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Voorwoord 
 

In deze bachelorscriptie schets ik een beeld van de toestand op de kantorenmarkt. De 
leegstandsproblematiek drukt een zware stempel op deze markt en het is dan ook noodzaak 
oplossingen voor deze problematiek te vinden. In een krantenartikel van een paar maanden geleden 
was te lezen dat transformatie van kantoren tot een andere functie een oplossing is die de laatste 
jaren in de markt herhaaldelijk aan bod komt. Enkele van die functieveranderingen zijn wonen, hotel 
en opvang. Gezien het hoge leegstandspercentage op de kantorenmarkt en het grote tekort aan 
woningen, leek het mij interessant de herontwikkeling van kantoorfunctie tot woonfunctie als 
oplossing te analyseren. Het ruimtelijke aspect is hierbij erg van belang, maar ook de meningen van 
veel betrokken partijen (actoren) zijn belangrijk en interessant. In dit rapport komen de problemen 
en de oplossingen, alsmede de actoren aan bod. Dit, om u aan te tonen hoe transformeren op de 
vastgoedmarkt in zijn werk gaat en door welke (f)actoren en ontwikkelingen een dergelijke omzetting 
van kantoren tot woningen wordt beïnvloed. Mede dankzij de bereidheid en eerlijkheid van de 
respondenten ben ik tot de hiernavolgende resultaten gekomen.  

Hierbij bedank ik mijn begeleidster Jackie van de Walle voor de duidelijke uitleg, strakke planning en 
goede ondersteuning die ze mij gedurende de hele scriptiefase gegeven heeft. Ze heeft mij het 
vertrouwen gegeven, deze opleiding en scriptie tot een goed resultaat te brengen. Ook wil ik mijn 
ouders bedanken, die de afgelopen maanden veel transformatieverhalen hebben moeten aanhoren 
en lezen. Zij hebben met hun motiverende en oppeppende woorden er voor gezorgd dat ik, ook als 
de weg even kwijt leek, de moed niet op gaf. Tot slot wil ik mijn goede vriend Johan Verstappen 
bedanken die veel tijd en moeite heeft genomen om deze scriptie met mij door de lezen en kritische 
vragen heeft gesteld ter verbetering van de kwaliteit.  

 

Marlou Heffels 
Nijmegen, juni 2012 
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Samenvatting 
 

Op de vastgoedmarkt zijn vijf gebouwcategorieën te onderscheiden, waarin de 
leegstandsproblematiek zich voordoet, namelijk: kantoren, winkels, overige bedrijfspanden, 
woningen en bijzondere gebouwen (DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, 1990). Een categorie op 
de vastgoedmarkt die nu veel in de belangstelling staat, vanwege de grote omvang van leegstand 
daarvan, is ‘kantoren’. In de jaren zestig maakte de Nederlandse economie een sterke groei door en 
langzaamaan veranderde de industriële economie in een diensteneconomie (Van Gool, Jager & 
Weisz, 2001). Door deze verandering ontstond een toename van de vraag naar commercieel 
vastgoed, dus naar gebouwen zonder woon- of maatschappelijke doeleinden. Dit leidde onder meer 
tot een forse stijging van het aantal benodigde kantoorpanden in Nederland en de daaraan 
gekoppelde vraag naar kantoorruimte. Vanaf die tijd zijn overal in Nederland kantoren gebouwd. 
Met name de herkenbaarheid en het karakteristieke beeld van kantoorpanden, alsmede de sociale 
status van de buurt vormden de belangrijkste motieven voor de vele ontwikkelingen in de 
kantorensector (Ter Hart & Van Vlinsteren, 1982). De panden moesten dus niet alleen functioneel 
zijn, maar ook aanzien hebben. Vaak koos een gemeente voornamelijk voor de uitstraling van het 
stadsbeeld en vroegen projectontwikkelaars vroegen kantoren te bouwen, zonder eerst de markt te 
verkennen en huurders te zoeken voor de panden. Hierdoor bleven overal in Nederland, zowel in de 
Randstad als in de periferie, veel panden leegstaan. De recente economische ontwikkeling heeft deze 
terugval nog bevorderd. Leegstand van kantoorpanden is dus vooral de laatste jaren een interessante 
ontwikkeling op de vastgoedmarkt. Ook al trekt de economie weer aan, deskundigen verwachten 
niet dat alle leegstaande vierkante meters weer zullen worden bezet. Dit komt mede doordat de 
beroepsbevolking niet verder groeit en zelfs in de loop van de eeuw afneemt, alsmede door de 
uitbesteding van kantooractiviteiten aan lagelonenlanden en door nieuwe werkconcepten, zoals 
thuiswerken (Harmsen & Waal, 2008).  

Verschillende actoren, zoals gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, houden zich 
bezig met een andere benutting van leegstaande gebouwen (SBR, 2010). Zo worden 
transformatieprojecten opgezet waarbij functieverandering plaatsvindt van kantoren naar onder 
andere wonen. Hiermee helpen de zogenaamde transformatieprojecten niet alleen 
woningzoekenden aan een betaalbare woning, maar dragen ze mede bij aan de leefbaarheid van de 
stad en het in balans brengen van de vastgoedmarkt (Bouwmeester, 2006). Transformatie kan dus als 
een tussenweg dienen om de vraag naar woningen en het aanbod van kantoorpanden dichter bij 
elkaar te brengen. In deze analyse wordt met transformatie een herbestemming van kantoren naar 
een andere gebruiksfunctie, in dit geval “wonen”, bedoeld. De doelstelling van dit onderzoek sluit 
hier op aan:  

De leegstandsproblematiek met betrekking tot kantoorpanden en de volgens de literatuur geboden 
oplossingen naast elkaar leggen, alsmede de rol van transformaties als oplossing beschrijven en 
bekritiseren.  

Dit zal gebeuren aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek, interviews en het analyseren 
van twee afgeronde transformatieprojecten. De “Strenghts Weaknesses Opportunities Threats 
analyse” (SWOT-analyse ) wordt als uitgangspunt gebruikt voor het bereiken van het doel.  
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De vraagstelling die centraal staat in deze analyse en zal worden beantwoord, luidt:  

Wat zijn de kansen en bedreigingen, alsmede de voor- en nadelen van transformatie van 
kantoorpanden tot woningen, als oplossing voor de leegstandsproblematiek in steden? 

Om de transformatieprojecten in deze scriptie goed te kunnen analyseren, is een kwalitatief 
onderzoek nodig. Wanneer een kwalitatief onderzoek nodig is, wordt veelal gebruik gemaakt van een 
case study. Door twee of meer casussen met elkaar te vergelijken, wordt de samenhang per 
bijzondere casus duidelijker, wat kan leiden tot nieuwe visies. Daarom is gekozen voor het 
bestuderen van twee vergelijkbare afgeronde transformatieprojecten in het centrum van een stad, 
één in de Randstad en één in de periferie: respectievelijk “Wilhelminastaete” in Diemen en “De Grote 
Enk” in Arnhem. Deze onderzoekseenheden zijn gekozen, omdat de leegstandsproblematiek in beide 
regio’s uiteenlopend van aard is. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van beide projecten en 
om de representativiteit van de empirische analyse te vergroten, is naast het lezen van de rapporten, 
gekozen voor open interviews met vier actoren: de opdrachtgever, de gemeente, de makelaar en de 
Vereniging van Eigenaren. Omdat de leegstandsproblematiek een grote omvang heeft, zijn de 
actoren erg betrokken.  
 
Op de vastgoedmarkt wordt leegstand gedefinieerd als “het niet verhuurd zijn van voor verhuur 
aangeboden (kantoor)ruimte” (Van der Voordt, 2007). Leegstand kent verschillende fases (Hulsman 
en Knoop, 1998): 
- Aanvangsleegstand: deze vorm is het minst invloedrijk en betreft ongeveer 1,5% van de totale 

voorraad en ontstaat wanneer een nieuw kantoorgebouw door een projectontwikkelaar wordt 
opgeleverd.  

- Frictieleegstand: type waarbij panden leegstaan om verhuisbewegingen op de kantorenmarkt 
mogelijk te maken. Hierbij wordt ongeveer 4,5% van de totale voorraad als normaal gezien, met 
als maximum 8%.  

- Conjuncturele leegstand: het gevolg van conjunctureel veroorzaakte schommelingen in vraag en 
aanbod. Bij een stijgende conjunctuur, zal de markt deze leegstand opnemen.  

- Structurele, ofwel langdurige, leegstand: deze vorm is het meest invloedrijk. Hierbij staan 
kantoorpanden, die minimaal drie jaar geleden voltooid zijn, gedurende drie achtereenvolgende 
jaren leeg.  

Het leegstandsprobleem op de Nederlandse kantorenmarkt, is voornamelijk van structurele aard. 
Wanneer het structurele leegstandspercentage hoog is, is dit zowel nadelig voor het huidig 
ruimtegebruik, voor de ruimtelijke ontwikkelingen, alsook voor het huidige kapitaalgebruik en de 
economische ontwikkelingen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). Om het 
leegstandsprobleem aan te pakken, worden in de literatuur vier opties gegeven: niets doen, 
upgraden, transformeren en slopen. Welke oplossing de beste is, hangt vooral af van twee factoren: 
de locatie en het pand (R. Aalders, 2010). De mate van geschiktheid van een locatie is onder andere 
afhankelijk van de sociale veiligheid, de bereikbaarheid en parkeergelegenheid. De mate van 
geschiktheid van een pand wordt niet alleen bepaald door de staat van het gebouw zelf, maar ook 
door de staat van het bouwtechnische gedeelte.  

Om te meten of een pand en de locatie geschikt zijn voor een transformatie van kantoren tot 
woningen, wordt in de praktijk door verschillende marktpartijen gebruik gemaakt van de 
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transformatiepotentiemeter. Op een doelmatige en systematische manier kan volgens deze meter 
worden vastgesteld of een leegstaand kantoorpand genoeg kans van slagen heeft als 
getransformeerd wooncomplex (Geraedts & Van der Voordt, 2003). Aan de 
herontwikkelingsprojecten blijken zowel voordelen als nadelen te zitten.  

Allereerst sluiten de projecten goed aan op de Nota Ruimte (2004), waarin het beleid van het Rijk 
gericht op ‘krachtige steden’, is vastgelegd (VNG, 2011). Leegstand stagneert het functioneren van 
een stad en de economische ontwikkeling binnen die stad. Transformaties dragen dan ook bij aan de 
verbetering van de Nederlandse economische ontwikkeling en tot een hogere welvaart van de 
inwoners. Een tweede voordeel van een functieomzetting is, dat deze leidt tot veel besparing van de 
kosten voor bouwmateriaal. De ruwbouw van het pand hoeft niet opnieuw te worden gebouwd 
(VNG, 2011). Een derde punt, is dat het bezwaar van omwonenden tegen het project in de meeste 
gevallen beperkt is of achterwege blijft, doordat het pand al lange tijd geleden op die locatie is 
geplaatst. Omwonenden zijn vaak zelfs opgelucht dat de gebouwen op een passende wijze worden 
(her)bezet, waarmee kraken, onveiligheid en verloedering zal worden voorkomen. Een bijkomend 
vierde argument vóór transformaties van kantoren naar woningen is, dat woonruimten in voormalige 
kantoorpanden esthetisch aantrekkelijk zijn, vanwege architectonische bijzonderheden als een grote 
ingang, mooi trappenhuis of hoge verdiepingen. Een vijfde voordeel voor transformeren is, dat de 
woningbouwlocaties de komende jaren steeds duurder zullen worden, omdat er nog maar weinig 
grote goedkope uitleglocaties zijn (VROM-raad, 2009). Tot slot kan juist door het bouwvolume bij 
kantorentransformaties makkelijk een mix van functies en een dynamische leefomgeving worden 
gerealiseerd (Van der Voordt, 2007).  

Een eerste nadeel van transformatieprojecten van kantoren tot woningen is van financiële aard. De 
boekwaarde blijft namelijk op het betreffende kantoorpand rusten en tijdens de leegstand vindt 
rentebijschrijving plaats, ook al staat een kantoorpand langdurig leeg. Aan kantoren verdienen 
beleggers altijd meer dan aan woningen. Echter, de langdurige leegstand van een pand, vermindert 
de huurinkomsten. Met deze afnemende kans op huur, neemt ook de hoogte van de financiële 
drempels af. Een tweede argument tegen de herontwikkeling is, dat de indeling en het 
voorzieningenpakket van kantoorgebouwen niet altijd geschikt zijn voor woningen. Zo zullen vaak 
extra voorzieningen voor licht, water, lucht, energie en logistiek moeten worden geplaatst, evenals 
voorzieningen voor brandveiligheid en bouwkwaliteit. Wat transformaties ook moeilijk maakt, is dat 
iedere functie of functieverandering op de grondmarkt, eigen factoren en actoren heeft, die de 
werking van de grondmarkt beïnvloeden (VROM-raad, 2009). Echter, in Nederland raken de 
deelmarkten binnen de grondmarkt meer verweven.  

Na de uitvoering van zowel een theoretische, als een empirische analyse, kan kort samengevat het 
volgende worden geconcludeerd: in het algemeen zijn er meer sterke kanten (duurzame projecten, 
weinig protest, snelle processen en behoud cultureel erfgoed) en kansen (studentenhuisvesting, 
starters en babyboomers) voor transformaties van kantoren tot woningen, dan zwakke kanten 
(bestaand bouwobject, financiële haalbaarheid en technische verouderding) en bedreigingen 
(nieuwbouw en economische crisis). Hoewel de voordelen en de kansen zwaar wegen, mogen de 
nadelen en bedreigingen niet worden genegeerd. Het is zaak zo goed mogelijk hierop in te spelen, 
zonder het positieve deel te verzwakken. 
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1 Inleiding 
 

In Nederland is een paradox op de vastgoedmarkt ontstaan (Karstkarel, 2008). Enerzijds is ruimte in 
dit dichtbevolkte land een schaars goed, die steeds kleiner wordt omdat de bebouwde omgeving 
blijft groeien ten koste van het open landschap. Anderzijds staan op verschillende locaties veel 
gebouwen leeg, wachtend op nieuwe gebruikers. Het leegstandspercentage kan een combinatie zijn 
van een frictiepercentage, het percentage leegstand in de voorraad van een bepaalde categorie van 
gebouwen dat nodig is om tijdelijk ruimte te geven aan marktbewegingen zoals renovatie, alsmede 
van een langdurig leegstandpercentage, waarin panden die langer dan een jaar leegstaan worden 
meegerekend (DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, 1990). De leegstand is een gevolg van 
ontwikkelingen in de markt (VNG, 2012). Vanaf de jaren zeventig zijn veel perioden van gunstige 
bouwontwikkelingen geweest, waarin panden zijn gepland en gebouwd die nu leeg staan omdat door 
ongunstige economische ontwikkelingen op de markt, de vraag is afgenomen. Op de vastgoedmarkt 
zijn vijf gebouwcategorieën te onderscheiden, waarin deze leegstandsproblematiek zich voordoet, te 
weten: kantoren, winkels, overige bedrijfspanden, woningen en bijzondere gebouwen (DHV 
Raadgevend Ingenieursbureau BV, 1990). 

1.1 Projectkader 
Een gebouwcategorie op de vastgoedmarkt die nu veelal in de belangstelling staat, is ‘kantoren’. 
Kantoorruimten kunnen in verschillende vormen voorkomen (DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, 
1990):  
- winkelpanden, woonpanden en overige panden die aan hun oorspronkelijke bestemming zijn 

onttrokken;  
- delen van fabriekspanden, ziekenhuizen en andere meer omvattende bedrijfspanden;  
- panden die specifiek voor de kantoorfunctie zijn gebouwd;  
- specifieke kantoorgebouwen.  

Deze laatste vorm van kantoorruimten, specifieke kantoorgebouwen, wordt in deze scriptie bekeken. 
Het is namelijk de enige gebouwcategorie die oorspronkelijk voor kantoorindeling kan worden 
gebruikt en dus het moeilijkste verhuurd kan worden. Niet alleen spelen deze kantoorgebouwen een 
belangrijke rol als huisvesting voor de werknemers van een organisatie, ook zijn ze bepalend voor 
menig stadsaanzicht (R. Aalders, 2010).  
 
Leegstand van kantoorpanden is vooral de laatste jaren een interessante ontwikkeling op de 
vastgoedmarkt. Leegstand in deze categorie is namelijk altijd voorgekomen, maar de laatste jaren is 
het leegstandspercentage schrikbarend gestegen (Van der Voordt, 2007). Na tientallen jaren van 
uitbreidingen op de Nederlandse kantorenmarkt, maakt deze aan het begin van de 21e eeuw een 
sterke terugval door (Gelinck, 2007). Vraag en aanbod raken direct sterk uit evenwicht en 
deskundigen stellen al vrij snel vast dat deze terugval in de kantorenmarkt meer structureel is dan de 
voorgaande. Zij verwachten dat ook bij een aantrekkende economie niet alle leegstaande vierkante 
meters weer zullen worden bezet. Zo zal de beroepsbevolking niet verder groeien en zelfs in de loop 
van de eeuw afnemen (Harmsen & Waal, 2008). Daarnaast besteden bedrijven, daar waar mogelijk, 
steeds meer kantooractiviteiten uit aan lagelonenlanden, waardoor deze activiteiten in Nederland 
afnemen. Tevens zullen minder werkplekken op kantoren in gebruik worden genomen door nieuwe 
werkplekconcepten, zoals thuiswerken. De komende jaren zal de vraag –het aantal kantoorbanen– 

http://www.gemeente.nu/web/Ruimte-Milieu/Wonen/Wonen-Artikel/53786/Leegstand-kantoorpanden-niet-simpel-op-te-lossen.htm
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langzaamaan afnemen. Dit terwijl het aanbod –het aantal gecreëerde kantoorwerkplekken– zal 
blijven toenemen, het reeds bestaande aanbod sluit namelijk niet aan op de huidige vraag (Gelinck, 
2007). Het is noodzakelijk dat kantoorpanden periodiek worden aangepast aan de technische eisen 
van de tijd, hetgeen een kostbaar proces is. Omdat de prijzen tussen bestaande gebouwen en 
nieuwbouw niet zo veel verschillen, is het voor bedrijven aantrekkelijker naar een nieuw pand te 
verhuizen (E. van der Krabben, persoonlijke communicatie, 25-04-2012). Projectontwikkelaars zullen 
dus nieuwe kantoorgebouwen blijven bouwen en die ontwikkeling op de markt zorgt er dus voor dat 
reeds bestaande panden leeg blijven.  

