vrije ruimte 
Hoe wordt beschikbare ruimte wordt in kaart gebracht? 

• London Assembly vraagt beschikbare kavels op bij publieke eigenaren. 
• Eigenaren kunnen kavels aanmelden. 
• Bezoekers website kunnen suggestie doen voor nieuwe locaties. London Assembly neemt 

contact op. 
 
Hoe worden kansen op vrije ruimte onder de aandacht gebracht van de gemeenschap? 

• Website met aanbod 
 
3.5.3 Stimulering door London Assembly 
Welke vormen van ondersteuning worden er geboden aan gebruikers? 

• Mogelijkheid tot grondeigenaarschap of lange termijn leasehold van grond (125 of 250 jaar)   
 
 

 
Aanbod van kavels voor kleinschalige (vooral woon-) projecten 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/housing-and-land/land-and-development/making-small-sites-available-small-builders
https://www.london.gov.uk/what-we-do/housing-and-land/land-and-development/making-small-sites-available-small-builders
https://www.london.gov.uk/what-we-do/housing-and-land/land-and-development/small-sites?field_site_acres_value=All&field_site_sites_type_tid=All&field_site_status_tid=All
https://www.london.gov.uk/what-we-do/housing-and-land/land-and-development/small-sites?field_site_acres_value=All&field_site_sites_type_tid=All&field_site_status_tid=All
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• Financiële ondersteuning voor eigenaren 
• In kaart brengen en beoordelen van beschikbare kavels. 
• In kaart te brengen van haalbaarheid van ontwikkeling per kavel en wanneer nodig 

financiële ondersteuning om beperkingen weg te nemen. 
• Dienstverlening aan eigenaren 

• Platform met groot bereik (website). 
• Eenvoudige procedure voor verkoop (openbare aanbesteding niet nodig). 
• Standaard selectieprocedure en contracten. 

 
3.5.4 Regulering door London Assembly 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 

• Standaard contract dat o.a. als eis stelt dat de bouw volgens planning wordt uitgevoerd. Indien 
ontwikkelaar zich hier niet aan houdt dan kan het contract worden beëindigd. 

• De meeste kavels komen beschikbaar voor woningbouw. Soms ook een combinatie van wonen, 
commerciële of community functie. 

• Eigenaren kunnen criteria toevoegen, zoals het criterium dat het om betaalbare woningen, 
zelfbouw of community-led housing moet gaan. In 11 van de 23 kavels die op dit moment op de 
website staan wordt op één van deze categorieën gestuurd.  

 
3.5.5 Resultaten 

• De pilot met 10 kavels werd als succesvol beschouwd vanwege een groot aantal reacties (130). 
De ingediende plannen bieden meer nieuwe woningen dan was geanticipeerd. Wel waren er 
enige zorgen over de ontwerpkwaliteit en innovativiteit, daarom stelt London Assembly hier nu 
strengere eisen aan. 

• Het programma lijkt vooral te sturen op verkoop en gebruik van kleine kavels die moeilijk te 
ontwikkelen zijn. Het biedt ondersteuning voor eigenaren en biedt weinig voor de ontwikkelende 
partij – behalve lange termijn toegang tot grond. 

• Het is afhankelijk van de eigenaar welke eisen aan de ontwikkelende partij worden gesteld. Het 
programma stuurt in zichzelf niet op kleinschalige ontwikkelaars, zelfbouwers of communities. 

• In sommige districten, o.a. Croydon, wordt het programma gebruikt om community-led housing 
te stimuleren. Hier wordt ook ondersteuning geboden aan ontwikkelende partijen bij ontwerp en 
uitvoering. 

• Ook op andere locaties zijn een aantal Community Land Trusts ontstaan als gevolg van het 
programma. 
 

3.6 Buurtrechten 
3.6.1 Community right to bid 

• Instrument uit nationale wetgeving: Localism Act (2011) en Assets of Community Value 
Regulations (2012). 

• Maatschappelijke organisaties kunnen vastgoed onder bepaalde voorwaarden aanwijzen als 
‘asset of community value’. O.a. (voormalige) pubs, buurthuizen, kerken, sporthal. 

• Councils houden lijst bij van ‘assets of community value’. 
• Wanneer de eigenaar van een ‘asset of community value’ dit wil verkopen, dan krijgt de 

gemeenschap 6 maanden de tijd om financiering te vinden. Na 6 maanden komt het vastgoed 
op de markt en kan de gemeenschap een bod doen. 

 
3.6.2 Community right to build 

• Instrument uit nationale wetgeving: Localism Act (2011). 
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• Maatschappelijke organisaties kunnen een plan indienen bij de lokale planning autoriteit voor 
bouw van voor de gemeenschap relevante voorzieningen zoals (betaalbare) woningen, 
bedrijfslocaties, buurthuizen en sportvelden. 

• Zij moeten hierbij kunnen aantonen voldoende consultatie te hebben gedaan onder 
belanghebbenden en een overeenkomst sluiten met de grondeigenaar. 

• Planning autoriteit organiseert een referendum onder gemeenschap: als meer dan 50% 
akkoord is, wordt een vergunning verleend. 

• Het bouwproject moet de gemeenschap ten goede komen. De eventuele winst die door het 
project wordt gegenereerd, moet binnen de gemeenschap blijven. 

 
3.6.3 Community right to reclaim land 

• Instrument uit Local Government, Planning and Land Act (1980). 
• Achterliggende gedachte: grond en vastgoed in publiek eigendom moet efficiënt worden 

gebruikt, want de belastingbetaler betaalt hier aan mee. 
• Burgers kunnen een verzoek indienen bij de Secretary of State for Communities and Local 

Government om grond of vastgoed terug te vorderen van een publieke eigenaar wanneer deze 
niet of onvoldoende wordt gebruikt.  

• Als wordt geconstateerd dat de grond of het vastgoed wordt aangehouden zonder voldoende te 
worden gebruikt en er geen plannen zijn om het binnen een acceptabele termijn in gebruik te 
nemen, dan kan de staatssecretaris de publieke eigenaar opdragen om de grond of het 
vastgoed te verkopen. Vaak vindt verkoop plaats op de open markt. 

• In 2014 aanvulling op instrument: Right to contest. Als terrein in gebruik is maar economisch 
waardevoller gebruik mogelijk is (t.b.v. woningbouw of bedrijvigheid) dan kan een verzoek tot 
verkoop worden gedaan. 
 

3.6.4 Resultaten, dilemma’s en risico’s 
• Het uitgangspunt achter elk van deze instrumenten is om de positie van gemeenschappen in 

lokale ruimtelijke ontwikkeling te versterken. 
• Echter, gebruik van de instrumenten vergt veel professionele capaciteiten en inzet vanuit 

gemeenschappen. Daarmee is de drempel om ze te gebruiken vrij hoog en is het risico dat 
ongelijkheid wordt versterkt. 

• In de meeste gevallen worden gemeenschappen één van de spelers op de markt. Daarmee 
biedt het weinig kansen voor gemeenschappen in gebieden met een overspannen markt.  
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4. Berlijn 

‘Woonruimte moet geen handelswaar zijn’ spandoek in Kreuzberg, Oost-Berlijn 

 

Context 
Overheid 

• Stadsbestuur op verschillende niveaus: Senaat (deelstaat) en 12 deelgemeenten (Bezirke). Hieronder 
bevinden zich nog districten. Stadsontwikkeling wordt vooral door de Senaat aangestuurd. Op dit 
moment heeft de Senaat een coalitie van groenen, sociaaldemocraten en socialisten. 

• De deelstaat Berlijn kampt sinds de jaren ‘90 met grote financiële schulden, welke in 2010 waren 
opgelopen tot 60 miljard. Om die reden was het grondbedrijf (voorheen Liegenschaftsfonds, nu BIM) 
lange tijd verplicht om publieke grond en vastgoed aan de hoogste bieder te verkopen. Naast 
privatisering is er ook lange tijd sprake van bezuinigingen op overheidsuitgaven. Vanaf 2000 worden 
de creativiteit en alternatieve scenes van Berlijn als waardevolle assets gezien en  ingezet voor city 
marketing om investeerders, creatieve industrie en toeristen aan te trekken. Het budget voor cultuur is 
echter beperkt en ondersteunt vooral grote, gevestigde culturele instellingen.  

