
Congres 
stedelijke kavelruil 

in de praktijk
5 april 2018 | TAETS Art and Event Park | Zaanstad

Programma
12.00 – 12.45 uur        Inloop en lunch

13.00 – 14.00 uur         Hoofdprogramma met: 
Minister Kajsa Ollongren, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Frank Tierolff, bestuurder Kadaster 
Yves de Boer, voorzitter klankbordgroep

14.15 – 15.15 uur       Ronde 1 masterclasses en workshops naar keuze

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.30 uur       Ronde 2 masterclasses en workshops naar keuze

16.30 – 17.30 uur       Netwerkborrel

Ronde 2

9. Speel het spel
 Bekijk het eens door een andere bril. In deze workshop ervaart u de kracht van het 

samenwerken. U maakt met uw medespelers een verbeterde indeling voor een 

centrumgebied. U denkt vanuit een bepaald belang, maar ontdekt dat u het niet alleen 

kunt. Samen komt u verder, maar u heeft elkaar ook nodig in de uitvoering. Want 

verplaatsen kun je niet alleen. Leuk, leerzaam en verrassend!  Workshop

 

 Sprekers |  Johan Groot Nibbelink en Mariska Beekmans, Kadaster

10. Wat beweegt mensen
 Wat gaat er in mensen om als het gaat over hun eigendom? Wanneer zijn mensen 

geïnteresseerd in verandering en aan welke voorwaarden moet voldaan worden? Deze en 

nog meer interessante vragen komen aan bod. Psycholoog Jaqueline Stet weet als geen 

ander wat mensen beweegt. Met de juist aanpak kan veel gerealiseerd worden doe je het 

verkeerd, dan kunnen alle goede bedoelingen wel eens averechts werken.  Masterclass

 Sprekers | Jacqueline Stet, Senior Assessment Consultant bij LTP Business Psychologists

11. Projectfinanciering
 Hoe krijg je grip op de financiële kant van je project? In deze masterclass worden handvatten 

gegeven voor het optimaliseren van de businesscase. Maar ook; wat zijn de mogelijkheden 

om investeringen te financieren. U gaat naar huis met inzicht en handelingsperspectieven. 

U bent na het volgen van deze masterclass in staat met alle stakeholders te overleggen en 

besluiten over de financiële uitdagingen in het project. Masterclass

 Sprekers | Damo Holt  - Rebel groep

12. Geleerde lessen na eerste pilotjaar
 In 2017 zijn tien pilotprojecten met stedelijke kavelruil aan het werk geweest. De kennis, 

ervaringen en resultaten van het afgelopen jaar worden met u gedeeld in deze workshop. 

Praktische informatie, wat wel en wat niet lijkt te werken, de punten waar vrijwel iedereen 

mee worstelt, succesverhalen maar ook waarom het soms niet goed gaat. Een eerlijk 

verhaal over de resultaten na de eerste pilotronde.  Masterclass

 Sprekers | Paul van Dijk - Partner bij AKRO consult, gespecialiseerd in kavelruil – lid 

klankbordgroep en Theo Aquarius – programmamanager Stimuleringsprogramma 

stedelijke kavelruil

13. Ruilen en de rol van grote vastgoedpartijen in centrumgebieden
 Grotere (retail)vastgoedeigenaren zoals beleggingsfondsen spelen vaak een belangrijke 

rol bij de herinrichting van stadscentra. Welke doelen streven zij na? Welke meerwaarde 

zien zij voor kavelruil bij de noodzakelijke herstructurering van hun retailvastgoed? Caspar 

Wortmann vertegenwoordigt vastgoedeigenaren bij plannen in het centrum van Arnhem 

en in Assen. Bij beide projecten kan het ruilen of herschikken van eigendomsposities 

bijdragen aan de oplossing. In Arnhem zijn zelfs op gebouwniveau (3D) de mogelijkheden 

geanalyseerd.  Masterclass

 