Het is opmerkelijk dat deze grote hoeveelheid leegstand op de vastgoedmarkt niet benut wordt, 
ondanks het tekort aan betaalbare woningen in het dichtbevolkte Nederland (SBR, 2010). 
Verschillende actoren, zoals gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, houden zich 
daarom bezig met een relatief nieuw concept: transformatie van kantoorgebouwen tot 
woongelegenheden. Oude, langdurig leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot 
woningen. Hiermee helpen transformatieprojecten niet alleen woningzoekenden aan een betaalbare 
woning, maar dragen ze mede bij aan de leefbaarheid van de stad en het in balans brengen van de 
vastgoedmarkt (Bouwmeester, 2006).  

1.2 Doelstelling 
Zoals in paragraaf 1.1 wordt gesteld, beschrijven veel literaire bronnen de leegstand van vastgoed als 
een probleem. Met name de leegstand van kantoorgebouwen is problematisch, omdat het aanbod 
blijft stijgen, terwijl de vraag gestaag afneemt. Ontwikkelaars, gemeenten en overige actoren bieden 
oplossingen voor dit probleem, maar het succesverhaal van deze oplossingen is veel minder 
aanwezig in de literatuur. Een uitgebreider overzicht van de oplossingen en wat een succesvolle 
oplossing inhoudt, komt in het theoretisch kader aan bod.  

Het onderzoek dat zal worden uitgevoerd, is zowel maatschappelijk als wetenschappelijk relevant. 
Hoewel het op het eerste gezicht meer een probleem voor de bedrijvensector lijkt, staat de 
leegstandsproblematiek midden in de maatschappij. Geen enkele bewoner van Nederland is namelijk 
gebaat bij leegstand. Leegstand creëert onveiligheid, verloedering, verrommeling en onbenutte 
kostbare ruimte. Het is dus van belang de oorzaak van deze leegstand te weten en te onderzoeken of 
transformaties het probleem (gedeeltelijk) kunnen oplossen. De leegstandsproblematiek wordt dan 
ook steeds vaker vanuit verschillende wetenschappen bekeken. Naast de ruimtelijke 
wetenschappers, buigen ook beleidswetenschappers en technische wetenschappers zich over de 
leegstand op de kantorenmarkt. Over dit actuele onderwerp en een van de oplossingen 
“transformeren” zijn de laatste jaren al veel documenten verschenen, zo beschrijft Van der Voordt 
(2007), in zijn boek “Transformatie van kantoorgebouwen: Thema’s, actoren, instrumenten en 
projecten” alle aspecten van het transformatieproces. Ook Janssen-Jansen (2010) schrijft over de 
leegstandsproblematiek en transformatieprojecten, waarbij samenwerking tussen actoren wordt 
aangeraden. Wetenschappelijk onderzoek naar transformeren en het belang van samenwerken van 
meerdere partijen, is dus in het verleden al gedaan, maar de sterke en zwakke punten van 
transformatieprojecten en hun omgeving, een kritische blik, ontbreekt hierbij. Aan de hand van dit 
onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de wetenschap, door juist een goede, kritische 
“Strenghts Weaknesses Opportunities Threats analyse” (SWOT-analyse) te geven, van het 
leegstandsprobleem en haar oplossingen, alsmede van de plus- en minpunten van transformaties.  
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De doelstelling van dit onderzoek is daarom als volgt:  

De leegstandsproblematiek met betrekking tot kantoorpanden en de volgens de literatuur geboden 
oplossingen naast elkaar leggen, alsmede de rol van transformaties als oplossing beschrijven en 
bekritiseren.  

Dit zal gebeuren aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek, interviews en het analyseren 
van twee afgeronde transformatieprojecten. De SWOT-analyse wordt als uitgangspunt gebruikt voor 
het bereiken van het doel.  

1.3 Vraagstelling 
Wanneer naar bovenstaande doelstelling wordt gekeken, kan de volgende centrale vraagstelling 
worden geformuleerd: 

Wat zijn de kansen en bedreigingen, alsmede de voor- en nadelen van transformatie van 
kantoorpanden tot woningen, als oplossing voor de leegstandsproblematiek in steden? 

Om een zo volledig mogelijk antwoord te kunnen geven op bovenstaande hoofdvraag, is een aantal 
deelvragen opgesteld. Deze vormen de rode draad door de volgende hoofdstukken.  
- Welke oorzaken leiden tot leegstand? 
- Welke oplossingen worden er in de literatuur voor leegstand gegeven? 
- Welke aspecten zijn belangrijk bij transformeren? 
- Wat komt er (planologisch en juridisch) bij transformatie van kantoorpanden naar woningen, 

kijken? 
- Welke actoren zijn bij transformatieprocessen betrokken? 
- Welke problemen kunnen zich voordoen bij transformaties?  
- Hoe zijn reeds afgeronde transformatieprojecten verlopen? 

In de opstelling van de deelvragen is de gelaagde indeling van de thesis te zien. Allereerst wordt 
gekeken naar het algemene concept, vervolgens naar het bijzondere. De eerste vier algemene vragen 
komen in het theoretisch kader aan bod, de laatste, meer specifieke vragen in de methodologie en 
empirische analyse.  

1.4 Onderzoeksopzet 
Voor het behalen van de doelstelling van paragraaf 1.2 is zowel een theoretisch als een empirisch 
onderzoek nodig. In bijlage 1 wordt het bijbehorende onderzoeksmodel weergegeven, waarin 
duidelijk wordt gemaakt dat een combinatie van literatuurstudie over de leegstand en bijbehorende 
oplossingen, evenals een analyse van reeds uitgevoerde transformatieprojecten, nodig is. Het 
theoretisch onderzoek, dat aan bod komt in hoofdstuk 2, toont de beschrijving van een 
dataverzameling van boeken, tijdschriftartikelen, krantenartikelen en wetsartikelen in. In hoofdstuk 3 
wordt de methodologie van het onderzoek gegeven. De keuze voor een kwalitatieve 
onderzoeksmethode wordt verwoord en de SWOT-analyse wordt verduidelijkt. Tevens zullen de 
onderzochte casussen, evenals in het algemeen vaak voorkomende actoren worden uiteengezet. 
Hoofdstuk 4 geeft de analyse weer, na uitvoering van interviews met diverse actoren van 
verschillende gelijkwaardige projecten en bestudering van aanwezige rapporten en informatie. Tot 
slot zal in hoofdstuk 5 het onderzoek geconcludeerd worden aan de hand van de SWOT-analyse, om 
zo een antwoord te vormen op de centrale vraagstelling van paragraaf 1.3. 
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2 Theorie 
 

Om de analyse kracht bij te zetten is een juiste inbedding van de theorie noodzakelijk. In paragraaf 
2.1 wordt de theorie over de leegstandproblematiek en de daarbij behorende oplossingen, alsmede 
het transformatieconcept uiteengezet. Paragraaf 2.2 toont het daarop aansluitende conceptuele 
model. 

2.1 Theoretisch kader 
In de jaren zestig maakte de Nederlandse economie een sterke groei door en langzaamaan 
veranderde de industriële economie in een diensteneconomie (Van Gool, Jager & Weisz, 2001). Door 
deze verandering ontstond er een toename van de vraag naar commercieel vastgoed, dus naar 
gebouwen zonder woon- of maatschappelijke doeleinden. Dit leidde tot een forse stijging van het 
aantal noodzakelijke kantoorpanden in Nederland en de daaraan gekoppelde vraag naar 
kantoorruimte. Vanaf die tijd zijn overal in Nederland kantoren gebouwd. Met name de 
herkenbaarheid en het karakteristieke beeld van kantoorpanden, alsmede de sociale status van de 
buurt vormden de belangrijkste motieven voor de vele ontwikkelingen in de kantorensector (Ter Hart 
& Van Vlinsteren, 1982). De panden moesten dus niet alleen functioneel zijn, maar ook aanzien 
hebben. Echter, doordat gemeenten voornamelijk voor de uitstraling van het stadsbeeld 
projectontwikkelaars vroegen kantoren te bouwen, zonder eerst huurders te zoeken voor de panden, 
bleven overal in Nederland, zowel in de Randstad als in de periferie, veel panden leegstaan.  

Na tientallen jaren van uitbreiding, is er begin deze eeuw een depressie op de Nederlandse 
kantorenmarkt ontstaan, waardoor vraag en aanbod sterk uit evenwicht zijn gehaald (Gelinck, 2007). 
Vrij snel wordt door deskundigen vastgesteld dat deze leegstand groter en meer structureel is dan 
eerdere depressies. Omdat de kantorenmarkt nu aan twee kanten wordt geraakt, verwachten zij dat 
zelfs bij een aantrekkende economie, niet alle leegstand op de kantorenmarkt zal worden opgelost 
(DTZ Zadelhoff, 2012). Ondanks dat de vraag naar nieuwbouw blijft, neemt de totale vraag naar 
kantoorpanden af. Bovendien blijft de (her)huisvesting achter, omdat diverse organisaties kleiner 
worden. Het is in deze tijd dus extra belangrijk te weten waar en welke gebouwen aangepakt moeten 
worden om zowel het kwantitatieve, als het kwalitatieve evenwicht op de vastgoedmarkt te 
garanderen (GeoTax, 2012). Tevens heeft deze kennis als doel de voorraad zo goed mogelijk passend 
te maken op de feitelijke behoefte.  

Leegstandsproblematiek 
Leegstand van kantoorpanden is de in de afgelopen decennia altijd voorgekomen. Op de 
vastgoedmarkt wordt leegstand gedefinieerd als “het niet verhuurd zijn van voor verhuur 
aangeboden (kantoor)ruimte” (Van der Voordt, 2007). Hierbij kan het niet verhuurd zijn van panden 
zich in meerdere vormen en situaties voordoen. Hulsman en Knoop (1998) geven één van de vele 
indelingen van soorten leegstand: 
- Aanvangsleegstand: deze vorm is het minst invloedrijk en betreft ongeveer 1,5% van de totale 

voorraad en ontstaat wanneer een nieuw kantoorgebouw door een projectontwikkelaar wordt 
opgeleverd.  

- Frictieleegstand: type waarbij panden leegstaan om verhuisbewegingen op de kantorenmarkt 
mogelijk te maken. Hierbij wordt ongeveer 4,5% van de totale voorraad als normaal gezien, met 
als maximum 8%.  
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- Conjuncturele leegstand: het gevolg van conjunctureel veroorzaakte schommelingen in vraag en 
aanbod. Bij een stijgende conjunctuur, zal de markt deze leegstand opnemen.  

- Structurele, ofwel langdurige, leegstand: deze vorm is het meest invloedrijk. Hierbij staan 
kantoorpanden, die minimaal drie jaar geleden voltooid zijn, gedurende drie achtereenvolgende 
jaren leeg.  

Frictieleegstand en structurele leegstand zijn de termen die in de literatuur het meest worden 
gebruikt. Het rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), ‘Kantorenleegstand – 
probleemanalyse en oplossingsrichtingen’ (Zuidema & Van Elp, 2010) geeft aan dat een 
frictieleegstand van maximaal 8% normaal is in een gezonde kantorenmarkt. Zoals eerder al 
aangegeven, is de leegstand waar Nederland nu mee te kampen heeft van grotere en meer 
structurele aard. Structurele ofwel langdurige leegstand houdt in dat een kantoorpand langer dan 
drie jaar leegstaat (DTZ Zadelhoff, 2012). Echter, nu de leegstand op de kantorenmarkt toeneemt, 
wordt in de praktijk ook al van structurele leegstand gesproken, wanneer het leegstandspercentage 
hoger ligt dan de 8% die EIB beschrijft (VNG, 2011). Leegstand van een grotere omvang houdt 
namelijk bijna altijd een verliessituatie in. Bij structureel leegstaande panden zijn vaak duidelijke 
gebreken aanwezig. Het betreft panden, voornamelijk ontwikkeld in de laatste vier decennia, die 
weinig uitstraling hebben. Ook zijn slechte bereikbaarheid of parkeergelegenheid, alsmede 
tekortkomingen op bouwtechnisch gebied en wat betreft automatisering, veel voorkomende 
oorzaken voor langdurige leegstand. De verhuurkans is beduidend kleiner voor structureel 
leegstaande panden dan voor panden die minder lang worden aangeboden op de markt (DTZ, 2012).  

Leegstand is feitelijk een verspilling van de grond, waardoor eigenaren en gemeenten veel inkomsten 
mislopen (GeoTax, 2012). Ieder kantoorpand, bezet of leegstaand, staat voor een bepaalde prijs in de 
boeken, de boekwaarde. Deze boekwaarde is gebaseerd op de investeringen in het casco van het 
pand (R. Aalders, persoonlijke communicatie, 24-04-2012). Doordat deze dateert uit een bepaalde 
tijd, wijkt de boekwaarde vaak af van de reële waarde. De reële waarde van kantoorgebouwen wordt 
beïnvloed door marktveranderingen en ligt daardoor, zeker in deze tijd, vaak een stuk lager dan de 
boekwaarde. Wil een eigenaar zijn pand verkopen, zou dat dus tot verlies leiden. Een eigenaar heeft 
voornamelijk twee keuzes: enerzijds kan hij zijn pand verkopen en dus zijn verlies nemen, anderzijds 
kan hij wachten tot de markt aantrekt om zo zijn verlies te beperken. Nadeel van deze laatste optie is 
dat hij nog steeds kosten heeft voor het in stand houden van het gebouw (verwarming, beveiliging, 
enz.). Daarnaast loopt de eigenaar het risico dat zijn pand wordt gekraakt of lijdt onder vandalisme. 
Langdurige leegstand wordt daarmee dus enorm problematisch. Wanneer het structurele 
leegstandspercentage hoog is, is dit nadelig voor het huidig ruimte- en kapitaalgebruik, alsmede voor 
de ruimtelijke en economische ontwikkelingen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011)1. 

Niet alleen kunnen eigenaren en gemeenten door leegstand veel inkomsten verliezen, maar ook 
lopen zij het risico dat de omgeving verpauperd. De ruimtelijke ontwikkelingen mogen daarom ook 
niet uit het oog verloren worden, omdat het anders steeds meer moeite kost de leegstand te 
bestrijden. Wanneer niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan deze ontwikkelingen komen de 
betrokken partijen in een negatieve vicieuze cirkel terecht. Figuur 1 geeft deze cirkel, gemaakt door 
GeoTax (2012, p. 4), weer.  

                                                           
1 Wanneer in deze scriptie over leegstand wordt gesproken, wordt de langdurige ofwel structurele leegstand 
bedoeld.   
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Figuur 1 Vicieuze cirkel van ongewenste effecten 

 
De vicieuze cirkel laat zien dat er zonder ingrijpen een toename van meerdere ongewenste effecten 
plaatsvindt. Het is dus voor de betrokken partijen van groot belang ongewenste leegstand te 
reduceren en zelfs te voorkomen, om zo de vicieuze cirkel te doorbreken. 
 
Oplossingen 
In plaats van de geschatte 30 à 40 jaar voor de economische levensduur van kantoorgebouwen, 
worden de panden in Nederland gemiddeld slechts 14 jaar aangehouden (Hordijk en Teuben, 2006). 
De bestaande, achtergelaten panden voldoen niet meer aan de vraag wat betreft technologie, 
ruimtelijke indeling of aanzicht en blijken daardoor moeilijk verhuurbaar. Zoals Hulsmans en Knoop 
(1998, p. 2) dit krachtig samenvatten: “good buildings drive out bad buildings”. Voor deze 
achtergelaten, leegstaande kantoorpanden moet een oplossing gevonden worden. De nationale 
overheid laat hierbij de ruimtelijke ordening voornamelijk over aan gemeenten. Toch heeft zij wel 
een aantal maatregelen genomen (DTZ Zadelhoff, 2012). Zo moeten toekomstige vraag en aanbod in 
kaart worden gebracht, alsmede de mogelijkheden tot transformatie van kantoorruimte in pilot-
projecten worden bekeken. Ook moeten rijksdiensten bij huisvesting eerst leegstaande 
kantoorpanden overwegen, alvorens tot nieuwbouw wordt besloten.  
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Overheidsmaatregelen kunnen er wel voor zorgen dat in de toekomst relatief minder leegstand 
voorkomt, maar zullen het huidige leegstandspercentage nooit volledig kunnen terugdringen tot de 
alom geaccepteerde 4,5%. De oplossing zal dus gezocht moeten worden in een andere aanpak van de 
langdurig leegstaande kantoren. Op de vraag wat er dan met deze leegstand moet gebeuren, worden 
in de literatuur voornamelijk vier opties gegeven: 
- Niets doen 
- Upgraden 
- Transformeren 
- Slopen 

Welke oplossing de beste is, hangt met name af van twee factoren: de locatie en het pand (R. 
Aalders, 2010). De mate van geschiktheid van een locatie is onder andere afhankelijk van de sociale 
veiligheid, de bereikbaarheid en parkeergelegenheid. De mate van geschiktheid van een pand wordt 
niet alleen bepaald door de staat van het gebouw zelf, maar ook door de staat van het 
bouwtechnische gedeelte. Onderstaande tabel (tabel 1), gebaseerd op de persoonlijke communicatie 
met dhr. R. Aalders (24-04-2012), laat een handige matrix zien, om uit te zoeken wanneer welke 
oplossing het beste is.  

