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Achtergrond Rick Vermeulen

Traditioneel waren expositiecentra in het centrum van de stad gevestigd. 

Inmiddels ligt meer dan de helft van de grootste expositiecentra in Europa 

echter buiten de stad. Door strategisch te sturen met de locatiekeuze van 

dergelijke grootschalige functies kunnen overheden functionele regionale 

structuren beïnvloeden. Maar maken ze hiervan wel gebruik? Een blik op de 

recente ontwikkelingen in Amsterdam, Frankfurt, München en Milaan. 

In 2000 werd aan de rand van München een nieuw 
expositiecentrum geopend. De Neue Messe München 
verving het oude expositiecentrum dat sinds 1907 in 
het centrum van de stad was gevestigd. Tegelijkertijd 
werd in Frankfurt, op slechts enkele honderden 
meters van het centraal station, gewerkt aan de 
uitbreiding van de Messe Frankfurt. Deze projecten 
zijn illustratief voor de, op het eerste gezicht para-
doxale, staat van de ontwikkeling van de hedendaagse 
metropool. Aan de ene kant claimt een stroming, 
aangevoerd door mensen als Glaeser (2011) en Florida 
(2002), de heropleving van centraal stedelijke gebie-
den. Dit zijn de plekken waar nieuwe economieën 
zich ontwikkelen, waar mensen het liefst wonen en 
waar de productiviteit het hoogst is. Deze heropleving 
van binnensteden sluit aan op de traditionele, op 
het centrum gerichte, monocentrische, opbouw van 
stedelijke regio’s.

Aan de andere kant observeert een alternatieve 
stroming onder aanvoering van de LA School een 
continu proces van opwaardering van de stedelijke 
regio (Phelps & Parsons, 2003). De voormalige 
periferie gedraagt zich steeds meer als een stedelijk 
centrum, herbergt steeds meer functies die traditio-
neel aan centrale gebieden behoorden en verandert zo 
fundamenteel het traditionele hiërarchische patroon 
tussen centrum en periferie (Soja, 2000). Zo ontstaan 
polycentrische structuren met meerdere regionale 
kernen (Grünfeld, 2010).

Wie de hedendaagse praktijk van stedelijke ontwik-
keling in Europa volgt, ziet beide processen zich 
tegelijkertijd voltrekken. Inderdaad wordt in veel 
steden geïnvesteerd in het versterken van de centrum-
functie van de binnenstad. Aan de andere kant moet 
worden vastgesteld dat steeds meer stadions, univer-
siteiten, ziekenhuizen, musea en expositiecentra aan 
de randen en in de periferie van steden te vinden zijn. 
De verplaatsing van dergelijke functies heeft een grote 
invloed op de ontwikkeling van stedelijke regio’s. 
Perifere ontwikkeling verlegt regionale verplaatsings-
stromen en trekt ook andere functies naar de regio, 
waardoor een polycentrische stedelijke structuur 
ontstaat. Behoud van grootstedelijke functies in het 
centrum van de metropool bevestigt aan de andere 
kant een traditioneel monocentrisch patroon. 
Hiermee gaat van verplaatsing dan wel consolidatie 
van grootstedelijke functies een grote strategische 
capaciteit uit. Overheden kunnen door te sturen op de 
locatie van dergelijke functies invulling geven aan hun 
regionale ambities als polycentrische of monocentri-
sche regio. 

In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre deze 
strategische capaciteit ook daadwerkelijk benut wordt 
om invulling te geven aan de regionale agenda. Dit 
wordt bekeken aan de hand van de locatiebeslissingen 
van grootschalige expositiecentra. Omdat deze 
expositiecentra door middel van aandeelhouderscon-
structies vaak geheel of gedeeltelijk in handen zijn van 
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De RAI in Amsterdam richt zich met zijn nieuwbouw op activiteiten die minder 

afhankelijk zijn van grote oppervlakten aan expositieruimte

In Milaan is het expositiecentrum naar de perferie van de stad verplaatst

Het expositiecentrum in de periferie van Munchen heeft een nieuwe impuls 

gegeven aan de regio

Het centaal in Frankfurt gelegen expositieterrein
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geworden. Meer nationaal georiënteerde evenementen 
die zich met name richten op consumenten hebben 
het moeilijk. Het afgelasten van de Autorai in 2013 is 
wat dat betreft een teken aan de wand. 

