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Onbetaalbaar
overschot
Transformatie van
naoorlogse kantoorgebouwen

Dik Houben

VOORWOORD
Uit een rijke verzameling Archiprix-inzendingen van de afgelopen jaren

Met de formulering van een concrete ontwerpopdracht, begeleiding

selecteerde het CRA zes projecten die relevant zijn voor een van de

door de Rijksadviseurs zelf en door experts vanuit verwante disciplines

thema’s uit zijn eigen Werkprogramma 2012-2016. Acht jonge ontwerpers

biedt het CRA de ideeën realistische en praktijkgerichte versterking. De

worden door het CRA gevraagd in een vervolgopdracht hun werk te

uitkomsten worden in de zomer van 2014 gepresenteerd.

verdiepen. De geselecteerde ontwerpers zijn: Dik Houben (Living Shell),
Jeroen Atteveld (Thermen Westpoort), Claire Oude Aarninkhof, en Minke

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk gevraagd en

Mulder (Croproad Park), Peter Leeuw (Nieuwe Eetlust), Joppe Veul en Paul

ongevraagd over ruimtelijke onderwerpen en ontwerpthema’s.

van Dijk (Water-ways to climate adaptation) en Wolbert van Dijk (Het

Architectuur, stedenbouw, landschap, infrastructuur, ruimtelijke

Dijkplateau).

ordening en cultureel erfgoed vormen een onlosmakelijk geheel. Samen
bepalen zij het aanzien en de kwaliteit van onze ruimte.

Talent inzetten bij grote ruimtelijke opgaven
In zijn agenda ‘De Techniek van het Verbinden’ heeft het CRA een nieuw

Het College van Rijksadviseurs bestaat uit:

programma opgenomen, dat ‘Young Innovators’ is gaan heten. Met

ir. Frits van Dongen - Rijksbouwmeester,

‘Young Innovators’ beoogt het CRA jonge, talentvolle vakgenoten te

prof. ir. Eric Luiten - Rijksadviseur voor Landschap en Water

betrekken bij enkele grote ruimtelijke opgaven die in zijn eigen

ir. Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad.

werkprogramma zijn benoemd als ‘Her-pakken’, ‘Energietransitie en
Ruimte’, ‘Nieuwe Cultuurlandschappen’, ‘Concentratie, Stabilisatie en

www.collegevanrijksadviseurs.nl

Krimp’ en ‘Een Betere Delta’.
De deelnemers reageren heel enthousiast op de uitnodiging van het
CRA:.‘Wat geweldig om de kans te krijgen het afstudeerplan verder te
uitdiepen en een koppeling met het CRA te maken’.
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de opgave
Onbetaalbaar Overschot
Studie naar financieel haalbaarheid van de transitie

Het College van Rijksadviseurs beoogt met deze

van verschillenden typologieën kantoorgebouwen

opgave strategieën te ontwikkelen op typologisch-

naar woningen en de ruimtelijke potentie die dat

niveau waardoor de transformatie-opgave versneld

biedt.

kan worden. Belangrijk daarbij is het ontwikkelen
van strategieën die op eenzelfde manier bij een

Living Shell wordt gezien als een intelligent plan.

vergelijkbaar kantoor-type kunnen worden ingezet

Met name door de ingreep van het weghalen van

en die financieel haalbaar zijn.

de bestaande gevel waardoor letterlijke zwaarte uit
het gebouw wordt weggenomen. Daarmee wordt

Verder stelt het CRA voor de studie te verrichten op

het weer mogelijk extra vloeren aan te brengen

markante gebouwen die een veelvoorkomende

omdat de constructie berekend is op de zware

typologie representeren daarmee wordt de

gevel. Door op zo’n technische manier naar de

voorbeeldfunctie versterkt. Het CRA verwijst hierbij

typologie van het gebouw te kijken wordt

nadrukkelijk naar leegstaand Rijksvastgoed.

transformatie in economische zin haalbaar. Deze
manier van denken is breder inzetbaar.

