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Krimp en leegstand. Nieuwe vraagstukken 
beheersen opeens de ruimtelijke agenda. 
De jaren 00 gingen over ongebreidelde 
groei, gebaseerd op de beschikbaarheid van 
onbeperkt krediet en gevoed door een naïef 
soort vooruitgangsoptimisme. De jaren 10 
zullen bepaald worden door onconventio-
nele benaderingen en nieuwe businessmo-
dellen. Traditionele spelers staan met lege 
handen en versterken zo de stagnatie. Voor 
nieuwe initiatieven zal er daarom steeds 
meer ruimte komen. Wat zullen we bij-
voorbeeld eens gaan doen met leegstaande 
kantoren?

De huidige benadering
Als een kantoor komt leeg te staan heeft 
dat meestal te maken met het vertrek van 
de huurder. Het gebouw is technisch ver-
ouderd, voldoet niet meer aan de (veran-
derde) huisvestingswens, krijgt last van 
slijtage of ziet er (bij nader inzien of van-
wege voortschrijdend inzicht) qua vormge-
ving niet uit. Vaak ook blijkt de locatie min-
der aantrekkelijk vanwege de beschikbaar-
heid van alternatieven. Wat eens een cou-
rant kantoorgebouw was, blijkt een minder 
courant gebouw te zijn geworden. De nor-
male reactie van eigenaren of ontwikkelaars 
is dan de volgende. We, ik volg hier de Task-
force (Her)ontwikkeling Bedrijventerrei-
nen, knappen het gebouw op (facelift). Of 
we gaan revitaliseren: met behoud van de 
functie wordt het gebied verbeterd of wordt 
het gebouw (gedeeltelijk) vernieuwd. De 
functie blijft evenwel bestaan: het gebouw 
blijft een kantoorgebouw. De derde moge-
lijkheid is transformeren, het slopen van 
het gebouw en het opnieuw inrichten van 
de locatie met overwegend nieuwe functies. 
Dat is het ingewikkeldste en gaat het meest 
ver. 
Het favoriete businessmodel van (her)ont-
wikkelaars volgt eigenlijk de werkwijze van 
de kraakbeweging: zoek een gebouw dat al 

lang leegstaat, dat (met een beetje fantasie) 
authentieke elementen heeft, dat (ondanks 
alles) redelijk bereikbaar is en dat bij voor-
keur ook nog beschikt over loze ruimte als 
een parkeerterrein of opslagruimte. Een 
(her)ontwikkelaar durft zo’n gebouw wel 
een beetje op te knappen. Zijn toekomstige 
huurders zijn steevast ‘creatieven’ of star-
tende ondernemers. Vrijwel alle succesvol-
le herontwikkelingen volgen dit patroon. 
Revitaliseren of transformeren van leeg-
staande kantoren wordt in de huidige 
markt vermeden: het is te risicovol. Alleen 
publieke opdrachtgevers en opdrachtgevers 
van maatschappelijk vastgoed durven in-
grijpend te interveniëren.

Lot in eigen hand nemen
Een leegstaand kantoorgebouw is geen 
kantoor, las ik pas in een column. Als ge-
bouw is het een kansloos kantoor. Maar 
leegstand is nuttige leegte, schreef een an-
der. Vaak ook nog met veel groen, open-
baar gebied en een goede ontsluiting. De 
leegstaande gebouwen liggen vaak tegen 
woonwijken aan of soms zelfs er in. Fixeer 
je niet te veel op het gebouw, maar kijk 
naar de plek, klinkt daarin door. Maar hoe 
valt die leegte (voor iets anders) te benutten 
als de markt faalt en de overheid eerst al-
leen maar meeprofiteert van de bouwboom 
en vervolgens niet veel verder komt dan 
een convenant sluiten met die falende 
markt? Phillip Blond (de ideoloog van Da-
vid Cameron) gelooft noch in de staat, noch 
in de markt. Mensen moeten op lokaal ni-
veau zelf weer hun lot in eigen hand ne-
men, schrijft hij in Red Tory  (2010). Dat is 
in dit artikel een belangrijk uitgangspunt. 
Laten we ons heil zoeken bij de buurt en 
omwonenden. Neem het Veemarktterrein 
in Utrecht. Er wordt daar op afwijkende 
wijze een plan ontwikkeld. Er is sprake van 
open innovatie. Gesprekken met de buurt 
(bewoners en verenigingen) leiden daar 

vervolgens tot levensvatbare plannen. Be-
woners willen mee doen op het terrein. Ze 
willen daar een bedrijf beginnen of wonen. 
En niet zomaar wonen, nee, ze willen hun 
eigen woning ontwikkelen. Zo ontstaat van 
onderop een plan. En niet onbelangrijk, 
vanaf de start met draagvlak in de buurt. 
Bovendien is het een plan van nieuwe ge-
bruikers en toekomstige bewoners. Zij ste-
ken in de planontwikkeling tijd en geld. 
Ontwikkelen van onderop lijkt een beetje 
op kraken. Eigenlijk wordt een locatie eerst 
virtueel gekraakt en vervolgens stap voor 
stap werkelijk in gebruik genomen.