Voor de lokale economie is dit per saldo geen ongun-
stige ontwikkeling. Juist bij internationale professio-
nele beurzen is de spin-off voor de lokale bedrijvigheid 
hoog. De bezoekers van deze evenementen blijven 
overnachten, maken gebruik van lokale restaurants 
en cafés en hebben vaak een onkostenrekening van de 
zaak. Inmiddels is de spin-off dan ook de belangrijkste 
reden voor overheden om actief evenementen aan te 
trekken. Omdat steeds meer internationale evenemen-
ten niet gebonden zijn aan een stad of complex, is het 
belangrijk een goede concurrentiepositie te creëren 
voor het aantrekken van dergelijke evenementen. 
Hierin speelt een state-of-the-art expositiecentrum, 
vaak in combinatie met congresfaciliteiten, een 
belangrijke rol. Minstens zo belangrijk voor het 
aantrekken van een beurs zijn de overige faciliteiten 
in de stad: de aanwezigheid van een internationale 
luchthaven, het hotelaanbod en het imago van de stad 
zijn belangrijke factoren bij het kiezen van een locatie 
voor een beurs.

Stad en beurs zijn van elkaar afhankelijk. De beurs 
profiteert van de aantrekkelijkheid van de stad en de 
stad profiteert van een expositiecentrum dat lucratieve 
evenementen weet aan te trekken. Hierdoor zagen 
veel overheden in de jaren negentig en tweeduizend de 
mogelijkheid om door investeringen in hun expo-
sitiecentrum de concurrentiepositie van de stad te 
versterken. In veel gevallen waren lokale of regionale 
overheden ook gedeeltelijk of geheel eigenaar van 
de beursfaciliteiten, wat investeren gemakkelijker 
maakte. Zo werden er de afgelopen jaren talloze 
expositiehallen in Europa bijgebouwd. 

Centraal of perifeer
Van oudsher zijn expositiecentra centraal stedelijke 
functies bij uitstek, sterk verweven met het leven in 
de stad. Jaarmarkten vonden plaats op het centrale 
stadsplein en ook wereldtentoonstellingsterreinen 
lagen in of tegen de stad aan. Een groot deel van de in 
de afgelopen decennia gerealiseerde expositiecentra 
heeft zich echter buiten de stad gevestigd. In Stuttgart 
(2007), Rome (2006), Milaan (2005), Rimini (2001), 
München (2000), Leipzig (1996) en Madrid (1991) 

overheden, zijn zij bij uitstek geschikt voor het sturen 
van regionale ontwikkeling. 

In dit artikel wordt allereerst de recente ontwikkeling 
en locatiekeuze van expositiecentra in West-Europa 
beschreven. Wat zijn de drijvende krachten achter hun 
ontwikkeling en waar vinden deze plaats? Versterken 
deze ontwikkelingen polycentrische of monocentrische 
stedelijke patronen? Vervolgens wordt voor recente 
ontwikkelingen in Amsterdam, Frankfurt, München 
en Milaan gekeken in hoeverre een regionale agenda 
van invloed was op de locatiekeuze. Door twee 
expositiecentra te kiezen die zijn verplaatst (München 
en Milaan) en twee die expliciet voor hun centrale 
locatie hebben gekozen (Amsterdam en Frankfurt) 
kan onderscheid worden gemaakt tussen de rol van 
expositiecentrumontwikkeling in polycentrische en 
monocentrische regionale agenda’s.