• Vanaf 2008 gaat het geleidelijk beter met Berlijn. Investeerders, toeristen en bedrijven weten de stad 
steeds beter te vinden. De werkloosheid en schulden nemen af. Sinds 2013 heeft BIM een 
‘strategischer’ beleid waarbij verkoop van vastgoed niet meer de enige optie is.  

• Recentelijk worden diverse maatregelen genomen om de snelle prijsstijgingen op de woningmarkt te 
beteugelen, zoals een huurprijsbeperking voor 5 jaar en het terugkopen van voormalige sociale  
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4.1 Beleid voor vrije ruimte 
In Berlijn worden verschillende instrumenten voor vrije ruimte ingezet. In het onderzoek hebben we ons 
gericht op de volgende instrumenten: 
 
4.1.1 Tijdelijk ruimtegebruik (Zwischennutzung) 

• Berlijn heeft verschillende ‘generaties’ van tijdelijk ruimtegebruik van leegstaande panden en 
terreinen gehad (Holm & Kuhn, 2011). In de jaren ‘80 werd veel gekraakt, met name in 
Kreuzberg, en waren er sterke sociale bewegingen die autonomie van de overheid nastreefden. 
Ook in de jaren ’90, na de eenwording en met het verdwijnen van industrie, waren er veel open 
gebieden en lege gebouwen die werden gekraakt. Dit had echter een minder politiek karakter. 
Hier ontstonden buurtmoestuinen, vlooienmarkten, beach bars, techno clubs, expositie- en 
werkplekken. Beleidsmakers, politici en planners besteedden hier weinig aandacht aan. Soms 
werden tijdelijke contracten gesloten. 

• Vanaf 2000 werd het succes van tijdelijke initiatieven opgemerkt door politici en beleidsmakers 
en gezien als een waardevolle asset van de stad. Vanaf dat moment worden tijdelijke, creatieve 
plekken ingezet voor city marketing met als doel het aantrekken van toeristen en creatieve 
industrie naar de stad (Colomb, 2015; Novy, 2017). 

• In 2004 financiert de Senaat afdeling Stedelijke ontwikkeling een studie naar tijdelijk gebruik 
(Raumpioniere Berlin). Naar aanleiding hiervan worden diverse maatregelen genomen om 
tijdelijk gebruik verder te versterken. Zo werden de formele bevoegdheden van 
Liegenschaftsfonds aangepast om tijdelijk ruimtegebruik voor non-profit, 
gemeenschapsgerichte activiteiten mogelijk te maken zo lang verkoop niet heeft 
plaatsgevonden (Berlin, 2005).  

• Vanaf 2010 neemt de druk op de ruimte in Berlijn toe en worden tijdelijke locaties steeds vaker 
beëindigd. Initiatieven gaan hier op verschillende manieren mee om. Soms verplaatsen 
initiatieven zich of verdwijnen ze na de tijdelijke periode. Soms wordt er met eigenaren of 
investeerders onderhandeld om te kunnen blijven. Wanneer initiatieven blijven zijn ze vaak 

• huurwoningen (tegen zeer hoge prijs). Ook worden er maatregelen genomen om betaalbare werkruimte 
voor kunstenaars te creëren en beschermen. 

 
Ruimtelijk 

• Berlijn kent veel open ruimte en leegstand, meer dan elke andere Europese stad (Colomb, 2015). In 
2010 werd 3181 ha geclassificeerd als open ruimte: 3.57% van de totale oppervlakte van de stad.  

• Hoewel Berlijn lange tijd een zeer betaalbare stad was, is dit steeds minder het geval. De huurprijzen 
zijn tussen 2008 en 2018 met 83% gestegen en prijzen voor bouwkavels tussen 2017 en 2018 met 
20% (Boer, 2019).  

• Ook kunstenaars hebben moeite om betaalbare ruimte te vinden (Berlin, 2014). Een groot aantal 
kunstenaars en culturele organisaties uitten recentelijk hun zorgen in een open brief aan de 
burgemeester en wethouders (Koalition der Freien Szene Berlin, 2019).  

• 3.754.418 inwoners in deelstaat Berlijn (4210 inwoners per km²) 

• Oppervlakte deelstaat Berlijn is 890 km². Berlijn heeft ongeveer 420 km² grond in eigendom. 

 

http://www.urbancatalyst-studio.de/de/projekte/raumpioniere-berlin.html
http://www.urbancatalyst-studio.de/de/projekte/raumpioniere-berlin.html
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genoodzaakt om te professionaliseren, (gedeeltelijk) commercialiseren en/of samen te werken 
met de overheid of markt (Colomb, 2015). 

 
4.1.2 Verkoop van publiek vastgoed / professionele zelforganisatie 

• Vanwege de financieel slechte situatie van Berlijn had BIM tot aan 2013 de officiële opdracht 
om grond en vastgoed in publiek eigendom te verkopen aan de hoogste bieder. Verkoop vond 
plaats op basis van kwantitatieve gronden. 

• Sinds 2013 is er sprake van een nieuw vastgoedbeleid, dat de Senaat meer 
sturingsmogelijkheden geeft (Berlin, n.d.). Het bevat o.a. de volgende instrumenten: 

• Verkoop op basis van concept: niet enkel de geboden prijs, maar de kwaliteit van het 
totale concept is leidend bij verkoop van onroerend goed. Dit stelt de Senaat in staat 
om economische, culturele, sociale of ecologische doelen af te dwingen bij verkoop. 
Per situatie worden criteria vastgesteld door een stuurgroep. Zie bijvoorbeeld dit kavel 
waarbij wordt gevraagd om een concept voor werkruimten voor beeldende kunstenaars. 

• Verkoop op basis van erfpacht constructie waarbij de grond in eigendom blijft van BIM. 
• Onroerend goed in algemeen belang, zoals scholen of centraal gelegen bijzondere 

gebouwen, worden niet verkocht maar toegewezen aan een nieuw vastgoedfonds: 
Sondervermögen für Daseinsvorsorgegrundstücke (SODA). 

• De twee casussen vallen onder de oude werkwijze (voor 2013). 
• Zie voor het huidige aanbod deze pagina.  
 Casus: ExRotaprint (private investeerders, erfpacht & collectief beheer) 
 Casus: Silent Green (private investeerder & beheerder) 
 

4.1.3 Coöperatieve ontwikkeling 
• Waar ‘vrijplaatsen’ en plekken voor niet-commercieel gebruik in Berlijn vooral via zelforganisatie 

en met hulp van private investeerders tot stand kwamen, is er de laatste jaren een kentering 
zichtbaar. Er zijn verschillende recente voorbeelden van coöperatieve ontwikkeling, waarbij 
Senaat, vastgoedbedrijf BIM, culturele en maatschappelijke organisaties en bewoners 
samenwerken aan een ontwikkeling en ruimte maken voor niet-commerciële activiteiten. 

• Verschillende verklaringen spelen een rol. Er zijn steeds meer zorgen dat Berlijn in snel tempo 
onbetaalbaar wordt voor kunst, cultuur en andere niet-commerciële activiteiten. Politici en 
beleidsmakers willen ingrijpen om ruimte te behouden voor dergelijke functies. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door het nieuwe vastgoedbeleid. Ook heeft de huidige linkse coalitie 
participatie hoog op de agenda staan. Toch ligt het initiatief en de motor voor behoud van een 
gebouwen of grond voor niet-commerciële functies in veel gevallen nog altijd bij 
maatschappelijke (actie)groepen die zich hiervoor inzetten en druk uitoefenen op de politiek.  

• Tempelhofer Feld was één van de eerste projecten waarbij een dergelijk coöperatief model 
werd ontwikkeld. Andere voorbeelden zijn Haus der Statistik, Alte Münze, AKS Gemeinwohl en 
Dragon Areal. Opvallend is dat in veel van deze casussen zeer veel aandacht wordt besteed 
aan de organisatiestructuur, verdeling van verantwoordelijkheden, besluitvorming en 
verantwoording. Het proces staat voorop, de invulling van een gebouw of terrein volgt hier uit. 

