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In hoeverre verwacht u dat de hieronder genoemde markten effect 
ondervinden van de coronacrisis? 
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Zijn er andere, aan gebiedsontwikkeling gerelateerde markten, waar u 
effect verwacht?

(Her)Inrichting publieke,

groene ruimte

Kleinschaliger 

evenementen,

leisure meer lokaal

Andere vraag naar 

bedrijventerreinen/

logistiek/opslag

Verschuiving gebruik 

mobiliteit/voertuigen
Financiering en 

belegging



In hoeverre verwacht u dat de inrichting van gebieden en het gedrag 
van haar gebruikers effect zullen ondervinden van de coronacrisis? 
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Welke effecten verwacht u te zien op de volgende gebieden?
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Verwacht u nog andere blijvende effecten op het gebied van inrichting 
van gebieden en gedrag? Zo ja, welke?

Toenemende behoefte aan parken en (compacte) 

ontmoetingsplekken, in directe nabijheid van 

woningen met goede verbinding naar groen 

buitengebied

Wonen/werken/recreëren meer integreren



Welke positieve effecten wilt u bestendigen of uitbouwen?

Meer en kwalitatief beter 

lokaal groen/openbare 

ruimte/prettiger 

woon/werk omgeving, 

meer ruimte voor 

ontmoeten

Meer efficiënt overleg 

en flexibel via 

videobellen/thuiswerk

Minder autoverkeer, 

gespreide spits en 

meer ruimte voor 

actieve mobiliteit 

(wandelen, fietsen)

Multifunctioneel 

gebruik woning, 

grotere woningen en 

functiemix in alle 

woonmilieus en minder 

of flexibeler 

kantooroppervlak



Welke negatieve effecten wilt u voorkomen of beperken?

Minder 

ontmoetingen, 

sociaal isolement, 

teveel nadruk op 

individu

Vertraging projecten, 

vraaguitval

Angst om te 

investeren
Angst en 

onzekerheid, 

behoudend zijn



Werpt de coronacrisis concrete obstakels op in de nu lopende 
projecten?

(Buitenlandse) Beleggers (vooral 

Aziatisch en Amerikaans) (ook 

ontwikkelaars,) stellen 

investeringsbeslissing uit

Thuiswerken bemoeilijkt creatief 

proces, persoonlijk contact, inspraak 

en interactie met bewoners

Nee: (ver)gevorderde projecten

Ja: nieuwe projecten (vertraging 

of afstel)



Nederland 
mooier
maken
APPM werkt aan een mooier 

Nederland. We streven naar 

een leefbare, bereikbare, 

klimaatbestendige, waterrijke 

en duurzame samenleving.