De veranderende beursfunctie
West-Europa is traditioneel de grootste expositie-
markt van de wereld. Volgens de Union des Foires 
Internationales (UFI) was in 2012 48 procent van het 
wereldwijde expositieoppervlak in Europa te vinden. 
Bovendien heeft Europa de grootste expositiecentra 
ter wereld: 36 van de 54 centra met meer dan honderd-
duizend vierkante meter zijn hier te vinden. Hoewel 
de grootste groei momenteel in China en het Midden-
Oosten is te vinden, neemt het tentoonstellingsop-
pervlak in Europa nog altijd sterk toe: tussen 2006 en 
2011 met maar liefst een miljoen vierkante meter. Deze 
toename vormde het staartje van een ware explosie 
in de ontwikkeling van Europese expositiecentra 
sinds begin jaren negentig. In deze periode werden 
maar liefst tien nieuwe expositiecentra van meer dan 
honderdduizend vierkante meter neergezet en talloze 
andere faciliteiten uitgebreid of vernieuwd. Deze bouw-
woede is te verklaren door de veranderende functie en 
internationalisering van beurzen. Door de jaren heen 
is de aard van beurzen aan verandering onderhevig en 
telkens past de fysieke vorm van tentoonstellingsruim-
ten en de verhouding met de stad zich hierop aan. 

In veel steden voert de geschiedenis van het expositie-
centrum terug op middeleeuwse jaarmarkten. Deze 
werden doorgaans op het centrale marktplein van 
de stad gehouden. Later, toen directe economische 
transacties naar de achtergrond verdwenen en het 
tentoonstellen van producten en goederen belangrijker 

heeft het expositiecentrum haar centrale locatie inge-
ruild voor nieuwbouw in de periferie. Achttien van de 
vierendertig grootste expositiecentra in West-Europa 
bevinden zich momenteel in perifeer stedelijk gebied 
(zie afbeelding).Toch wordt tegelijkertijd in een groot 
aantal steden als Basel, Keulen, Frankfurt, Amsterdam, 
Barcelona en Londen nog altijd in centraal gelegen 
faciliteiten geïnvesteerd. 

Hoewel er dus steeds meer perifeer gelegen expositie-
centra worden gebouwd is er geen autonome trend naar 
een regionalisering van expositiecentra te ontdekken. 
Tegelijkertijd is het ook niet zo dat expositiecentra 
koste wat kost in het centrum van een stad willen 
zitten. Locatiebeslissingen van grote expositiecentra 
zijn complexe dilemma’s. Binnensteden bieden het 
voordeel van een aantrekkelijke stedelijke omgeving en 
in enkele gevallen historische tentoonstellingsgebou-
wen met een unieke uitstraling. Uitbreiding stuit echter 
vaak op een gebrek aan ruimte en ook staat dit dikwijls 
op gespannen voet met de omgeving. Congestie en par-
keerproblematiek treden op rond grote evenementen. 

Nieuwe perifere locaties vormen vaak het spiegelbeeld 
van deze situatie. Zij missen de stedelijke omgeving, 
maar worden doorgaans strategisch gebouwd op 
plekken met een goede bereikbaarheid. In de periferie 
is voldoende ruimte voor het bouwen van een nieuw 
expositiecentrum, aangepast aan de eisen van deze 
tijd en met ruimte voor toekomstige uitbreiding 
(Vermeulen, 2013). 

Vier steden
Om de rol van regionaal beleid in deze ontwikkelingen 
te achterhalen zijn de ontwikkelingspaden van vier 
West-Europese expositiecentra nader onderzocht. 
Amsterdam en Frankfurt hebben nog altijd een 
centrale locatie in de stad. München en Milaan zijn 
naar de periferie verhuisd. Opvallend is de gelijkenis 
tussen de expositiecentra tot begin jaren tachtig. Alle 
centra maken dezelfde functionele veranderingen 
door en kiezen, in lijn met de ontwikkeling van de 
sector, voor een traject van fysieke schaalvergroting. 
Dit traject duurt grofweg van 1920 tot 1980 en wordt 
enkel onderbroken door de Tweede Wereldoorlog wat 
in veel steden tot verwoesting van hallen leidt. Na de 
oorlog besluiten alle steden echter snel tot nieuwbouw 
of restauratie van hun expositiecentrum om de lokale 
economie een impuls te geven (Vermeulen, 2011). 