Aan deze opgave wordt een vastgoed-reken expert
gekoppeld

Het College van Rijksadviseurs wil Dik Houben
vragen naar de drie meest voorkomende
kantoortypologieën te kijken en vragen wat
mogelijke technisch/typologische oplossingen
kunnen zijn waardoor transformatie economisch/
financieel haalbaar wordt. Het gaat hierbij om een
transformatie van kantoren naar wonen. Ook wil
het CRA eenzelfde studie naar de haalbaarheid van

6

een zorggebouw (leegstaand ziekenhuis) naar

Gekoppeld aan het werkprogramma : Her-pakken

woningen in beeld krijgen.

Geadopteerd door Frits van Dongen
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reflectie op de opgave
De vraag vanuit de commissie van Rijksadviseurs

Maar daarnaast geeft de focus op de stijlperiode ook

betekent niet dat perse alles behouden moet blijven,

Door het bepalen van de monumentale waarde kan

lijkt logisch: door vanuit typologieën te denken kan

de mogelijkheid om aandacht uit te laten gaan naar

maar dat er wel serieus onderzocht moet worden

er nog steeds versnelling in het proces zijn, omdat de

ieder kantoorgebouw snel aan een te volgen

de cultuurhistorische waarde van het bestaande

wat de waardevolle elementen zijn en hoe deze te

analyse van het karakter van dergelijke gebouwen al

strategie gekoppeld worden, zodat het proces van

gebouw. Bij monumenten of andere gebouwen die

integreren of te verenigen zijn met een nieuwe

is volbracht zijn er sneller ontwerpkeuzes te maken

transformeren wordt versneld en altijd financieel

vanwege hun bijzondere vormgeving in de

functie, nieuwe eisen en regelgeving etc.

voor wat betreft uiterlijk. En kan er meer aandacht

haalbaar is. Helaas werkt het in de praktijk anders.

belangstelling staan is dat de normaalste zaak van

Is het niet vreemd dat we bij wonen in industrieel

uitgaan naar het oplossen van problemen elders.

Zo zijn er slechts een beperkt aantal te volgen

de wereld. Maar wat doen we met panden die niet in

erfgoed graag zoveel mogelijk fabriekskenmerken

strategieën die eigenlijk al samengebracht moeten

eerste instantie de meest aantrekkelijke gebouwen

behouden en dat tegelijkertijd bij kantoren

worden om een en ander financieel mogelijk te

zijn, waar de waarde er niet direct van af spat?

wegpoetsen. Wonen in een kantoor kan juist

maken. En de keuzes en invulling hiervan worden

dezelfde waarde met zich meebrengen. Alleen al de

sterk bepaald door de markt en de locatie van het

Vooral bij kantoorgebouwen is er een hele bulk aan

grandeur die entreegebieden hebben, het aantal

gebouw: binnen of buiten de stad, randstad of

gebouwen die zo goedkoop mogelijk (het waren

liften en mooie locaties kunnen een meerwaarde

provincie. Daarnaast zijn kantoortypologieën niet

immers verhuurobjecten) en daardoor niet perse met

geven aan wonen in een kantoor.

maatgevend, omdat binnen hetzelfde kantoor-type

veel liefde gebouwd zijn. In eerste instantie lijken zij

veel verschillen bestaan. Onder meer de tijdsperiode

niet historisch waardevol. Herbestemming van deze

Op basis van de Cultuurhistorische en typologische

waarin het kantoor gebouwd is, is sterk bepalend

gebouwen ging tot nog toe gepaard met een

quickscan van Leon van Meijel zijn de verschillende

voor het soort problematiek dat zich voor doet.

rigoureuze verandering in het uiterlijk van het

stijlperioden bepaald en typische voorbeelden uit de

Een generieke aanpak is goed voor het fundament,

gebouw. Zo zeer zelfs dat de gebouwen volledig

kantorenbulk gezocht. Aan de hand van het karakter

maar een specifieke uitwerking per gebouw, zal altijd

onherkenbaar werden getransformeerd. Zeker bij

van deze gebouwen is bekeken welke

nodig blijven.