 Sprekers | Caspar Wortmann, adviseur ontwikkelingsstrategie Ovidius

14. De kracht van eenvoud geeft gebiedsontwikkeling vleugels
 De ruimtelijke structuur van Winterswijk is sterk verbeterd door het ruilen van een grote 

hoeveelheid vastgoed en grondposities. Snel, eenvoudig, betaalbaar en stevig draagvlak bij 

alle betrokkenen zijn de sleutelwoorden voor dit succesvolle project. Kom naar de Masterclass 

en wordt geïnspireerd door de aanstekelijke verhalen, de ruildeals met private partijen, de 

ruilstrategie om gebiedsontwikkeling op gang te krijgen en de behaalde resultaten. Masterclass

 Sprekers | Jonel Nugteren en Anneloes van Boxel - Rijksvastgoedbedrijf en Robert Lautenbach - 

gemeente Winterswijk

15. Samenwerking tussen gemeenten,  
ondernemers en vastgoedeigenaren

 Steden en dorpen zien de leegstand in de winkelstraten toenemen. Er moet iets gebeuren 

om deze negatieve spiraal te doorbreken. Binnen de Retailagenda wordt kennis om deze 

problematiek op te lossen gebundeld en aangeboden aan gemeenten en haar stakeholders. 

De kracht van samenwerken met eigenaren, omgaan met versnipperd eigendom en ruilen van 

functies, vastgoed en grond komen zeker aan bod in deze workshop. Krijg tips en praat mee om 

uw centrum vitaal te houden. Workshop

 Sprekers | Eline van Straaten - accountmanager RetailDeals

 
 Zelf een project stedelijke kavelruil starten?
 Stedelijkekavelruil.com 

 • Quick scan – Is mijn project geschikt voor stedelijke kavelruil

 • Stappenplan – Welke stappen moeten gezet worden voor stedelijke kavelruil

 Heeft u een stedelijke kavelruil project?
  Wij komen graag met u in contact. Meld uw project aan op stedelijkekavelruil.com

 Kennisuitwisseling en brainstorm met andere stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten

 Het stimuleringsprogramma organiseert twee intervisiedagen voor iedereen die met  

stedelijke gebiedsontwikkeling bezig is. 

 

 Geef u op via stedelijkekavelruil.com  

 29 mei 2018 – Zwolle

 31 mei 2018 – Dordrecht 

 Op de hoogte blijven?
 Schrijf u in de voor de nieuwsbrief ‘stedelijke kavelruil’ en ontvang vier keer per jaar  

nieuws en actualiteiten. Inschrijven via: stedelijkekavelruil.com

 Organisatie
 Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

 Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Kadaster

 

 www.stedelijkekavelruil.com

 contact@stedelijkekavelruil.com



Onderwerp Titel Spreker Zaal

Gerealiseerde kavelruil 
jaarbeursterrein Utrecht

Een uitgevoerde 
stedelijke kavelruil 
avant la lettre

Pim Venema en Eveline van 
Hardeveld, beide Projectorganisatie 
Stationsgebied gemeente Utrecht

Voltaire

Initiatief van private 
partijen in Oosterwolde

Heft in eigen hand Wim-Henk Peggeman – 
ondernemer

Einstein

Toegevoegde waarde 
'oliemannetjes'

Mensen maken het 
verschil

Nel de Jager, straatmanager 
Amsterdam en Frits Rutten, 
parkmanager Helmond

Warhol 

Resultaten 1e jaar 
Stimuleringsprogramma 
Stedelijke Kavelruil

Geleerde lessen na 
eerste pilotjaar

Paul van Dijk, 
Akro consult en 
Theo Aquarius, 
Stimulerings-
programma Stedelijke Kavelruil

Michelangelo

Samenwerken met 
eigenaren aan een 
compacter centrum 
Bodegraven

Slim proces, gedeelde 
verantwoordelijkheid

Dirk Jan Knol, wethouder; Pieter 
van Tuinen, eigenaar; Jeroen 
Wichers, centrummanager en 
Wietse Bruisma, ambtenaar

Le Corbusier 

Stand van zaken 
Aanvullingswet

Stand van zaken  
Aanvullingswet

Niek van der Heiden, Ministerie BZK  Davinci 

Compacter centrum in 
Winschoten gerealiseerd 
met o.a. kavelruil

Ondernemers, 
gemeente en provincie 
maken het verschil

Laura Broekhuizen, wethouder 
en Antsje Lootsma, Provincie 
Groningen

 Christo

Inleiding stedelijke 
kavelruil

Kavelruil- waar past het? Thomas Hartman,  
Universiteit Utrecht en Sanne 
Broekhof, Kadaster

