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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het lectoraat Area Development, dat valt binnen het kenniscentrum
Technologie. Het in 2009 gestarte lectoraat kende een voorspoedige startfase. Er werden in samenspraak
met regionale overheden een aantal interessante onderzoeksprojecten geëntameerd. De lectorale rede
van de lector dr.ir. Willem Buunk over de relatie tussen politieke waarden en landinrichting trok ook
landelijk de nodige belangstelling. Kortom een veelbelovend begin.
Graag vraag ik uw aandacht voor dit jaarverslag.

Prof.dr.ir. Alexander J. Udink ten Cate
(emeritus hoogleraar Toegepaste Systeemkunde)
Lector-directeur kenniscentrum Technologie

Inhoudsopgave
1

INLEIDING .......................................................................................................................................................... 2

2

ONTWIKKELING LECTORAAT ......................................................................................................................... 3

2.1

Kenniskring.......................................................................................................................................................... 3

2.2

Programma.......................................................................................................................................................... 3

2.3

Partners & netwerk .............................................................................................................................................. 3

3

ONDERZOEKSPROJECTEN ............................................................................................................................. 4

3.1

Vechtdal Waarden ............................................................................................................................................... 4

3.2

Regionale economie en bereikbaarheid .............................................................................................................. 5

3.3

Hanzelijn Monitor ................................................................................................................................................. 6

3.4

Partijpolitieke waarden en gebiedsontwikkeling .................................................................................................. 7

4

DISSEMINATIEACTIVITEITEN .......................................................................................................................... 9

4.1

Presentaties en voordrachten in de vakwereld .................................................................................................... 9

4.2

Onderwijsactiviteiten Windesheim ....................................................................................................................... 9

4.3

Kennisdisseminatie.............................................................................................................................................. 9

4.4

Wetenschappelijke bijeenkomsten ...................................................................................................................... 9

4.5

Wetenschappelijke publicaties .......................................................................................................................... 10

4.6

Vakpublikaties ................................................................................................................................................... 10

5

FINANCIËN ....................................................................................................................................................... 11

1
Christelijke Hogeschool Windesheim | Lectoraat Area Development
Campus 2-6 | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | 088 469 98 93 | www.windesheim.nl