 
 Casus: Tempelhofer Feld 

 
 
 

https://www.bim-berlin.de/fileadmin/Bilder_BIM_Website/3_Immobilien/Verkauf/Konzeptverfahren/03_Expose_OsdorferStr_web.pdf
https://www.bim-berlin.de/fileadmin/Bilder_BIM_Website/3_Immobilien/Verkauf/Konzeptverfahren/03_Expose_OsdorferStr_web.pdf
https://www.bim-berlin.de/immobilien/angebote/erbbaurechte-verkauf/konzeptverfahren/
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4.2 Tijdelijk ruimtegebruik: instrumenten 
 
4.2.1 Stimulering door overheid 
Freiraum fibel 

• Dit document is samengesteld door twee organisaties, 
StadtStattStrand en Hidden Institute, in opdracht van 
het Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit  (BMUB) en begeleid door 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR).  

• Doel was het ontwikkelen van een handleiding voor 
jonge stadmakers die zelf een project willen 
ontwikkelen. Door helder in kaart te brengen wat de 
mogelijkheden en benodigde stappen zijn binnen het 
wettelijk kader, moet de drempel worden verlaagd. 

• De handleiding bevat informatie over o.a. hoe de 
overheid georganiseerd is (bestuurlijk en ambtelijk), 
relevante rechten en plichten,  planologische 
procedures, contracten, vergunningen, verzekeringen, 
aansprakelijkheid. Achteraan staan checklists en links 
naar andere relevante documenten. 

• De handleiding is vooral gericht op tijdelijk ruimtegebruik en evenementen, maar veel van de 
informatie is ook bruikbaar voor meer lange termijn projecten. 

 
Definitie Freiräume: 
„Selbstgemachte Freiräume in der Stadt sind kleine Inseln der Freiheit, die durch Zufall, Neugier und 
Kreativität entstehen. Als „Freiräume” werden hier all diejenigen Flächen in der Stadt bezeichnet, die 
unverbaut oder ungenutzt sind und so Raum zur Entwicklung eigener Ideen bieten: Plätze, Hinterhöfe, 
Uferstreifen oder Straßengrün, vergessene Orte, Zwischenräume, Brachflächen oder Straßenräume 
können zu neuen alternativen Treffpunkten abseits der geplanten Stadt werden. Die Bandbreite reicht 
dabei von schnellen Aktionen bis hin zu langfristigen Projekten.” (Bruns et al., 2016). 
 
De handleiding bevat een aantal voorbeelden en tips voor eenvoudige en snelle procedures, zoals: 

• De (eerder genoemde) mogelijkheid tot vrijstelling van het bestemmingsplan voor tijdelijke 
projecten. 

• Grün Patenschaften: om publiek groen in beheer te nemen moet alleen een melding te worden 
gemaakt bij de gemeente, die een aantal basisvoorwaarden stelt. Sommige gemeenten bieden 
een lijst aan met beschikbare terreinen, in andere gevallen kan men zelf een plek uitkiezen. 

• Voor kleine bouwprojecten is geen bouwaanvraag en vergunning nodig: o.a. gebouwen van één 
etage en max. opp. 10 m²; garages tot 3 meter hoog en max. opp. 30 m²; terrasoverkapping 
max. opp. 30 m² en 3m diep; recreatieve (tuin)voorzieningen zoals poorten, schommels, 
zandbakken of zwembaden (max. 100³).  

• Kunstobjecten tot 4 meter hoog zijn vergunningsvrij. Wel moet aan regels omtrent stevigheid en 
brandveiligheid worden voldaan.  

• In verschillende Duitse steden (o.a. Bremen, Halle) bestaan locaties voor Spontanpartys. Om 
hiervan gebruik te maken kun je je feest eenvoudig en kort van tevoren aanmelden. Er is geen 
vergunning nodig. 
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4.2.2 Regulering door lokale overheid 
 
De juridisch-planologische mogelijkheden voor tijdelijk ruimtegebruik zijn in Duitsland ruimer dan in 
Nederland (Kompier & Cevaal, 2011). Relevante instrumenten zijn: 
 
1. Baugesetzbuch. Dit bevat het Flächennutzungsplan, een vlekkenplan dat op gemeentelijk niveau 

wordt vastgesteld, en Bebauungspläne (B-Plan), oftewel gedetailleerde plannen voor deelgebieden 
waarbij eisen worden geformuleerd aan gebruik en bebouwing. 
• In principe moeten tijdelijke projecten aan de eisen uit het B-Plan voldoen om een vergunning 

te krijgen.  
• Er is vrijstelling mogelijk voor tijdelijke projecten die qua tijd duidelijk begrensd zijn, na 

beëindiging in de oorspronkelijke toestand teruggebracht kunnen worden en de omgeving niet 
onherroepelijk veranderen. Deze vrijstelling is vrij snel te verkrijgen en heeft een bepaalde 
looptijd. 

• Als te voorzien is dat de vastgestelde bestemming niet zal komen, is vrijstelling niet mogelijk en 
moet het beoogde ruimtegebruik in het B-Plan worden opgenomen. Dat heeft een langere 
procedure tot gevolg, maar heeft als voordeel dat er geen maximale termijn genoemd wordt, 
zoals bij vrijstelling wel het geval is. 

• Als er geen B-Plan van kracht is, dan moet het project “in de omgeving passen” om een 
vergunning te krijgen.  

 
2. Berliner Bauordnung: in 2006 is een nieuwe bouwverordening in werking getreden in Berlijn. 

Deregulering en vereenvoudiging bij het bouwen in Berlijn waren de hoofddoelen.  
• De wijziging heeft geleid tot vermindering van toetsingen en vergunningsprocedures, 

deregulering en vereenvoudiging van de gestelde eisen aan gebouwen.  
• Hierdoor zijn de procedures en eisen voor tijdelijk ruimtegebruik (net als voor andere 

ontwikkelingen) eenvoudiger geworden. 
 
 
4.3 Casus 1: ExRotaprint 
 
4.3.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• Nadat het bedrijf Rotaprint in 1989 werd gesloten, kwam het complex in beheer van het district 
Wedding. Een deel van de gebouwen kreeg een monumentale status en werd gedurende de 
jaren ‘90 verhuurd aan kleinschalige bedrijven, kunstenaars en sociale organisaties. Gebouwen 
op het binnenterrein werden gesloopt. Hier zouden later een supermarkt en woningen komen. 

• In 2002 werd het complex overgedragen aan het Liegenschaftsfonds, die het zou gaan 
verkopen aan de hoogste bieder. Twee kunstenaars, beide huurders van het complex, hoorden 
van de verkoop en maakten het plan om met de bestaande huurders het pand over te nemen 
en hier betaalbare ruimte te houden voor kunst, ondernemerschap en sociale activiteiten. Zij 
richtten een huurdersvereniging op om breder draagvlak te verwerven. 

• In 2005 werd het Rotaprint complex te koop gezet. De huurdersvereniging maakt een bod voor 
€1 en blijkt de enige bieder. Het complex was zwaar verouderd en Wedding was destijds een 
impopulaire wijk. Hierna volgen onderhandelingen, maar in 2006 lijkt het pand ineens verkocht 
aan een IJslandse investeerder. De huurders protesteren en weten veel aandacht te genereren 
via media en politiek. Uiteindelijk wordt de verkoop tegengehouden en wordt in 2007 het 
complex verkocht aan de huurders voor hetzelfde bedrag als de IJslandse investeerder had 
geboden: €600.000. 

• Bij de verkoop werd een erfpacht-achtige constructie opgezet. Twee stichtingen zijn nu 
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ExRotaprint: ruimte voor kunst, ondernemerschap en buurtactiviteiten in de wijk Wedding, Noordwest-Berlijn 

 

eigenaar van de grond, ExRotaprint gGmbH heeft deze in erfpacht voor 99 jaar. Zij betalen 
jaarlijks 10% van de huurinkomsten (of minimaal 5,5% van de grondwaarde) voor het gebruik 
van de grond aan de stichtingen. De panden hebben ze wel zelf in eigendom. Dit model is 
gekozen om gebruik op de lange termijn te kunnen garanderen en speculatie te voorkomen.  

• De rechtsvorm gGmbH (non profit BV) werd apart van de huurdersvereniging opgezet omdat 
hiermee kon worden gewaarborgd dat winst altijd opnieuw wordt geïnvesteerd in het complex 
en niemand individueel winst eruit kan halen. 

• ExRotaprint gGmbH heeft op dit moment 10 partners (allen huurders). De 11e partner is een 
vertegenwoordiger van de huurdersvereniging. Daarnaast heeft de organisatie 4 fte in dienst. 