Tabel 1 Oplossingen leegstandsproblematiek 

Omdat in Nederland meer dan 14% van alle kantorenvoorraad leegstaat, is terughoudendheid met 
het bouwen van nieuwe panden noodzakelijk (M. Schultz van Haegen, 2011). De aandacht zal 
voornamelijk moeten komen te liggen op veranderingen in de al bestaande voorraad: slopen, 
upgraden en transformeren. Vanwege het eerder aangeduid kostenaspect, is voor veel 
kantoorgebouwen zowel blijvende leegstand als sloop geen optie (Gelinck, 2007). Het is daarom voor 
de hand liggend enkel de twee andere opties nader te bekijken. 

“Upgraden” van kantoorgebouwen betekent een waardetoevoeging aan het gebouw met als doel 
“het pand beter verhuurd te krijgen, minder operationele kosten te maken of een hogere opbrengst 
per vierkante meter te genereren” (Gelinck, 2007, p. 24). Uitgangspunt bij dit doel is, dat de functie 
van de gebouwen zo veel mogelijk blijft behouden. Het upgraden van panden kan op drie niveaus (zie 
bijlage 3): facelift, kantoorrenovatie en gebouwexploitatie. Een facelift en kantoorrenovatie kunnen 
op korte termijn gerealiseerd worden, de gebouwexploitatie gebeurt op langere termijn. Niet alleen 
de kansloze kantorenvoorraad kan worden geüpgrade, ook de redelijk verhuurde voorraad kan 
hiervoor in aanmerking komen, om zo afglijden naar de onderkant van de markt te voorkomen 

+                Locatie               - 

 
 

Upgraden 
 
 

 
 

Niets 

 
 

Slopen 
 
 

 
 

Transformeren 

 -                                                                            Pand                                                                        + 
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(Gelinck, 2007). “Transformeren” is een oplossing die enkel en alleen voor kansloze kantoorpanden 
kan worden gebruikt. Bij transformatieprojecten worden bestaande kantoorpanden namelijk 
omgevormd tot panden voor ander functiegebruik, bijv. wonen of opvang. De marktmogelijkheden 
voor transformaties zijn weliswaar gering (zie bijlage 1), maar met het transformeren van 
kantoorpanden tot woningen kan een oplossing geboden worden om zowel de langdurige leegstand 
van kantoorpanden, alsmede het woningtekort terug te dringen.  

Transformeren 
In deze analyse wordt met transformatie een herbestemming van kantoren naar andere 
gebruiksfuncties bedoeld. Vaak wordt naar een oplossing gezocht, waarbij slechts één functie wordt 
toegepast, zoals ‘wonen’. Ongeveer 25% van de leegstaande kantoorgebouwen wordt als kansrijk 
gezien voor een dergelijke transformatie (Bouwmeester, 2006). Vooral verouderde kantoorpanden 
aan de rand van de bestaande woongebieden, met name in de stadscentra, lenen zich voor 
transformatie van kantoren tot woningen. Voor kantoorhoudende bedrijven zijn deze panden niet 
meer interessant; voor makelaars en woningcorporaties, met als doel woonruimte creëren, des te 
meer. De woningmarkt kan de niet-alledaagse objecten goed gebruiken en de kantorenmarkt is 
gebaat bij het reduceren van overbodige vierkante meters.  

Transformatie kan dus als een tussenweg dienen om de vraag naar woningen en het aanbod van 
kantoorpanden dichter bij elkaar te brengen. Figuur 2, gebaseerd op een schema van T. van der 
Voordt (2007, p. 18), laat deze afstemming zien en toont welke aspecten bij een onderzoek naar 
transformaties komen kijken. 

Figuur 2 Transformatie voor betere afstemming van vraag en aanbod 

 

Onderstaand komen de verschillende onderzoeksaspecten aan bod. Het functionele 
onderzoeksaspect duidt op de vraag: is het gebouw voor de nieuwe functie “wonen” geschikt? 
Markt-, locatie-  en pandkenmerken spelen in dezen een grote rol. Alvorens andere aspecten worden 
bekeken, moet de vraag positief kunnen worden beantwoord. Het technische vraagstuk houdt vooral 
rekening met de vraag: wat zijn de bouwkundige mogelijkheden van het kantoorgebouw? Hierbij 
wordt vooral nagekeken wat behouden kan blijven van een gebouw en wat aangepast of vervangen 
zal moeten worden. Bij het culturele onderzoeksaspect is de vraag wat van deze aanpassingen mág 
worden aangepast: zijn er cultuurhistorische elementen aanwezig? Het financiële plaatje is ook een 
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belangrijk aspect: zijn de baten hoger dan de kosten? Hoeveel levert transformatie op voor 
investeerders, beleggers en andere bedrijven? Voor veel partijen is het financiële aspect het meest 
bepalend om te beslissen mee te werken aan een transformatieproject. Het juridische vraagstuk leidt 
met name tot de vraag: past de gewijzigde nieuwe functie binnen de wet- en/of regelgeving? Tot slot 
wordt bij het organisatorische aspect met name bekeken welke partijen bij een transformatie 
betrokken zijn of moeten worden. Al deze thema’s moeten bij ieder transformatieproject en zeker bij 
transformatie van kantoren tot woningen, telkens opnieuw worden doorlopen.  

Om er zorg voor te dragen dat alle thema’s ook daadwerkelijk worden meegenomen bij de 
overweging tot transformeren, wordt in de praktijk door verschillende marktpartijen gebruik 
gemaakt van de transformatiepotentiemeter. Op een doelmatige en systematische manier kan 
volgens deze meter worden vastgesteld of een leegstaand kantoorpand genoeg kans van slagen 
heeft als getransformeerd wooncomplex (Geraedts & Van der Voordt, 2003). De meter is een 
hulpmiddel  met vetocriteria en graduele criteria, waarmee onderzocht kan worden welke 
kenmerken van zowel de locatie als het gebouw, voordelig of niet voordelig zijn voor een succesvolle 
transformatie. In figuur 3 zijn de, voor de vraagzijde, relevante aspecten voor de locatie en het 
gebouw, gebaseerd op de literatuur van T. van der Voordt (2007, p. 383), onder elkaar gezet.  

Figuur 3 Relevante aspecten voor locatie en gebouw 

Locatie (woonomgeving) Gebouw (woningen) 
1. Representativiteit 1. Woningtype 

a. Aard van de bebouwing 2. Ontsluiting 
b. Sociaal imago 3. Woninggrootte 
c. Levendigheid a. Aantal vertrekken 
d. Groenkarakter b. Woonkamer 

2. Voorzieningen c. Keuken 
a. Winkels d. Slaapkamers 
b. Horeca e. Sanitaire ruimten 
c. Scholen f. Bergruimte 
d. Bank/postkantoor  4. Indeling van de woning 
e. Medische voorzieningen 5. Uitrustingsniveau 
f. Recreatieve voorzieningen 6. Buitenruimte 

3. Bereikbaarheid openbaar vervoer 7. Uitzicht en inkijk 
a. Afstand tot bushalte 8. Milieuaspecten 
b. Frequentie en tijden a. Verwarming 
c. Afstand tot tram of metro b. Ventilatie 
d. Frequentie en tijden c. Geluid 
e. Afstand tot treinstation d. Bezonning en daglicht 
f. Frequentie en tijden e. Energieverbruik 

4. Bereikbaarheid per auto f. Materiaalgebruik 
a. Afstand tot snelweg 9. Algemene voorwaarden 
b. Verkeersdoorstroming a. Toegankelijkheid 
c. Parkeergelegenheid b. Veiligheid 

 
 
 
 
 

c. Veranderbaarheid 
d. Adequaat beheer 

10. Kosten 
a. Koopsom/huurprijs 
b. Bijkomende kosten 
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Transformatie van kantoorpanden tot woonruimten is alleen zinvol als de woningen voorzien in de 
behoeften, zoals aangegeven in de vorige figuur (figuur 3). Het aanbod zal op de vraag naar de juiste 
locatie en het geschikte gebouw moeten aansluiten. De transformatiepotentiemeter test of dit 
inderdaad het geval is. Voordat de actoren deze meter kunnen gebruiken, dienen ze eerst de 
leegstaande kantoorpanden in kaart te brengen (Geraedts & Van der Voordt, 2003). De eerste stap 
om de transformatiepotentie te meten is het maken een quick scan (een vragenlijst waarmee snel en 
weinig arbeidsintensief een aantal criteria worden getoetst) op basis van acht vetocriteria 
onderverdeeld in vier deelaspecten: markt, gebouw, locatie en organisatie. Een vetocriterium houdt 
in dat wanneer aan een criterium wordt voldaan, een No Go wordt gegeven voor de beoogde 
transformatie. De tweede fase binnen het meten van de omzettingspotentie betreft het maken van 
een quick scan op basis van een zevental graduele criteria. Deze geven een nauwkeuriger beeld van 
de transformatiepotentie, omdat de aparte beoordeling van een criterium niet tot de goed- of 
afkeuring van een kantoorgebouw leidt, maar door het totaal aan criteria, tot een onderscheidend 
beeld van de potentie van een pand. De volgende stap is de balans opmaken van de 
transformatieklasse van het kantoorpand in kwestie. De klasse wordt bepaald door waardering in 
termen van zeer slecht tot zeer goed transformeerbaar en wordt uitgedrukt in een totaalcijfer. Ook 
na deze stap kan een No Go worden gegeven. Als het pand daarentegen wel geschikt blijkt, volgen 
twee stappen van verdieping en verbreding van de transformatiepotentiemeter. In de vierde fase 
wordt de financiële haalbaarheid getoetst, welke voornamelijk afhankelijk is van de aankoopprijs, de 
staat van onderhoud, de omvang, de aanpasmogelijkheden, evenals de capaciteit van het pand voor 
het creëren van woonruimte. Ook worden de beoogde huur- of verkoopopbrengsten na de 
verbouwing meegenomen in deze toetsing. Blijkt het plan financieel niet haalbaar, dan krijgt het een 
No Go toegewezen. Indien de financiële haalbaarheid groot is, kan de laatste stap worden 
ondernomen: het maken van een checklist voor de risico’s van de planvorming. Het is namelijk 
belangrijk op de hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende risico’s of problemen. Na het opstellen 
van deze checklist, kan het transformatieproces van start gaan. In tabel 2 worden ter verduidelijking 
de vijf stappen nog eens schematisch weergegeven (Van der Voordt, 2007, p. 386). 

Tabel 2 Stappenplan transformatiepotentie 

Stap Actie Niveau Resultaat 
Stap 0 Inventarisatie marktaanbod 

leegstaande kantoren 
Voorraad Inzicht in waar leegstaande 

kantoren staan 

Stap 1 Quick scan: eerste verkenning 
Beoordeling gebouw met vetocriteria 

Locatie  
Gebouw 

Snelle selectie van kantoren; wel 
of niet geschikt voor nader 
onderzoek; Go / No Go 

Stap 2 Quick scan: haalbaarheidscan 
Beoordeling gebouw met graduele 
criteria 

Locatie 
Gebouw 

Oordeel over de 
transformatiepotentie van 
kantoorgebouw 

Stap 3 Quick scan: bepaling 
transformatieklasse 

Locatie 
Gebouw 

Transformatieklasse van 
kantoorgebouw; Go / No Go 

Stap 4 Scan financiële haalbaarheid Gebouw Inzicht in financiële haalbaarheid; 
Kosten/batenanalyse; Go / No Go 

Stap 5  Checklist risico’s planvorming Locatie 
Gebouw 

Transformatie plan Go / No Go 
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Door het meermaals toepassen van de transformatiepotentiemeter door verschillende bedrijven, is 
gebleken dat het transformatieperspectief van het bestaande kantooraanbod hoofdzakelijk afhangt 
van drie factoren: de leegstandsduur, de oorzaak van de leegstand en het gemeentelijk beleid (Van 
der Voordt, 2007). De huidige eigenaar is sneller bereid tot transformatie over te gaan, wanneer zij 
kantoorpand langdurig leegstaat. De kantooreigenaar is ook sneller geneigd tot transformeren 
wanneer zowel de marktontwikkelingen als de locatie- en gebouwcriteria dit mogelijk maken. De 
omzetting van kantoorfunctie naar woonfunctie ligt ook voor de hand, wanneer het leegstaande 
kantoorgebouw in een gemeentelijk voorkeursgebied is gelegen. Het gemeentelijk belang wordt 
immers door het transformatie project gediend.  

De transformatieprojecten passen niet alleen binnen het gemeentelijk beleid, maar ook binnen het 
Rijksbeleid. Ze sluiten goed aan op de Nota Ruimte (2004), waarin het beleid van het Rijk gericht op 
‘krachtige steden’, is vastgelegd (VNG, 2011). Zo schrijft het ministerie van Wonen, Wijken en 
Integratie in de begroting van 2011 (p. 1): “Krachtige steden zijn belangrijk voor de economische 
ontwikkeling van Nederland en voor de sociale stijging van burgers. Wanneer steden onvoldoende 
functioneren, kan dit de welvaart en het welzijn van alle burgers in het gehele land schaden”. 
Leegstand stagneert het functioneren van een stad en de economische ontwikkeling binnen die stad. 
Transformatieprojecten kunnen ervoor zorgen dat burgers worden ondergebracht in betaalbare 
woningen en dat verloedering door leegstand wordt tegengegaan of verdwijnt. Een ander voordeel 
van transformatieprojecten is dat deze leiden tot  veel besparing van de kosten voor het 
bouwmateriaal. De ruwbouw van het pand (de fundering en de romp, maar vaak ook de gevels en 
trappenhuizen) hoeft niet opnieuw te worden gebouwd (VNG, 2011). Met name daardoor zijn de 
ontwikkel- en bouwtijd vaak een stuk korter. Doordat de gebouwen reeds bestaan, zal bezwaar van 
omwonenden in de meeste gevallen beperkt zijn of achterwege blijven. Hieruit ontstaat een derde 
voordeel: omwonenden zullen in de meeste gevallen zelfs opgelucht zijn dat de gebouwen op een 
passende wijze worden bezet, waarmee kraken, onveiligheid en verloedering zal worden voorkomen. 
Een bijkomend vierde argument vóór transformaties is dat woningen in voormalige kantoorpanden, 
vanwege bijzonderheden als een grote ingang, mooi trappenhuis of hoge verdiepingen, extra 
aantrekkelijk kunnen zijn. Ook kunnen transformaties voordelig zijn omdat de woningbouwlocaties 
de komende jaren steeds duurder zullen worden, omdat er nagenoeg geen grote goedkope 
uitleglocaties meer zijn (VROM-raad, 2009). Tot slot kan juist door het bouwvolume bij 
kantorentransformaties makkelijk een mix van functies en een dynamische leefomgeving worden 
gerealiseerd (Van der Voordt, 2007).  

Naast de vele voordelen die transformatieprojecten met zich meebrengen, zitten er voor 
verschillende actoren ook nadelen aan. Deze nadelen zijn voornamelijk van financiële aard. De 
boekwaarde blijft op het pand rusten en tijdens de leegstand vindt rentebijschrijving plaats, ook al 
staat een kantoorpand langdurig leeg. Aan kantoren verdienen beleggers altijd meer dan aan 
woningen. “Ook al wordt de financiële kloof in de praktijk steeds kleiner, transformatie maakt het 
boekwaardeverlies pijnlijk zichtbaar” (VNG, 2011, p. 5). Echter, de langdurige leegstand van een 
pand, vermindert de huurinkomsten. Met deze afnemende kans op huur, neemt ook de hoogte van 
de financiële drempels af. Niet alleen voor beleggers, maar ook voor ontwikkelaars is de keuze voor 
een transformatieproject moeilijk. De indeling van kantoorgebouwen is niet altijd geschikt voor 
woningen. Ook het voorzieningenpakket wijkt vaak af. Zo zullen meestal extra voorzieningen voor 
licht, water, lucht, energie en logistiek moeten worden geplaatst, evenals voorzieningen voor 
brandveiligheid en bouwkwaliteit. Om alles te kunnen realiseren, zal ook de gemeente moeten 
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meewerken of zelfs op een transformatie moeten aandringen. Wat transformaties ook moeilijk 
maakt, is dat iedere functie of functieverandering op de grondmarkt, eigen factoren en actoren 
heeft, die de werking van de grondmarkt beïnvloeden (VROM-raad, 2009).  Echter, in Nederland 
raken de deelmarkten binnen de grondmarkt meer verweven. Dit komt enerzijds doordat de grond 
steeds vaker als multifunctioneel bestemd wordt en anderzijds komt dit doordat in steeds meer 
projecten diverse functies aan elkaar worden gekoppeld. Deze verwevenheid van functies zorgt er 
dus voor dat een transformatieproces sneller en soepeler verloopt. 