1 Inleiding
Het jaar 2010 stond in het teken van de opbouw van het lectoraat Area Development, na de start met de
aanstelling van lector dr.ir. W.W. (Willem) Buunk in juni 2009. Zo is er een kenniskring gevormd, zijn
partnerschappen gesmeed en werd op 21 juni 2010 onder grote belangstelling de lectorale rede
uitgesproken door Willem Buunk, met als titel “Spontane orde of een Nieuw Jeruzalem – waardepluralisme
in de praktijk van gebiedsontwikkeling”.
Het lectoraat is van start gegaan met het formuleren van onderzoeksvragen in overleg met partners uit de
praktijk en onderzoeksprojecten zijn opgestart. Naast de onderzoeksplannen stond de verbinding met het
onderwijs centraal, door een nauwe samenwerking in de post-HBO opleiding Stedenbouwkundige
Techniek en Ruimtelijke Planning en de minor Watermanagement. Het doel van deze samenwerking is
enerzijds dat het lectoraat zich goed aan de studenten kan presenteren en anderzijds dat studenten
ingezet kunnen worden in leeronderzoek dat gerelateerd is aan het onderzoek van het lectoraat.
De concrete resultaten en activiteiten van het lectoraat Area Development in 2010 zijn terug te lezen in dit
jaarverslag.
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2 Ontwikkeling lectoraat
2.1 Kenniskring
In 2010 is gestart met het formaliseren van de kenniskringaanstellingen. Zo zijn vanaf januari Marcel
Rompelman en Erwin Bezembinder als docentonderzoeker aangesteld, elk voor 1 dag in de week. Na een
externe werving is Marloes van der Weide in april gestart als junior onderzoeker. Marcus Popkema is bezig
met zijn promotieonderzoek en sluit hiermee aan bij het lectoraat Area Development.
De personele samenstelling van het lectoraat was in 2010 als volgt:
Dr. ir. W.W. (Willem) Buunk
Lector
0,5 fte
Drs. M.R. (Marcus) Popkema
Promovendus
0,0 fte
Drs. ing. E.M (Erwin) Bezembinder
Docentonderzoeker
0,2 fte
Drs. A.M. (Marcel) Rompelman
Docentonderzoeker
0,2 fte (gestopt per 1 januari 2011)
L.M.C. (Marloes) van der Weide, MSc. Junioronderzoeker
0,8 fte
J.G. (Gertine) Nakken
Projectassistent
0,5 fte
Het lectoraat heeft een eigen werkruimte met zes werkplekken: twee plekken met conventioneel bureau en
vier werkplekken aan een grote werktafel. Alle plekken zijn flexibel te gebruiken, zodat gastonderzoekers
ook een werkplek kunnen vinden en de docenten die een dag in de week aan onderzoek werken niet op
hun docentenkamer hoeven te zitten.
In het afgelopen jaar is gebleken dat onderwijs en onderzoek niet altijd makkelijk te combineren valt. Om
deze reden is met de docentonderzoekers de afspraak gemaakt dat er in de werkruimte van het lectoraat
aan onderzoek wordt gewerkt in plaats van op de docentenkamer of thuis. Dit om de onderzoekscultuur te
versterken binnen het team en de onderwijsafdeling. Daarnaast is er op 16 december een bijeenkomst
georganiseerd in samenwerking met de Corporate Academy. Tijdens deze bijeenkomst is gekeken naar de
onderlinge samenwerking, de aanwezige vaardigheden en eventuele verdere teamontwikkeling.

2.2 Programma
In 2010 heeft Willem Buunk samen met zijn kenniskring een plan van aanpak voor het lectoraat
geschreven. Concreet is hierin een programma beschreven met twee onderzoekslijnen:
1. sets van waarden die in het geding zijn in keuzedilemma‟s van gebiedsontwikkeling in de groene
ruimte, in het bijzonder op het grensvlak van watersysteem, natuurlijk systeem en maatschappelijke
processen in het Vechtdal (en de IJsseldelta).
2. gebiedsontwikkeling in de context van het regionaal verkeers- en vervoerssysteem en de regionale
kenniseconomie.

2.3 Partners & netwerk
Het lectoraat wordt voor de duur van 4 jaar financieel en inhoudelijk gesteund door een partnerschap met
de provincie Overijssel en de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
Daarnaast zijn intentieafspraken gemaakt over samenwerking op projectbasis met de adviesbureaus
Goudappel Coffeng, DHV, Twijnstra Gudde en BMC, in het bijzonder met onderdelen van die bureaus die
in de regio Oost Nederland actief zijn.
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3 Onderzoeksprojecten
3.1 Vechtdal Waarden
Projectleider en onderzoekers:
Projectleider
:
Dr.ir. Willem Buunk
Onderzoekers :
Marloes van der Weide MSc
Drs. Marcel Rompelman

(0,1fte)
(0,1 fte)
(0,1 fte)