transformatie naar woningen was het het

herbestemming en/of transformatie mogelijk is.

uitgangspunt dat het gebouw niet meer als kantoor

Daarbij gaat het niet om mooi of lelijk, maar om

herkenbaar was.

behoud van historische onderdelen, elementen of

Dit onderzoek stelt daarom voor het opmaken van
het fundament niet de typologie centraal, maar de

Onherkenbaar getransformeerd

gedachtegoed. Met als doel het tonen van de

tijdsperiode waarin er gebouwd is. Enerzijds vanuit

Bij nadere beschouwing van deze bulk blijken er

ontwikkelruimte en brede inzetbaarheid binnen een

puur praktische redenen, omdat per periode andere

echter bouwstijlen, trends, concepten en speciale

meer aandachtige strategie.

keuzes voor constructieprincipes, materialisering en

bouwtechnieken toegepast die wel degelijk

Dit onderzoek kan daarmee als voorbeeld voor de

installaties met zich meebrachten. Elk van deze

historische waarde hebben. Al is het alleen maar

toekomst dienen: Wat is waardevol? Wat kan er met

onderdelen bepalen of herbestemming mogelijk is,

omdat we simpelweg niet meer zo bouwen. De

zo’n gebouw? Hoe kunnen bijzondere elementen

Vopaktoren, Rotterdam 1965

De Oude Delft, Delft 1964

Belastingkantoor, Wageningen 1967

Stadhouder, Alphen aan den Rijn 1974

en zo ja, waar de knelpunten en hoge kosten (voor

grindbetonnen randen, vele hoekjes, spiegelende

behouden blijven? En welke afwegingen moeten

architectenbureau Verhave-Luyt-De Iongh

architect Reck en van Leeuwen

architect onbekend

architect onbekend

bijvoorbeeld het vervangen van de gevel) zich

dozen al deze elementen zijn kind van hun tijd en

daarbij worden gemaakt?

Transformatie door Ectoc Hoogstad Architecten, 2012

Transformatie door Kampman Architecten, 1998

Transformatie door Mies Architectuur, 2011

Transformatie door Herms van den Berg, 2005

bevinden.

zouden niet (geheel) verloren mogen gaan. Dat
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bleemgebied, ligging in een gemeentelijk prioriteitsgebied
voor wonen, slechte bereikbaarheid, weinig voorzieningen
in de buurt, gebouwd tussen 1960-1980, een gedateerde
verschijningsvorm, een slechte staat van onderhoud, een
slechte energieprestatie en een weinig flexibele indeling.
De meter werkt met vetocriteria (indien kenmerk aanwezig dan is hergebruik als kantoor geen optie) en graduele
criteria (geen bepalende factor, wel een risicofactor).

Geraedts en Van der Voordt ontwikkelde meter gaat in
op de haalbaarheid van transformatie van kantoren naar
woningen. Het instrument bestaat uit een voorfase (inventariseren welke gebouwen leegstaan), een quick scan in
drie stappen en twee vervolgstappen voor een toets op
financiële haalbaarheid en risico’s plus oplossingsrichtingen voor het reduceren van de risico’s (Figuur 1). In
elke stap wordt gebruikgemaakt van een checklist. Over

financiële haalbaarheid

1. MARKT - LOCATIE - GEBOUW

2. QUICK SCAN

Financiële obstakels

Doelgroepprofielen

Functioneel

1.

1. Starters - groepswonen

Technisch

Prijzen van woningen worden in m2

2. Starters - Semi-zelfstandig wonen

Cultureel

gebruiksoppervlak (gbo) uitgedrukt, die van

3. Jonge tweeverdieners

Financieel

kantoren in verhuurbaar vloeroppervlak (vvo)

4. Senoiren 55+ laag tot modaal inkomen

Juridisch

5. Senoiren 55+ bovenmodaal inkomen

vvo = incl. gangen, trappen, bergingen e.d.
verschil vvo- en gbo-meters = 20 tot 40%

Locatie (woonomgeving)
1. Representativiteit

2.