 
4.3.2 Communicatie over vrije ruimte 
Hoe wordt beschikbare ruimte in kaart gebracht? 

• Lokale overheid kreeg het complex in handen en zette het te koop. 
• Huurders kwamen erachter dat het te koop stond en maakten een plan om het over te nemen. 

 
Hoe worden kansen op vrije ruimte onder de aandacht gebracht van de gemeenschap? 

• ExRotaprint biedt ruimte aan via haar website en lokale netwerken. 
  

https://www.exrotaprint.de/en/vermieten/
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4.3.3 Stimulering en regulering door lokale overheid 
ExRotaprint is (vrijwel) autonoom van de overheid: 

• Ze hebben een marktconforme prijs voor het complex betaald. 
• Ze halen inkomsten uit verhuur van ruimten (+- €380.000 per jaar) en betalen hiermee zelf de 

grondhuur, hun activiteiten en een deel van de renovatie van het complex. Daarnaast hebben 
ze voor de renovatie een lening afgesloten van 2,25 mln. 

• Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en verhuur van het complex en de planning en 
uitvoering van de renovatie. 
 

Welke vormen van ondersteuning en begeleiding worden er geboden? 
• Tijdens de onderhandelingen over de overname werd ExRotaprint op een bepaald moment 

gesteund door lokale politici, die voor hen lobbyden bij de Senaat. Hierdoor kon verkoop aan de 
IJslandse investeerder worden tegengehouden.  

• ExRotaprint ontvangt incidenteel subsidies voor deelprojecten. 
 

Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 
• Vanwege de monumentale status worden veel criteria gesteld aan verbouwing van het 

complex. 
• Mix van functies is mogelijk volgens het bestemmingsplan (voorheen al gemengd gebruik).  

 
4.3.4 Stimulering en regulering door ExRotaprint gGmbH 
Welke vormen van ondersteuning en begeleiding worden er geboden? 

• Betaalbare verhuur van kantoren, ateliers, werkplaatsen, muziekruimten, evenementenruimte 
en 2 gastenverblijven. 

• Huurders betalen ongeveer 3 tot 5 € per m², plus servicekosten. Verhuur kan zowel 
voor een dag als voor langere termijn.  

• Deelname in besluitvorming 
• Actieve huurders die betrokken wilden zijn bij de ontwikkeling van ExRotaprint konden 

bij de start in 2007 partner worden. 
• Een vertegenwoordiger van de huurdersvereniging is één van de partners die mee mag 

beslissen en toegang heeft tot alle informatie. 
 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 

• Diversiteit in functies 
• ExRotaprint verhuurt 1/3e van de ruimte aan kunstenaars en muzikanten, 1/3e aan 

sociale organisaties en 1/3e aan ambachtslieden/kleine bedrijfjes. 
• Connectie met de buurt 

• ExRotaprint zoekt huurders die aansluiten op en van waarde zijn voor de buurt. 
Huurders die werkgelegenheid, workshops of sociale diensten aan buurtgenoten bieden 
hebben prioriteit. 
 

4.3.5 Resultaten, dilemma’s en risico’s 
• Sterke mate van betrokkenheid. 

o Initiatiefnemers en partners zijn vanuit persoonlijke motieven betrokken.  
o Niemand kan financiële winst uit deelname halen, er zijn ook vrij weinig mensen in 

dienst. 
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Workshops yoga, theater en beeldende kunst  

 
o Daarmee komt het over als een zeer informele (maar wel professionele) organisatie 

met weinig afstand tot de gebruikers of de buurt. 
• Autonomie en duurzaamheid 

o ExRotaprint is onafhankelijk van subsidies en genereert haar eigen inkomsten. 
o Doordat het complex in eigendom is van ExRotaprint & de stichtingen, is behoud op de 

lange termijn gewaarborgd. 
• Rol in de buurt 

o Hoewel hun model van eigenaarschap gericht is op het voorkomen van speculatie, 
kunnen ze niet voorkomen dat zij bijdragen aan de opwaardering van de buurt.  

o Tegelijkertijd lijkt ExRotaprint erin geslaagd om echt onderdeel te zijn van de buurt. 
Diverse groepen (leeftijden, culturen) maken gebruik van de plek. 

• Insiders vs. outsiders 
o Risico op beperkte dynamiek in de organisatie doordat partners aan het begin zijn 

aangesteld. 
o Huurdersvereniging heeft een beperkte stem t.o.v. partners (1 tegen 10). 
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4.4 Casus 2: Silent Green 
 
4.4.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• Nadat het crematorium in Wedding in 2002 werd gesloten stond het gebouw 10 jaar leeg, 
voordat het Liegenschaftsfonds besloot het te koop te zetten.  

• Jörg Heitmann, cultureel ondernemer en projectontwikkelaar, kocht het complex van 6000 m² 
voor €750.000 in 2012. Dit is net voor de real estate boom in Berlijn, waardoor het bedrag nog 
relatief laag was. Er waren enkele andere geïnteresseerden maar deze vielen af.  

• Jörg verbouwt het complex tot Kulturquartier met 10 miljoen euro aan privévermogen en 
persoonlijke leningen. Doel is om ruimte veilig te stellen voor kunst . Zelf heeft hij in de jaren ’90 
als filmproducent meegemaakt dat er ruimte in overvloed was en bijna niets kostte. Hij maakt 
zich zorgen dat betaalbare ruimte voor kunstenaars in rap tempo aan het verdwijnen is en de 
overheid niet ingrijpt. Daarom komt hij in actie. 

• Tussen 2013 en 2015 werd het complex gerenoveerd in samenwerking met Denkmalamt 
(monumentenzorg). Vanaf 2014 nemen de eerste huurders ruimte in het complex in gebruik.  

• Jörg verhuurt op dit moment bedrijfsruimten tegen een betaalbaar tarief aan 13 culturele 
organisaties (veelal gericht op muziek en film) met in totaal ongeveer 80 creatieven. De 
huurinkomsten worden gebruikt om de lening af te betalen.  

• Daarnaast heeft Heitmann de organisatie Silent Green opgezet, gericht op culturele  
 

 
Silent Green: cultureel centrum voor muziek en film in de wijk Wedding, Noordwest-Berlijn 
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programmering in het gebouw. De voormalige aula en kelderruimten worden gebruikt voor 
concerten, evenementen (o.a. Berlinale) en bedrijfspresentaties/-conferenties. Daarnaast zijn er 
inkomsten uit het café-restaurant. In totaal heeft hij ongeveer 30 mensen in dienst. 

• De totale inkomsten zijn onvoldoende om de maandelijkse kosten mee te dekken. Voorlopig 
betaalt Heitmann dit uit eigen zak. Afgelopen jaar leidde hij €420.000 verlies. Dit heeft deels te 
maken met dat ze nog aan het opstarten zijn, maar ook dat ze geen financiering krijgen. Klaus 
Lederer (senator voor cultuur) heeft beloofd dat ze in 2021 €300.000 subsidie zullen krijgen, 
maar er is geen garantie. 

• De komende jaren wil Heitmann het complex overdragen aan een nog op te richten stichting, 
zodat gebruik voor culturele doelstellingen op de lange termijn geborgd is en niet meer van hem 
afhankelijk is. 

 
4.4.2 Communicatie over vrije ruimte 
Hoe wordt vrije ruimte in kaart gebracht? 

• Overheid zette het complex te koop. 
• Jörg Heitmann werd getipt doordat hij werkzaam was in projectontwikkeling en veel bijzondere 

projecten deed. 
 

Hoe worden kansen op vrije ruimte onder de aandacht gebracht van de gemeenschap? 
• Vooral via netwerken van Jörg Heitmann. Diverse organisaties die in het complex zijn gevestigd 

kende hij al via eerdere werkzaamheden. 
• Daarnaast wordt via de website van Silent Green ruimte aangeboden voor evenementen. 

 
4.4.3 Stimulering en regulering door lokale overheid 
Silent Green is in sterke mate autonoom van de overheid: 

• Er is een marktconforme prijs voor het complex betaald. 
• Inkomsten uit verhuur van bedrijfsruimten en evenementen en het restaurant worden gebruikt 

om de leningen af te betalen en het personeel te betalen. 
 

Welke vormen van ondersteuning en begeleiding worden er geboden? 
• Incidentele subsidies voor projecten (echter meestal van culturele fondsen). 
• Belofte van subsidie in 2021. 
 

Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 
• Vanwege de monumentale status werden veel criteria gesteld aan verbouwing van het 

complex. Monumentenzorg was nauw betrokken bij de restauratie. 
 