Aantal bij het project betrokken studenten:
6 studenten uit de Minor Watermanagement
Beschrijving van het project:
Het onderzoek richt zich op een forse ruimtelijke herinrichtingsopgave in het Overijsselse Vechtdal. In het
Masterplan Ruimte voor de Vecht wordt een programma van projecten en ingrepen voorgesteld die het
rivierregime van de Vecht weer meer natuurlijk moet maken. Daarmee moet het mogelijk zijn om de
toename van waterafvoer door klimaatverandering te verwerken. Het onderzoek richt zich op de relevante
sets van professionele en politieke waarden die een rol spelen in de toekomstige keuzedilemma‟s in de
uitwerking en uitvoering van het Masterplan Ruimte voor de Vecht. De onderzoeksvragen zijn gericht op:
Inzicht verwerven in de toekomstige keuzedilemma‟s in de uitwerking en uitvoering van het programma
Ruimte voor de Vecht
Reconstructie van de dominante waarden, zoals die nu in het masterplan „Ruimte voor de Vecht‟ en
achterliggende visies, deeluitwerkingen en onderbouwing zijn vastgelegd
Verfijning van die sets van waarden, waarvan verwacht kan worden dat deze een rol spelen in de
keuzedilemma‟s rond de Ruimte voor de Vecht
Looptijd van het project:
1 juni 2010 – najaar 2011
Samenwerkingspartners:
- Provincie Overijssel
Beschrijving van de output:
Wetenschap en onderzoek
Het project moet laten zien dat het mogelijk is om aan de hand van een discoursanalyse inzicht te
verwerven in de sets van waarden die relevant zijn in de specifieke context van het Vechtdal. Daarbij staan
in het bijzonder de sets van waarden centraal die onderscheiden kunnen worden in beleidsvelden van
waterbeheer, natuur, landschap en cultuurhistorie, landbouw en recreatie. Daarnaast wordt verwacht dat
een set van waarden in beeld gebracht kan worden die te maken heeft met procesopvattingen over
samenwerking. Dit wordt vastgelegd in een onderzoeksrapport.
Professionele praktijk
Voor de praktijk moet het onderzoek voorstellen voor procesinterventies opleveren, in het bijzonder het
aanvullen van ontbrekende sets van waarden waarvan verwacht kan worden dat deze een rol spelen in
toekomstige keuzesituaties (uitvoering van het programma en keuzes over projecten, zoals het al dan niet
verbreden van sluizen in de Vecht).
Onderwijs en scholing
Voor het onderwijs biedt het onderzoek een context voor de Minor Watermanagement, waarin met de
River21 benadering wordt gewerkt aan een integrale benadering voor rivierbeheer. De inzichten uit het
onderzoek kunnen leiden tot actualisering of verfijning van de River21 benadering.
In 2010 is het verkennende onderzoek uitgevoerd (documentatie, verkenningstakeholders), is de
documentanalyse vrijwel volledig uitgevoerd en zijn interviews met stakeholders uitgevoerd. Daarnaast zijn
4

diverse bijeenkomsten van het beleidsproces bijgewoond (participerende observatie). De resultaten van
documentanalyse en interviewronde is verwerkt in conceptversie van het onderzoeksrapport. Daarin
worden de 4 belangrijkste „verhaallijnen‟ geïdentificeerd en worden de achterliggende waardensets
gereconstrueerd. De inzichten in de belangrijkste waardensets die een rol spelen in het programma Ruimte
voor de Vecht worden in 2011 een werkbijeenkomst met betrokkenen verder aangescherpt. Het definitieve
onderzoeksrapport over de Vechtdalwaarden wordt in het najaar 2011 afgerond.
Gerealiseerde subsidies:
100% gedekt uit eigen middelen en de meerjarige partnerbijdrage van het Lectoraat.

3.2 Regionale economie en bereikbaarheid
Projectleider en onderzoekers:
Projectleider
:
Dr. ir. Willem Buunk
Onderzoekers :
Ir. Erwin Bezembinder
Marloes van der Weide MSc

(0,1 fte)
(0,1 fte)
(0,2 fte)