werd, werden vaak speciale tentoonstellingsgebouwen 
gebouwd. Dit was de tijd van wereldtentoonstellin-
gen, het Crystal Palace in Londen en het Paleis voor 
Volksvlijt in Amsterdam. In veel steden was het ten-
toonstellingsgebouw ‘het venster naar de wereld’ waar 
kennis werd gemaakt met andere culturen en nieuwe 
producten en tegelijkertijd een ‘huiskamer van de 
stad’ waar manifestaties, concerten en bijeenkomsten 
plaatsvonden. Rond deze plekken waar lokaal en inter-
nationaal samenkwamen ontstond vaak een milieu van 
bars, restaurants, hotels en andere vermaaksfuncties. 

Recent is de functie van veel beurzen opnieuw verscho-
ven, ditmaal van tentoonstelling naar ontmoeting en 
interactie. Door de opkomst van internet en andere 
manieren van promotie zijn bedrijven en consumenten 
ook buiten beurzen om steeds beter op de hoogte 
van de nieuwste producten. Een beurs biedt echter 
de gelegenheid elkaar face-to-face te ontmoeten, iets 
dat onmisbaar is voor uitwisseling en innovatie in de 
hedendaagse kenniseconomie. Door deze ontwikkeling 
zijn het vooral internationale beurzen voor profes-
sionals die de laatste jaren groter en belangrijker zijn 
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Zo is het Frankfurter expositiecentrum begin jaren 
negentig in staat zijn relatief unieke positie als groot-
schalig expositiecentrum op een centrale locatie te 
verstevigen. De beslissing tot het versterken van  
de positie van de beurs in de binnenstad van Frankfurt 
maakt dus deel uit van de gemeentelijke visie op  
de binnenstad. 

München 
In München was in 1983 voor het laatst een hal 
toegevoegd aan het binnenstedelijke complex. Dit 
had echter enkel het tekort aan expositieruimte 
teruggebracht en was niet voldoende om op de lange 
termijn beurzen te kunnen vasthouden, laat staan aan 
te trekken. Midden jaren zeventig was al eens het idee 
geopperd de beurs te verplaatsen, midden jaren tachtig 
werd dit opnieuw actueel. Aanleiding was de verplaat-
sing van het vliegveld van de rand van de stad naar 
een verder weggelegen terrein. De Messe München 
zag in het terrein dat hierdoor werd vrijgespeeld een 
ideale locatie voor het realiseren van een groter, nieuw 
beurscomplex (Schäfer, 2005). De gemeente München 
zag aanvankelijk niet veel in het plan. De stad had net 
veel geld uitgegeven aan het nieuwe vliegveld en had 
bovendien al plannen klaarliggen voor een nieuwe wijk 
op het voormalige vliegveld. De deelstaat Beieren, de 
andere aandeelhouder van de beurs, zag in een nieuw 
beurscentrum echter wel een kans voor het versterken 
van de lokale economie en het behouden van aantrek-
kelijke evenementen voor de regio.

Hierdoor bestond gedurende enkele jaren een impasse. 
Deze werd doorbroken doordat de deelstaat bereid 
bleek haar aandeel in de beurs te vergroten om 
het nieuwe complex te financieren. Samen met de 
inkomsten uit het her te ontwikkelen terrein van de 
oude beurs zou dit voldoende zijn de nieuwbouw te 
financieren. Bovendien bood dit de kans om invul-
ling te geven aan het stedelijk beleid dat moest zorgen 
voor de toevoeging van nieuwe woningen in bestaand 
stedelijk gebied. Onder het motto Compact, stedelijk, 
groen moest verdere suburbanisatie zoveel mogelijk 
voorkomen worden. De kans een nieuwe woonwijk te 
realiseren in het centrum van de stad was doorslagge-
vend voor de gemeenteraad om uiteindelijk in te stem-
men met de verplaatsing van het expositiecentrum.