Functiescheiding is achterhaald
Vrijwel altijd wordt er in gebouwen alleen 
gewerkt of gewoond. Soms zit er nog een 
winkel of wat horeca in de ‘plint’, maar dat 
is eigenlijk alleen bedoeld als versiering, 
als franje. Die functiescheiding is onder-
deel van oud planologisch denken waarin 
we economische functies (lees: rokende 
schoorstenen en stinkende sloten) vanuit 
overwegingen van volksgezondheid niet in 
de buurt van woningen wilden. In de ruim-
telijke ordening lijken we hardnekkig aan 
dat denken van functiescheiding vast te 
houden. Dat was voor zware industrie lo-
gisch, maar voor kantoren natuurlijk onzin. 
Toch valt het niet mee om de bestemming 
van een leegstaand kantoor te wijzigen in: 
kom maar met een goed idee! In Leiden 
was er na tientallen jaren gedoe pas een 
doorbraak rond de herontwikkeling van de 
Meelfabriek toen de gemeente akkoord 
ging met een flexibele invulling van func-
ties op het terrein. 
De heersende gedachte is, zoals gezegd, dat 
we van leegstaande kantoren weer kantoren 
maken, maar dat is op veel locaties een niet 
realistische benadering. We moeten den-
ken vanuit ruimte. Laten we leegstaande 
kantoorgebouwen eens beschouwen als 
nieuwe verticale buurten. Als ruimte waar 

Nieuwe ideeën voor leegstaande kantoren

Verticale buurten
Zie het voor u. Er is een leegstaand kantoor. De twee topetages zijn geclaimd door vitale 

vijftigers. Het dak door een convivium van slow food dat daar groente en fruit verbouwt. 

Op de begane vloer vestigen zich kleine bedrijven, een restaurant en kleine winkels. 

Op drie verdiepingen wonen ouderen met een zorgbehoefte. Daar zit ook het 

huisartsencentrum, de sportschool en een buurtcafé. En dan zijn er nog twee lagen 

voorzieningen met op de ene de muziekschool en op de andere een basisschool. 

Het parkeerterrein is omgetoverd in een stadspark. Een leuke verticale buurt, toch?

door Lenny Vulperhorst*
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juist veel verschillende functies op elkaar 
kunnen. In wijken plannen we die functies 
naast elkaar, maar in gebouwen kunnen we 
verschillende functies op een spannende 
manier stapelen. Belangrijke vraag is of er 
nu voorbeelden (te verzinnen) zijn om an-
ders met (delen van) leegstaande kantoor-
gebouwen om te gaan.

Groene daken
In Financial Times Weekend van 24 april jl. 
wordt een mooi beeld geschetst van een 
nieuwe trend in de VS. Het produceren van 
groente en fruit op daken. Soms als volks-

tuin, dan weer als commerciële activiteit en 
in de toekomst als skyscraper farms. De ene 
keer in de open lucht, de andere keer in 
kassen. Wie dit idee wil toepassen, zal na-
tuurlijk wat problemen moeten oplossen 
(is het dak stevig genoeg of hoe regel je 
aan- en afvoer?), maar vervolgens is het let-
terlijk en figuurlijk oogsten. Lelijke daken 
verdwijnen. Daken gaan langer mee (geen 
krimp en uitzetting meer). Het gebouw is 
aan de bovenkant goed geïsoleerd. De tem-
peratuur in de stad daalt (omdat daken 
minder warmte afgeven). De waarde van 
het gebouw neemt toe. Voedsel komt in de 

stad beschikbaar. Water van bewoners kan 
worden hergebruikt. Zonnepanelen zorgen 
voor energie (ook voor de huizen). Stort-
buien (die er volgens kenners aan zitten te 
komen) worden gemakkelijker opgevan-
gen. Oogsten gaan niet meer verloren van-
wege wateroverlast. Transportkosten dalen 
enorm. Et cetera. En daar komt nog een 
laatste voordeel bij: bewoners vinden het 
leuk om te tuinieren. Business developers 
zijn altijd op zoek naar synergie en kansen. 
Naar het Senseo-effect. Groene daken zijn 
zo’n kans.