Aantal bij het project betrokken studenten:
20 studenten uit de KBS Variantenstudie van de Minor Verkeerstechniek
Beschrijving van het project:
De centrale vraag van het onderzoek luidt: Welke zijn de belangrijkste (dominante) ruimtelijk-economische
waarden en bereikbaarheidswaarden die worden aangetroffen in de regionale
(gebieds)ontwikkelingsstrategieën van overheden, bedrijven en belangenorganisaties in de regio
Overijssel?
Het onderzoek wordt uitgevoerd in 4 fasen :
1. Quick-scan van bronnen van ruimtelijk-economische waarden en bereikbaarheidswaarden in de
provincie Overijssel;
2. Definitie en quick-scan van ruimtelijk-economische waarden en bereikbaarheidswaarden in de
provincie Overijssel;
3. Reconstructie van dominante (sets van) bereikbaarheidswaarden en ruimtelijk-economische waarden
voor de casus;
4. Presentatie van ruimtelijk-economische waarden en bereikbaarheidswaarden
In het onderzoek worden de inzichten van de analyse van de regionale strategieën verdiept met de analyse
van twee casus: de A1 zone en de N35 corridor.
Dit onderzoek bestaat uit een aantal stappen. Eerst wordt regiobreed onderzocht welke strategieën
overheden, bedrijven en andere actoren hebben op het gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke
economie. Deze strategieën geven inzicht in de waarden en waardensets die deze actoren hanteren
wanneer zij wezenlijke keuzes moeten maken. Vervolgens wordt dit algemene beeld getoetst aan de hand
van de casus A1-zone Agenda en de gebiedsontwikkeling van de rijksweg 35 nabij Raalte. De vragen die
hierboven gesteld zijn, worden voor beide projecten beantwoord. Aan de hand van deze toetsen kan
bepaald worden of de er bepaalde algemene strategieën, waardensets en keuzedilemma‟s zijn, of dat dit
per project verschilt.
In de periode september – december 2010 is de eerste fase van documentonderzoek uitgevoerd. Uit
verschillende nationale documenten en provinciale documenten blijkt dat een belangrijke strategie voor
ruimtelijke economie is gericht op de doorstroomfunctie van Overijssel. In deze strategie wordt Overijssel
gezien als een poort tussen Randstad en het Noorden enerzijds en tussen Randstad en Duitsland
anderzijds. Om deze doorstroomfunctie te kunnen vervullen, is het van belang dat de verschillende rijks- en
spoorwegen in de provincie vertragingvrij zijn. Deze strategie hoort niet alleen bij de ruimtelijke economie,
maar ook bij bereikbaarheid. Een ander voorbeeld van een strategie in de regio Overijssel is de
herstructurering van bedrijventerreinen. Het grootste deel van de bedrijventerreinen in de regio is toe aan
renovatie. Modernere bedrijventerreinen hebben een aantrekkelijker vestigingsklimaat, waardoor meer
5
Christelijke Hogeschool Windesheim | Lectoraat Area Development
Campus 2-6 | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | 088 469 98 93 | www.windesheim.nl

bedrijven zich in Overijssel zullen vestigen. Hierdoor zal de regio economisch groeien. Het lectoraat is in
november bezig de verhaallijnen op regionaal niveau uit te werken en een overzicht te maken van de
aanwezige waarden en waardensets.
Looptijd van het project:
1 september 2010 – 30 juni 2011
Samenwerkingspartners:
Provincie Overijssel
Gemeente Deventer
Regio Twente
Kamer van Koophandel
Beschrijving van de output:
Wetenschap en onderzoek
De wetenschappelijke uitkomst van het onderzoek is een overzicht van de meest voorkomende
netwerkwaarden die veelvuldig een rol spelen in keuzedilemma‟s in bereikbaarheid en regionale economie.
Professionele praktijk
Voor de praktijk worden de voorwaarden voor een overzichtelijke presentatie opgespoord, die hanteerbaar
is in keuzedilemma‟s in bereikbaarheid en regionale economie. Deze wordt in het bijzonder met het oog op
de casus getest. Het ontwikkelen van een overzichtelijke presentatie moet in vervolgonderzoek vorm
krijgen.
Onderwijs en scholing
Aangepaste opdracht voor het jaarlijkse onderzoek naar de verkeersituatie N35 bij Raalte de voor
studenten verkeerskunde. Inzichten uit het onderzoek worden verwerkt in verdere actualisatie en
verscherping van de opdracht met het oog op de regionale component van de inrichtingsopgave van het
wegensysteem rond Raalte.
Gerealiseerde subsidies:
100% gedekt uit eigen middelen en de meerjarige partnerbijdrage van het Lectoraat.