Gesteld kan worden dat transformaties van kantoren tot woningen, complexe processen zijn die op 
velerlei gebieden de nodige aandacht eisen. Een transformatieproces kost namelijk veel geld en vergt 
tijd, een goede organisatie, een deugdelijke voorbereiding en veel aandacht voor kwaliteit. In tabel 3 
zijn de meest relevante punten, naar literatuur van Van der Voordt (2007, p. 324), schematisch 
weergegeven. 

Tabel 3 Transformatieaandachtspunten 

 Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit 

Initiatief Hogere 
investering dan 
nieuwbouw 
*Bouwkundige 
opname 
*Inmeten be-
staande situatie 

Moeizamer 
traject 
*Andere 
fasering 
initiatieffase 
*Intensieve 
samenwerking 
partijen 
*Selectie 
bouwmanager 
en architect 
 

Voortraject duurt 
langer: 
voorbereidings-
tijd van invloed 
op proces 

Verzamelen 
info over 
bestaand 
gebouw 
*Bouwkundige 
opname  
*Inmeten 
pand 

 

Definitie Invloed 
investering op 
voorbereiding 
op proces 
*Haalbaarheids-
onderzoeken 
*Bouwkundige 
opnamen 
*Inmeet-
werkzaamheden 
 

Adviseurs 
eerder 
inschakelen dan 
gebruikelijk bij 
nieuwbouw 

Vastleggen te 
slopen 
onderdelen 
*Handhaven  
*Slopen 
*Vervangen 

 Invloed 
kwaliteit 
bouw-
kundige 
opname op 
budgetten 

Ontwerp Ander proces 
dan bij 
nieuwbouw 
*Eerder 
adviseurs 
inschakelen 
*Intensievere 
samenwerking 
tussen adviseurs 
 

Ontwerpen 
partijen 
*Met dezelfde 
uitgangspunten 
*Met dezelfde 
informatie 
*Kennis oude 
gebouwen en 
bouwstijlen 

  Kwaliteit 
ontwerp 
afhankelijk 
van:  
*Invloed 
inmeten op 
kwaliteit 
maatvoering 
ontwerp 
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Voor-
bereiding 

Post onvoorzien 
opnemen in 
bouwbegroting 

 Materialiseren en 
bemonstering 
kost meer tijd dan 
bij nieuwbouw 
*Aansluiten op 
huidige situatie 
en kwaliteitseisen 
 

Schrijven 
sloopplannen, 
nieuwbouw-
plannen en 
plannen voor 
bestaande 
gebouwdelen 

Invloed 
bouw-
kundige 
opnamen 

Realisatie Omgaan met 
onvoorziene 
omstandig-
heden 
*Arbeids-
intensief 
*Begrotings-
beïnvloeding 

Eerder denken 
aan afbouw, 
moeizamer 
traject: 
*Omgaan met 
onverwachte 
zaken 
*Andere 
fasering 
afbouwfase 
 

Onvoldoende 
omstandigheden  
beïnvloeden 
planning 
Fasering: 
*Korte 
ruwbouwfase 
*Lange 
afbouwfase 

Alle partijen 
informeren 
over 
wijzigingen 
*Maatvoering 
*Afwijkingen  
*Gebreken 

Invloed 
kwaliteit 
inmeten op 
uitvoering 
en 
onvoorziene 
omstandig-
heden  

Naast de aandachtspunten weergegeven in tabel 3, is bij de transformatie van kantoren tot 
woningen vaak nog een ander aspect van belang: de monumentwaardigheid. Dit begrip kan een 
grote rol spelen bij het maken van de keuze tussen transformeren van bestaande bouw of slopen 
omwille van nieuwbouw (R. Aalders, persoonlijke communicatie, 24-04-2012). (Kantoor)panden die 
qua typologie, technologie of materiaalgebruik zeldzaam zijn in Nederland, moeten om die reden  
worden beschermd. Een pand kan als monument aangewezen worden, volgens de Monumentenwet 
(1988). Wanneer het kantoorgebouw dan op de (culturele) erfgoedlijst wordt gezet, mag het niet 
gesloopt worden en moeten aanpassingen aan de bestaande plannen met de gemeente overlegd 
worden (J. Kautz, persoonlijke communicatie, 24-05-2012). 

Juridische procedure 
Niet alleen bij monumentale panden moeten wetten worden nageleefd. “Bij iedere 
functieverandering gelden verschillende regels en randvoorwaarden ten aanzien van bouw, 
bestemming en fiscaliteit” (Bouwmeester, 2006, p. 16). In een bestemmingsplan, opgesteld door de 
gemeenteraad, is vastgelegd welke functies toebehoren aan een bepaalde locatie. Bestemmingen als 
“wonen” en “kantoren” zijn daarin de onderscheiden functies. Hierdoor is voor transformatie van 
kantoorpanden tot woningen, meestal een bestemmingswijzing nodig. In hoofdstuk 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening (2008) staat precies omschreven hoe en door wie een dergelijke wijzing kan 
worden gerealiseerd. Zo kan worden gekozen voor een tijdelijke herbestemming2, maar veelal wordt 
voor transformaties gekozen voor een definitieve herbestemming. Artikel 3.6.1a geeft aan dat het 
college van Burgemeester en Wethouders een bestemmingsplan kan wijzigen3. De 
belanghebbenden, voornamelijk omwonenden, hebben inspraak en kunnen bezwaar maken op het 

                                                           
2 Art. 3.2 (Wro): Bij een bestemmingsplan kunnen voorlopige bestemmingen worden aangewezen en met het 
oog hierop voorlopige regels worden gegeven. Een voorlopige bestemming geldt voor een daarbij te stellen 
termijn van ten hoogste vijf jaar. 
3 Art. 3.6.1a (Wro): Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat met inachtneming van de bij het plan te 
geven regels: burgemeester en wethouders binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen 
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beoogde plan4. Zoals eerder in deze paragraaf aangegeven, zullen de bezwaren mogelijk beperkt 
blijven, omdat het bouwvolume reeds bestaat en slechts de functie van het gebouw wijzigt. 
Bovendien is men veelal blij dat er iets wordt ondernomen tegen de leegstand. Om dezelfde 
procedure in de toekomst te voorkomen, kunnen gemeenten kiezen voor een multifunctionele 
bestemming (Bouwmeester, 2006). Zo kan het gebouw (gedeeltelijk) dienen als kantoorruimte, maar 
ook als woon- of activiteitenruimte.  

2.2 Conceptueel model 
Na beschrijving van de theorie, wordt in figuur 4 het conceptueel model weergegeven, dat de rode 
draad vormt van het onderzoek. 

 

Figuur 4 Conceptueel model 

 

Het onderzoek “transformaties van kantoren tot woningen” kent vier aandachtspunten, waarnaar 
tijdens het onderzoek telkens wordt teruggekoppeld: 
- Voordelen van transformeren; 
- Nadelen van transformeren; 
- Kansen voor transformeren; 
- Bedreigingen voor transformeren. 

                                                           
4 Art. 3.6.4 (Wro): Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent een 
voorgenomen nadere eis als bedoeld in het eerste lid naar voren te brengen. 



15 
 

3 Methodologie  
 

In dit hoofdstuk wordt in de paragraaf 3.1 uitvoerig beschreven welke methode wordt gebruikt voor 
het empirisch onderzoek van de scriptie. In paragraaf 3.2 worden vervolgens de belangrijkste actoren 
met hun doelen, relaties, belangen en machtmiddelen wat betreft transformaties van kantoren tot 
woningen, op een rijtje gezet. 

3.1 Onderzoeksmethode 
Om de transformatieprojecten in deze analyse goed te kunnen analyseren is een kwalitatief 
onderzoek nodig. Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven, worden twee casussen behandeld in dit 
onderzoek. De steekproefkeuze is hierbij strategisch: er is bewust gekozen voor deze casussen en de 
betreffende onderdelen per casus, die intensief worden waargenomen. Er moet hiertoe 
verschillende gesprekken worden gevoerd met diverse actoren om tot een goede analyse te komen. 
Voor het onderzoek worden geen data of scores bekeken, maar worden enkel literaire teksten 
gebruikt, bestaande uit wetenschappelijke artikelen en wetsartikelen, alsmede boeken en 
krantenberichten. Het gaat hier namelijk om de handelingen van actoren (weergegeven in paragraaf 
3.2), alsmede de wetten en regels voor transformeren. Beide onderwerpen, evenals hun verhouding 
tot elkaar, zijn niet in cijfers uit te drukken, aangezien het om standpunten gaat.  De doelstelling van 
het onderzoek komt neer op het interpreteren en vergelijken van de uitkomsten van het onderzoek. 
Om de effectiviteit van transformatieprojecten te kunnen bepalen is dus dit diepgaand onderzoek 
nodig.  

De tabel in bijlage 2 laat zien dat een kwalitatief onderzoek de beste methode is om tot het gewenste 
resultaat te komen. Wanneer een kwalitatief onderzoek nodig is, wordt veelal gebruik gemaakt van 
een case study. Een case study staat bekend om een klein aantal onderzoekseenheden, veel te 
bestuderen eigenschappen, een natuurlijke omgeving, observaties en het afnemen van open 
interviews en metingen over een lange periode (J. Vennix, 2006). Door twee of meer casussen met 
elkaar te vergelijken, wordt de samenhang per bijzondere casus duidelijker, wat kan leiden tot 
nieuwe visies.  

Transformaties vinden overal in Nederland plaats en kennen herbestemmingen naar veel 
verschillende functies. Om een perfecte analyse van transformeren te maken, zouden veel projecten 
moeten worden bekeken op diverse locaties en van verschillende omvang. Deze intensieve 
onderzoeksmethodiek, waarvoor veel actoren geïnterviewd moeten worden, in relatie tot het korte 
tijdsbestek waarbinnen de analyse afgerond dient te zijn, maken het niet mogelijk een dergelijk 
volledige analyse uit te voeren. Daarom is gekozen voor het bestuderen van twee vergelijkbare 
afgeronde transformatieprojecten in het centrum van een stad, één in de Randstad en één in de 
periferie: respectievelijk “Wilhelminastaete” in Diemen (foto 1) en “De Grote Enk” in Arnhem (foto 
2). Deze onderzoekseenheden zijn gekozen, omdat de leegstandsproblematiek in beide regio’s 
uiteenlopend van aard is. Voor het onderzoek was dit onderscheid van meer belang de grootte van 
de projecten of de stad waar ze gesitueerd waren. In die zin is de keuze van de onderhavige 
projecten willekeurig. Andere vergelijkbare projecten zouden voor dit onderzoek evenzeer bruikbaar 
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zijn. Déze projecten zijn echter opgevallen, doordat ze beide de Nationale Renovatieprijs5 hebben 
gewonnen, een als belangrijk erkende integrale prijs op de vastgoedmarkt. Het is de bedoeling een 
uiteenzetting te geven van transformatieprojecten in het algemeen, zonder de oplossing 
“transformeren” met de verkregen uitkomsten te generaliseren.  

Foto 1 Wilhelminastaete               Foto 2 De Grote Enk 
  

 
 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van beide projecten en om de representativiteit van de 
empirische analyse te vergroten, is naast het lezen van de rapporten, gekozen voor open interviews 
met vier actoren6:  
- de opdrachtgever: deze heeft mede besloten om te transformeren en kan dus veel vertellen 

over de redenen hiervoor, alsmede over de aantrekkelijkheid van het project; 
- de gemeente: deze actor is vooral bekend met de regels en wettelijke procedure en kan dus 

vertellen hoe het voorafgaande proces alsook het transformatieproces zijn verlopen en waar 
men tijdens het proces op problemen is gestuit; 

- de makelaar: deze is verantwoordelijk voor de verkoop van de huidige woningen en kan dus 
aantonen of er genoeg vraag is naar getransformeerde woningen.  

- de Vereniging van Eigenaren: deze actor staat in contact met de bewoners en kan dus laten zien 
of de bewoners tijdens het wonen en dus na het transformatieproces op problemen zijn gestuit 
en zij kan ook vertellen wat het gevoel van de bewoners is bij het wonen in een voormalig 
kantoorgebouw.  

Door middel van open interviews ontstaat de mogelijkheid tot interactie met de respondent en 
mogen meningen geïnterpreteerd worden (J. Vennix, 2006). Om betekenisvolle visies te krijgen op de 
situatie, is het goed de vragen op voorhand te zenden naar de desbetreffende actoren. Zo wordt 
voorkomen dat de respondenten te zeer afwijken van het onderwerp en kan het interview beter 
gestuurd worden naar de leegstandsproblematiek en het transformeren van kantoren to woningen. 
Doordat het onderzoek veelal uit de mening van de betrokken partijen bestaat zijn gegevens niet 
altijd te bewijzen en is de verhouding tussen subjectiviteit en objectiviteit wellicht wat scheef. De 
korte periode waarin het onderzoek moet plaatsvinden, maakt dat de kwalitatieve methode wel de 
                                                           
5 Bij uitreiking van de Nationale renovatieprijs wordt gekeken naar maatschappelijke en culturele waarde, 
duurzaamheid, functionele kwaliteit, economische aspecten, innovatie en technische uitvoering. Doel van deze 
prijs is het bevorderen van de kwaliteit van renovatie, transformatie en gebiedstransformatie.  
6 In bijlage 4 is de respondentenlijst per casus te zien en in bijlage 5 toont de interview-guide die is voorgelegd 
aan de respondenten.  

http://www.nationalerenovatieprijs.nl/data/assets/images/2116.jpg
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meest relevante methode is. Dat door deze geringe tijd slechts twee casussen worden onderzocht, 
leidt tot een beperkt, maar wel compact en daardoor duidelijk, onderzoek.  

SWOT-analyse 
Om met de gevonden informatie, via literatuur en interviews, de onderzoeksvraag zo goed mogelijk 
te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van een SWOT-analyse. Het Engelse letterwoord 
SWOT is de afkorting voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De SWOT-analyse geeft 
een samenvatting van sterke en zwakke kanten, alsmede de kansen en de bedreigingen voor een 
project. De vaststelling van de SWOT-analyse is belangrijk voor een onderzoek, omdat elke effectieve 
aanpak voor een project op sterke punten zal bouwen, van de kansen zal profiteren, zwakheden 
probeert te overwinnen en bedreigingen probeert te minimaliseren (Bryson, 1988). Onderstaande 
tabel (tabel 4), gebaseerd op het artikel van Bryson (1988), vat deze analyse duidelijk samen. 

Tabel 4 SWOT-analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na beschrijving van de theorie en empirie wordt bovenstaande tabel in de conclusie nader ingevuld 
met de onderzoeksresultaten van deze thesis. Met deze informatie kunnen daarna de volgende vier 
vragen beantwoord worden (Bryson, 1988):  

- Hoe kunnen de sterke kanten worden gebruikt om voordelen te halen uit de kansen?  
- Hoe kunnen de zwakheden, die voorkomen dat voordelen kunnen worden gehaald uit de 

kansen, worden overwonnen? 
- Hoe kunnen de sterke kanten worden gebruikt om de hoeveelheid en de impact van 

bedreigingen te verminderen?  
- Hoe kunnen de zwakheden, die de bedreigingen zullen verwezenlijken, worden bestreden? 

3.2 Actorenanalyse 
Een actor is ieder individu dat of iedere organisatie die op de een of andere manier bij het 
beleidsproces is betrokken (Veenman, 2000). De kantorenmarkt in Nederland wordt geleid door veel 
actoren. Deze markt bestaat namelijk uit verschillende deelmarkten: de gebruikersmarkt, de 
beleggersmarkt, de ontwikkel- en bouwmarkt, alsmede de uitgiftemarkt door gemeenten (R. Aalders, 
2010). De actoren zijn dan ook op verschillende manieren verbonden met transformatieprojecten op 
de kantorenmarkt en veelal met verschillende doelen en belangen (Hulsman en Knoop, 1998). Het 
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doel van een actorenanalyse is een kader voorhanden te hebben waarbinnen de sociale dimensie van 
actoren kan worden beschreven en uitgewerkt (Enserink et al., 2004). De functie van deze analyse is 
het gedetailleerd beschrijven van het sociale systeem waarbinnen de bij de vraagstukken betrokken 
actoren zich bewegen. In deze methodologie is het nuttig, middels een actorenanalyse, een 
duidelijke uiteenzetting te geven van de belangrijkste betrokken partijen, omdat de partijen los van 
elkaar amper kunnen opereren. Ze hebben elkaar en elkaars machtsmiddelen nodig en dienen op de 
hoogte te zijn van elkaars belangen (Veenman, 2000).  

Naar aanleiding van het dictaat van Enserink, Koppenjan en Thissen (2004) is in dit hoofdstuk een 
dergelijke analyse opgesteld, met eerst in tabel 5 een samenvatting. De actoren die in de literatuur 
het vaakst als betrokken partij bij transformatieprojecten worden genoemd, zijn in dit hoofdstuk 
opgenomen. De lijst is echter niet onuitputtelijk. 