2. Voorzieningen

Huurwoningen: het verhuren van woningen wordt

3. Bereikbaarheid ov

niet met BTW belast. De verhuurder van de woning

4. Bereikbaarheid per auto

wordt gezien als eindverbruiker. Het gevolg is dat
de BTW die de verhuurder betaalt over de

Figuur 2. Structuur van de ABT-Quickscan.
• 2 0 0 7 / 5 2 • 2 9 •

Gebouw (woningen)

verbouwkosten niet aftrekbaar is.

1. Woningtype

Kantoren verbouwen heeft wel financiële

2. Ontsluiting

(investerings)voordelen.

3. Woninggrootte
4. Indeling van de woning

T-VOORDT.indd 29

19-06-2007 13:19:05

3.

5. Uitrustingsniveau

Naast verbouwkosten en BTW ook winst en risico

6. Buitenruimte

(W+R), rentekosten en kosten voor verschillende

7. Uitzicht en inkijk

adviseurs worden gemaakt. Samen kunnen deze

8. Milieuaspecten

kostenposten oplopen tot 15-20% van de

9. Algemene voorwaarden

stichtingskosten.

10. Kosten

BRON: T. van der Voordt, Transformatie van kantoorgebouwen, thema’s, actoren,
instrumenten en projecten, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2007
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eenmalige / permanente transformatie
zo min mogelijk

energetische verbetering

dynamische / tijdelijke transformatie

volume toevoegen

nieuwe verdienmodellen

Kosten die gemaakt worden met het transformeren

Op dit moment wordt, vanwege de crisis, vaak

kunnen terugverdiend worden door tijdens de

gebruik gemaakt van tijdelijk gebruik of gefaseerde

transformatie volume toe te voegen.

transformatie. Daarmee worden investeringskosten

Daarnaast zijn er een aantal variabelen die in

beperkt of gespreid. Deze strategieën zijn interessant

positieve zin in meer of mindere mate invloed

voor een korte termijn. Uiteindelijk zal door

hebben op de realiseerbare opbrengst (de

waardedaling het gebouw op lange termijn geen

opbrengstgeneratoren). Deze zijn hieronder vermeld.

kapitaal opleveren voor onderhoud of nieuwbouw.

herbestemming

nieuwe thermische schil

De mate van invloed wordt aangegeven door ++ veel

optoppen

tijdelijk gebruik

zelfwerkzaamheid

Functieverandering zonder het gebouw ingrijpend

Bestaande gevel handhaven en aan binnenzijde

invloed, + weinig invloed.

Nieuwe verdiepingen bovenop het bestaande gebouw

Nieuwe collectieven, ontheffingen, gebruikers doen

Klushuizen, onder marktwaarde verkopen,

aan te passen. Een veel voorkomende strategie,

isoleren i.c.m. loggia of wintertuin

zelf gebruik en beheer

individueel of collectief, vertrouwen

gefaseerd verbouwen

zelfvoorzienend

Gaandeweg ontwikkelen, eerste huurder betaalt het

In energieopwekking, lange termijn investering,

minst, BAR aanvangsrendement

levering aan buurt

maar het biedt weinig mogelijkheden voor

Locatietypering ++

woningen. Feitelijk kunnen alleen studenten-,

Oppervlakteverandering ++

ouderen- of MOE-lander woningen op deze manier

Plintfunctie ++

gerealiseerd worden.