3.3 Hanzelijn Monitor
Projectleider en onderzoekers
Projectleider
:
Dr.ir. Willem Buunk
Onderzoekers :
Drs. Erwin Bezembinder
Marloes van der Weide MSc
Externe onderzoekers

(0,1 fte)
(0,1 fte)
(0,2 fte)

Aantal bij het project betrokken studenten:
Nog niet van toepassing.
Beschrijving van het project:
Meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn en de daarmee direct samenhangende
ontwikkelingen (aanleg van de N23, stations, by pass Kampen, stationsontwikkeling Zwolle) op de
regionaal-economische positionering van Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. Lelystad komt op 40
minuten reistijd van Amsterdam te liggen. En van Groningen. Lelystad en Zwolle worden rechtstreeks met
elkaar verbonden en Dronten krijgt voor het eerst toegang tot het spoorwegennetwerk. De effecten van een
nieuwe spoorlijn op het mobiliteitsgedrag in de regio zijn belangrijk om te onderzoek, in termen van reistijd,
bereikbaarheid en modal split. Belangrijker voor de gemeenten zijn op de arbeidsmarkt en op
werkgelegenheid. Daarbij is een belangrijke vraag wat de spoorlijn betekent voor kantoorontwikkeling. In
de monitor worden een aantal heel verschillende gevolgen van de Hanzelijn in beeld gebracht: de
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verschuiving van de grens van de regionale arbeidsmarkten, het verzorgingsgebied van
onderwijsinstellingen (ROC‟s, CAH Dronten, Windeheim Zwolle en Windesheim Almere, de
aantrekkelijkheid van en vraag naar vestigingslocaties voor kantoren en andere bedrijvigheid, de
ontwikkeling van vastgoedwaarde op locaties waarvan het bereikbaarheidsprofiel verandert (in het
bijzonder de stationsomgevingen, maar mogelijk ook andere plekken) en de mentale orientatie van
beleidsmakers en bestuurders: de strategische beleidskaart van de steden, de regio.
Looptijd van het project:
Voorbereiding Oktober 2010 – April 2011. Uitvoering November 2011 – Juni 2015
Samenwerkingspartners:
Gemeente Dronten, gemeente Lelystad, gemeente Kampen, gemeente Zwolle. Mogelijk de provincie
Flevoland, ProRail en NS.
Partners provincie Overijssel en Kamer van Koophandel Oost Nederland. Daarnaast wordt verkend of er
een rol is voor adviesbureaus waarmee het lectoraat samenwerkt, i.h.b. Goudappel Coffeng.
Beschrijving van de output:
Wetenschap en onderzoek
De wetenschappelijke opbrengst van het onderzoek schuilt in
modelmatige verbetering van inzicht in effecten spoorinfrastructuur, ten opzichte van beter
modelmatige analyses van effecten van wegeninfrastructuur
een meerjarige effectanalyse van een project waaraan MKBA‟s en andere ex ante evaluaties ten
grondslag liggen. Een confrontatie van de onderzoeksuitkomsten
onderzoekend ontwerp en ontwerpend onderzoek naar veranderingen in de mentale oriëntatie op
ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën.
Professionele praktijk.
Een jaarlijkse stand van zaken als een soort “staat van de Hanzelijn” geeft beleidsmakers inzicht in de
mate waarin verwachtingen uitkomen en geeft reflectie op de veranderende mentale oriëntatie van
beleidsmakers en beslissers voor (dan) toekomstige gebiedsontwikkeling. In verdiepende presentaties en
workshops worden onderzoeksgegevens geconfronteerd met praktijkkennis over effecten van de Hanzelijn.
Onderwijs en scholing
Voor onderwijs wordt een groot project in de directe omgeving van de Hogeschool ontsloten. De
toegevoegde waarde schuilt daarbij in de mogelijkheid voor een multidisciplinaire onderlinge confrontatie
van de verschillende typen effecten die elk met een geëigende onderzoeksbenadering in beeld zijn
gebracht.
Gerealiseerde subsidies:
Er is een subisidie voorstel neergelegd Het project moet geheel worden gefinancierd door de betrokken
gemeenten en wellicht ProRail of andere belanghebbenden bij de Hanzelijn. Gesprekken worden begin
2011 afgerond.