Tabel 5 Actorenanalyse 

Actor Doel Relaties Belangen Machtsmiddelen 
Eigenaar(-
gebruikers) 

Panden bezetten, 
winst 

Overheden 
Huurders 
Kopers 

Zo min 
mogelijk verlies 

Bezit pand 
Eigendomsrecht 
Geld 

Rijksoverheid Ruimte beter 
benutten 

Alle betrokken 
partijen 

Betere 
marktwerking 
door 
bemoeienis 

Wet- en 
regelgeving 
Subsidies 
Geld 

Gemeenten Ruimte beter 
benutten 

Alle betrokken 
partijen 

Imago en 
veiligheid 
behouden 

Wet- en 
regelgeving 
Subsidies 
Geld 

Projectontwikkelaars Project creëren, 
winst 

Overheid 
Afnemers 

Taken 
vakbekwaam 
uitoefenen 

Geld 
Plaats op de 
markt 

Woningcorporaties Woongelegenheid 
creëren 

Overheden 
Huurders 

Taken duidelijk 
vaststellen 

Geld 
Plaats op de 
markt 

Bewoners Woning naar 
wens creëren 

Makelaar / 
woningcorporatie 

Cultureel 
erfgoed 
behouden 

Proteststem 
Participatie 

Omwonenden Verbetering van 
de leefomgeving 

Gemeente 
 

Eigen 
woongenot 

Proteststem 
Participatie 

Eigenaar 
Een transformatieproject met betrekking tot een gebouw begint bij de mening van de eigenaar 
(Hulsman & Knoop, 1998). Hij is als enige actor echt verantwoordelijk voor het pand, de overige 
actoren zijn meer betrokken bij deinvulling van het pand, de locatie en de omgeving. De eigenaar 
beslist of zijn pand wel of niet wordt veranderd. Vaak wacht een eigenaar eerst op marktwijzigingen 
of wordt het pand te koop gezet, alvorens wordt besloten het object van functie te doen veranderen. 
De keuze die de eigenaar maakt, wordt voornamelijk gestuurd door zijn rol op de kantorenmarkt en 
door financiële afwegingen. Tot de jaren ’80, waren veel kantoren eigendom van de gebruiker. Zo 
had het bedrijf Philips bijvoorbeeld zijn eigen kantoor (E. van der Krabben, persoonlijke 
communicatie, 25-04-2012). De afgelopen 30 jaar is dat helemaal veranderd, omdat een 
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kantoorpand een interessant beleggingsobject bleek. Hierdoor werd een steeds groter deel op de 
kantorenmarkt, nu 70% van alle kantoorgebouwen, eigendom van institutionele beleggers: 
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze partijen beleggen in kantorenvastgoed om 
daar een rendement uit te halen. De vraag die steeds opnieuw van belang is voor beleggers: moeten 
wij wel of niet beleggen in een transformatieproject (Van der Voordt, 2007). De beleggers zijn wel 
geïnteresseerd in de doelstellingen van andere actoren, maar hebben zelf als voornaamste 
doelstelling het maken van winst. De gebruiker is voornamelijk de partij op de kantorenmarkt die 
bepaalt welke eisen aan een pand gesteld worden (Korteweg, 2002). Een eigenaar ziet een 
kantoorgebouw niet als een gebruiksobject, maar als een financieel object (R. Aalders, persoonlijke 
communicatie, 24-04-2012). Als mens kijk je naar een dergelijk kantoorgebouw als ruimte, voor 
eigenaren is hetzelfde gebouw geld, een belegging. Zowel beleggers als gebruikers hebben bij 
transformatie van kantoorpanden tot woningen dus vooral financiële belangen. Het probleem 
rondom de boekwaarde (zie hoofdstuk 2), zorgt er voor dat de eigenaar leegstaande panden wil 
blijven benutten. De machtsmiddelen die eigenaren hebben zijn het bezit van het pand, het daarmee 
samengaande eigendomsrecht en geld. In samenwerking met overheden op voornamelijk financieel 
gebied, kan een eigenaar makkelijker een transformatie verwezenlijken. Een goed contact met 
(potentiële) huurders of kopers maakt de keuze voor een transformatieproces eenvoudiger. 

Rijksoverheid 
Ten opzichte van andere deelmarkten binnen de grondmarkt heeft de Rijksoverheid zich lange tijd 
niet met de kantorenmarkt bemoeid. Dat heeft mede geleid tot de huidige situatie van veel 
leegstaande kantoorpanden en problemen met kantoorlocaties (E. van der Krabben, persoonlijke 
communicatie, 25-04-2012). Binnen de Rijksoverheid zijn veel partijen bezig met de mogelijkheden 
tot transformaties. Dat de Rijksoverheid transformaties op de agenda heeft staan, heeft te maken 
met twee doelstellingen: enerzijds wil ze de woningproductie verhogen en anderzijds wil ze 
leegstand, verrommeling en verloedering in de Nederlandse steden voorkomen of verminderen (Van 
der Voordt, 2007). Hierbij heeft de Rijksoverheid met alle actoren contact. Hét instrument dat de 
nationale overheid kan inzetten om de doelstelling te behalen, is financiële ondersteuning, 
bijvoorbeeld door middel van fiscale maatregelen. Ook bouwregelgeving en subsidies kunnen positief 
bijdragen aan de transformatiedoelstelling. Niet alleen draagt de Wet ruimtelijke ordening (2008) bij 
als machtsmiddel, ook versterkt de in 2010 in het leven geroepen Wet kraken en leegstand, de 
juridische basis. Deze wet heeft als doel kraken strafbaar te stellen en biedt gemeenten de 
mogelijkheid structurele leegstand beter aan te pakken.  

Gemeente 
Elke gemeente draagt zorg voor de kantorenmarkt binnen haar gemeentegrens. Gemeenten zijn 
echter veelal onderdeel van een groter stedelijk gebied, regionale afstemming is dan ook 
noodzakelijk. Gemeenten zullen met elkaar afspraken moeten maken over welke plannen wel en niet 
door kunnen gaan. Dit is lastig want gemeenten hebben ieder eigen belangen. Toch gelden voor 
iedere gemeente twee hoofdbelangen: het imago van de gemeente redden én de 
veiligheid/levendigheid behouden of verbeteren (Ploeger et. al., 2007). Ter Hart en Van Vlinsteren 
(1982) stellen dat de leegstand het beste kan worden aangepakt door middel van gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Aan de hand van herbestemmen volgens de Wet ruimtelijke ordening (2008), 
kan de gemeente transformaties van kantoren tot woningen mogelijk maken, om zo haar doelstelling 
te bereiken:  de leegstand oplossen en zorgen voor een zo goed mogelijke benutting van de ruimte 
(VNG, 2011). Gemeenten zijn niet in staat transformaties alleen op te zetten. Er is voor dergelijke 
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projecten namelijk een goede samenwerking nodig met buurgemeenten (bij regionaal belang), 
eigenaren van panden, maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars en vele andere 
betrokkenen. Gemeenten kunnen zowel beleidsmaatregelen, alsook faciliterende maatregelen 
inzetten om transformaties mogelijk te maken. Zo kunnen ze conform de Wet ruimtelijke ordening 
(2008) het bestemmingsplan wijzigen of  conform de Wet kraken en leegstand (2010) een 
leegstandsbelasting inzetten. Ook kan de gemeente de rol spelen van matchmaker tussen partijen, 
om te zorgen voor een zo goed mogelijk verloop van het transformatieproces (R. Aalders, 
persoonlijke communicatie, 24-04-2012).  

Projectontwikkelaar 
Een projectontwikkelaar is een actor die veel op de kantorenmarkt werkzaam is. Omdat er nog 
steeds vraag is naar nieuwe kantoorpanden, ondervindt deze partij niet veel hinder van de 
structurele leegstand. Projectontwikkelaars worden dan ook door de andere actoren gezien als de 
boosdoeners op de markt (Zuidema, 2010). Volgens anderen zijn zij daarentegen ook noodzakelijk 
vanwege de hoge mate van bekwaamheid bij de ontwikkeling van grote projecten. 
Projectontwikkelaars hebben voornamelijk als doel iets moois op te zetten, maar wel met zo veel 
mogelijk winst (Hulsman & Knoop, 1998). Het voorgaande laat zien dat deze actor toch een 
belangrijke partner kan zijn bij transformatieprojecten. De positie van projectontwikkelaars kan 
verschillend zijn (E. van der Krabben, persoonlijke communicatie, 24-04-2012). Sommige 
ontwikkelaars zijn in dienst van een bouwbedrijf en ontwikkelen met de achterliggende gedachte 
opdrachten voor dit bedrijf te genereren. Andere ontwikkelaars zijn verbonden aan institutionele 
beleggers en ontwikkelen met het idee de belegger een interessant object te leveren. De laatste 
groep ontwikkelaars ontwikkelt puur om te exploiteren, andere oorzaken en partijen zijn verder niet 
van belang. De belangrijkste machtsmiddelen die de projectontwikkelaar kan inzetten zijn geld en 
een plaats op de markt.  

Woningcorporatie 
Woningcorporaties kennen een tweestrijdigheid inzake datgene wat van hen wordt verwacht (Van 
der Voordt, 2007). Enerzijds wordt direct hun kant op gekeken als er iets op het gebied van 
volkshuisvesting moet gebeuren of als daarvoor geld nodig is en anderzijds beperken regelgeving en 
hun zwakke onderhandelingspositie het doen en laten van de woningcorporaties. Het doel van 
woningcorporaties is door middel van transformatieprocessen hun woningvoorraad uit te breiden en 
nieuwe woonproducten te ontwikkelen. Ze zijn bereid te investeren in een betere leefbaarheid in de 
buurten waar ze gevestigd zijn. Hierbij staan ze voornamelijk in relatie tot de overheden, vaak als 
partner binnen projecten. Ook heeft de woningcorporatie een sterke relatie met de potentiële 
huurders. Door middel van geld en hun plaats op de markt kunnen ze een bijdrage leveren aan 
transformatieprojecten. 

Bewoners 
Kandidaat-kopers, de uiteindelijke bewoners van het te transformeren pand, worden vaak al 
halverwege het omzettingsproces betrokken bij met name de indeling van hun toekomstige 
appartementen. Het doel van de betrokkenen is een woonruimte te creëren die zoveel mogelijk 
aansluit bij hun wensenpakket (Van der Voordt, 2007). Op deze wijze krijgen ze nog meer binding 
met het project. Hierbij is met name veel contact met de makelaar of woningcorporatie, alsook in 
mindere mate met de projectontwikkelaar en de gemeente. Bewoners vinden voornamelijk het eigen 
woongenot belangrijk. Om de wensen duidelijk te maken wordt een Vereniging van Eigenaren 
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opgericht, die namens alle bewoners, als één stem participeert met de overige actoren. Om hun doel 
te bereiken, kunnen de bewoners in het ergste geval hun proteststem gebruiken. 

Omwonenden 
Omwonenden zijn gebaat bij een zo goed mogelijk gebruik van de ruimte. Zij hebben hier met name 
belang bij, omdat ze zich veiliger voelen in een buurt waar een goede leefbaarheid is, dan in een 
buurt waar veel leegstand voorkomt en krakers de panden kunnen bezetten (Bouwmeester, 2006). 
Het grootste doel van deze actor is dan ook het creëren van een betere leefomgeving. De 
omwonenden hebben geen financiële middelen om hier eigenhandig aan mee te werken. Wel 
kunnen ze hun ideeën, zienswijzen en gevoelens over de beoogde invulling en/of leefbaarheid door 
middel van participatie in wijkplatforms of rechtstreeks “richting” gemeente kenbaar maken. 
Wanneer de omwonenden niet tevreden zijn over de gang van zaken en ze bij de gemeente niet 
gehoord worden, kunnen ze bezwaar maken tegen het bestemmingsplan, hetgeen de uitvoering kan 
vertragen (Janssen-Jansen, 2010). Ook kunnen zij de media aangrijpen om hun verhaal te doen, 
hetgeen kan leiden tot imagoschade voor de realisatie of uiteindelijke verkoop van het 
transformatieproject.  
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Box 1: Projectgegevens Wilhelminastaete 

Bouwjaar: 1969 
Oplevering na transformatie: 2007 
Oppervlakte na transformatie: 8.500 m2 

Indeling: 43 appartementen, commerciële 
ruimte, 37 inpandige parkeerplaatsen, 9 
inpandige garageboxen 
Verbouwkosten: € 6.300.000 
Verkoopprijzen: appartementen 
gemiddeld € 365.000, parkeerplaatsen  
€ 20.000, garageboxen € 32.500 

 

4 Empirie 
 

Aan de hand van de theorie en de informatie verkregen uit een achttal open interviews, kan het 
project worden beschreven en geanalyseerd. In paragraaf 4.1 komt eerst de transformatie van 
kantoorgebouw tot wooncomplex “Wilhelminastaete” te Diemen aan bod. In paragraaf 4.2 komt 
vervolgens de transformatie tot appartementencomplex “De Grote Enk” te Arnhem aan de orde. In 
bijlage 4 is de lijst te vinden met respondenten die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd. 

4.1 Wilhelminastaete  
Eigenaar-gebruiker Rabobank vroeg aan een lokaal architectenbureau na te denken over een andere 
bestemming voor hoofdkantoor Diemen (Meuleman, 2006). Het pand aan het Wilhelminaplantsoen 
werd in 2007 getransformeerd tot woningen. Op foto 3 is te zien hoe het pand er vroeger uitzag én 
welke uitstraling het door de transformatie heeft gekregen.  
 
Foto 3 Wilhelminastaete voor (links) en na (rechts) transformatie (NRP, 2009). 

 

Geschiedenis Wilhelminastaete  
In 1969 werd in Diemen aan het Wilhelminaplantsoen een kantoorpand gebouwd voor de Rabobank. 
Het werd een typisch jaren zestig betonnen bankgebouw, dat in 1970 door het bedrijf in gebruik is 
genomen (Meuleman, 2006). De bezetting was sterk geslonken en het gebouw was dan ook te groot 
voor de Rabobank geworden. Het pand werd door het bedrijf vanaf 2001 niet meer gebruikt en 
langdurige leegstand was het gevolg. Tijdens deze leegstand is het pand niet meer onderhouden en 

zowel technisch als functioneel voldeed het gebouw 
niet meer aan de eisen van de tijd (Van der Voordt, 
2007). Tevens was de locatie voor de Rabobank of 
een ander bedrijf niet meer aantrekkelijk, omdat het 
pand eigenlijk helemaal niet in de omgeving paste. 
Omdat de fundering en het casco er nog prima 
uitzagen, zou slopen zonde zijn (Meuleman, 2006). 
Vervolgens werd onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van transformatie en dit bleek 
financieel haalbaar. Juist de bestaande structuur van 
de kolommen, de hoge plafonds en de grote ramen 
geven het gebouw een fraaie architectuur (NRP, 
2009). 
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Actoren 
Het kantoorgebouw van de Rabobank was voor de eigenlijke transformatieplannen al onderdeel van 
het project “centrumplan”, waarin de gemeente het centrum van Diemen wilde vernieuwen (M. 
Cornelissen, persoonlijke communicatie, 04-06-2012). Een van de uitgangspunten in dat centrumplan 
was, iets te doen met het gebouw van de Rabobank. “Het winkelcentrum werd namelijk vernieuwd 
en het lelijke gebouw van de Rabobank zou een dissonant in het totale plan zijn” (M. Cornelissen, 
persoonlijke communicatie, 04-06-2012). In het begin van deze gemeentelijke plannen wilde de 
Rabobank het pand niet renoveren. Echter, in 2001 had Rabobank Amsterdam besloten het kantoor 
in Diemen te sluiten en kwam het pand leeg te staan. Enkel de “winkelvestiging” van de Rabobank 
bleef gehuisvest op de begane grond.  

In eerste instantie heeft de Rabobank getracht het kantoor te verhuren, maar het pand lag midden in 
het centrum van Diemen en deze locatie was niet meer aantrekkelijk als huisvesting voor bedrijven 
(M. Ploegers, persoonlijke communicatie, 31-05-2012). Toen huren geen optie bleek te zijn, heeft de 
Rabobank haar zusterbedrijf Bouwfonds Ontwikkelingen (voorheen: Rabo vastgoed) gevraagd mee te 
denken over een nieuwe bestemming voor dit gebouw. Na een bepaalde periode dreigde een van de 
marmeren platen van het gebouw naar beneden te komen en vanuit veiligheidsoverwegingen 
werden alle platen verwijderd (M. Cornelissen, persoonlijke communicatie, 04-06-2012). De 
Rabobank heeft direct aan de gemeente gevraagd wat met het gebouw te doen. Voor de gemeente 
was het acceptabel de voorgevel even te laten zoals deze was. Voor het centrumplan was het 
namelijk goed, meteen een nieuwe functie te zoeken voor het betonnen gebouw aan het 
Wilhelminaplantsoen. Bouwfonds Ontwikkelingen heeft vervolgens studie verricht naar de 
mogelijkheden van het pand en de locatie (M. Ploegers, persoonlijke communicatie, 31-05-2012). 
Door de nabijheid van voorzieningen is de locatie geschikt voor ouderenhuisvesting. Het Bouwfonds 
heeft in goed overleg met de gemeente Diemen het transformatieproject ontwikkeld. De gemeente 
had hierbij een meer toetsende rol. Ook heeft zij als matchmaker contact gelegd tussen de 
ouderenbond ANBO en de projectontwikkelaar (M. Cornelissen, persoonlijke communicatie, 04-06-
2012). Samen met de architect en de constructeur is een quick scan gemaakt om te controleren of 
deze indeling functioneel en technisch mogelijk was (M. Ploegers, persoonlijke communicatie, 31-05-
2012). Na een positief resultaat is Bouwfonds met de gemeente Diemen in overleg getreden. De 
gemeente zag, met het oog op het centrumplan, op deze locatie liever woningen dan kantoren en 
stond dus zeer positief tegenover de nieuwe plannen. Het Bouwfonds heeft samen met de 
plaatselijke ouderenbond een deal gesloten, inhoudend dat het bedrijf de leden van de bond mocht 
aanschrijven, mits de ouderenbond mee mocht denken over de Wilhelminastaete. Tijdens de bouw 
hebben de bewoners een kopersvereniging opgericht, die als één stem gecommuniceerde met de 
andere partijen (L. Ekker, persoonlijke communicatie, 04-06-2012). Hun participatie is belangrijk, 
omdat zaken naar voren komen waaraan men als makelaar of ontwikkelaar misschien niet meteen 
denkt, zoals bredere deuren en grotere wc’s voor de toegankelijkheid met de rollater, alsmede 
opstalplaatsen voor de elektrische scootmobielen.   

