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Samenvatting (Dutch summary) 
 

Locatiekeuze, cultureel erfgoed en woningprijzen 

 

De locatiekeuze van huishoudens heeft over de tijd veel veranderingen ondergaan. De 

opkomst van technologische ontwikkelingen en een voortdurend stijgende welvaart 

in de 20ste eeuw hebben ervoor gezorgd dat de werklocatie van de kostwinner steeds 

minder belangrijk geworden is voor de locatiekeuze van huishoudens. Waar men 

voorheen naar de stad ging om te werken (productie), zien we dat men steeds meer 

behoefte heeft aan voorzieningen (consumptie) in steden (Glaeser, Kolko & Saiz, 

2001). Voorzieningen voor consumenten die een woonlocatie aantrekkelijk maken 

zijn daardoor een grotere rol gaan spelen voor het vestigingsgedrag. 

Economen zijn geïnteresseerd in factoren die een verklarende rol spelen in de 

locatiekeuze van huishoudens, gezien het belang voor vele centrale kwesties in de 

toegepaste economie. In een groot deel van deze dissertatie richten wij ons op één 

specifieke locatiefactor: cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is van toegevoegde 

waarde voor het imago van een stad. Het erfgoed kan gezien worden als een publiek 

goed, dat de kwaliteit van leven in een stad verhoogd. Hoeveel het erfgoed bijdraagt 

aan de plaatselijke economie is moeilijk in euro’s uit te drukken. Het is daarom 

belangrijk om te weten wat de omvang van de baten van cultureel erfgoed is om zo de 

kosten die gemaakt moeten worden te verantwoorden. In deze dissertatie richten wij 

ons op de berekening van de baten van cultureel erfgoed met betrekking tot de 

locatiekeuze van huishoudens. Met behulp van een econometrisch model die in de 

economische literatuur steeds meer bekendheid krijgen, genaamd het sorteermodel 

(zie bijvoorbeeld, Bayer, McMillan & Rueben, 2004; Kuminoff, Smith & Timmins, 

2010), kunnen wij de betalingsbereidheid schatten van verschillende typen 

huishoudens om in de nabijheid van stedelijk erfgoed te wonen. Verder heeft het 

sorteermodel andere unieke eigenschappen – en daarnaast ook een aantal 

beperkingen – die wij kritisch analyseren. 

Daarnaast toont deze dissertatie interesse in de herontwikkeling van industrieel 

erfgoed en de baten met betrekking tot het uitstralingseffect op de woonomgeving 

(met name naar de woningprijzen). Het industrieel erfgoed geeft een specifieke sfeer 

aan de omgeving en als daar goed op ingespeeld wordt, zoals gebeurd is bij de 

herontwikkeling van de Westergasfabriek in Amsterdam, kan dit positieve 

uitstralingseffecten hebben op de omliggende woonwijken. Literatuur over het 
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kwantificeren van deze baten is zeer gering. Meer kennis over de effecten van 

herontwikkeling zou van toepassing kunnen zijn voor toekomstige projecten. 

De woningprijzen spelen dus een belangrijke rol in het kwantificeren van bepaalde 

effecten waar economen in geïnteresseerd zijn. De mechanismes die de prijs van een 

woning bepalen zijn complex. Het zijn niet alleen de structurele eigenschappen van de 

woning, maar ook de locatie zelf die zeer belangrijk zijn voor de ontwikkelingen van 

de woningprijs. We zien daarom ook dat verschillende woningen, bijvoorbeeld 

woningen met een lage of hoge kwaliteit, verschillende prijsontwikkelingen hebben. 

Onderzoek naar het verklaren van deze verschillende prijsontwikkelingenen is 

schaars maar zeer belangrijk om stappen vooruit te zetten in het begrijpen van de 

woningmarkt. 

Deze dissertatie onderzoekt thema’s rondom de locatiekeuze van huishoudens, de 

economische waardering van cultureel erfgoed en de woningmarkt in Nederland. 

Hoofdstuk 2 analyseert de huidige locatiekeuze modellen die veelal in de 

internationale economische literatuur worden gebruikt. De focus ligt niet alleen op 

beleidsrelevante vragen, maar ook op de economische inhoud van de modellen en de 

daarbij behorende econometrische vraagstukken. Het sorteermodel, dat in enkele 

andere hoofdstukken gebruikt wordt, komt hierin uitgebreid aan de orde. De analyse 

toont de voor- en nadelen aan van het gebruik van het sorteermodel in vergelijking 

met de hedonische prijsmethode en zet een onderzoeksagenda uit voor toekomstig 

werk. 

Hoofdstuk 3 gebruikt één van de sorteermodellen om empirisch te onderzoeken of 

cultureel erfgoed een belangrijke factor is voor de locatiekeuze van verschillende 

huishoudens. We doen dit door gegevens van huishoudens te combineren met 

kenmerken van elke gemeente in Nederland. Hierbij houden wij rekening met de 

geobserveerde en niet-geobserveerde kenmerken van de woonlocatie. We laten zien 

dat de aanwezigheid van historische stadscentra een belangrijke factor is voor de 

locatiekeuze van huishoudens. De historische binnensteden maken een stad dus 

aantrekkelijker en dat blijkt een impact te hebben op de woningprijzen van zowel de 

eigen gemeente als omliggende gemeenten. Met name, hoger opgeleiden hechten 

meer waarde aan de nabijheid van stedelijk erfgoed. Dit type huishouden vervult een 