3.4 Partijpolitieke waarden en gebiedsontwikkeling
Projectleider en onderzoekers:
Projectleider
:
Dr.ir. Willem Buunk
Onderzoeker :
Marloes van der Weide MSc.

(0,1 fte)
(0,2 fte)

Aantal bij het project betrokken studenten:
18 studenten van de post HBO opleiding stedenbouw en ruimtelijke ordening (na overleg met coördinator
cursus en indien inpasbaar in het studieprogramma)
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Beschrijving van het project:
Het onderzoek moet inzicht bieden in de belangrijkste sets van partijpolitieke waarden over inrichting,
beheer en gebruik van ruimte. Het gaat dan om de politieke waarden in algemene zin, zoals die
gehanteerd worden in discussie en besluitvorming over strategisch ruimtelijk beleid en concrete ruimtelijke
projecten. Het doel van het onderzoek is een hanteerbaar overzicht te bieden, waarmee de bijzondere
invulling en situationele variëteit van keuzedilemma‟s in ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkeling beter
begrepen kunnen worden.
Looptijd van het project:
voorjaar 2010 – najaar 2011
Samenwerkingspartners:
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen
Trendbureau Overijssel
Ministerie van VROM
Beschrijving van de output:
Wetenschap en onderzoek
De toepassing van waardesystemen en -indelingen uit de culturele theorie en de sociale psychologie in
een inhoudelijke analyse en overzicht van sets van waarden waarvan verwacht kan worden dat ze in
partijpolitieke stromingen benut worden. Toepassing van inhoudelijke politicologische inzichten op de
planologie.
Professionele praktijk
Voor de praktijk wordt een overzichtelijk en praktisch hanteerbaar en toepasbaar overzicht gemaakt van
politieke waarden die veelvuldig voorkomen in keuzedilemma‟s over inrichting, beheer en gebruik van
ruimte.
Onderwijs en scholing
Voor onderwijs werkvormen die studenten leren verschillende partijpolitieke sets van waarden te
herkennen in standpunten en in praktijksituaties. Daarnaast wordt geexperimenteerd met het zich
verplaatsen in andere sets van waarden dan de waarden die de eigen opvattingen weerspiegelen.
Gerealiseerde subsidies:
Er is een subsidieaanvraag voorbereid voor het ministerie van I&M, ter grootte van € 30.000,- (50% van de
kosten).
Er wordt een aanvraag ingediend bij de EFL stichting voor een bijdrage in de kosten van het produceren
van de waardenkaart.
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4 Disseminatieactiviteiten
4.1 Presentaties en voordrachten in de vakwereld
-

-

-

-

-

7 april 2010

workshop Kenniseconomie & gebiedsontwikkeling Kansen voor Almere in het
kader van de Flevolezing, verzorgd door lector Willem Buunk i.s.m. docent
stedenbouw Marco Heijligers.
26 oktober 2010
Lector Willem Buunk gaf tijdens het VROM Hooglerarendebat in een gesproken
column zijn visie op de ruimtelijke ordening in het nieuwe regeerakkoord en in
een nieuw ministerie. De tekst is tevens gepubliceerd op de website van het
lectoraat Area Development.
november 2010
Lector Willem Buunk verzorgde tijdens het congres Intergemeentelijke
Samenwerking een inleiding voor een wetenschappelijke zoektocht naar de
politieke legitimiteit van intergemeentelijke samenwerking.
23 november 2010 presentatie door lector Willem Buunk en junior onderzoeker Marloes van der
Weide “In gesprek met de provincie” voor een selectie van projectleiders en
stafleden van de provincie Overijssel, Zwolle.
25 november 2010 hoorcollege door lector Willem Buunk over “Gebiedswaarden &
gebiedsontwikkeling” in Rijssen in de cursus “Aan de slag met de
omgevingsvisie” georganiseerd door het Oversticht. Ruim 20 deelnemers, allen
medewerker van gemeenten in de regio.