Bij de transformatie van kantoren tot woningen is in eerste instantie de opdrachtgever, Bouwfonds 
Ontwikkelingen, de belangrijkste actor, die samen met De Jager makelaars een pakket van eisen op 
tafel legt (J. de Jager, persoonlijke communicatie, 04-06-2012). De commerciële plint van het project 
was al ingevuld met de Rabobankwinkel en de bibliotheek. Dit was voordelig voor de duur, alsmede 
de kosten van het project. Enkel de kavelindeling diende te worden berekend. Beide partijen zijn 
uitgekomen op 43 appartementen, elk met verschillende grootten en indelingen. In verband 
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daarmee moest een extra laag op het bestaande casco worden gebouwd. Daartoe werd contact 
gelegd met de architect en de bouwer. Door de verandering van het pand, zijn vergunningen nodig 
en moet de gemeente dus opnieuw bij het project worden betrokken (M. Cornelissen, persoonlijke 
communicatie, 04-06-2012). In het verder verloop van het transformatieproject zijn installateurs, 
constructeurs en ook de vertegenwoordigers van de doelgroep die men wilde bedienen, belangrijke 
actoren.  

Positieve resultaten 
Zoals reeds aangegeven, waren het gebouw en het casco zeer geschikt voor woningbouw. Zowel de 
hoogte van de verdiepingen, als de kolommenstructuur van het kantorenpand paste goed bij de 
structuur van woningen. Het bleek zelfs een dergelijk goede constructie te zijn, dat een extra laag op 
het pand kon worden gebouwd. Hierdoor waren goede woningplattegronden te creëren. Niet alleen 
het simpele casco, ook de betere financiële haalbaarheid heeft de doorslag gegeven te 
transformeren. “Een gunstige procesfactor was de constructieve opstelling van de gemeente. Zij zag 
op deze locatie liever een woonfunctie dan kantorenfunctie” (M. Ploegers, persoonlijke 
communicatie, 31-05-2012). Ook de omwonenden van de toekomstige Wilhelminastaete waren niet 
tegen deze herbestemming. Ze gingen niet in protest na bekendmaking van het transformatieproject. 
Zij waren juist lovend over het feit dat er iets tegen het lelijke gebouw, alsmede de langdurige 
leegstand werd gedaan. De projectontwikkelaar heeft eerst met de omwonenden over de plannen 
gepraat, door het project uiteen te leggen en duidelijke afspraken te maken over boortijden en 
dergelijke. Niet alleen zorgde het reeds bestaande betonnen casco voor meer begrip uit de 
omgeving, ook droeg het behoud ervan bij aan de duurzame ontwikkeling. Beton storten en slopen 
zijn processen, waarbij de meeste schadelijke luchtvervuilende stoffen vrijkomen. 

De Wilhelminastaete is vooral uniek in Diemen vanwege zijn ligging ten opzichte van het 
winkelcentrum. In Diemen is weinig huisvesting in de koopsector, waarbij de voorzieningen worden 
aangeboden op een wijze zoals dit gebeurt op deze locatie (J. de Jager, persoonlijke communicatie, 
04-06-2012). Ondanks dat de prijzen voor Diemen door de bijzondere ontwikkeling meer dan 
gemiddeld hoog waren, in vergelijking tot die van de vele galerijflats die de gemeente heeft, waren 
alle kavels voor de volledige opname verkocht. De appartementen waren zelfs sneller verkocht, dan 
die van een gelijktijdig lopend nieuwbouwproject. Door de voorspoedige verkoop konden ook snel de 
wensen van de kandidaat-kopers worden doorgegeven over bijvoorbeeld de grootte van de kamers 
en de bergruimte (L. Ekker, persoonlijke communicatie, 04-06-2012). Op het moment dat in een 
vroegtijdig stadium in de bouw met de kopers aan de slag kan worden gegaan, kunnen veel 
individuele wensen daadwerkelijk worden toegepast. In de bouwwereld geldt wat dat betreft in het 
algemeen een conservatiever standpunt: de bouwer zou het liefst 43 identieke appartementen 
maken, aangezien dit het meest eenvoudige zou zijn in het kader van het logistieke traject (J. de 
Jager, persoonlijke communicatie, 04-06-2012). De makelaar vindt echter dat de wensen van de 
kopers gewoon moeten worden nageleefd door de bouwer. De projectontwikkelaar en de gemeente 
wilden voornamelijk de normen handhaven voor de ruimte en de toegankelijkheid. Uiteindelijk 
hebben alle betrokken partijen een middenweg gevonden en hebben kandidaat-kopers wel hun 
eigen kamerindeling kunnen bepalen, maar zijn de bergruimten en dergelijke behouden gebleven (M. 
Cornelissen, persoonlijke communicatie, 04-06-2012).  

Ook in deze tijd is het nog een gewild pand en staan niet veel appartementen leeg. Niet alleen de 
locatie, maar ook de aandacht voor buitenruimte tijdens het project, draagt hiertoe bij. De doelgroep 



25 
 

is veel groter, aangezien de meeste potentiële kopers graag een buitenruimte willen. Dit trok niet 
alleen kopers, maar ook veel mensen van buitenaf die zeer geïnteresseerd waren in het project. Door 
deze renovatie kan duurzaam worden omgegaan met de bestaande gebouwde omgeving. Het zou 
verspilling zijn geweest, een dertig jaar oud casco en fundering in goede staat te slopen, enkel omdat 
de huidige functie niet meer voldeed (NRP, 2009). Slopen zou tevens meer kritiek opleveren vanuit 
de omgeving, met name wanneer het terrein na de sloop een tijd lang braak zou hebben gelegen (M. 
Cornelissen, persoonlijke communicatie, 04-06-2012).  

De appartementen in de Wilhelminastaete zijn helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd. Aan 
het logistieke deel in en buiten het appartement is veel aandacht besteed, zo zijn alle vertrekken 
rolstoeltoegankelijk en is, om voldoende parkeerplek te bieden, een parkeergarage van twee 
verdiepingen inclusief autolift gebouwd (M. Ploegers, persoonlijke communicatie, 31-05-2012). Ook 
is gewerkt aan het voorkomen van geluidshinder. Zo zijn zwevende dekvloeren aangebracht op de 
oude betonnen vloeren en zijn de ramen aan de straatkant niet te openen. Dit zorgde voor een 
positief neveneffect: zo werd het mogelijk gemaakt grote ramen in dunne kozijnen te ontwerpen, 
hetgeen een rustig straatbeeld creëerde. De kelder is juist heel open ontworpen met transparante 
individuele bergingen in gaas om het veiligheidsgevoel te vergroten (L. Ekker, persoonlijke 
communicatie, 04-06-2012). In plaats van een aparte vergunning aan te vragen voor iedere 
aanpassing, zijn alle aanpassingen in één vergunning doorgevoerd. Qua vergunningen was het dan 
ook een razendsnel project. Tegen deze integrale doorvoering werd namelijk door belanghebbenden 
geen enkel bezwaar gemaakt (M. Cornelissen, persoonlijke communicatie, 04-06-2012).  

De slagingskans van transformatieprojecten van kantoren tot woningen kun je in de tijd van de 
economische crisis niet meer berekenen. Wel is duidelijk dat deze vorm van herontwikkelen de 
buurten leefbaarder maakt. “Waarom zouden wonen en werken gescheiden zijn? Men moet van dat 
beeld af. Dergelijke omvormingsprojecten zouden veel functioneler zijn en zelfs, door vermindering 
van het woon-werk verkeer, het congestiepercentage doen afnemen” (J. de Jager, persoonlijke 
communicatie, 04-06-2012).  

Problemen 
Wanneer een gebouw wordt omgezet van kantoorfunctie naar woonfunctie, moeten concessies 
worden gedaan aan de mogelijkheden. De actoren moeten namelijk werken vanuit een bestaand 
verhaal (J. de Jager, persoonlijke communicatie, 04-06-2012). Veel partijen zien meer heil in het 
slopen van een oud gebouw en het realiseren van nieuwbouw. Transformatieprocessen zijn namelijk 
dure processen en het is dan ook eerder financieel haalbaar om iets nieuws te plaatsen, dan te 
transformeren. De Wilhelminastaete heeft uiteindelijk veel geld gekost: niet alleen de 
bestemmingswijziging en het omzetten van de ruimte brengt de nodige kosten met zich mee, ook de 
aanpassing van het jaren-zestig-gebouw naar de moderne wooneisen van de tijd, kosten veel geld. 
Aan onderwerpen als brandveiligheid, geluidshinder en isolatie worden in onze huidige tijd andere 
normen gesteld dan vijftig jaar geleden. Om het plan financieel rond te krijgen, moest een laag 
bovenop het bestaande casco worden gebouwd (M. Cornelissen, persoonlijke communicatie, 04-06-
2012). Een verdere kostenpost werd veroorzaakt door de positie van de liften en trappenhuizen. 
Deze zorgde er voor dat er een portiekontsluiting met slechts beperkte gangruimte kon worden 
gemaakt. Vanwege de brandveiligheidsvoorschriften diende nog een tweede trappenhuis worden 
gecreëerd. Dit is uiteindelijk aan de buitenkant opgelost.  
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Tijdens het project deden zich enkele kleine problemen voor. In het gebouw zat nog een oude 
bankkluis die moest worden gesloopt, alsmede asbest die moest worden weggehaald (M. Ploegers, 
persoonlijke communicatie, 31-05-2012). Ook de plaatsing van de zinken borstweringen leverde in 
eerste instantie problemen op. Het nadeel van nieuw zink is dat het enorm blinkt bij mooi weer. Het 
zink werkte als een lens en het zonlicht weerkaatste bij omwonenden tegenover het pand naar 
binnen (J. de Jager, persoonlijke communicatie, 04-06-2012). Echter, na een kleine week was de glans 
door stof en neerslag verdwenen en werd door de omwonenden geen last meer ondervonden.  

Ook na realisatie van transformatieproject Wilhelminastaete ondervonden met name de bewoners 
enkele problemen. Een paar van de hele grote ramen scheurde ineens doormidden. Oorzaak hiervan 
was de felle zon die op de buitenkant scheen en het rolgordijn dat aan de binnenkant omlaag was (L. 
Ekker, persoonlijke communicatie, 04-06-2012). Het dikke dubbele glas bleek niet tegen te grote 
temperatuurverschillen te kunnen. De gebroken ramen zijn vervangen door nieuwe ramen en alle 
inwoners hebben instructies toegestuurd gekregen. Met deze maatregelen was het probleem 
vervolgens opgelost. Een ander probleem was het parkeeraanbod bij de appartementen. Achter het 
pand was net genoeg plaats voor een tweedelige parkeergarage, met autolift. Na realisering van deze 
garage, bleek dat de lift door veel kopers als onpraktisch werd gezien, aangezien zij er steeds op 
bedacht zijn dat die lift door stroomstoring buiten werking treedt. Een ondergrondse parkeergarage 
was geen optie in dit project, omdat dit te duur zou worden. Ten eerste moest tussen de heipalen 
van het bestaande gebouw worden afgegraven en ten tweede moest een bak gemaakt worden 
omdat het grondwater in Diemen vrij hoog ligt. “Wellicht, met name gezien de 
parkeermogelijkheden, zou slopen en daarna nieuwbouw plaatsen een betere oplossing zijn 
geweest. We hebben echter het transformatieplan aanvaard en achteraf is het ook een zeer 
succesvol project geworden” (M. Cornelissen, persoonlijke communicatie, 04-06-2012).  

Het kantoorgebouw van de Rabobank is kort voor de economische crisis getransformeerd tot 
appartementencomplex en alle appartementen werden moeiteloos verkocht. In de tussentijd zijn 
twee appartementen doorverkocht en staat er nog één leeg. Ten gevolge van de economische crisis, 
kan bijna niet achterhaald worden wat de reden van deze leegstand is. Immers: alle ontwikkelingen 
op de woningbouwmarkt zijn momenteel ingewikkeld. Waar de partijen vroeger geen moeite hadden 
met renoveren en dergelijke projecten, wil op dit moment geen enkele partij vooralsnog iets 
ondernemen. Dat ligt niet aan de ouderdom van de gebouwen, maar aan het gebrek aan durf om 
nieuwe uitdagingen aan te gaan op de vastgoedmarkt. “Het gaat op dit moment meer over de prijs, 
dan over de kwaliteit” (J. de Jager, persoonlijke communicatie, 04-06-2012).  

4.2 De Grote Enk 
Eigenaar-gebruiker AKZO wilde het gebouw aan de Velperweg in Arnhem verkopen. Aan de hand van 
een prijsvraag is aan de vastgoedwereld gevraagd, wat met het gebouw te doen (J. Terpstra, 
persoonlijke communicatie, 08-05-2012). De beste planvorming was het kantorenpand te 
transformeren tot woningen. Dit plan is in 2007 gerealiseerd. Op foto 4 is te zien hoe het gebouw er 
voorheen bij lag en hoe het na de transformatie is geworden.  
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Box 2: Projectgegeven De Grote Enk 

Bouwjaar: 1956 
Oplevering na transformatie: 2006 
Oppervlakte na transformatie: 6.600 m2 

Indeling: 58 appartementen, 9 
maisonnettes, 2 penthouses 
Verbouwkosten: € 7.250.000 
Verkoopprijzen: appartementen 
gemiddeld € 180.000, maisonnettes 
gemiddeld € 170.000, penthouses 
gemiddeld € 375.000 

 

 

Foto 4 De Grote Enk voor (links) en na (rechts) transformatie (NRP, 2007).

 

Geschiedenis De Grote Enk 
De Algemene Kunstzijde Unie (A.K.U., en later ENKA en AKZO) vestigde halverwege de jaren vijftig 
aan de Velperweg in Arnhem haar hoofdkantoor (Van der Voordt, 2007). In de laatste jaren verloor 
het gebouw de functie hoofdkantoor van de AKZO en kwam het pand leeg te staan. AKZO zat als 
internationaal bedrijf liever in de buurt van Schiphol en wilde zijn pand dus verkopen. De gemeente 

Arnhem vond het pand echter van monumentale 
waarde en wilde, ondanks dat ze zelf geen plannen 
met het pand had, sloop voorkomen. AKZO besloot 
daarop een prijsvraag te uit te schrijven, waarop 
vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars aan de 
hand van plannen en tekeningen konden reageren (J. 
Terpstra, 08-05-2012). Verschillende ideeën werden 
aangedragen, maar het idee van Klaassen Vastgoed 
voor een transformatieontwerp tot 69 appartementen 
heeft gewonnen. Daarmee werd dit project een van de 
eerste grootschalige herbestemmingsprojecten van 
kantoorfunctie naar woonbestemming, waarbij de 
originele architectuur bleef behouden (NRP, 2007). 

Actoren 
De AKZO, de eigenaar van een groot areaal aan vastgoedobjecten aan de Velperweg (waarvan De 
Grote Enk onderdeel uitmaakt), ging haar vastgoedportefeuille reorganiseren. Aan de hand van een 
prijsvraag werden diverse panden ter plaatse op de markt aangeboden. Zodat ontwikkelaars de 
mogelijkheid hadden, in aanmerking te komen voor een nieuwe exploitatie de gebouwen. Klaassen 
Vastgoed is aan de slag gegaan met de planvorming van De Grote Enk. Omdat het pand als cultureel 
erfgoed is bestempeld door de gemeente, dient meer vanuit de bestaande plattegrond te worden 
beredeneerd in plaats van vanuit het ideale wensbeeld. Men moet meer maatwerk verrichten, 
daardoor kunnen de vorm, grootte en hoogte per appartement verschillen (M. Kautz, persoonlijke 
communicatie, 24-05-2012). Aan de hand van oude tekeningen heeft Klaassen Vastgoed een 
appartementencomplex ontwikkeld, waarin de ongelijkheid van de appartementen juist de 
speelsheid en het karakter van het gebouw laten zien (J. Terpstra, persoonlijke communicatie, 08-05-
2012).   
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Bij aanvang van het transformatieproject heeft Klaassen Vastgoed onder andere samen met 
aannemer BAM een werkgroep opgericht: Velperparc. Samen hebben zij het gebouw gekocht en 
deze twee actoren hebben samen het hele transformatieproces geleid, van de koop tot aan de 
oplevering van het complex. Als projectgroep werkten ze nauw samen met de architect, de 
constructeur, de gemeente en de makelaar (J. Terpstra, persoonlijke communicatie, 08-05-2012). De 
makelaar zorgt er tijdens het proces voor, dat er een juiste marktanalyse wordt gemaakt (K. van Yren, 
persoonlijke communicatie, 22-05-2012). Deze probeert vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en 
daarmee een marktprijs tot stand te laten komen, die enerzijds voldoende is voor de exploitatie van 
het project en anderzijds afgestemd is op de koopvraag. Ook is de makelaar in dit project mede 
verantwoordelijk voor de verkoopstrategie.  