spilfunctie in de huidige, op kennis gebaseerde economie. Het stedelijk erfgoed kan 

dus ingezet worden door locale overheden om deze doelgroep aan te trekken of te 

behouden. Dit hoofdstuk geeft ook inzicht op het prijseffect van cultureel erfgoed op 

de woningmarkt in Nederland. In een simulatie laten wij zien dat als cultureel erfgoed 

in heel Nederland gelijk verdeeld zou zijn (of vernietigd zou worden), er substantiële 

verschillen zouden zijn in woningprijzen (bijvoorbeeld, een afname in woningprijzen 

van gemiddeld 17% in Amsterdam en 8% in Utrecht). 
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Dezelfde econometrische strategie is gebruikt in Hoofdstuk 4 om de locatiekeuze 

van huishoudens met verschillende inkomens en sociaaleconomische status te 

verklaren. De focus is ditmaal op een lager schaalniveau, namelijk op buurtniveau, en 

op een kleinere keuzeset, namelijk op de gemeente Amsterdam en omliggende 

gemeenten. De resultaten van het vorige hoofdstuk worden hier ook ondersteund. 

Hogere inkomens lijken woonlocaties in de nabijheid van stedelijk erfgoed meer te 

prefereren dan het gemiddelde huishouden. Daarnaast vinden we ook dat deze hogere 

inkomens prefereren om bij elkaar te wonen. Er is dus ook sprake van een ‘multiplier 

effect’ (het samenklonteren van voorzieningen die de aantrekkelijkheid voor bepaalde 

groepen huishoudens bevorderen). Eerst worden hogere inkomens aangetrokken 

vanwege het erfgoed en vervolgens worden er meer hogere inkomens aangetrokken 

vanwege de stijgende concentratie van hogere inkomens. Het is dus waarschijnlijk dat 

andere voorzieningen, zoals winkels, cafés en restaurants, hierdoor ook aangetrokken 

worden, waardoor de buurt nog aantrekkelijker wordt. Hier kan nog veel onderzoek 

naar gedaan worden. 

In hoofdstuk 5 analyseren we de woningprijsontwikkelingen tussen woonlocaties 

rondom de Westergasfabriek in Amsterdam. Er is ongeveer 65 miljoen euro 

geïnvesteerd in de herontwikkeling van de Westergasfabriek. Weinig 

wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de baten van dit soort 

herontwikkelingsprojecten. Het succes van een herontwikkelingsproject blijft niet 

alleen beperkt tot het bedrijfseconomische rendement van de ondernemers op het 

terrein, maar deze straalt ook uit op de omliggende woonwijken. We vinden dan ook 

dat de woningprijzen in de omliggende woonwijken – vooral sinds de voltooiing van 

het Westerpark en de renovatie in 2003 – sneller zijn gestegen dan elders in 

Amsterdam. We tonen aan dat de woningprijzen rondom de Westergasfabriek zo rond 

de 5 en 10% meer zijn gestegen, gegeven de afstand van de Westergasfabriek. Het 

effect stijgt de eerste 300 meter en neemt na 500 meter sterk af. We laten ook zien dat 

het spoor geen barrière is voor de effecten die we waarnemen. 

Hoofdstuk 6 begint met het uitzetten van een theoretisch raamwerk dat verschillen 

verklaart in woningprijsontwikkelingen van woningen van verschillende kwaliteit. We 

ontwikkelen een gestileerd model waarin er perfecte correlatie is tussen het inkomen 

van huishoudens en de kwaliteit van de woning (wat kan worden gezien als een 

sorteermechanisme). Daarna laten we zien dat positieve inkomensschokken – 

gegeven dat het aanbod vast staat (wat een geloofwaardige aanname is op de korte 

termijn) – tot gevolg heeft dat de vraag van woningen met hogere kwaliteit relatief 

meer toeneemt dan de vraag van woningen met lagere kwaliteit. Dit resulteert in een 

meer convexe woningprijsfunctie. Vervolgens wordt het theoretische model getest 

met woningmarktdata uit de omgeving van Amsterdam. In het empirische deel van dit 
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hoofdstuk wordt er gebruik gemaakt van een belangrijke eigenschap van het 

theoretische model, namelijk dat de ranglijst van woningen gebaseerd op de kwaliteit 

van de woning identiek is aan de ranglijst van woningen gebaseerd op hun prijs 

(perfecte sortering). De resultaten van het empirisch onderzoek laten duidelijk zien 

dat de woningprijsfunctie meer convex werd tussen 1995 en 2007 en vervolgens, 

tijdens de economische crisis, minder convex wordt. 

Kortom, het is van wetenschappelijk belang om te begrijpen hoe de mechanismen, 

die we hierboven hebben besproken, functioneren en te vertalen naar relevant beleid. 

Deze dissertatie beoogt de kennis over deze mechanismes te vergroten en antwoord 

te geven op beleidsrelevante vraagstukken. De contributie aan de huidige literatuur is 

gericht op het sorteermodel waarmee we de economische waardering van cultureel 

erfgoed voor Nederlandse huishoudens schatten. Vervolgens geven we inzicht in de 

herontwikkeling van industrieel erfgoed en de impact hiervan op de woningprijzen 

van omliggende woonwijken. Tot slot ontwikkelen we nieuwe ideeën die 

prijsontwikkelingen van woningen met verschillende kwaliteit verklaren.  