4.4.4 Stimulering en regulering door Silent Green 
Welke vormen van ondersteuning en begeleiding worden er geboden? 

• Betaalbare verhuur van bedrijfsruimten aan kunstenaars en culturele organisaties.  
• Gemiddeld €4 tot maximaal €9 per m².  

 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 

• Culturele functie, ondersteunende commerciële activiteiten. 
• Huurders zijn actief in muziek en film. Hier zijn ze op geselecteerd met als idee om 

kruisbestuiving tussen deze disciplines te laten ontstaan. 
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Concertzaal in de kelder van Silent Green 

 
• Locatieverhuur voor evenementen ook aan commerciële bedrijven (mits deze niet te 

agressieve marketing hebben zoals Redbull) 
• Open karakter 

• Silent Green wil geen gesloten kunstbunker zijn. Daarom café-restaurant en soms 
openbare evenementen.  

 
4.4.5 Resultaten, dilemma’s en risico’s 

• Duurzaamheid vs. betaalbaarheid 
• Silent Green is grotendeels onafhankelijk van subsidies en genereert haar eigen 

inkomsten. Echter zijn deze momenteel onvoldoende om de maandelijkse kosten te 
dekken. 

• Structurele subsidie vanuit de overheid is op dit moment niet mogelijk. Dit zou Silent 
Green ook afhankelijk maken, terwijl ze dit niet willen. 

• Om een duurzaam business model te ontwikkelen zijn meer inkomsten nodig door meer 
commerciële activiteiten te hosten of de huurprijzen te verhogen. Het idee van een 
betaalbare plek voor kunst en cultuur komt daarmee in het gedrang. 

• Eigendomssituatie leidt tot persoonlijke afhankelijkheid  
• Jörg Heitmann heeft het complex op persoonlijke naam gekocht. Hij wil het complex 

overdragen aan een stichting om het voortbestaan op de lange termijn te kunnen 
garanderen en minder van hem afhankelijk te maken.  
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• Volgens Jörg zou de bank vooraf niet akkoord zijn gegaan met verkoop van een pand 
aan een stichting: zij willen persoonlijke aansprakelijkheid en zo min mogelijk risico’s.  

• Mate van collectiviteit is onduidelijk. Huurders worden beschreven als ‘partners’ en 
hebben toegang tot financiële bedrijfsinformatie. Echter is onduidelijk in hoeverre de 
besluitvorming ook echt gedeeld wordt.  

• Hoge mate van professionaliteit en beperkte dynamiek 
• Het model van Silent Green is alleen mogelijk wanneer een initiatiefnemer een 

behoorlijk vermogen en persoonlijke motivatie om te investeren heeft. 
• Huurders zijn veelal organisaties die zich al hebben bewezen in het culturele circuit.  
• Bijna alle huurders zijn vanaf het begin in het complex gevestigd. Ze hoeven ook niet 

na een bepaalde tijd te vertrekken. De dynamiek is daarmee beperkt. 
 
 
4.5 Casus 3: Tempelhofer Feld 
 
4.5.1 Ontstaan en ontwikkeling 

• Nadat het Tempelhof vliegveld in 2008 werd gesloten, werd het buitenterrein in mei 2010 als 
park geopend voor het publiek.  

• In 2011 organiseerden Tempelhof Projekt GmbH, Grün Berlin en de Senaat een tender voor 
tijdelijke projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Tempelhofer Feld. Uit 270 
aanmeldingen werden 38 projecten geselecteerd op het gebied van groen, onderwijs, kunst en  

 
Tempelhofer Feld: Groene plek voor recreatie en buurtinitatieven in de wijk Tempelhof, Zuid-Berlijn 
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cultuur, sport en buurtactiviteiten. De jury bestond uit politici, ambtenaren en het 
maatschappelijk middenveld. Tussen 2012 en 2014 kwamen er op deze manier 19 tijdelijke 
initiatieven op het terrein. 

• Het masterplan dat in 2014 bekend werd gemaakt, bevatte de ambitie om delen van het terrein 
te bebouwen. Dit leidde tot veel protest onder actiegroepen en bewoners (100% Tempelhofer 
Feld). 

• In mei 2014 werd via een referendum besloten dat Tempelhof zou worden behouden als open 
plek. Kort hierna ging de Tempelhofer Feld Preservation Act (Gesetz zum Erhalt des 
Tempelhofer Feldes - ThFG) van kracht: een speciaal voor Tempelhofer Feld ontwikkelde wet 
waarin de bescherming en het behoud van terrein zijn vastgesteld. Hierin werd o.a. benoemd 
dat het open karakter van het centrale veld (202 hectare) zal worden behouden en het 
buitenterrein (101 hectare) zal worden benut voor activiteiten en (tijdelijke) initiatieven.  

• Tussen 2014 en 2016 hebben de Senaat, Grün Berlin en betrokken burgers gewerkt aan een  
• ontwikkelings- en beheerplan. In dit plan worden de ambities voor het terrein geconcretiseerd 

waarbij natuur, erfgoed, recreatie en evenementen centraal staan. Tevens bevat het plan een 
samenwerkingsmodel waardoor langdurige betrokkenheid van burgers wordt gegarandeerd. 

• Sinds 2016 werken de Senaat, Grün Berlin en betrokken burgers samen in de Veldcoördinatie. 
 
4.5.2 Communicatie over vrije ruimte 
Hoe komen kansen voor vrije ruimte onder de aandacht van de gemeenschap? 

• Op de website van Grün Berlin staat een aanmeldformulier waarmee men een projectvoorstel 
kan indienen.  

 

 
Mini art golfbaan, één van de pionierprojecten bij Tempelhofer Feld 

http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
https://tempelhofer-feld.berlin.de/material/
https://gruen-berlin.de/tempelhofer-feld/beteiligungsmoeglichkeiten/bewerbungsformular
https://gruen-berlin.de/tempelhofer-feld/beteiligungsmoeglichkeiten/bewerbungsformular
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• De veldcoördinatie gaat niet actief op zoek naar initiatieven, omdat zij veel projecten en 
aanvragen binnen krijgen (volgens betrokken ambtenaar vanuit de Senaat). 

 
4.5.3 Stimulering door Senaat 
Welke vormen van ondersteuning en begeleiding worden er geboden? 

• Gratis gebruik van ruimte door ‘pionierprojecten’. 
• Verschillende delen van het buitenterrein zijn aangewezen voor tijdelijke initiatieven.  
• Initiatieven betalen geen huur voor de grond. 
• Ook gebouwen op het terrein worden beschikbaar gesteld. 
• Daarnaast kunnen er activiteiten en evenementen worden georganiseerd. 

• Ontzorgen van initiatieven 
• Senaat zorgt voor basisvoorzieningen op het terrein, o.a. water, toiletten, 

prullenbakken, bankjes. 
• Onderhoud en beheer van het gigantische terrein wordt gedaan door GrünBerlin. 

Initiatieven onderhouden alleen het terrein van hun eigen project.  
• Deelname in bestuur en besluitvorming 

• Burgers kunnen zich kiesbaar stellen voor de Veldcoördinatie. Deze bestaat uit 7 
burgers en 4 ambtenaren.  

• De Veldcoördinatie neemt geen inhoudelijke beslissingen, maar is verantwoordelijk 
voor een goede samenwerking tussen Senaat, GrünBerlin en burgers. O.a. door te 
zorgen voor open en transparante procedures en het organiseren van Veldfora en 
thematische werkgroepen.  

 
 
 

 
Samenwerkingsmodel Senaat, GrünBerlin en burgers 
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• De Veldcoördinatie wordt ondersteund door een onafhankelijk bureau dat als mediator 
optreedt. 

• Burgers die lid zijn van de Veldcoördinatie krijgen €25 vrijwilligersvergoeding per 
vergadering. 

• Het Veldforum vindt 3 keer per jaar plaats en is openbaar toegankelijk. Hier wordt de 
stand van zaken van de ontwikkeling en beheer besproken en geëvalueerd. Senaat en 
GrünBerlin dienen alle informatie over plannen en financiën openbaar te maken. 
Bezoekers kunnen aanbevelingen doen. 

