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Airbnb: locatie en prijzen



kenniseconomie

 Toegevoegde waarde: creativiteit en kennis

 Menselijk kapitaal

 Stedelijke oriëntatie 
– agglomeratievoordelen vereisen clustering en 

concentratie
– innovatie vereist synergie
– uitwisseling taciete kennis vereist face to face 

contacten
– verzilveren cultureel kapitaal

 Aantrekkelijk’ stedelijk milieu is vestigingsfactor van 
betekenis

 Bedrijf volgt werknemer!



permanente connectiviteit

– cloud computing (smartphones, tablets)

– ‘nieuwe werken’

– ↑ face to face contacten

– ruimtelijke contractie

– ‘footloose’ ->> aantrekkelijkheid plek

Gadet Geographical Guide





Gadet Geographical Guide



Gadet Geographical Guide



nieuwe stedelingen + meer bezoekers

 ↓ private ruimte  → ↑ publieke ruimte

 Interactie economie → ↑ publieke ruimte

 veelzijdiger activiteitenpatroon → ↑ publieke ruimte

 vervlechten vrije- en werktijd + zorgtijd → ↑ publieke ruimte

 Permanente connectiviteit → ↑ publieke ruimte

 sterke groei aantal toeristen → ↑ publieke ruimte





succesfactor: fijnmazige menging
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1. Fijnmazige bestemmingsdifferentiatie



succesfactor: fijnmazige menging
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Westelijke Tuinsteden
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2. succesfactor: rustig versus druk



26/6/17



26/6/17

3. zich onderscheidende openbare ruimte

 ligging aan water

 architectuur

 plekken met 

– groene inrichting

– geschiedenis

– bijzonder functies

– bijzondere openbare ruimte

– ligging aan knooppunten o.v

– begaanbaarheid te voet of per fiets
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Third Place
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“bedrijfslocaties” Frans Halsstraat



Libraries







Het Grote Groenonderzoek

Triomf van parken en groen in de 
woonomgeving



Explosieve groei bezoek aan groen 2008



SUCCESVOL AMSTERDAMS  GROEN

 stijgend maar gespreid bezoek parken

 stijgend gebruik woonomgevingsgroen

 stijgende waarderingscijfers

 stijgend belang groen als vestigingsfactor

Westerpark/ Katherine Engelen



VERANDEREND GEBRUIK 
AMSTERDAMS  GROEN

 nog diverser
 toename ‘werken in parken’
 studeren in parken (22% studenten)

 vervlechting week- en weekendbezoek

 vervlechting parkgezelschap



CONTINUE STIJGERS

 Westerpark
 W.H. Vliegenbos
 Flevopark
 Frankendael park
 Rembrandpark
 Erasmuspark



SUCCESFACTOREN

 triomf van de stad

 (relatieve) ligging

 bevolkingsprofiel

 smartphone ontwikkelingen



WONINGSOMGEVINGSGROEN

Van  47% (2008) naar 54% (2013)



SUCCES WONINGSOMGEVINGSGROEN: 
nabijheidseffect!

 Stedelijk gerichte huishoudens  - gezinnen met 
kinderen

 Investeringen (publiek – privaat)

 Krappe tijdruimte-budgetten







“BECAUSE WE ‘VE GOT PARKS”

WORLD TRENDS PARKS ARE ESSENTIAL FOR CITY ECONOMIES

GROEN  ALS VESTIGINGSFACTOR

Michael Bloomberg, Mayer of NYC

43% bewoners vindt groen (zeer) 
belangrijk vestigingsmotief

1 op 3 ondernemers vindt groen 
(zeer) belangrijk vestigingsmotief

Groen als motief om buiten de 
Ring te gaan wonen daalt sterk!

Groen legitimeert verdichting!!



verdichtende stad kan niet zonder groen

groen heeft verdichtende stad nodig

investeren loont

juiste investering op juiste moment op juiste plek (prioritering)

investeren in parken moet gepaard gaan met investeren in buurt

privaat geld delven

#GGO2013



Opgave?



7 Vondelparken erbij? 

Opgave?







-



Vier groenmodellen

1. Groen dichtbij
2. Stadsparken
3.  Groen netwerk
4. Metropolitaan landschap



1. Groen dichtbij

Wenen



Rooftop Revolution



2. Stadsparken

Berlijn



3. Groen netwerk

Berlijn

Singapore – park connectors



3. Groen netwerk

New York – Riverside park



4. Metropolitaan landschap

Vancouver:
residents will enjoy incomparable 
access to green spaces, including the 
world's most spectacular urban forest



 beter inrichten op intensiever gebruik

 balans en spreiden van de druk



 meer groene plekken in de buurt

 uitdagend groen voor kinderen

 ruimte voor buurtinitiatieven



 Groengebieden toegankelijk en openbaar

 Aantrekkelijke verbindingen tussen en naar 

groen