De ontwikkeling van de Neue Messe München werd 
dus niet ingezet als onderdeel van een polycentrische 

Gedurende de jaren tachtig lopen de vier centra tegen 
dezelfde knelpunten aan. De sector groeit en evene-
menten vragen om ruimere hallen en meer tentoonstel-
lingscapaciteit. Waar in voorgaande decennia de ruimte 
voor uitbreiding altijd in voldoende mate aanwezig is 
geweest, krijgen de steden problemen met het vinden 
van geschikte locaties voor nieuwbouw. De omliggende 
terreinen zijn in de loop der jaren vaak ingevuld met 
woningen, infrastructuur en groen. Daarnaast keert 
de omgeving zich in deze steden steeds nadrukkelijker 
tegen uitbereiding. Functionele veranderingen hebben 
in de voorgaande decennia het expositiecentrum steeds 
minder tot een lokale ontmoetingsplaats en steeds 
meer tot een toeristische bestemming gemaakt: de 
huiskamerfunctie is in veel gevallen verdwenen. Dit 
heeft omwonenden vervreemd van de activiteiten in de 
beurs. Bovendien ondervinden omliggende buurten 
steeds meer hinder van beursactiviteiten, vooral in de 
vorm van congestie en parkeerproblemen. De oplos-
singen die daarvoor worden gevonden scheiden het 
beursverkeer van het dagelijks leven door middel van 
hekken, toegangspoorten, speciale snelwegafslagen, 
evenementenhaltes en parkeergebouwen. Dit werkt 
echter verdere vervreemding in de hand. De legitimiteit 
van een stedelijke locatie voor een beurscomplex wordt 
steeds sterker betwijfeld. 

Midden jaren tachtig zijn de vier expositiecentra nog op 
een centrale locatie gevestigd. Ze dreigen dan echter ten 
prooi te vallen aan wat in de literatuur wordt omschre-
ven als lock-in: een situatie waarin het traditionele 
ontwikkelingspad van schaalvergroting op de huidige 
locatie suboptimale uitkomsten geeft, maar waarin 
valide alternatieven ontbreken (David, 1985). Met 
name Milaan, München en Amsterdam studeren op 
nieuwe oplossingen maar dreigen in de internationale 
concurrentie om aansprekende beurzen steeds verder 
weg te zakken.   

Amsterdam
In Amsterdam opent de RAI in 1993 haar laatste grote 
uitbreiding, de Parkhal. Tegen deze uitbreiding, die ten 
koste gaat van het aangrenzende Beatrixpark, is dan tot 
aan de Raad van State geprocedeerd door omwonen-
den. Zij protesteren tegen het verdwijnen van een deel 
van het park en vrezen een toename van parkeerpro-
blemen en verkeerscongestie. De Raad van State acht 
de uitbreiding van de RAI van dusdanig economisch 
belang dat hij de bouw van de nieuwe hal toestaat, maar 

stelt wel dat dit de laatste keer is dat de RAI in het park 
mag uitbreiden. Zo raakt de RAI ingesloten tussen 
park, woonwijken en infrastructuur en lijkt toekom-
stige uitbreiding uitgesloten. 

Toch blijft de RAI tot aan de eeuwwisseling studeren op 
de toevoeging van een nieuwe hal. Onder andere uit-
breiding ten zuiden van de ringweg A10 en ondertun-
neling van de Europaboulevard worden onderzocht. 
Deze projecten blijken echter zeer kostbaar en slecht 
aan te sluiten op de bestaande structuur van de RAI. De 
gemeente, die kansen ziet in de herontwikkeling van 
de RAI-terreinen voor kantoren, oppert voorzichtig de 
verplaatsing van de RAI. Op de naastgelegen Zuidas 
wordt dan flink verdiend aan kantoorontwikkeling 
en met de verplaatsing van de RAI kan de strategische 
voorraad aan hoogwaardige grond worden uitgebreid. 
De RAI daarentegen is zich bewust van de kwaliteiten 
van haar locatie: goed bereikbaar met verschillende 
modaliteiten en zowel dicht bij het vliegveld als bij de 
historische binnenstad van Amsterdam. Zij wijst een 
verplaatsing van de hand. 