4.2 Onderwijsactiviteiten Windesheim
Buunk, W. (2010). Gebiedsontwikkeling. Zicht op waarden in de inrichting, het beheer en het gebruik van
ruimte” Hoorcollege post-HBO opleiding Stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke planning
(cursus jaar 1), 9 januari 2010.
Buunk, W. (2010). Politiek en ruimtelijke ordening. Hoorcollege post-HBO opleiding Stedenbouwkundige
techniek en ruimtelijke planning (cursusjaar 2), 19 november 2010.
Adviseur van de stuurgroep logistieke visie Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN): deelname aan een vijftal
bijeenkomsten en werksessies in de periode september-december 2010.

4.3 Kennisdisseminatie
-

Maandelijks

-

9 april 2010

-

21 juni 2010

Organisatie en programmering van de maandelijkse onderzoeksseminars School
of Built, Environment & Transport: 26 mei, 23 juni, 15 september, 20 oktober, 17
november, 15 december
Kennisatelier politieke waarden & gebiedsontwikkeling met gespreksleider Philip
Dontmann (TG) en bijdragen van Jan Jaap Kolkman, Eric Janse de Jonge,
Marcel Wissenburg, Willem Buunk. Een succesvolle middag met bijna 60
geïnspireerde deelnemers, waarvan veel van buiten Windesheim. Zowel uit regio
Zwolle e.o. en rest van het land. Sprekers en begeleiders van parallelle sessies
waren enthousiast met de 4 werkvormen debat, dialoog, socratisch gesprek en
brainstorm.
Lectorale rede Willem Buunk „Spontane orde of een Nieuw Jeruzalem‟,
gepubliceerd in de Windesheim reeks Kennis en onderzoek.

4.4 Wetenschappelijke bijeenkomsten
-

8 juli 2010

Lector Willem Buunk gaf een paperpresentatie bij het Association of European
Schools of Planning congres in Helsinki met als titel „Professional and political
values in spatial development‟.
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4.5 Wetenschappelijke publicaties
Buunk, W.W. (2010). Professional and political values in spatial development. A normative approach to
planning. Paper for the 24th AESOP Annual Conference, Finland, 7 – 10 July 2010.
Buunk, W.W. (2010). Van spontane orde tot een nieuw Jeruzalem. Waardepluralisme in de praktijk van
gebiedsontwikkeling Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zwolle: Christelijke Hogeschool
Windesheim.

4.6 Vakpublikaties
Buunk, W.W. (2010). Op zoek naar een eigentijdse vorm van ruimtelijke ordening Cobouw, 20 november
2010. (PP, P, artikel)
Buunk, W.W. (2010). Vrij verantwoord. Ramen open in de ruimtelijke ordening Column uitgesproken tijdens
het Professoren Overleg Planologie (POP), Den Haag, ministerie van VROM 26 oktober 2010.
Downloadbaar op www.windesheim.nl/lectoraatareadevelopment.

10

5 Financiën
2680 lectoraat Area Development

Budget 2010

Realisatie 2010

Verschil

0 Resultaat

0

(22)

(21)

1 Baten

171

125

(46)

1.1 Bijdrage onderzoek Windesheim

88

88

0

1.2 Bijdrage externe partners/overige

83

38

(46)

2 Kosten

171

147

24

2.1 Personeels kosten

149

132

16

2.2 Overige kosten

23

14

8

11
Christelijke Hogeschool Windesheim | Lectoraat Area Development
Campus 2-6 | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | 088 469 98 93 | www.windesheim.nl