Jeane D’arc 

Onderwerp Titel Spreker Zaal

Simulatiespel  
Bodegraven

Speel het spel Johan Groot Nibbelink en 
Mariska Beekmans, beide Kadaster

Le Corbusier 

Psychologie van het 
ruilen

Wat beweegt mensen Jacqueline Stet, LTP  
Business Psychologists

Jeane D’arc

Financiële arrangemen-
ten bij stedelijke kavelruil

Projectfinanciering Damo Holt, Rebelgroep Einstein 

Retailagenda Samenwerking 
tussen gemeenten, 
ondernemers en 
vastgoedeigenaren

Eline van Straaten, Retailagenda Christo 

Resultaten 1e jaar 
Stimuleringsprogramma 
Stedelijke Kavelruil

Geleerde lessen na 
eerste pilotjaar

Paul van Dijk, 
Akro consult en 
Theo Aquarius, 
Stimulerings-
programma Stedelijke Kavelruil

Michelangelo

Grote 
vastgoedeigenaren, 
kavelruil en de centrum-
opgave in Arnhem en 
Assen

Ruilen en de rol van 
grote vastgoedpartijen 
in centrumgebieden

Casper Wortmann, Ovidius Warhol

Betere ruimtelijke 
structuur gerealiseerd 
door kavelruil in  
Winterswijk

De kracht van eenvoud 
geeft gebieds- 
ontwikkeling vleugels

Robert Lautenbach, gemeente 
Winterswijk en Jonel Nugteren en 
Anneloes van Boxtel , Rijksvast-
goedbedrijf

Voltaire

Beschrijving workshops en masterclasses
Ronde 1

1. Een uitgevoerde stedelijke kavelruil avant la lettre!
 Het Jaarbeursterrein en het stationsgebied van Utrecht behoren tot de meest stedelijke 

en dynamische omgevingen van Nederland. Versnipperd grondeigendom, uiteenlopende 

belangen, de verkavelingsstructuur en de aanwezigheid van verschillende erfpachtconstructies 

zaten een effectieve herontwikkeling danig in de weg. Maar, na een intensief proces is toch een 

overeenkomst tussen de partijen gekomen. In feite de eerste stedelijke kavelruil van Nederland.  

U wordt meegenomen in de succesfactoren van dit ambitieuze project en de praktische 

uitvoering van kavelruil zonder wettelijke regeling. Masterclass

 Sprekers |  Pim Venema: programma manager Vastgoed Projectorganisatie Stationsgebied 

gemeente Utrecht - Eveline van Hardeveld: zelfstandig vastgoedjurist i.o.v. 

projectorganisatie Stationsgebied gemeente Utrecht.

2. Heft in eigen hand
 Een rijk verenigingsleven in een actief en groeiend dorp van circa 2.400 inwoners. Maar, hoe 

anticipeer je goed op de toekomst? Vier organisaties hebben de handen in een geslagen om een 

nieuw hart in Oosterwolde (Gelderland) te realiseren. Wim-Henk Peggeman, vertegenwoordiger 

initiatiefnemers, gaat vertellen over het resultaat van een ambitieus plan waar door het ruilen 

van grondposities meerdere doelen behaald kunnen worden. Een masterclass voor iedereen die 

zelf in actie wil komen. Masterclass

 Sprekers |  Wim-Henk Peggeman - ondernemer

3. Mensen maken het verschil
 Je hebt ondernemers, bewoners en eigenaren en… de overheid. Wanneer deze partijen met 

elkaar praten is het lang niet altijd direct een succes. Een vertrouwenspersoon, liefkozend 

‘oliemannetje’ genoemd, kan bijzonder verfrissend werken. Nel en Frits hebben hun sporen 

verdiend. Nel in het winkelgebied in Amsterdam, Frits voor verschillende bedrijventerreinen. 

