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Zowel nationale als lokale overheden 
creëren ruimte voor werkgelegenheid 
om daarmee economische groei moge-

lijk te maken. Decennialang lag de nadruk in 
dit beleid op het aanleggen van bedrijven-
terreinen. De afgelopen jaren neemt de kritiek 
op deze focus toe. Zo stelt de VROM-raad 
(2006): ‘Juist door veranderingen in de 
 economische structuur van steden en door 
technologische ontwikkelingen horen steeds 
meer (kleine) bedrijven eigenlijk niet meer 
thuis op aparte bedrijventerreinen’. Er hoeven 

minder nieuwe bedrijventerreinen bij te 
 komen, omdat vestiging in een wijk vaak  
ook een goede optie is. 

Daar komt bij dat beleidsmakers allerlei 
positieve effecten veronderstellen van meer 
bedrijvigheid in wijken. Het Grotesteden-
beleid en het wijkenbeleid dat zich richt op 
het vitaal, leefbaar en veilig maken van steden 
en wijken onderscheidt naast een fysieke en 
sociale pijler ook een economische pijler.  
De beleidsgedachte is dat ondernemers en 
bedrijven een bijdrage leveren aan de veilig-

heid, levendigheid, sociale cohesie en arbeids-
participatie in wijken. Samen met de doelstel-
ling zorgvuldiger om te gaan met de ruimte 
vormt dit voor nationale en lokale overheden 
aanleiding in te zetten op het stimuleren en 
behouden van bedrijven in wijken. 

Trends
Tussen 1999 en 2006 is het aantal bedrijfs-
vestigingen en banen in woonwijken minder 
snel toegenomen dan op bedrijventerreinen 
en kantorenlocaties (fi guur 1). En terwijl de 
werkgelegenheid in niet-stedelijke woonwijken 
ongeveer gelijk is gebleven, is deze in stede-
lijke woonwijken zelfs afgenomen. Overigens 
bleef ook de ontwikkeling van bedrijvigheid 
in winkelgebieden (zowel de binnenstad als 
winkelcentra in woonwijken) en op stations-
locaties achter bij die van bedrijventerreinen 
en kantorenlocaties. 

In de levensloop van bedrijven veranderen 
hun locatievoorkeuren en daarmee hun ves-
tigingsplaats. Sommige locaties zijn vooral 
geschikt voor startende bedrijven en andere 
locaties juist meer voor groeiende bedrijven. 
De toe- of afname van bedrijvigheid wordt op 
de ene locatie dan ook vooral veroorzaakt 
door de oprichting van bedrijven en op andere 
locaties door verhuizingen en groei. Toch is 
er in het beleid weinig aandacht voor de 
 verschillende rollen die bedrijvenlocaties 

Beleidsmakers richten zich op het stimuleren en behouden van 

 bedrijven in woonwijken, maar de ontwikkeling van bedrijvigheid   

op die locaties blijft achter. Dat heeft veel te maken met de levenscyclus 

van bedrijven. Als startpunt is de wijk wel geschikt, maar zodra 

 bedrijven groeien zullen ze de wijk om meerdere redenen verlaten. 

De wijk als 
springplank 
voor bedrijven

wijk & bedrijf (1)
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kunnen spelen gedurende de levensloop van 
bedrijven. Meer inzicht hierin kan helpen 
voorzieningen, zoals bedrijfspanden en 
 parkeergelegenheid, beter af te stemmen op 
de behoefte van de typen bedrijven die daar 
gevestigd zijn. 

Startlocaties
De keuze voor de startlocatie is vaak praktisch 
en gericht op kostenbesparing: de start ver-

eist immers investeringen en is omgeven 
met veel risico’s en onzekerheden. Daarbij 
vormt de locatiekeuze in deze fase niet de 
belangrijkste factor voor de slaagkansen van 
het bedrijf. De ondernemer zal zich vooral 
bezighouden met het rond krijgen van de 
 fi nanciering en vergunningen, en de afzet van 
het product. Volgens Schutjens e.a. (2007) 
start meer dan de helft van de ondernemers 
van uit huis vanwege de lage huisvestings-
kosten, risicobeperking en de makkelijke 
combinatie met andere taken. Deze trend is 
nog verder versterkt door de forse groei van 
het aantal ‘zelfstandigen zonder personeel’ 
(zzp’ers). Kortom, meer dan voorheen worden 
bedrijven opgericht waar mensen wonen.