De RAI realiseert zich echter wel dat ze zal moeten 
investeren in de kwaliteit van haar faciliteiten om in de 
toekomst internationaal aansprekende evenementen 
aan te kunnen trekken. Ze besluit af te stappen van het 
kwantitatieve groeimodel en prioriteit te geven aan de 
kwaliteit van de faciliteiten. Er wordt geïnvesteerd in 
renovatie van het congrescentrum en in 2009 opent het 
Elicium. Dit is een nieuw gebouw dat slechts beperkt 
expositieruimte toevoegt, maar wel de gelegenheid 
biedt beurzen te combineren met feesten, diners 
en gala’s. De consequentie is dat Amsterdam zich 
niet langer richt op het aantrekken van de grootste 
evenementen ter wereld, maar zich profileert als 
aantrekkelijke bestemming voor stedelijk georiënteerde 
hoogwaardige evenementen.

Inmiddels is een verplaatsing van de RAI niet meer 
aan de orde. Door de crisis en een teruglopend aantal 
vierkante meters per werknemer staan in de regio vele 
vierkante meters kantooroppervlak leeg en probeert 
de gemeente uit alle macht de bouw van nieuwe 
kantoren te beperken. Nieuwe ontwikkellocaties voor 
de Zuidas passen niet in dit beleid. Bovendien wordt 
de RAI nu gezien als complementair aan de kantoren 
op de Zuidas. De bezoekers van de beurzen dragen bij 
aan een diverser gebruik van de Zuidas. In de meest 

recente plannen voor de RAI wordt dan ook ingezet 
op een verdere verdichting, met name door toevoeging 
van congresfaciliteiten.

De beslissing om de RAI te behouden voor haar 
oorspronkelijke locatie is dus vooral ingegeven door 
de overwegingen van de RAI zelf. Hoewel de gemeente 
Amsterdam aanvankelijk wel oren had naar een ver-
plaatsing was deze niet ingegeven door een agenda voor 
regionale ontwikkeling, maar door de mogelijkheid de 
aangrenzende kantorenlocatie te kunnen uitbreiden. 
Achteraf gezien is het maar goed dat het hier niet van 
is gekomen. Gezien de huidige problematiek op de 
kantorenmarkt zou de grond waarschijnlijk nooit zijn 
uitgegeven en bovendien past de RAI uitstekend in de 
huidige strategie tot een meer divers stedelijk gebruik 
van de Zuidas. 

Frankfurt 
In Frankfurt is het ruimtegebrek begin jaren negentig 
het minst urgent. Frankfurt behoort dan al tot de 
grootste centra ter wereld en heeft vooral ruimte nodig 
om verouderde meerlaagse hallen te vervangen door 
gelijkvloerse faciliteiten. Midden jaren negentig doet 
zich een unieke kans voor. De Deutsche Bahn wil het 
rangeerterrein ten zuiden van de beurs verkopen om 
de ontwikkeling van een nieuw station en een HSL-
netwerk te financieren (Scholl, 2005). Aanvankelijk 
zetten de spoorwegen in op een zo hoog mogelijke 
opbrengst van het gebied met plannen voor woningen 
en kantoren. De beurs ziet in de terreinen echter een 
unieke kans haar faciliteiten een nieuwe impuls te 
geven. Dit standpunt wordt gedeeld door de gemeente 
Frankfurt, aandeelhouder van de beurs en groot 
voorstander van een sterke beurs in de nabijheid van 
haar binnenstad. Naast dat de Frankfurter Messe door 
evenementen als de Buchmesse en de concerten die in 
haar hallen worden gehouden sterk verbonden is met 
de stad Frankfurt, zorgt zij ook voor alternatief gebruik 
van de binnenstad, die sterk door de financiële sector 
wordt gedomineerd. 