Groene gebouwen
Leegstaande gebouwen slopen is ingrij-
pend, maar waarom beginnen we niet met 
vergroenen? Stelt u zich een leegstaand ge-
bouw voor dat tijdelijk in gebruik is als 
volkstuincomplex, biologisch land- en tuin-
bouwbedrijf en tuincentrum. We verwijde-
ren de gevel van het gebouw en redeneren 
vanuit het skelet van het gebouw. Op de 
eerste twee of drie lagen komt een tuincen-
trum. Deels open, deels als een kas geslo-
ten. Ook delen van het parkeerterrein wor-
den gebruikt voor dat tuincentrum. Op het 
dak en het parkeerterrein komen volkstui-
nen. Auto’s zijn van de straat. Die staan in 
de parkeergarage of binnen, op de begane 
vloer van het gebouw. Hogere etages van 
het gebouw worden gebruikt om 

Gefascineerd door de kansen voor groene ontwikkelingen in Nederland (zie ook het 
artikel van Freek Staps elders in dit nummer) zocht ik in mijn hoofd naar Nederlandse 
praktijkvoorbeelden. Doen wij dan niets aan tuinbouw in de stad? Of aan groen in 
gebouwen? Natuurlijk hebben we een paar gebouwen met een atrium waarin een boom 
staat (vergelijk VROM), maar dat levert verder geen spannende voorbeelden op. Wacht 
even. Wat gebeurt er in achterkamers in sommige buurten in Nederland? Daar plakken 
ze de ramen af. Stoken de kachel hoog. Tappen elektriciteit af omdat er veel licht nodig 
is. En breken wandjes door. Verdraaid, we doen het al. Het illegaal kweken van weed 
(in slaapkamers, in schuren en zelfs onder de grond) vindt op grote schaal plaats. 
Eureka. Het is al bedacht. We hebben al groene gebouwen. We hebben al land- en 
tuinbouw in de stad. Het is alleen niet zichtbaar. Laten we het eens groots en publiekelijk 
gaan aanpakken.

Weed

34-37 V Verticale buurten.indd   35 09-08-2010   14:13:07



37 augustus 2010 buildingbusiness 

groente en fruit te kweken. Aan de randen 
is er altijd lichtinval en in het hart van een 
etage zijn gesloten ruimten (vergelijkbaar 
met kassen), waar kunstlicht wordt ge-
bruikt. Zo’n groen gebouw wordt de trots 
van de buurt. Laat de verbeelding weer aan 
de macht komen. We waren verrukt over 
de Nederlandse inzending van MVDRV op 
de wereldtentoonstelling in 2000 in Han-
nover. Het ansichtkaartje hangt nog bij mij 
aan de muur. Zou het niet fantastisch zijn 
als elke gemeente in Nederland straks zo’n 
visitekaartje heeft?

Groene innovaties adopteren
Vanuit het productschap Tuinbouw worden 
nieuwe concepten over het gebruik van 
groen, daglicht, zonnewarmte en energie 
ontwikkeld voor de bouwsector. Er is al veel 
ervaring opgedaan met groene atria in kan-
toren. Er worden kantoren en woningen 
gebouwd in kassen, die op slimme wijze 
worden gekoeld en verwarmd. Een nieuw 
spannend idee is om voor portiekflats in 
herstructureringswijken een kas te plaat-
sen. Duurzaamheid en extra ruimte gaan 
hier hand in hand. Deze ideeën zijn na-
tuurlijk ook toe te passen op leegstaande 
kantoren. Nog spannender wordt het als 
ook ideeën over moderne land- en tuin-
bouwtechnieken worden toegepast in leeg-
staande kantoren. De vernieuwers in de 
land- en tuinbouwsector pleiten voor verti-
cal farming, willen stoppen met energiever-
slindende kassen en zien veel in telen met 
behulp van LED-licht in afgesloten ruimtes. 
Pootgoed wordt in handzame kratjes naar 
binnen gebracht en de oogst komt er een 
tijdje later weer uit. Leegstaande gebouwen 

zijn relatief eenvoudig te hergebruiken 
voor deze nieuwe technologieën. Een 
nieuw tuinbouwbedrijf kan zo uitstekend 
worden gevestigd in een leegstaand kan-
toorgebouw. Een interessante manier bo-

vendien om weer werkgelegenheid in de 
stad te brengen voor lager opgeleide mensen. 
De kruisbestuiving (leuk woord in dit ver-
band) is nog eenzijdig van de landbouwsec-
tor naar de bouw, maar tegelijkertijd veel-
belovend. 