Omdat De Grote Enk wordt beschermd door de Monumentenwet (1988), is een goede samenwerking 
met de afdeling cultureel erfgoed van de gemeente Arnhem, noodzakelijk. “Het is ontzettend van 
belang dat goed wordt overlegd wat er van het originele pand behouden kan en moet worden” (M. 
Kautz, persoonlijke communicatie, 24-05-2012). Dit dient vanuit het meest prille stadium te 
gebeuren, om te voorkomen dat met betrekking tot een dergelijk project een verkeerde keuze wordt 
gemaakt en dat dit in de planvorming moet worden gecorrigeerd. Zo was de eerste grote vraag of de 
middengangen konden worden verwijderd om zo de woonkavels te verkleinen en aantrekkelijker te 
maken. Dit zijn essentiële veranderingen, die slecht geweigerd kunnen worden. Een ander voorbeeld 
is het aanbouwen van balkons. Deze zouden afbreuk doen aan het gebouw en zijn derhalve niet 
gerealiseerd. In plaats daarvan heeft iedere kavel een loggia gekregen, een inpandige open zitruimte, 
waardoor buiten zitten toch mogelijk is. 

Niet alleen met professionele actoren, maar ook met de toekomstige bewoners is een goede 
communicatie vereist. Zodra de koop rond was, nog voor de oplevering, werden zij bij het project 
betrokken (R. van Hest, persoonlijke communicatie, 24-05-2012). Iedere bewoner heeft destijds een 
individuele oplevering van zijn of haar appartement gehad en de Vereniging van Eigenaren heeft de 
totale oplevering meegemaakt. De bewoners hebben daarbij dus veel contact gehad met de 
projectgroep Velperparc, maar in de aanloopfase ook met een klantenbegeleider waar men terecht 
kon voor vragen of klachten. Daarnaast hebben de bewoners op eigen initiatief de Vereniging Eigen 
Huis ingeschakeld om zowel hun eigen appartementen, alsook de openbare ruimten te laten keuren, 
vanwege de complexiteit en omvang van het gebouw. Over het algemeen zijn de bewoners, volgens 
René van Hest, allemaal enthousiast. “Ik blijf er enorme bewondering voor hebben dat de partijen zo 
een groot en complex project hebben aangedurfd” (R. van Hest, persoonlijke communicatie, 24-05-
2012). Mede doordat de samenstelling van de bewoners uit verschillende generaties bestaat, heerst 
er een gezellige, enthousiaste sfeer in De Grote Enk. De grootste groep bevindt zich qua leeftijd 
tussen dertig en veertig jaar. Daarnaast is er een kleinere populatie senioren. Zoals in elk 
appartementencomplex is ook hier sprake van verloop (K. van Yren, persoonlijke communicatie, 22-
05-2012). Het is na zes jaar niet meer dan logisch dat bewoners verhuizen of wegvallen.  

Positieve resultaten 
Of er mogelijkheid is tot transformeren, wordt beslist aan de hand van de volgende punten (J. 
Terpstra, persoonlijke communicatie, 08-05-2012): 
- de staat van het casco; 
- de mogelijkheid van het gebouw tot indeling in appartementen of ruimtelijke indeling 

anderszins; 
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- het stramien van het gebouw; 
- de bereikbaarheid van het object; 
- de mogelijkheid tot creëren van parkeerruimte; 
- de financiële haalbaarheid. 

In het geval van De Grote Enk bleken alle voornoemde items in orde te zijn, dus leende het gebouw 
zich voor transformatie van kantoren tot woningen. AKZO heeft het hele gebouw op voorhand 
gestript, aangezien zich daarin asbest bevond en het stramien van het gebouw uit omgekeerde 
kavels bestond. Het gebouw werd door projectgroep Velperparc in een cascostaat aanvaard.  

Zoals al is beschreven, is veel bewaard gebleven van het originele kantoorgebouw. Frappant is in dit 
geval dat gebruik is gemaakt van de oorspronkelijk historische kleuren op de buitengevel. Inpandig 
werden de leistenen vloeren en trappenhuizen behouden alsmede de authentieke kunstwerken die 
zich in het complex bevonden. De originele luchtkokers in het pand zijn gehandhaafd, wat achteraf 
een positief effect blijkt te hebben gehad (J. Terpstra, persoonlijke communicatie, (08-05-2012). Het 
zorgde namelijk voor speelse afwisseling in de structuur van de plafonds, alsmede op de totale 
uitstraling van het hele appartement. Het woningbouwcomplex ademt een open sfeer uit, vanwege 
de grote raampartijen en openingen, hetgeen een gevolg is van het verbod om de buitenzijde van het 
complex te bebouwen (M. Kautz, persoonlijke communicatie, 24-05-2012). Bijkomend voordeel 
hiervan is, dat op de aan de noordzijde gelegen galerij geen last van temperatuurschommelingen en 
windproblemen wordt ondervonden (K. van Yren, persoonlijke communicatie, 22-05-2012). 

De transformatie heeft qua tijdspanne, in vergelijking met de bouwtijd die doorgaans voor dergelijke 
projecten benodigd is, een korte periode beslagen (J. Terpstra, 08-05-2012). De vervaardiging van het 
bestemmingsplan en de daarmee verbandhoudende besluitvormingsprocedure hebben het 
transformatieproces geenszins vertraagd. Aangezien in het kader van het project werd 
samengewerkt binnen een team met architect, aannemer, bouwinstructeur, gemeenten, makelaar 
en toekomstige bewoners, kon efficiënt worden ingespeeld op de eisen, opties en wensen met 
betrekking tot de omvorming van het object tot woningcomplex. Op die manier is er tevens voor 
gezorgd dat zelfs de kleinste details binnen het omvormingsproject bij voorbaat zijn opgelost (M. 
Kautz, persoonlijke communicatie, 24-05-2012). Op basis van een aantal jaartallen wordt 
verduidelijkt hoe voortvarend de transformatie van De Grote Enk vorm kreeg: 
- 2002: aankoop door Velperparc (Klaassen Vastgoed en BAM) van cascogebouw; 
- 2004: start verkoop; 
- 2005: start bouw; 
- 2006: oplevering woningcomplex. 

Bij De Grote Enk kan dus met recht gesproken worden van een “snel” project. Dit is mede te danken 
aan de directe betrokkenheid van de omgeving bij het project. Door de duidelijke informatie- en 
communicatiesystemen ontstond vanuit de omgeving geen weerstand tegen de transformatie (M. 
Kautz, persoonlijke communicatie, 24-05-2012). Daardoor werd oponthoud voorkomen. Het gebied 
dat eerst afgesloten was, is ten gevolge van de herontwikkeling van het complex toegankelijker 
gemaakt voor mensen. Ook heeft de omgeving daardoor een vriendelijker karakter gekregen (R. van 
Hest, persoonlijke communicatie, 24-05-2012). Dit laatste blijkt vooral uit het gegeven dat de 
transformatie van De Grote Enk niet alleen het voormalige kantoorcomplex betreft, maar tevens de 
upgrading van de directe omgeving. Deze opwaardering vond plaats in de vorm van nieuwe 
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infrastructuur, zoals nieuwe bestrating, straatmeubilair, groenvoorzieningen, bewegwijzering, 
verlichting en dergelijke.  

Transformatieproject De Grote Enk is een interessant voorbeeld voor vakspecialisten, alsmede voor 
bewoners en belangstellenden, zoals potentiële bewoners of omwonenden (K. van Yren, persoonlijke 
communicatie, 22-05-2012). Uit de vele prijzen die deze transformatie van kantoor tot 
appartementencomplex heeft verdiend, onder andere de Nationale Renovatieprijs, en de vele 
aandacht over deze herontwikkeling in de pers, blijkt mede dat De Grote Enk in Arnhem een 
succesvol project is.  

Problemen 
Deze transformatie kent natuurlijk ook zijn nadelen, maar deze blijken voornamelijk pas in de 
eindfase en na afronding van het project. De bestaande ruimte leent zich bijna nooit voor uitbreiding 
met faciliteiten die in het kader van nieuwbouw in een vrije ruimte vanaf het begin wel kan worden 
meegenomen in de ontwerpfase (J. Terpstra, persoonlijke communicatie, 08-05-2012). Ergo: bij 
omvormingsprojecten binnen een bestaande structuur dient als het ware geschipperd te worden met 
de ruimte die voorhanden is. Dit vergt meer inventiviteit en inspanning om het project tot een goed 
resultaat te brengen en om alle eisen, opties en wensen daarin optimaal tot uitdrukking te laten 
komen.  

In het kader van de ontwikkeling van De Grote Enk, zijn de actoren geconfronteerd met de 
begrenzing van de mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het probleem met de luchtkokers. Deze 
moesten vanuit monumentaal oogpunt behouden blijven, eerste afzuigsysteem van Nederland, en 
dus boven de appartementen lopen. De benodigde hoogtes kunnen hierdoor niet vrij bepaald 
worden. Hierdoor is er geen uniformiteit in de indeling van de appartementen en dat maakt de 
verkoop lastig. Er moet meer maatwerk geleverd worden (K. van Yren, persoonlijke communicatie, 
22-05-2012). Zoals onder “positieve resultaten” reeds is beschreven, heeft deze planwijziging 
uiteindelijk goed uitgepakt. Een andere discussie van monumentale aard waren de stalen kozijnen. 
De gemeente wilde deze kozijnen ook behouden, maar het pand was te gevoelig voor de 
geluidshinder op het erachter gelegen industrieterrein (M. Kautz, persoonlijke communicatie, 24-05-
2012). Om de nieuwe bestemming “wonen” te kunnen doorvoeren, moesten de ramen worden 
voorzien van dubbel glas, waardoor de excentrieke stalen kozijnen werden vervangen.  

Wat op voorhand geen probleem leek, was de plaatsing van nieuwe prefab wanden. Hoewel de 
wanden goed geïsoleerd zijn, zijn ze erg hol. Dit zou verder geen grote problemen opleveren, mits de 
voordeuren niet te zwaar worden uitgevoerd. Wanneer de deur wordt dichtgedaan, trillen de 
wanden van zowel de eigenaar als diens buren (R. van Hest, persoonlijke communicatie, 24-05-2012). 
Aan de muur bevestigde voorwerpen kunnen hierdoor op de grond vallen. Dit probleem is door de 
bewoners voorgelegd aan de aannemer, die op zijn beurt aangeeft dat na oplevering van het pand hij 
niet meer verantwoordelijk is en niets meer voor hen kan betekenen. De complexiteit en de grootte 
van het gebouw leveren nog meer onduidelijkheden op. De kelders behoren bijvoorbeeld niet toe 
aan de Vereniging van Eigenaren, maar logistiek en diensttechnisch zijn de bewoners wel afhankelijk 
van deze ruimten. Omdat De Grote Enk helemaal is opgeleverd, is het bij klachten inzake de 
verschillende pandonderdelen moeilijk te bepalen wie verantwoordelijk is en welke actor het 
probleem dus moet oplossen.  
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Een probleem dat voor de gehele vastgoedmarkt geldt, is economische crisis die vooral op de 
woningmarkt haar stempel drukt (K. van Yren). Ook in De Grote Enk krijgen de bewoners die willen 
verhuizen, hun woning nauwelijks verkocht. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de appartementen te 
huur worden aangeboden. De huurders die zich tijdelijk in het gebouw vestigen, staan neutraler 
tegenover het pand en hebben, al dan niet bewust, meestal minder binding met het zowel het pand 
als de inwoners (R. van Hest, persoonlijke communicatie, 24-05-2012). Tevens hechten de huurders 
vaak weinig belang aan de naleving van de huisregels, hetgeen leidt tot een verslechtering van de 
woonsfeer. De actoren verwachten dat een nieuwe verkoopcampagne, los van de marktwerking, 
minder zal aanspreken dan de destijds groot opgezette campagne door Velperparc. Aan de 
buitenkant is nu niet meer te zien dat het pand ooit een kantorencomplex was. “Bij de mensen die al 
dan niet bekend waren met het AKZO gebouw, zal de transformatie steeds minder zichtbaar en 
herkenbaar zijn. Men moet het gebouw al betreden om de herontwikkeling van De Grote Enk te 
ervaren” (J. Terpstra, persoonlijke communicatie, 08-05-2012).  
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5 Conclusie 
 

Na de uiteenzetting van zowel de theorie als de empirie kan een conclusie gegeven worden aan de 
hand van de SWOT analyse van paragraaf 3.1. In paragraaf 5.1 wordt tabel 4 uit de methodologie 
nader ingevuld en worden de sterke en zwakke kanten, alsmede de kansen en bedreigingen van een 
transformatieproject van kantoren tot woningen, uiteengezet. Hiermee zal de centrale vraagstelling 
van de scriptie worden beantwoord. In paragraaf 5.2 zullen vervolgens aanbevelingen worden 
gedaan aan de hand van het beantwoorden van de vragen met betrekking tot de SWOT-analyse.  
Tot slot wordt in paragraaf 5.3 de zelfreflectie gegeven, waarin verbeterpunten aan bod komen. 

5.1 Algemene conclusie 
Uit zowel de theorie als de empirie is gebleken dat aan herontwikkeling van kantoren tot woningen 
zowel Strenghts als Weaknesses kent, evenals Opportunities en Threats. In deze paragraaf kan aan de 
hand van de SWOT-analyse de centrale vraagstelling uit de inleiding worden beantwoord. Deze 
hoofdvraag luidde als volgt: 

Wat zijn de grootste kansen en bedreigingen, alsmede de voor- en nadelen van transformatie van 
kantoorpanden tot woningen, als oplossing voor de leegstandsproblematiek in steden? 

Strenghts 
Transformaties van kantoren naar woningen, waarbij het originele casco behouden blijft, zijn vaak 
duurzame projecten. De projecten zijn milieuvriendelijk en worden uitgevoerd met het in tact laten 
van het bestaande materiaal, waarvan de levensduur nog niet verstreken is. Beton storten enerzijds 
en slopen anderzijds zijn in de bouw, de grootste boosdoeners wat betreft luchtvervuiling. Bij deze 
processen komen namelijk de meeste (schadelijke) stoffen vrij. Wanneer de projectontwikkelaar het 
casco laat staan, zal niet of nauwelijks nog beton nodig zijn. Omdat de actoren bij herontwikkeling 
met een bestaand plan werken, moet men roeien met de riemen die men heeft en moet dus gezocht 
worden naar duurzame, in het plan passende oplossingen. Zo ook in het eerder genoemde 
voorbeeld: de parkeergarage in Diemen. Bij een nieuwbouwproject zou deze zeer waarschijnlijk 
worden afgegraven onder het toekomstige pand en dat zou ten koste gaan van het grondwaterpeil 
en de bodem met de daarin levende organismen. Nu is gekozen voor een parkeerplaats die net op de 
beschikbare ruimte past, zodat er geen extra grond hoeft te worden gebruikt.  

Doordat bij transformatieprojecten het pand al lange tijd geleden is gebouwd en dus al jaren zijn 
plaats in de omgeving heeft opgeëist, is er tijdens het proces weinig protest van omwonenden of 
directe belanghebbenden. De omwonenden hebben altijd al tegen het gebouw aangekeken en voor 
hen is slechts de functieverandering nieuw. Veelal staan ze positief tegenover hergebruik van het 
pand, omdat ze van mening zijn dat deze ontwikkeling, functiewijziging in plaats van leegstand, de 
leefbaarheid binnen de buurt bevordert. De mogelijkheid tot kraken, alsmede de verloedering van en 
onveiligheid rondom het gebouw zullen mede hierdoor worden voorkomen.   

Door het geringe protest en het gebruik van het reeds bestaande casco zijn transformatieprojecten 
voor de bouw veelal snelle processen. De vergunningprocedures verlopen vrij spoedig, omdat er niet 
tot nauwelijks bezwaar wordt gemaakt en veel vergunningaanvragen in een keer kunnen worden 
afgehandeld. Ook het realisatieproces verloopt vrij soepel en snel, omdat de casco’s meestal gestript 
worden aangeleverd en de bouwers vanuit die deels bouwrijpe basis kunnen verder werken. 
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Binnen transformatieprojecten wordt veelal rekening gehouden met het behoud van het cultureel 
erfgoed. Doordat bij de herontwikkeling van kantoren naar woningen vaak de grote hallen, mooie 
trappenhuizen en originele raampartijen worden gehandhaafd, wordt de geschiedenis van het 
gebouw in tact gelaten. Bij oudere karakteristieke panden kan dit worden gestimuleerd door het 
gebouw te bestempelen tot monument volgens de Monumentenwet (1988). Deze regelgeving zorgt 
er veelal voor dat panden maar tot zekere mate veelal slechts alleen aan de binnenzijde  mogen 
worden getransformeerd. Juist het behoud van het cultureel erfgoed, maakt de herontwikkelde 
panden populair bij zowel de vakmensen, als bij “bouw”leken.  

Weaknesses 
Hoewel de aanpak van een reeds bestaand pand een positieve kant is van de transformatie, heeft dit 
soms ook een negatief effect. De actoren hebben namelijk te maken met een bestaand bouwobject  
en het is moeilijk daar nieuwe ideeën op aan te passen. Dit in tegenstelling tot nieuwbouw, waarbij 
het papier nog leeg is en alle ontwikkelingen zo praktisch mogelijk kunnen worden uitgewerkt. Met 
name de logistieke planning levert vaak problemen op. Bij de functie kantoren zijn daar namelijk 
andere eisen aan gesteld, dan bij de functie wonen. Zo is bijvoorbeeld een parkeerplaats naast de 
deur voor veel potentiële kopers vaak een vereiste, hoewel dit voor werknemers op een kantoor 
minder van belang is.  