 
4.5.4 Regulering door Senaat 
Welke criteria worden er gesteld en hoe wordt hierop gestuurd? 
 
ThFG 
Tempelhofer Feld Preservation Act (Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes – ThFG) heeft als doel 
behoud en bescherming van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten, cultuurhistorische betekenis 
en recreatieve functie van het terrein. De wet is opgesteld op basis van wensen van burgers. Tijdens 
het referendum in 2014 konden Berlijners voor of tegen de wet stemmen. 
 
Regels in ThFG o.a.: 

• Fysieke ingrepen zijn niet toegestaan op het binnenterrein. Op het buitenterrein zijn wel 
aanpassingen mogelijk die de functie van het terrein ondersteunen. O.a. bankjes, 
prullenbakken, toiletten, bewegwijzering, tijdelijke bebouwing, bomen en onoverdekte 
sportvelden. 

• Evenementen zijn alleen mogelijk op het buitenterrein en met toestemming van de Senaat. 
• Bepaalde gebieden mogen tot eind 2019 gebruikt worden voor huisvesting en voorzieningen 

voor vluchtelingen. 
• Het terrein wordt aan de buitenkant afgesloten met een hek.  
• Op het buitenterrein, dichtbij de nabijgelegen wijk, worden ‘Allmende-Gärten’ aangelegd: 

gemeenschappelijke tuinen (vertaling: commons). 
 

Hoe wordt hierop gestuurd? 
De wet wordt nageleefd doordat alle fysieke aanpassingen en vormen van gebruik aan de wet worden 
getoetst. Indien de beoogde functies in gevaar komen dan worden er aanpassingen gedaan aan het 
terrein of het gebruik ervan. Bv. afsluiting van delen van het terrein om diersoorten te beschermen. 
 
Criteria voor pionierprojecten  

- passend binnen het beheer- en ontwikkelingsplan  
- is openbaar toegankelijk en niet commercieel  
- biedt iets voor diverse doelgroepen 
- biedt mogelijkheden voor deelname en betrokkenheid van andere burgers 
- genereert aandacht op stedelijk, landelijk of internationaal niveau 
- concurreert niet met bestaande projecten 
- draagt bij aan maatschappelijke impact van het terrein 
- is regelmatig aanwezig en actief op het terrein 
- is passend binnen ruimtelijke en technische randvoorwaarden 
- is financieel haalbaar en draagt bij aan werkgelegenheid 

 

http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/i16/page/bsbeprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ThFGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
https://tempelhofer-feld.berlin.de/documents/422/Anlage_4_Kriterien_Projektauswahl.pdf
https://tempelhofer-feld.berlin.de/documents/422/Anlage_4_Kriterien_Projektauswahl.pdf
https://tempelhofer-feld.berlin.de/documents/422/Anlage_4_Kriterien_Projektauswahl.pdf
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Tempelhofer Feld biedt ruimte aan diverse zelfbeheerde moestuinen 

 
Hoe wordt hierop gestuurd? 
Projectvoorstellen worden door de Veldcoördinatie op deze criteria getoetst aan de hand van een 
toetsingskader. Bij een positief oordeel krijgt het project een contract voor 3 jaar. Indien een project als 
succesvol wordt gezien kan dit met 2 jaar worden verlengd. In de praktijk krijgen projecten vrijwel altijd 
verlenging aangeboden (ook na 5 jaar), omdat er op dit moment niet zo veel projecten zijn dat er een 
tekort aan ruimte is. Alleen als een project echt slecht scoort, zou de Veldcoördinatie besluiten om het 
contract niet te verlengen. Dit is nog niet gebeurd. Momenteel loopt er een evaluatie onderzoek onder 
bezoekers en initiatiefnemers over de pionierprojecten. Op basis hiervan worden mogelijk de criteria of 
vormen van ondersteuning aangepast.  
 
Huisregels 
GrünBerlin stelt huisregels voor gebruikers (bord bij ingang). O.a.: 

• Openingstijden tussen zonsopkomst en zonsondergang. 
• Andere bezoekers, dieren en planten mogen niet worden gestoord. 
• Er mag niets in de grond worden geplaatst. 
• Motorvoertuigen zijn verboden. 
• Open vuur is verboden. Bbq-en wel toegestaan op aangewezen velden. 
• GrünBerlin is aansprakelijk voor schade als gevolg van (onvoldoende) handelen van de  

organisatie en haar medewerkers. 
• Bezoekers zijn aansprakelijk voor schade die zij zelf veroorzaken en kunnen hiervoor een boete 

krijgen of worden vervolgd. 
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Hoe wordt hierop gestuurd? 
Controle op naleving van de regels vindt plaats door bewakingscamera’s en park toezichthouders. 
De regels kunnen in overleg tijdens een Veldforum worden aangepast. Er kunnen uitzonderingen 
worden gemaakt voor bv. bijzondere evenementen. 
 
4.5.5 Resultaten, dilemma’s en risico’s 

• Strenge wet en criteria vs. dynamiek en experiment 
• De ThfG stelt veel beperkende criteria aan gebruik van het terrein. Veel initiatiefnemers 

houden hier geen rekening mee bij aanmelding van hun project en vallen dan direct af. 
• Ook zijn de criteria en procedures voor aanmelding van een project vrij formeel en niet 

erg laagdrempelig. Het kan alleen via een uitgebreid online formulier waarbij veel 
documenten moeten worden geraadpleegd. 

• Als gevolg hiervan zijn er sinds de intrede van de wet in 2014 maar enkele projecten 
bijgekomen. De projecten die er zijn, hebben veelal iets met groen of educatie te 
maken. De doelgroep lijkt vooral gezinnen met kinderen. 

• Er loopt nu een evaluatieonderzoek om de ervaringen van bezoekers en 
initiatiefnemers in kaart te brengen.  

• Er wordt wel eens over gesproken dat de beperkingen vanuit de ThfG te streng zijn. 
Aanpassing van de ThfG kan alleen door politici gebeuren omdat het een wet is. De 
Veldcoördinatie heeft hier geen directe invloed op. 

• Samenwerking tussen overheid en burgers 
• Uitgangspunt van het samenwerkingsmodel is dat overheid en burgers gelijkwaardig 

samenwerken. In de praktijk is dit echter best lastig. Volgens een betrokken ambtenaar 
zijn er regelmatig conflicten en is een onafhankelijke procesbegeleider nodig om de 
samenwerking in goede banen te leiden. 

• Conflicten hebben vaak te maken met wantrouwen. Bv. Burgers hebben het idee dat 
niet alle informatie met hen wordt gedeeld, of dat Senaat besluiten neemt zonder hen te 
betrekken.  

• De geschiedenis van het gebied speelt hierbij waarschijnlijk een rol. De Senaat en 
burgers stonden voor het referendum lijnrecht tegenover elkaar. Een aantal 
betrokkenen bij de Veldcoördinatie waren hiervoor activisten tegen de plannen van de 
overheid. 

• Ook zijn voor burgers de trage ambtelijke procedures soms moeilijk te begrijpen. 
• Hoge drempel voor deelname (usual suspects) 

• Het samenwerkingsmodel creëert een formele structuur voor besluitvorming en 
organisatie. Niet alle burgers zitten hier op te wachten. Volgens een betrokken 
ambtenaar willen mensen vaak bv. wel graag een tuintje onderhouden maar niet 
deelnemen aan de organisatie en vergaderingen.  