Sociaal imago +
Horizontale ontsluiting +
Buitenruimte +
Uitzicht +
geveloppervlakte verminderen

Inkijk +

opdikken

overdekte atria, gevelsprongen opvullen,

Bezonning +

Nieuwe gevel, woning vergroten, galerij toevoegen,

serre-wintertuin toevoegen

Parkeren +

balkons toevoegen

commerciële voorzieningen (ook wel: uitplinten)

Delen van het gebouw toegankelijk maken voor
winkelfuncties en/of kantoorfuncties

12
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BULK OVERZIEN
Aspecten

staat in de vier grootste steden. Dat lijkt een

maten. Die standaardisatie wordt integraal

Welke eisen aan kantoorgebouwen hebben geleid

behoorlijke concentratie maar in vergelijking met

doorgevoerd in plattegronden, installaties en

tot veel voorkomende typen, verschijningsvormen

andere landen waar meestal slechts enkele

gevelbeeld. Vandaar dat er in de kantorenbouw

en vestigingslocaties?

concentratiepunten zijn, is in Nederland sprake van

van de afgelopen eeur ook duidelijke stijlperiodes

Voor de beantwoording hiervan is kennis en

een relatief grote spreiding van kantoren over het

af te tekenen zijn, opgedeeld in thematische

overzicht nodig van de ontwikkeling die het

land.

tijdvakken:

kantoorgebouw de afgelopen halve eeuw heeft

Van alle kantoorgebouwen in Nederland staat:

doorgemaakt. In die ontwikkeling zijn niet alleen

- ruim een derde in kantorenwijken

1850 - 1945 : witte boorden fabrieken

functionele en organisatorische aspecten vormend

- een kwart in stadscentra

1945 - 1955 : representatieve werkpaleizen

geweest. Ook technologische innovaties,

- een vijfde in woonwijken

1955 - 1965 : glazen dozen en cellenkantoren

internationalisering, marktcondities,

- een zesde op bedrijventerreinen

1965 - 1975 : kantoortuinen en grote gebaren

opdrachtgeverschap, mobiliteit, grondprijzen,

1975 - 1985 : humane en flexibele (verhuur)

arbeidsverhoudingen en regelgeving hebben hun

Relevante aspecten voor herbestemming

kantoren

invloed doen gelden op de aard en

De layout van het kantoorgebouw is – mede door

1985 - 1995 : corporate identity en kantoorwijken

verschijningsvorm van het kantoorgebouw.

de opkomst van verhuurkantoren - in hoge mate

1995 - 2015 : flexibele en virtuele kantoren

gestandaardiseerd en opgezet volgens vaste
In het tijdvak 1945-2015 is de karakteristiek van de

maten, modules en grids. Rationaliteit en

gevel sterk gewijzigd. Dragende bakstenen gevels

flexibiliteit staan daarbij voorop. De industrieel

maken plaats voor een eindeloze variatie aan ijl en

vervaardigde prefabelementen sluiten daar bij aan.

abstract vormgegeven gordijn-, elementen-,

Lange tijd gangbaar in de kantoorbouw was een

klimaat- en dubbel gevels, die sinds de oliecrisis

module van 1,8 x 5,4 meter: een 1,8 meter brede

ook een isolerende en zonwerende functie krijgen.

gang met 5,4 meter diepe kamers aan weerszijden.

BRON: Leon van Meijel en Teake Bouma, Kantoorgebouwen in Nederlan 1945-2015: Cultuurhistorische en
typologische quickscan, Den Haag 2013

De architectonische vormgeving weerspiegelt de
opeenvolging van stijlen die kenmerkend is voor de

Het moderne kantoorgebouw.

algemene architectuurgeschiedenis van Nederland.

Het kantoorgebouw heeft een ontwikkeling

Alle opvattingen, trends en modes zijn ook in de

doorgemaakt die heeft geleid totde efficiënte en

kantorenbouw vertegenwoordigd.

gestandaardiseerde kantoorgebouwen die heden

14%

27%

21%
12%

ten dage gebruikt worden. Voornamelijke de

1955-1965

14
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1975-1985

1985-1995

Spreiding

populariteit van verhuurkantooren heeft

De helft van de totale voorraad staat in Noord en

bijgedragen aan de standaardisatie van het

Zuid Holland, en een derde van de totale voorraad

kantoorgebouw die opgezet is volgens vaste

21%

voor 1973
1973-1982
1983-1992
1992-2002
2003-2012

voorraad kantoorruimte naar bouwperiode,
31 december 2012
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Ontwerpvragen

1. VEILIG VLUCHTEN

2. Zet maximaal in op hergebruik

3. geluid en buitenruimte

4. Benoem de bijzonderheden

Brandveiligheid - ontsluitingsprincipes

Handhaven gevel - Slopen kost 3x geld

Wet geluidshinder of wens buitenruimte?