De exploitatielast van de oorspronkelijke kantoren is vaak lager dan van heringerichte woningen. Dit 
bemoeilijkt de financiële haalbaarheid van de nieuwe woonvorm. De investeringen die gedaan 
worden ten behoeve van een transformatie, kosten relatief veel geld en hebben naast de 
oorspronkelijke bouw een prijsverhogend effect op de exploitatie van het pand. Om eenzelfde 
resultaat te behalen zal de vergelijkbare koopprijs (per m2) dus verhoogd moeten worden. Dit kan de 
vraag negatief beïnvloeden. 

De kantoorgebouwen zijn gebouwd naar de normen van dat moment. Het is dan ook 
vanzelfsprekend dat deze gebouwen niet meer voldoen aan de normen van nu. Het pand is vaak 
technisch verouderd. Met name moet in hedendaagse gebouwen genoeg aandacht worden besteed 
aan milieueisen en veiligheidsaspecten, alsmede aan isolatie. In oude kantoorpanden is veelal 
contactgeluid vanwege de doorgetrokken vloeren, alsmede te veel geluidsoverlast en een lagere 
temperatuur door de dunne wanden en ramen. 

Opportunities 
Zoals uit de interviews met de gemeenteambtenaren blijkt, gaan in Nederland steeds meer jongeren 
studeren. Dit doen ze veelal in een andere stad dan waarin zij woonachtig waren. Zij zoeken daarom 
vaak nieuwe huisvesting in de vorm van een kamer in een studentenhuis of een appartementje. In 
alle grote steden van Nederland heerst echter een tekort aan studentenhuisvesting. Transformatie 
van kantoren tot woningen kan een geschikte oplossing bieden. Niet alleen neemt het 
leegstandspercentage af, ook neemt het woningtekort af. De belangrijkste wensen die studenten bij 
het zoeken naar woonruimte hebben, is dat deze dicht bij de stad ligt of ter plaatse in ieder geval 
goed openbaar vervoer naar het stadscentrum is geregeld. Verder moet de woonruimte betaalbaar 
zijn. De verdiepingen in kantoorpanden zijn vaak ingedeeld in kleine kamers, met in het midden een 
voorzieningenunit met wc(’s) en douche(s), evenals een goed toegankelijk trappenhuis en lift. 
Hierdoor zijn deze panden ook uitermate geschikt voor studentenhuisvesting.  
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Niet alleen studenten zijn een kans op deze transformatiemarkt, ook starters. Enerzijds hoeven zij 
geen eigen huis te verkopen en kunnen zij direct intrekken in de nieuwe woonruimte. Anderzijds zijn 
zij, vanuit financieel oogpunt, vaak op zoek naar een niet te grote, betaalbare ruimte en maken 
hierbij veelal de keuze voor een appartement. Omdat ze jong zijn en nog niet gebonden aan kinderen 
(en hun scholen/vriendjes), zijn zij sneller bereid, daar te wonen waar het project zich voordoet, in 
plaats van een project te zoeken in hun voormalige woonplaats.  

In de jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog, is in Nederland een geboortegolf ontstaan, de 
babyboom. Nu zestig jaar later gaat een groot deel van deze “babyboomers” met pensioen en gaat 
daarbij vaak op zoek naar een kleinere woning voor de oude dag. Net zoals de Wilhelminastaete in 
Diemen, kan een getransformeerd kantorenpand goed ingericht worden als een 
appartementencomplex, dat beantwoordt aan de vraag van de senioren. Zeker kantoren in 
woonkernen en stadscentra, gelegen dichtbij alle voorzieningen, lenen zich hier goed voor.  

Threats 
Doordat projectontwikkelaars nog steeds veel geld verdienen met nieuwbouw, zullen zij, zonder 
verandering in de regelgeving door de overheid, niet stoppen met de bevoorrading hiervan. Indien 
investeren in of kopen van nieuwbouw voor een bedrijf even duur blijft als van een bestaand 
gebouw, zal deze eerder kiezen voor nieuwbouw. De technieken en indeling zijn bij nieuwe panden 
namelijk makkelijker en dus goedkoper aan te passen aan de normen van deze tijd en aan de wensen 
van de kandidaat-koper. Bestaande panden zijn dus minder interessant en het leegstandspercentage 
is mede hierdoor erg hoog.  

Een grote bedreiging voor de transformatiemarkt is de economische crisis die sinds 2008 haar 
stempel drukt op de hele vastgoedmarkt. Ontwikkelaars zijn huiverig om te bouwen, beleggers 
durven niet meer te investeren en potentiële kopers krijgen hun oude huizen niet verkocht. Ondanks 
dat de onderzochte transformatieprojecten succesvol zijn afgerond, weegt het feit dat een dergelijk 
omvormingsproces een hoop geld kost veel zwaarder, zeker in deze tijd. De economische crisis gaat 
gepaard met de slechte huizenverkoop. Ontwikkelaars en makelaars zijn bang dat de appartementen 
die ze zullen realiseren, niet verkocht worden. Reden hiervoor is niet dat de appartementen niet 
gewild zijn, maar dat de potentiële kopers hun huis niet kwijt raken. Het pand zou hierdoor alsnog  
(te) lang leegstaan en een transformatie zou dan niet zinvol zijn. 

Bovenstaand is het antwoord gegeven op de hoofdvraag. Samengevat zijn er in het algemeen meer 
sterke kanten (duurzame projecten, weinig protest, snelle processen en behoud cultureel erfgoed) 
en kansen (studentenhuisvesting, starters en babyboomers) voor transformaties van kantoren tot 
woningen, dan zwakke kanten (bestaand bouwobject, financiële haalbaarheid en technische 
verouderdering) en bedreigingen (nieuwbouw en economische crisis). Hoewel de voordelen en de 
kansen zwaar wegen, mogen de nadelen en bedreigingen niet worden genegeerd. Het is zaak zo 
goed mogelijk hierop in te spelen, zonder het positieve deel te verzwakken. In paragraaf 5.2 worden 
aanbevelingen gedaan, die de actoren wellicht kunnen behoeden voor deze problemen.  

In tabel 6 wordt de bovenstaande SWOT-analyse van transformaties van kantoren tot woningen 
samengevat.  
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Tabel 6 SWOT-analyse 

5.2 Aanbevelingen 
De antwoorden op de vier vragen, behorend bij de SWOT-analyse, kunnen dienen als aanbevelingen 
voor transformatieprojecten in de toekomst.  

Hoe kunnen de sterke kanten worden gebruikt om voordelen te halen uit de kansen?  
Wanneer toekomstige studenten en starters op zoek zijn naar een kamer of appartement, willen ze 
vaak, voor studie of uit enthousiasme, zo snel mogelijk een geschikte woonruimte gevonden hebben. 
Doordat transformatieprocessen over het algemeen bekend staan als snelle processen, kunnen nog 
meer studenten en starters worden geïnteresseerd om in te trekken in een dergelijk gebouw, en 
zullen woonruimten snel verhuurd of verkocht zijn.  

De grote kantoorpanden, enkele decennia geleden gebouwd, zijn het onderdak geweest voor veel 
werknemers. Deze werknemers gaan langzaamaan met pensioen en zijn dan vaak toe aan een 
andere, kleinere woonruimte. Om het culturele erfgoed te behouden, zouden de oud-werknemers 
kunnen worden aangeschreven, met als doel ze te interesseren voor het wonen in een 
getransformeerd kantoorgebouw, waarin de kenmerken van het originele gebouw nog duidelijk 
zichtbaar zijn. Omdat aan cultureel erfgoed, zeker door potentiële kopers die de geschiedenis van het 
gebouw kennen, normaliter veel waarde wordt gehecht, versterkt deze ontwikkeling de interesse en 
wellicht ook de verkoopsnelheid van de appartementen in voormalige kantoorpand.  

Hoe kunnen de zwakheden, die voorkomen dat voordelen kunnen worden gehaald uit de kansen, 
worden overwonnen? 
De technische vernieuwing van een gebouw, alsmede de aanpassing van reeds bestaande 
bouwplannen, vergt veel denk- en rekenwerk en dat kost tijd en geld. Om een dergelijk proces sneller 
en met minder kosten te laten verlopen, zou een project opgestart kunnen worden waarbij 
studenten kosteloos berekeningen en ontwerpen maken voor de technische vernieuwing binnen een 
transformatie. In ruil daarvoor krijgen deze studenten een plek op de lijst, om datzelfde pand na 
afronding van het transformatieproces te mogen betrekken.  
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Hoe kunnen de sterke kanten worden gebruikt om de hoeveelheid en de impact van bedreigingen 
te verminderen?  
Wanneer er door belanghebbenden (omwonenden of nabijgelegen bedrijven) juridisch bezwaar 
wordt aangetekend tegen de plannen voor nieuwbouw, kan dit het bouwproces flink vertragen. 
Enerzijds kan de overheid dit aanpakken door de regelgeving te wijzigen, zodat protest tegen 
nieuwbouw zwaarder weegt dan een eventueel protest tegen de transformatie van bestaande 
gebouwen. Anderzijds kunnen de belanghebbenden door bijvoorbeeld de overheid worden 
gestimuleerd meer protest aan te tekenen tegen de realisering van nieuwbouw, zodat de kansen 
voor transformatie van bestaande bouw toegenomen.  

Het transformeren van kantoren tot woningen is een duurzaam project. Hoewel dit project op het 
moment van herontwikkelen veel geld kost voor veel betrokken partijen, is het een investering voor 
de toekomst, omdat het op den duur én relatief minder duur wordt én goed is voor een deugdelijker 
behoud van het milieu. In tijden van economische crisis, wordt in de bouw weinig gestart of 
afgerond. Door duurzaamheid te benadrukken en de kosten te verdelen over een periode tot enkele 
jaren ná het omvormingsproces, wordt ongetwijfeld meer interesse voor transformeren gewekt. 

Hoe kunnen de zwakheden, die de bedreigingen zullen verwezenlijken, worden bestreden? 
Om de invloed van de economische crisis te verkleinen, is het noodzakelijk de financiële haalbaarheid 
te vergroten. Dit kan onder andere door meer vrijwilligers in het project te laten meewerken, zoals 
studenten, oud-werknemers en geïntereseerden, die wellicht met andere ogen tegen een 
transformatieproces aan kijken en met nieuwe ideeën komen. Ook zou de financiële haalbaarheid 
vergroot kunnen worden door de kosten en het risico te verspreiden door middel van samenwerking 
tussen meerdere bedrijven, zoals projectgroep Velperparc in Arnhem heeft gedaan.  

5.3 Zelfreflectie 
Na vier maanden intensief onderzoek te hebben uitgevoerd en het voorgaande resultaat te hebben 
verkregen, kan worden teruggekeken op het verloop van het onderzoeksproces.  

In zijn algemeenheid is de tijd die voor het maken van deze scriptie staat, gering. Dit bepaalt zowel 
de keuze voor de onderzoeksmethode als de uiteindelijke uitkomst hiervan. Omwille van de tijd is 
gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Dit heeft zijn beperkingen. De verhouding tussen 
subjectiviteit en objectiviteit wellicht enigszins vertekend. Doordat het onderzoek veelal uit de 
mening van actoren bestaat, zijn gegevens niet altijd te bewijzen. Echter, door de korte periode 
waarin het onderzoek moest plaatsvinden is de kwalitatieve methode wel het meest relevant 
geweest. Dat door deze geringe tijd slechts twee casussen konden worden onderzocht, heeft dit 
geleid tot een weliswaar enigszins beperkt, maar wel duidelijk onderzoek.  

Niet alleen heeft de korte onderzoekstijd het aantal casussen bepaald, ook de in eerste instantie 
slechte respons van potentiële respondenten heeft gezorgd voor vertraging binnen de empirische 
analyse. Het is niet vanzelfsprekend dat iedere partij of persoon bereid is, mee te werken aan een 
interview. Idealiter moet in de beginfase al nagedacht worden over de te onderzoeken casussen en 
de te interviewen personen, in plaats van halverwege het onderzoeksproces. Ook moeten zo veel 
mogelijk  potentiële respondenten meteen in de beginfase benaderd worden. Zo is de kans een stuk 
kleiner dat op het laatste moment nog nieuwe casussen en respondenten moeten worden gezocht.  
Dit laat echter onverlet dat gaande het onderzoek zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij de 
oorspronkelijk uitgezette methodologie aanpassing behoeft. 
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Waar in het vervolg ook meer rekening mee moet worden gehouden, is de toestand van de markt. In 
dit onderzoek is gebleken dat de gebeurtenissen op de vastgoedmarkt erg bepalend zijn voor alle 
projecten. Zeker de in deze tijd erg dominant gebleken economische crisis beïnvloedt sterk de 
uitkomsten van het onderzoek. Het is met het oog op deze crisis verstandig, in een volgende scriptie 
een deel op te nemen over de actuele toestand op de (vastgoed)markt, om zo in het beginstadium al 
te laten zien dat diverse marktgebeurtenissen verschillende gevolgen kunnen hebben.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Onderzoeksplan 
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Bijlage 2: Productmarktcombinaties 
 

Drie productmarktcombinaties voor upgraden volgens Gelinck (2007, p. 24-25). 
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Productmarktcombinatie voor transformatie volgens Gelinck (2007, p. 30-31). 
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Bijlage 3: Onderzoeksmethoden 
 

Verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek, gebaseerd op het boek ‘Theorie en praktijk 
van empirisch onderzoek’ van J. Vennix (2006). 

Kenmerken Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek 

Aantal eenheden Groot Klein 

Steekproef Random Strategisch 

Waarnemingsmethoden Extensief (stimuli) Intensief (triangulatie) 

Onderzoeksmateriaal Data, scores Teksten 

Analyse Tellen, rekenen Interpreteren, coderen, 
vergelijken 

Kwaliteitseisen Externe validiteit, breedheid, 
toestanden 

Interne validiteit, diepgang, 
processen 
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Bijlage 4: Respondentenlijst 
 

Voor een breder beeld over transformeren zijn twee personen geïnterviewd: 

• Rob Aalders: Werkzaam bij gemeente Heerlen; Op nationaal niveau meegepraat over 
transformaties 

• Erwin van der Krabben: Werkzaam bij Radboud Universiteit Nijmegen; Veel onderzoek 
gedaan naar alle segmenten op de vastgoedmarkt 

 

 

Wilhelminastaete, Diemen 

 

Opdrachtgever:   Bouwfonds, M. Ploeger 

Gemeente:   Gemeente Diemen, M. Cornelissen 

Makelaar:   De Jager makelaar, J. de Jager 

Vereniging van Eigenaren:  VvE Wilhelminastaete, L. Ekker 

 

De Grote Enk, Arnhem 

 

Opdrachtgever:   Klaassen Vastgroep, J. Terpstra 

Gemeente:   Gemeente Arnhem, J. Kautz 

 Makelaar:   ABC Makelaars, K. van Yren 

Vereniging van Eigenaren:  VvE Grote Enk, R. van Hest 
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Bijlage 5: Interview-guide 
 

Transformaties van kantoren tot woningen 
Interview voor bachelorthesis juni 2012 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Mijn naam is Marlou Heffels, studente aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ter 
afsluiting van de bachelorfase van de studie Planologie schrijf ik een scriptie over het thema 
transformatie van leegstaande kantoorpanden.  
 
In de analyse die ik verricht, onderzoek ik de leegstandsproblematiek en de oplossing(en) 
hiervan. Het accent komt daarbij te liggen op de oplossing ‘transformeren’. Bij 
transformatieprojecten wordt de huidige bestemming ‘kantoren’, door m.n. gemeenten 
veranderd in ‘wonen’ of de functie ‘multifunctioneel’. In dat kader worden de gebouwen 
aangepast naar de normen en regels voor woningen.  
Als een van de betrokken partijen bij een dergelijk transformatieproject, vind ik uw mening 
en ervaring ter zake van belang voor mijn scriptie. Ik wil aan de hand van een open interview 
met u als betrokken partij, een beeld krijgen van transformaties en analyseren wat de 
kansen en bedreigingen, alsmede voor- en nadelen hiervan zijn. 
 
Ik wil u dus graag een paar vragen stellen naar aanleiding van het project waaraan u heeft 
gewerkt. 

Bij voorbaat dank! 

 

1. Hoe bent u betrokken geraakt bij het transformatieproject? 

2. In welke fase maakte u deel uit van het project? Wat was hierbij uw functie? 

3. Met welke partijen heeft u veel contact gehad of samengewerkt gedurende deze periode? 

4. Welke problemen en welke positieve resultaten bent u tijdens het proces tegengekomen? 

5. Welke problemen en welke positieve feiten bent u na afronding van het project 
tegengekomen? 

6. Wat is uw mening over dit transformatieproject (qua kosten, tijd, slagingskans, enz.)? 

7. Ziet u “transformeren” in het algemeen als een succesvolle oplossing? 
 

 


	Voorwoord
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	1.1 Projectkader
	1.2 Doelstelling
	1.3 Vraagstelling
	1.4 Onderzoeksopzet

	2 Theorie
	2.1 Theoretisch kader
	2.2 Conceptueel model

	3 Methodologie
	3.1 Onderzoeksmethode

	4 Empirie
	4.1 Wilhelminastaete
	4.2 De Grote Enk

	5 Conclusie
	5.1 Algemene conclusie
	5.2 Aanbevelingen
	5.3 Zelfreflectie

	Referentielijst
	Bijlagen
	Bijlage 1: Onderzoeksplan
	Bijlage 2: Productmarktcombinaties
	Bijlage 3: Onderzoeksmethoden
	Bijlage 4: Respondentenlijst
	Bijlage 5: Interview-guide