Figuur 2 bevestigt dit. Hoewel de alge-
mene ontwikkeling in woonwijken achterblijft 
bij die van bedrijventerreinen en kantoren-
locaties, worden er gemiddeld in de periode 
1999-2006 wel meer bedrijven opgericht. 
Vooral de  stedelijke woonwijken onderschei-
den zich als startlocaties. Omdat bedrijven  
in hun eerste levensjaren erg kwetsbaar zijn, 
leiden veel oprichtingen in het ene jaar ook 
tot een hoog aandeel opheffi ngen in de 
 daarop volgende jaren. Toch ligt het saldo 
van oprichtingen en opheffi ngen in stedelijke 
en ook in niet-stedelijke woonwijken boven 
dat van de andere  locatietypen. De groei van 
het aantal vestigingen wordt dus in woon-
wijken voor een  belangrijk deel verklaard 
door nieuwe op richtingen, meer dan op 
 andere locaties. 

Groeilocaties
Wanneer een bedrijf groeit vraagt dat om uit-
breidingsruimte, een betere bereikbaarheid 
voor personeel, klanten en toeleveranciers  
of een meer representatieve locatie. Zeker 
bedrijven in woonwijken lopen dan tegen 
grenzen aan en zullen verhuizen. Woonwij-
ken hebben daarom een negatief verhuis-
saldo. Er vertrekken jaarlijks meer  bedrijven 
dan er zich vestigen (fi guur 3). Dat geldt 
trouwens ook voor winkelgebieden en 
stations locaties. Alleen de bedrijven terreinen 
en kantorenlocaties kennen een vestigings-
overschot van bedrijven. 

De meeste bedrijven verhuizen vanuit de 
woonwijken naar bedrijventerreinen en kan-
torenlocaties (fi guur 4). De bedrijventerreinen 
en in mindere mate de kantoorlocaties func-
tioneren dus als groeilocatie. Uit onderzoek 
blijkt dat bedrijven die gevestigd zijn op be-
drijventerreinen en in het bijzonder bedrijven 
die naar bedrijventerreinen verhuizen signifi -
cant harder groeien dan bedrijven op andere 
locaties. Alleen de bedrijven die niet of minder 
groeien blijven dus in woonwijken gevestigd. 
Dit is een tweede reden waarom de werk-
gelegenheid in woonwijken minder groeit 
 (fi guur 1).

Figuur 1: Ontwikkelingen vestigingen (links) en werkgelegenheid (rechts) per locatietype (1999=100)

Figuur 2: Bedrijfsoprichtingen, -beëindi-

gingen en saldo (als % van totaal aantal 

bedrijven, gemiddeld per jaar 1999-2006)

Figuur 3: Vestigende en vertrekkende 

 bedrijven en saldo (als % van totaal, 

 gemiddeld per jaar 1999-2006)

Figuur 4: Saldo’s verhuisstromen 

tussen werklocaties

FO
T

O
: B

A
R

E
N

D
 K

Ö
B

B
E

N

Ondernemingen die naar 

 bedrijventerreinen vertrekken 

groeien harder dan die op  

andere locaties

In een keukentje achter zijn woonhuis 

in Enschede belegt de Broodbode 

(www.broodbode.nl) zelfgemaakte 

broodjes om die vervolgens te bezorgen.
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De meeste bedrijven verhuizen over korte 
 afstand, omdat ondernemers en hun mede-
werkers vaak persoonlijk (contacten met 
 familie en vrienden) en zakelijk gebonden 
zijn aan de lokale omgeving. Maar liefst 94% 
van alle verhuizende bedrijven blijft in dezelf-
de regio en 75% zelfs in dezelfde gemeente. 
De ruimtelijke levensloop van bedrijven vol-
trekt zich dus vaak binnen dezelfde stad. 