Kantoren

corridor

Overmaat is kans voor unieke functies

Vaak te hoge geluidsbelasting op gevel

Hoge plafonds

galerij

Niet elke m2 hoeft aangepast

Woningen onverkoopbaar zonder buitenruimte?

Ingebouwde zonwering

portiek (buitenlucht)

Nieuwe gevel: welstand en discussie over kwaliteit

Brandmeldinstallatie

(wat is rechtens verkregen, minimaal Rc=1,3)

Oplossen

Luxe trappen

Regelgeving

Vaak geïntegreerde zonwering

Tweede gevel binnenzijde

Lekker veel liften

Bouwbesluit verbouwniveau

Loggia of wintertuin

Slaapkamer aan geluidluwe zijde

Praktijk: nieuwbouw leidend, twee kanten vluchten

Dragende gevel -> galerij toevoegen

Galerij aan geluidbelaste gevel

Restruimte, lastige hoeken?

Buitenruimtes die geluidweren

Werkplek, fitness, vergaderruimte

Extra vluchttrappenhuis?
Mixed use? Gescheiden vluchten dus extra routes

Gebruik toevoegingen om problemen op te lossen

Opslag (verhuur)

Aandikken: betere woningen

Scootmobiles

Praktijkoplossingen

Galerij: ontsluiting

Galerij aanplakken

Geluidsprobleem: oplossen met buitenruimte

Wokkeltrap, -gangen

Buitenruimte niet ten koste van vvo, maar door

Vluchten via dak, nieuwbouw

uitkragen of aanhangen

Gelijkwaardigheid (compensatie!)
Overdruk in trappenhuis

Enkele corridor

Dubbele corridor

aandachtspunten
Scheidingswanden: lichte scheidingswanden i.p.v.
beton of kalkzandsteen. Makkelijker transformeren
in de toekomst.
Installaties:
kantoren = horizontale verdeling
woningen = verticale schachten

16
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Cultuurhistorische en typologische quickscan
De kwaliteiten van kantoorgebouwen moeten

Uitgangspunten

worden ingezet als onderscheidende factor en

Een gebouwdiepte van 14,4 meter komt veel voor

toegevoegde waarde bij de herbestemming tot

in Nederland. De daarbij horende typologie is de

appartementen.

enkele corridor. Deze is als basistypologie
genomen voor de transformatie quickscans.

Deze kwaliteiten zijn vertaald in getekende principes

Daarin zijn de woningen onderzocht op drie

voor de ruimtelijke opzet van de plattegronden, de

punten: ontsluiting, daglicht en uitzicht en

indeling en uitstraling van de gevels, de inrichting en

buitenruimte.

afbakening van de buitenruimte. Op basis hiervan
hebben we een ontwerp gemaakt dat recht doet aan

Daarnaast is juist het transformeren voor wat grotere

de cultuurhistorische waarden en de gebruikseisen

woningen meer uitdagend, daarvoor moet het

van de nieuwe functie.

gebouw echt aangepakt worden. Bij een strategie
waar zo min mogelijk wordt verbouwd kunnen

Het is noodzakelijk om het cultuurhistorische belang

meestal alleen studenten- of ouderenwoningen of

zorgvuldig te kunnen afwegen bij sloop of

tijdelijke behuizing voor MOE-landers worden

herbestemming.

gecreëerd. Dit onderzoek is daarom uitgegaan van
woningen die minimaal 90 m2 zijn, minimaal 2

Van Meijel, 2013, Kantoorgebouwen in Nederland

slaapkamers hebben en zijn voorzien van een

1945-2015

buitenruimte. Dat laatste punt zorgt vaak voor
spanning met het behoud van het karakter van het
gebouw. Want hoe zorg je ervoor dat een
kantoorgebouw met balkons er niet uit gaat zien als
een misvormd woongebouw?