• Op dit moment zijn het vooral gepensioneerden en hoogopgeleiden die meedoen aan 
de Veldcoördinatie en Veldfora. Bij de verkiezingen eind dit jaar stellen ook een aantal 
jongeren zich verkiesbaar. Omwonenden met een migratieachtergrond zijn tot nu toe 
niet betrokken. Volgens een betrokken ambtenaar is dit wel geprobeerd maar hebben 
zij geen interesse. 
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5. Analyse 

5.1 Lokale context in Gent, Londen en Berlijn 
 
 Gent Londen Berlijn 
Lokale overheid • Stad Gent centraal 

georganiseerd & 
gebiedsgericht 
werken 

• Zelfstandig 
grondbedrijf 
(Sogent) 

• Socialistisch-
liberaal 
stadsbestuur 

• Sterke overheid 
met veel aandacht 
voor 
burgerparticipatie  

• Greater London 
Authority (GLA) & 
33 borough 
councils  

• Labour is grootste 
partij in de GLA 

• Kleinere rol 
overheid, sterke 
mate van 
privatisering en 
focus op eigen 
kracht  

• Sinds 2011 sterke 
bezuinigingen op 
overheidsuitgaven 

• Senaat & 12 
deelgemeenten 

• Zelfstandig 
grondbedrijf (BIM) 

• Coalitie van 
groenen, 
sociaaldemocraten 
en socialisten in 
Senaat 

• Sinds jaren ‘90 
grote schulden, met 
als gevolg 
bezuinigingen en 
privatisering 

 

Ruimtelijke kenmerken • Veel transformatie 
en 
stadsvernieuwing 

• Toenemende 
ruimtelijke druk, 
maar minder dan in 
Amsterdam 

• Opp.: 156 km² 
• 261.000 inwoners 

(1655 inwoners per 
km²) 

• Sterke ruimtelijke 
druk, meer dan in 
Amsterdam 
Buitenwijken meer 
leegstand 

• Opp. Greater 
London: 1572 km² 

• 9.200.000 inwoners 
(5852 inwoners per 
km²) 

 

• Veel open ruimte 
en leegstand 

• Toenemende 
ruimtelijke druk, 
maar minder dan in 
Amsterdam 

• Opp. deelstaat 
Berlijn: 890 km² 

• 3.754.400 inwoners 
(4210 inwoners per 
km²) 

 
5.2 Beleid voor vrije ruimte in Gent, Londen en Berlijn 
 
 Gent Londen Berlijn 
Op welke manier(en) 
komt vrije ruimte tot 
stand? 

• Tijdelijk 
ruimtegebruik  

• Buurtbeheer  

• Meanwhile use  
• Community Asset 

Transfer  
• Small sites, small 

builders 
• Buurtrechten 

• Tijdelijk 
ruimtegebruik 

• Verkoop van 
publiek vastgoed 

• Coöperatieve 
ontwikkeling 

Welke partijen zijn 
hierbij betrokken? 

• Stad Gent, dienst 
Beleidsparticipatie 

• Sogent 
• Actieve bewoners, 

ondernemers, lokale 
organisaties 

• Zelfstandige 
bureaus o.a. 
Meanwhilde Space 
& Locality  

• Borough councils 
• (Semi-) 

professionele 
burgerorganisaties 
o.a. Westway Trust 

• Actieve bewoners, 
ondernemers, 
lokale organisaties 

• Activistische 
partijen o.a. 
Hidden Institute 

• Senaat en/of 
deelgemeenten 

• BIM 
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Als we de drie steden naast elkaar leggen dan zien we vier ‘modellen’ voor hoe vrije ruimte tot stand 
komt. Hierbij zijn de termijn dat ruimte beschikbaar is en de mate van overheidssturing belangrijke 
verschillen: 
 

1. Tijdelijk ruimtegebruik: Bulb, Central Parade 
2. Coöperatief beheer: Tempelhofer Feld, De Meubelfabriek 
3. Zelfbeheer, overheid als eigenaar: De Broederij, Westway Trust, Stanley People’s Initiative 
4. Zelfbeheer en eigenaarschap: ExRotaprint, Silent Garden  

 
Wanneer we de verschillende modellen weergeven in een grafiek wordt duidelijk dat zelfbeheer en 
eigenaarschap de meeste autonomie en zekerheid biedt aan gebruikers. Dergelijke plekken zijn, indien 
zich geen grote problemen voordoen binnen het initiatief, voor een lange periode beschikbaar omdat 
het terrein of gebouw in eigendom is van de groep zelf. Wanneer de gebruikers geen eigenaar zijn maar 
wel zelf beheren, is de duur van het gebruik afhankelijk van de overeenkomst die is gesloten met de 
eigenaar. Dit loopt uiteen van enkele jaren bij De Broederij tot 130 jaar bij Westway Trust. In alle drie de 
casussen van zelfbeheer zonder eigenaarschap was sprake van een overheidspartij als eigenaar 
(Sogent, Croydon Council, Transport for Londen). In theorie zou dit ook een marktpartij kunnen zijn, al 
lijkt dit minder waarschijnlijk. Bij tijdelijk ruimtegebruik zien we grote verschillen in de mate van 
overheidssturing: bij Bulb is Stad Gent erg op de voorgrond aanwezig en sturend wat betreft type 
invulling, bij Central Parade speelt de lokale council slechts een opdrachtgevende rol en krijgt 
Meanwhile Space veel ruimte om een naar hun idee passende invulling te zoeken voor het gebouw. Bij 
coöperatief beheer, tot slot, delen eigenaar en gebruikers het beheer en de besluitvorming over de 
invulling van een gebouw of terrein. Bij De Meubelterrein is deze samenwerking meer informeel 
georganiseerd en heeft deze een tijdelijk karakter, terwijl bij Tempelhofer Feld sprake is van een lange 
termijn samenwerking waarbij de verantwoordelijkheden en besluitvorming formeler zijn vastgelegd.  
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5.3 Instrumenten voor vrije ruimte in Gent, Londen en Berlijn 
 
Voor de analyse van de gevonden beleidsinstrumenten maken we gebruik van een analysekader uit de 
beleidskunde. Een beleidsinstrument is een middel dat een beleidsactor aanwendt om een bepaalde 
sturingsprestatie of een beoogd sturingseffect te bereiken (Blom & Schillemans, 2010). In dit onderzoek 
is het beoogde sturingseffect bescherming van bestaande vrije ruimte en beschikbaar maken van 
nieuwe vrije ruimte. Blom en Schillemans maken onderscheid tussen drie typen instrumenten: 
communicatieve, juridische en financiële instrumenten. Daarbij kan bovendien onderscheid worden 
gemaakt tussen meer verticale instrumenten, die eenzijdig vanuit de overheid tot stand komen, en meer 
horizontale instrumenten, die in interactie tussen overheid en andere partijen tot stand komen. 
 
Het volgende overzicht biedt per type instrument enkele voorbeelden: 
 
Type instrument Verticaal (eenzijdig) Horizontaal 

(interactief) 
Communicatief Informatie, voorlichting Informatie-uitwisseling, 

overleg, begeleiding 

Juridisch Wetten, regels, 
vergunningen 

Convenant, bestuurlijk 
akkoord, contract 

Financieel Belasting, heffing  Subsidie, garantstelling, 
co-financiering, krediet 

Bron: Blom & Schillemans, 2010 
 
Welke communicatieve, juridische en financiële instrumenten worden in Gent, Londen en Berlijn ingezet 
ten behoeve van het beschermen en beschikbaar maken van vrije ruimte? 
 
5.3.1 Communicatieve instrumenten 
 
 Gent Londen Berlijn 
Horizontaal • Informatieve website 

en handleiding 
• Open oproep 

• Informatieve website 
(Locality) en 
handleiding 

• Open oproep 

• Handleiding voor 
initiatiefnemers 

• Soms open oproep 
(o.a. Tempelhofer 
feld)   

Verticaal • Wijkregisseurs 
koppelen 
ruimtevraag en 
aanbod en 
begeleiden 
initiatiefnemers 

• Matchmaking events 
• Leernetwerk voor 

ambtenaren en 
initiatiefnemers 

• Tussenorganisaties 
koppelen 
ruimtevraag en 
aanbod 

• Ondersteuning door 
vrijwilligersorganisati
es 

• Tussenorganisaties 
koppelen 
ruimtevraag en 
aanbod 
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5.3.2 Juridische instrumenten 
 
 Gent Londen Berlijn 
Horizontaal • Soepele procedure 

voor pop-up horeca 
 • Soepele procedures 

voor tijdelijk gebruik 
• Grunpatentschaften 

Verticaal • Contracten voor 
tijdelijk gebruik 

• Soms informeel 
toestemming voor 
gebruik (zonder 
vergunning) 

• Soms formele 
verantwoording, 
veelal zelfregulering 
en informele 
handhaving 

• Contracten voor 
tijdelijk gebruik of 
lease 

• Soms formele 
verantwoording, 
soms zelfregulering 
en informele 
handhaving 

• Community rights 

• Contracten voor 
tijdelijk gebruik  

• Wet Tempelhofer 
Feld n.a.v. 
referendum 

• Soms formele 
verantwoording en 
handhaving, soms 
zelfregulering 

 
 
5.3.3 Financiële instrumenten 
 
 Gent Londen Berlijn 
Horizontaal • Vaak gratis tijdelijk 

gebruik 
• Vaak gratis tijdelijk 

gebruik of lease 
• Verkoop (vaak 

marktconform) 
• Soms gratis gebruik 

Verticaal • Fonds voor tijdelijke 
invulling 

• Financiering 
renovatie, aanleg 
voorzieningen, 
maatregelen tbv 
(brand)veiligheid, 
beheer 

• Co-financiering 
(maar beperkt) 

• Soms subsidies 

• Soms financiering 
aanleg 
voorzieningen, 
maatregelen tbv 
veiligheid, beheer 

• Soms subsidies 
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6. Aanbevelingen 

Op basis van de bevindingen in Gent, Londen en Berlijn stellen we de volgende aanbevelingen voor 
gemeente Amsterdam: 
 
1. Denk eerst na en maak (eventueel per locatie) een keuze in welke rol gemeente Amsterdam wil 
nemen, alvorens instrumenten te kiezen. 