Haalbaarheid beleid
Als de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
in woonwijken achterblijft bij die van de for-
mele bedrijvenlocaties, in hoeverre is het dan 
zinvol in te zetten op het aantrekken en vast-
houden van bedrijven in woonwijken? Het 
antwoord op die vraag vereist inzicht in de 
vestigingsplaatsvoorkeuren van ondernemers 
en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven 
in woonwijken.

Voor kleine bedrijven opererend vanuit de 
eigen woning en kleinschalige detaillisten met 
een lokaal verzorgende functie is een woon-
wijk niet alleen geschikt als startlocatie, maar 
ook als blijfl ocatie. Dit geldt niet voor groei-
ende bedrijven. Op formele bedrijven locaties 
zijn de uitbreidingsmogelijkheden, parkeer-
mogelijkheden en bereikbaarheid vaak beter 
dan in woonwijken. Een verhuizing naar een 
formele bedrijvenlocatie kan daarom nood-
zakelijk zijn voor het economisch functioneren 
van deze bedrijven. Het proberen te behouden 
van deze bedrijven in wijken zou hun groei 
kunnen remmen. 

Daarbij zijn ook de vestigingsmogelijk-
heden van bedrijven in wijken beperkt. Jaren-
lang heeft het beleid ruimte voor bedrijven 
ontwikkeld op bedrijventerreinen, dus buiten 
de woonwijken. Ondanks de gewijzigde 
 beleidsfocus is het zeer de vraag of dat nu 
gaat veranderen. Meer ruimte creëren voor 

bedrijven impliceert minder woningen bouwen 
op nieuwe locaties of het veranderen van 
woonbestemmingen in bedrijvenbestemmin-
gen in bestaande woonwijken. Het eerste is 
weinig aantrekkelijk voor ontwikkelaars en 
gemeenten omdat de waarde van grond 
 bestemd voor bedrijven veel lager is dan die 
van grond bestemd voor woningen. Ook het 
herbestemmen van grond met een woon- 
naar een bedrijfsbestemming is vanwege 
waardeverlies en dreigende planschadeclaims 
weinig aantrekkelijk. Bedrijven zullen woon-
gebieden niet of alleen tegen hoge kosten 
kunnen verwerven. 

Ruimtegebruik en leefbaarheid
Dan is het nog de vraag voor wie of voor wat 
het belangrijk is dat er meer bedrijven in de 
wijk gevestigd zijn. Beleidsmakers streven 
twee doelen na: zorgvuldig ruimtegebruik en 
een verbetering van de leefbaarheid. 

Als het gaat om zorgvuldig ruimtegebruik 
is het waarschijnlijk beter het beleid af te 
stemmen op de veranderingen in vestigings-
plaatsvoorkeuren gedurende de levensloop 
van een bedrijf. Dit betekent ten eerste dat 
woonwijken vooral voldoende faciliteiten 
moeten bieden voor startende en kleine 
 bedrijven. Komen er meer percelen met een 
gemengde bestemming dan vergroot dat de 
mogelijkheden om een bedrijf in of aan huis 
te starten en het bedrijf op die locatie klein-

schalig uit te breiden. Ten tweede kan meer 
oog voor de veranderingen in vestigingsplaats-
voorkeuren van bedrijven er ook voor zorgen 
dat er niet te veel nieuwe werklocaties worden 
aangelegd. De meeste bedrijven die zich ves-
tigen op een bedrijventerrein of kantorenloca tie 
zijn groeiende ondernemingen die voorheen 
in een woonwijk in dezelfde gemeente geves-
tigd waren. De ontwikkeling van bedrijven in 
woonwijken geeft daarom een goede indicatie 
van de toekomstige behoefte aan ruimte voor 
werkgelegenheid in gemeenten.