Wat zij doen, wat zij bereiken en tegen welke zaken zij aanlopen gaan zij vertellen. Kom, luister, 

geniet en leer van deze ervaringsdeskundigen. Masterclass

 Sprekers |  Nel de Jager en Frits Rutten - gebiedsmanagers

4. Slim proces, gedeelde verantwoordelijkheid
 In het groene hart van Holland ligt Bodegraven. Een mooi kaasdorp waar iedereen een levendig 

en toekomstbestendig dorpscentrum wil. Hiervoor is het hard nodig dat vastgoedeigenaren, 

ondernemers en gemeente samenwerken. Door een slim proces is een echt gedeelde 

verantwoordelijkheid ontstaan die het nodige heeft opgeleverd. Wethouder, centrummanager, 

gemeente ambtenaar en vastgoedeigenaar nemen u in deze masterclass mee in het bijzondere 

verhaal van Bodegraven. Masterclass

 

 Sprekers |  Dirk-Jan Knol - Wethouder, Pieter van Tuinen - vastgoedeigenaar,  

Jeroen Wichers -centrummanager,  Wietse Bruinsma - ambtenaar

5. Stand van zaken Aanvullingswet
 Stedelijke kavelruil wordt wettelijk geregeld in de Aanvullingswet grondeigendom, die 

onderdeel zal gaan uitmaken van de Omgevingswet. Niek van der Heiden, direct betrokken 

bij de Aanvullingswet, licht de regeling toe en praat u bij over de laatste stand van zaken. De 

workshop duurt circa 30 minuten. Daarna heeft u ruim de gelegenheid voor het stellen van 

vragen of kunt u de zaal verlaten om naar een expert te gaan voor een  consult. Masterclass

 Sprekers |  Niek van der Heiden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6. Ondernemers, gemeente en provincie maken het verschil
 Winschoten, van oorsprong een rijke stad met een goed ontwikkeld centrumgebied had 

te maken met winkel leegstand en verloedering. Tijd voor actie. Grote ambities, beperkte 

(financiële) middelen. De gemeente ging met de ondernemers aan de slag en de provincie 

hielp. Panden aangekocht en gesloopt, nieuwbouw gerealiseerd, winkels verplaatst, 

openbare ruimte versterkt en het centrum compacter gemaakt. Zonder stedelijke kavelruil 

was dat niet gelukt. In deze masterclass niet alleen het succesverhaal maar ook ellende en 

enorme uitdagingen. Masterclass

 

 Sprekers |  Laura Broekhuizen - wethouder gemeente Oldambt en Antsje Lootsma - 

coördinerend beleidsmedewerker team Leefbaarheid Provincie Groningen.

7. Kavelruil - waar past het?
 In deze workshop gaan we aan de slag met de essentie van stedelijke kavelruil. Waarvoor 

is kavelruil geschikt, waarvoor niet en onder welke voorwaarden? Hoe is de relatie met 

andere instrumenten? Wij dagen u uit om samen te ontdekken hoe stedelijke kavelruil 

werkt bij verschillende gebiedsopgaven. U ziet een situatie, herkent het probleem en 

bespreekt wat stedelijke kavelruil kan doen voor gebiedsontwikkeling. Na deze workshop 

zijn de kenmerken van stedelijke kavelruil u helemaal duidelijk. Workshop

 Sprekers |  Thomas Hartmann- Universiteit Wageningen en Sanne Broekhof - Kadaster

8. Geleerde lessen na eerste pilotjaar
 In 2017 zijn tien pilotprojecten met stedelijke kavelruil aan het werk geweest. De kennis, 

ervaringen en resultaten van het afgelopen jaar worden met u gedeeld in deze workshop. 

Praktische informatie, wat wel en wat niet lijkt te werken, de punten waar vrijwel iedereen 

mee worstelt, succesverhalen maar ook waarom het soms niet goed gaat. Een eerlijk 

verhaal over de resultaten na de eerste pilotronde. Masterclass

 Sprekers |  Paul van Dijk - Partner bij AKRO consult, gespecialiseerd in kavelruil 

– lid klankbordgroep en Theo Aquarius – programmamanager 

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Ronde 1

Ronde 2