• Wat zijn de doelen en voor welke strategie wil Amsterdam gaan? Nauwe samenwerking of veel 
autonomie aan burgers? Wel of geen marktwerking? Korte of lange termijn?  

• Op basis hiervan kan gekozen worden voor type instrumenten. Maak hierbij combinaties van 
verticale en horizontale instrumenten. 

• Verticale instrumenten hebben als voordeel dat deze veel sturingsmogelijkheden bieden. 
Daarnaast zijn deze vaak algemeen geldend en hierdoor helder en ‘rechtvaardig’. Nadeel is dat 
ze weinig flexibel zijn en formeel/ afstandelijk voor burgers.  

• Horizontale instrumenten hebben als voordeel dat deze beter passen bij een overheid die 
samenwerkt met andere actoren. Instrumenten komen interactief tot stand en kunnen worden 
aangepast aan de lokale context. Nadeel is dat het kan leiden tot onduidelijkheid en ongelijke 
behandeling.  

 
2. Zorg voor heldere, laagdrempelige informatie over procedures en mogelijkheden en ga actief 
in gesprek als je streeft naar diversiteit en inclusiviteit. 

• Informatieve websites en handleidingen kunnen helpen om duidelijk te maken welke stappen 
moeten worden doorlopen en welke mogelijkheden er zijn om een initiatief te ontwikkelen. Zie 
website van Stad Gent en Freiraum fibel voor goede voorbeelden.  

• Maak duidelijk waar initiatiefnemers terecht kunnen indien zij vragen hebben of hulp nodig 
hebben. Zorg voor een duidelijk en makkelijk aanspreekpunt in de buurt, zoals de 
wijkregisseurs en buurtwerkers in Gent. Bij meer formele, afstandelijke communicatie is het 
risico dat vooral usual suspects meedoen (zie Tempelhofer Feld).  

• Open oproepen zijn een goede manier om iedereen de kans te geven om met plannen te 
komen voor beschikbare ruimte. Verspreid deze online en via lokale netwerken. Dit kan 
bijdragen aan een gemengde en buurtgerichte functie, zoals bij De Meubelfabriek in Gent. 

 
3. Ondersteun en denk mee met initiatiefnemers over wettelijke kaders en planologische 
procedures, maar laat deze niet zo maar los.  

• Met name voor tijdelijk gebruik vormen lange procedures een probleem. In Berlijn is de lokale 
Bauordnung versimpeld n.a.v. onderzoek naar overbodige en tegenstrijdige regelgeving, 
toetsingen en eisen voor vergunningen.  

• Maar let op, wetten en procedures bestaan niet voor niets. Met name als het gaat om ‘harde 
eisen’ zoals rondom veiligheid en milieueffecten is het de vraag of een al te soepele houding 
wenselijk is.  

• Voor zachte criteria zoals inclusiviteit en diversiteit kan zelfregulering en informeel toezicht goed 
werken. The Stanley People’s Initiative en De Meubelfabriek bieden hiervoor goede 
voorbeelden. Voorkom uitgebreide criterialijsten en formele verantwoording op deze criteria. 
Hiermee sluit je minder professionele initiatieven uit. 
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4. Financiële ondersteuning kan met name in de beginfase van een initiatief helpen, maar wil 
je meer duurzame initiatieven dan is lange termijn toegang tot betaalbare ruimte en een 
eigen verdienmodel van belang. 
• Financiële ondersteuning, bv. via subsidies, voorinvesteringen en lage huurtarieven, vermindert 

de druk op initiatieven om een verdienmodel te ontwikkelen. Maar pas op, dit kan ook leiden tot 
afhankelijkheid.  

• The Stanley People’s initiative biedt inspiratie voor een meer ondernemend model, zonder dat 
commerciële activiteiten de overhand nemen. 

• Ook de duur van contracten is van groot belang. Bij tijdelijke contracten zoals in Gent is 
onzeker of initiatieven na afloop elders een betaalbare plek kunnen vinden.  

• Leasecontracten zoals in Londen of verkoop zoals in Berlijn zijn goede manieren om langdurig 
toegang tot betaalbare ruimte te bieden. Hierbij is minder financiële ondersteuning nodig, want 
meer ruimte om eigen investeringen terug te verdienen. 

 
5. Benut en versterk het gebiedsgericht werken als schakel tussen initiatieven en de 
gemeentelijke organisatie. 

• Vrije ruimte heeft betrekking op diverse beleidsthema’s: cultuur, groen, vastgoed, sociale 
ontmoeting, etc. Het is daarom logisch om dit bij een organisatieonderdeel te beleggen dat 
deze verschillende domeinen kan verbinden, zoals de Dienst Beleidsparticipatie in Gent.  

• In Amsterdam kan het gebiedsgericht werken hier een belangrijke rol vervullen. Echter op dit 
moment nog niet automatisch goed aangesloten bij centrale diensten. Hier zou dus nog een 
slag in moeten worden gemaakt. In Gent zijn de lijntjes korter (maar ook kleinere stad). 

• Voordeel van gebiedsmakelaars en gebiedsmanagers is dat zij al een uitgebreid netwerk in de 
wijk hebben en gewend zijn om samen te werken met burgers, ondernemers en organisaties. 
Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van ‘interactieve’ beleidsinstrumenten. 

 
6. Door te experimenteren met beleidsinstrumenten wordt duidelijker wat werkt in welke situatie. 
Bouw hierbij ruimte in voor evaluatie en het vastleggen van lessen. 

• Er zijn geen pasklare antwoorden voor welke instrumenten ‘het beste’ werken. Dit hangt af van 
veel verschillende factoren (o.a. context, locatie, capaciteiten betrokkenen) en ook van welke 
doelstellingen je ambieert.  

• Experimenteren met procedures of instrumenten is mogelijk. Gent biedt een voorbeeld van een 
dergelijke experimentele benadering. Hier is ook een leernetwerk voor ambtenaren en burgers 
betrokken bij tijdelijk ruimtegebruik.  

• Bij een experimentele benadering is het van belang om een leercultuur te creëren (Majoor et 
al., 2017). Zorg dat de resultaten met betrokkenen bewust worden geëvalueerd en dat lessen 
worden vastgelegd. Anders is het risico dat op organisatieniveau weinig wordt geleerd. 

• Op basis van de lessen uit experimenten kan ook meer overkoepelend beleid worden 
geformuleerd. Behoud hierbij wel de flexibiliteit om tot context-specifieke aanpakken te komen. 
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Bijlage 1: Lijst met geïnterviewden 

Interviews Gent 
1. Barbara Janssens (De Broederij) 
2. Marjoleine Maes (Nucleo) 
3. Beitske Boonstra en Leen Maes (U Gent) 
4. Marc Verheirstraeten en Evelyne Deceur (Stad Gent) 
5. Karolien Lecoutere (Wijkregisseur Muide) 
6. Ellen Declerk (Sogent) 
7. Stefaan Vervaet (Wijkregisseur Brugse Poort) 
8. Josefien Maes (Projectleider buurtbeheer Rabot) 
9. Aurelie de Smet (KULeuven) 

 
Interviews Londen 

1. Jessica Tsang (Meanwhile Space & Meanwhile Foundation) 
2. Robert Lines (Croydon Council) 
3. Dan Winder & Judith Burner (Stanley Halls) 
4. Chris Law (Westway Development Trust) 

 
Interviews Berlijn 

1. Jörg Heitmann (Silent Green) 
2. Rainer Johann (zelfstandig planoloog/onderzoeker) 
3. Verena Schoenhart (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz) 
4. Iver Ohm (Hidden Institute, Freiraum fibel) 
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