Ruimte voor verticale buurten
Wat is er nodig om leegstaande gebouwen 
te veranderen in verticale buurten of groe-
ne gebouwen? Het begint met de bereid-
heid van de lokale overheid om speelruimte 
te maken. Het bestemmingsplan moet 
functiemenging mogelijk maken en van-
wege het open planproces moeten functies 
ook globaal beschreven zijn. Want op voor-
hand is immers niet duidelijk wat er uit zal 
komen. Bovendien moet de gemeente af 
van integrale benaderingen en gebiedsont-
wikkeling. Een postzegelaanpak voor leeg-
staande kantoren is al ingewikkeld genoeg.
Eigenaren van het gebouw en (her)ontwik-

kelaars zullen er van moeten worden door-
drongen dat eenvoudige oplossingen niet 
gaan werken en dat er te weinig creatieve 
bedrijven zijn om alle leegstaande gebou-
wen te vullen. Ze moeten over hun eigen 

schaduw heen springen en direct met de 
bewoners en bedrijven uit de omliggende 
buurt(en) in gesprek gaan over de vraag 
hoe betekenis te geven, waarde toe te voe-
gen aan leegte. Het hergebruik van het 
leegstaande kantoor is daarbij de inzet. Het 
benutten van de leegte rondom het gebouw 
(voor groen en nieuwe functies) biedt aan-
vullende kansen.
En dan het motorblokje? Hoe krijgen we 
bewoners en bedrijven uit de buurt zover 
om de leegstaande gebouwen virtueel te 
kraken? De oplossing ligt voor de hand: in 
Arnhem hebben ze gewoon een advertentie 
geplaatst en bewoners en bedrijven opge-
roepen een leegstaand bedrijfsgebouw op-
nieuw van de gemeenschap te maken. En 
wat gebeurt er? Het werkt. µµ

*Lenny Vulperhorst is Adviseur Andersson 
Elffers Felix.

De PvdA liet in haar landelijke verkiezings
programma weten scheefwonen niet zo proble
matisch te vinden in sociaaleconomisch zwak
kere buurten. Scheefwonen, vindt de PvdA, 
kan worden geaccepteerd als het positief 
bijdraagt aan de sociaaleconomische diversi
teit in de wijk. Maar levert scheefwonen wel 
een zinvolle menging op? Uit recent promotie
onderzoek van Gwen van Eijck (TU Delft/ 
UvA) zou blijken dat een gemengde samen
stelling van de buurt helemaal geen rol speelt 
bij het scheppen van sociale relaties tussen 

kansarme en kansrijke mensen. En kansarmen 
worden er niet beter van als hun buren een 
goede baan hebben en een actief leven leiden.

“Ik ben een voorstander van gemengde 
buurten, maar niet door middel van het 
gedogen van scheefwonen. Scheefwonen is 
een oneigenlijk instrument, dat door-
stroming op de woningmarkt ernstig belem-
mert. Dit probleem moeten we aanpakken 
door de huurmarkt te liberaliseren, en 
(zittende) huurders naar draagkracht huur te 
laten betalen. Het risico dat rijkeren door 
een hogere huur wegtrekken uit gemengde 
buurten is niet erg groot. Ze zijn vaak 
gehecht aan hun omgeving en zullen niet 
zomaar verhuizen. 

Ik ben het met Van Eijck eens dat gemengd 
wonen niet zozeer leidt tot meer relaties 
tussen kansarme en kansrijke mensen. Dat 
is onrealistisch idealisme. Wel vergroot je 
met gemengd wonen de weerbaarheid en 
veiligheid in buurten. Er is meer sociale 
controle. 
Gemengde buurten verkleinen ook de kans 
op verloedering en stigmatisering. Ik zie het 
levende bewijs in de wijken en buurten waar 
Eigen Haard actief is, zoals buurten in 
Amsterdam-Noord en de Indische Buurt in 
Amsterdam-Oost. We moeten daarom, in 
samenwerking met andere partijen in de 
wijk, ons beleid voor vitale wijken voort-
zetten. Maar zeker niet door scheefwonen 
in stand te houden.”

Opinie TWan Zeegers, DIREcTEuR WONINGcORpORATIE EIGEN HAARD

Scheefwonen is ongeschikt instrument 
voor gemengde buurten

Waarom geen tuinbouwbedrijf vestigen 
in een leegstaand kantoor?
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