Om deze uitbreiding te realiseren maakt de gemeente 
Frankfurt gebruik van haar wettelijke bevoegdheden. 
Voor de herontwikkeling van het rangeerterrein is 
een nieuwe zonering noodzakelijk. Aan kantoren 
en woningen wordt alleen ruimte geboden wanneer 
een kwart van het gebied als expositieterrein wordt 
bestemd. Een verkoop aan de beurs ligt voor de hand. 
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stedelijke agenda. Sterker nog, München had zich 
tot doel gesteld de bestaande stad zoveel mogelijk te 
verdichten. Omdat het daarbij vooral om het toevoegen 
van woningen ging, paste de verplaatsing van de Messe 
München paradoxaal genoeg binnen dit beleid. Zelfs 
toen hiertoe was besloten, werd de strategische capaci-
teit van de Messe voor het aanjagen van ontwikkelin-
gen op en rondom het voormalige vliegveld niet gezien. 
De plannen van de beurs doorkruisten juist de plannen 
die al voor dit gebied klaarlagen. Inmiddels blijkt de 
verplaatsing van de Messe München echter wel degelijk 
een positief effect te hebben gehad op de ontwikkeling 
van het vliegveld. Een groot deel van de bedrijventer-
reinen is gevuld met beursgerelateerde bedrijvigheid en 
het gebied is omgedoopt tot Messestadt. 

Milaan
Milaan was van de vier beurscomplexen het hardst 
geraakt door de internationalisering en specialisatie 
naar vakbeurzen. Decennialang hadden haar facilitei-
ten voornamelijk gediend voor het organiseren van de 
Campionaria, een jaarlijkse beurs, met name gericht op 
de regionale economie. Toen deze onder druk van de 
internationalisering in belang en bezoekersaantallen 
afnam, stelde dit de Fiera Milano acuut voor problemen. 
De verouderde infrastructuur was niet geschikt voor 
het aantrekken van internationale vakbeurzen. 
Uitbreiding was echter lange tijd uitgesloten. Hoewel 
ten noordwesten van het complex het terrein van een 
voormalige Alfa Romeofabriek beschikbaar was, werd 
nieuwbouw tegengehouden door omwonenden. Zij 
vreesden een verdere toename van de parkeeroverlast 
en files tijdens grote beurzen en congressen. In 1994 
sloegen de regio, provincie, stad en beurs de handen 
ineen om de beurs nieuw leven in te blazen. Het plan 
bestond uit een korte- en een middellangetermijn-
strategie. Op lange termijn zou ten noordwesten van 
Milaan op de plek van een oude olieraffinaderij een 
nieuw expositiecentrum worden gebouwd. Dit zou de 
verkeersproblemen rond de huidige beurs oplossen 
en dit gebied vrijmaken voor nieuwe ontwikkelingen. 
Op korte termijn waren hiervoor echter onvoldoende 
middelen aanwezig. Verdere leegloop van evenementen 
uit de beurs moest worden voorkomen. Daarom werd 
besloten op korte termijn de beurs uit te breiden op de 
terreinen van Alfa Romeo. Omdat het slechts om een 
tijdelijke voorziening ging en parkeerfaciliteiten op  
het dak werden gerealiseerd, werden lokale weerstan-
den overwonnen.

Met de ontwikkeling van het nieuwe beurscentrum 
werd echter geen haast gemaakt. Pas toen in 1999 de 
bevoegdheden over het beurswezen werden overgedra-
gen van de nationale naar de regionale overheid kregen 
deze plannen een nieuwe impuls. De regio Lombardije 
zag in de plannen voor een expositiecentrum een 
goede impuls voor de regionale economie. Een nieuwe 
studie naar de mogelijkheden leerde dat de positie van 
de Fiera Milano als een overheidsholding problemen 
opleverde voor een efficiënte bedrijfsvoering. In 2000 
werd de Fiera Milano naar de handelsbeurs gebracht. 
De opbrengsten uit de aandelenuitgifte werden, 
samen met de inkomsten uit de herontwikkeling van 
de oudere delen van het complex gebruikt voor de 
nieuwbouw in de Milanese periferie. De Milanese 
beurs was terug in de internationale concurrentiestrijd 
met een gloednieuw complex in de periferie en een 
kleiner, op congressen gerichte faciliteit in Milaan zelf 
(Bossi, 2005).