Uit een recente studie van het Planbureau 
voor de Leefomgeving blijkt dat meer bedrij-
vigheid in de wijk niet eenduidig bijdraagt aan 
de leefbaarheid. Het creëren van werk in de 
wijk om daarmee de werkloosheid tegen te 
gaan is niet effectief. De kans dat een wijk-
bewoner een passende baan in de eigen wijk 
vindt is namelijk zeer klein en bedrijven en 
ondernemers dragen maar beperkt bij aan 
het terugdringen van leefbaarheidsproblemen 
als overlast, verloedering, inbraken en leeg-
stand. Sommige ondernemingen zoals cafés 
en winkelcentra kunnen juist overlast veroor-
zaken in een wijk. Alleen de komst van klein-
schalige detailhandel, zoals de ‘kleine slager 
en bakker om de hoek’, helpt de problemen 
met onveiligheid en overlast in wijken te ver-
minderen. Vooral ondernemers die al langere 
tijd in de wijk wonen zetten zich in voor een 
verbetering van de leefbaarheid. 

Dit pleit voor het faciliteren van wijkbewo-
ners bij het starten van een bedrijf en vooral 
het inzetten op kleinschalige detailhandel. 
Het vasthouden van groeiende bedrijven, het 
aantrekken van bedrijven van elders en het 
scheppen van banen in wijken zijn veel 
 minder kansrijk. •
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Van oudsher worden grenzen van steden 
gemarkeerd met muren, grachten en 
poorten. Allereerst om de stedelijke 

bewoners te beschermen tegen vijanden. 
Daarnaast maakt de afbakening duidelijk wie 
bij de stad hoort en wie niet. De identiteit 
van de woonplek is hiermee sterk verbonden. 

De grens tussen stad en platteland ver-

schuift. Wat betekent dat voor de stedelijke 
identiteit? Deze vraag werd eind jaren 80 ook 
in de stad Groningen gesteld. De behoefte om 
de stedelijke identiteit te versterken vormde 
de aanleiding voor het Groningse stadsmar-
keringsplan. In The Books of Groningen (kader 
op pagina 19) staat dat ‘het markeren van de 
toegang van de stad nauwkeurig paste binnen 

datgene waar we al lange tijd naar op zoek 
waren, namelijk de betekenis van de stad en 
dat wat haar in wezen onderscheidt van het 
omringende platteland. Tot dan toe waren we 
vooral bezig geweest met het verbeelden van 
wat ons bij een stedelijke samenleving voor 
ogen stond. Nu zou de identiteit van het 
 stedelijke zelf voorwerp zijn van een verbeel-
dingsproces’.

Uitdijing 
In Groningen wordt net als in veel andere 
steden geprobeerd zo veel mogelijk binnen 
de bestaande grenzen van de stad te bouwen. 
Door stedelijke groei lijkt het streven naar 
een compacte stad niet houdbaar. Stads-
uitbreidingen zoals De Held, Gravenburg 
en Piccardthof illustreren de recente groei. 

In 1990 werden bij belangrijke toegangswegen van Groningen 

 stadsmarkeringen opgericht: kunstwerken die de grens tussen stad  

en platteland aangeven. Twintig jaar later zijn de eerste opgeslokt  

door de stadsuitbreiding. Ze maken ons bewust van de uitdijende   

stad en de gevolgen daarvan. 

Twintig jaar stadsmarkeringen – de stedelijke groei gemarkeerd
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In het werk van Thom Puckey aan de Friesestraatweg is een schoorsteen 

te herkennen die verwijst naar het type dat vroeger bij veel steen-, 

 strokarton- en aardappelmeelfabrieken in de provincie werd gebouwd.

Groter dan Groningen
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Woonwijken moeten vooral 

faciliteiten bieden voor startende 

en kleine bedrijven

Begonnen als kleine winkel in het centrum 

van Woerden is Zwefkei Outdoor & Travel 

Centre na tien jaar verhuisd naar een bij de 

A12 gelegen bedrijventerrein om te kunnen 

groeien en de klanten parkeerruimte te bieden.