De ontwikkeling van de nieuwe Fiera Milano had tot 
doel de regionale economie te stimuleren. De gekozen 
locatie lag strategisch tussen het vliegveld en het oude 
beurscomplex waarvan een deel in gebruik zou blijven. 
In combinatie met de sanering van de verontreinigde 
grond creëerde de infrastructuur die voor het nieuwe 
expositiecentrum moest worden aangelegd gunstige 
condities voor additionele ontwikkeling. Hoewel 
aanvankelijk nog geen andere ontwikkelingen rond 
de beurs waren voorzien, bleek dit een logische 
locatie toen Milaan werd gekozen als gaststad voor de 
Wereldtentoonstelling 2015. De combinatie expositie-
centrum-Expoterrein maakt dit tot een sterk regionaal 
centrum. Tegelijkertijd past de verplaatsing van het 
grootste deel van het oude expositiecentrum ook in het 
beleid meer ruimte te bieden aan woningen in de stad. 
Op de plek van de voormalige tentoonstellingshallen 
wordt momenteel onder de naam CityLife een woon-
wijk in hoge dichtheden ontwikkeld. 

Verspilde strategische capaciteit
Het diffuse beeld van Europese steden die zowel hun 
binnenstad versterken als regionale economische 
centra ontwikkelen is terug te zien in de ontwikke-
ling van Europese expositiecentra. Hoewel er een 
toenemend aantal beurscentra in de periferie van 
stedelijke regio’s is gevestigd, wordt ook nog altijd op 
centrale locaties geïnvesteerd. Anders dan aan het 
begin van dit artikel werd verondersteld, wordt de 

strategische capaciteit die uitgaat van de locatiekeuze 
van expositiecentra slechts sporadisch ingezet voor het 
verwezenlijken van regionale ambities. In veel gevallen 
werden de steden verrast door de ambities van hun 
expositiecentrum en waren ze niet in staat deze direct 
te koppelen aan hun eigen ontwikkelingsambities. 

Waar verplaatsing werd overwogen, was dit allereerst 
het gevolg van een gebrek aan uitbreidingsmoge-
lijkheden en een slechte relatie met de omgeving. 
In Amsterdam en München ging het in de plannen 
vooral om het vrijspelen van de centrale historische 
locatie voor andere functies. In Milaan was dit in eerste 
instantie ook het geval, maar is de ontwikkeling van 
een nieuw expositiecentrum uiteindelijk gebruikt voor 
het creëren van goede condities rond een nieuw regio-
naal knooppunt. In Frankfurt was de beslissing tot het 
versterken van de historische centrale locatie vooral 
ingegeven door de unieke kans die de herontwikkeling 
van de rangeerterreinen bood en de agenda van de 
gemeente om de beurs in te zetten voor de diversiteit 
van de binnenstad. 

Toch blijkt er na realisatie van de verschillende projec-
ten, al dan niet onbedoeld, wel degelijk een strategische 
capaciteit uit te gaan van de locatiekeuze van expo-
sitiecentra. Zij trekken nieuwe bezoekers en functies 
naar het gebied. De beurscentra van Amsterdam en 
Frankfurt geven identiteit en diversiteit aan respec-
tievelijk de Zuidas en de binnenstad. De Neue Messe 
München leent haar naam aan de Messestadt en trekt 
bedrijvigheid en bezoekers naar het gebied. In Milaan 
creëerde de ontwikkeling van de nieuwe beurs de 
condities voor de ontwikkeling van het terrein voor de 
Expo 2015. 

Voor gemeenten en regionale overheden betekent dit 
dat een visie op de locatie van expositiecentra kansen 
biedt om een gewenste regionale ontwikkeling te 
stimuleren. Van deze strategische capaciteit wordt tot 
op heden te weinig gebruik gemaakt. Hierbij moet wel 
worden opgemerkt dat de ontwikkeling van nieuwe 
expositiecentra zich nooit uitsluitend in dienst zal 
laten stellen van regionale ontwikkeling. De aanlei-
ding tot investeringen kwam in alle gevallen eerst en 
vooral vanuit de overweging de concurrentiepositie 
van de beurscentra veilig te stellen. Wanneer zich 
de kans voordoet, kan een overheid deze ambitie 
strategisch inzetten.