DUNNE GORDIJNGEVEL
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Dunne gordijngevels
WaarderingscritEria
Cultuurhistorische waarden:

Architectuur- en kunsthistorische waarden:

Anonieme architectuur van beton, glas en staal heeft

Transparantie door dragende kolomstructuur met

een technische en/of grafische uitstraling en getuigd

lichte gordijngevel, omdat de gevel niet langer een

van de naoorlogse moderniteit en

dragende functie had. Zichtbare constructie.

internationalisering

Zakelijke, moderne uitstraling met zoveel mogelijk

Minder diep vanwege de strengen bouwvoorschriften

reliëf in de gevel door naar voren en achter

over daglichttoetreding. In hoogte beperkt vanwege

springende delen.

de aansluiting op de historische stedenbouwkundige
context. De opkomst van het cellenkantoor sloot aan

Situationele en ensemble waarden:

bij het cultureel bepaalde individualisme dat grote

Meer- of alzijdige oriëntatie, Eenvoudige volumes

waarde hechtte aan privacy, zelfregulatie en

met platte daken.

autonomie. De directie had aparte, grotere
vertrekken. De minister wenste dat er zoveel mogelijk
constructies en materialen toegepast werden die
niet gebruikelijk zijn in woningbouw, zodat er
minder geschoolde bouwvakarbeiders nodig waren
dan voor de traditionele wijze van bouwen

20
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Shellgebouw Rotterdam

Architectuur:

Gordijngevel is niet rondom toegepast. Doortrekken

Zoveel mogelijk reliëf in de gevel.

gordijngevel (in de mode) niet logisch of

- kokerprofielen als zodanig, glas naar achteren.

aantrekkelijk.

- aparte raamvlakken zo ver mogelijk naar binnen

- ruimten die geen daglicht nodig hebben zoals

geplaatst.

leiding- en lifschachten, toiletruimten e.d.

Opmerking: bij renovatie verloren gegaan.

- perforatie door karakteristieke raamvorm zeskantige raamvorm, zijden volgen helling trap.

Directievertrekken op de kop zuidgevel

- geen reden om directievertrekken of vergaderzalen

9e verdieping collectief gebruik als (lunch)zaal voor

meer dan van één zijde daglicht te geven

films en voordrachten.

- gordijngevel verlangt een duidelijke beëindiging
- ruimten op dak visueel losgemaakt met

Lage gebouw meer gesloten duidelijke scheiding

L.M. Tangel, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

geprofileerde aluminiumplaten in afwijkende kleur.

tussen laag- en hoogbouw door materiaalgebruik
Afwerking:		
Voorgehangen Italiaanse travertinplaten.
‘curtainwall’ / ‘gordijngevel’ - wens van minister om
zoveel mogelijk constructies en materialen toe te
passen die niet gebruikelijk zijn in woningbouw.
Minder geschoolde bouwvakarbeiders nodig dan
voor de traditionele wijze van bouwen.
Aluminiumconstructie, slanke kokerprofielen.
foto: Collectie Stadsarchief Rotterdam
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Bestaand

Shellgebouw Rotterdam

Shellgebouw Rotterdam
Adres: Hofplein 19, Rotterdam
Boujaar: 1961
Architect: C.A. Abspoel
BVO per verdieping: ca. 1.415 m2

“Mijn intentie is van het begin af aan

BVO totale gebouw: ca. 13.700 m2,

zoveel mogelijk reliëf in de gevel te laten zien”

waarvan 965 m2 in de plint

“Gordijngevel verlangt een dubbele

C.A. Abspoel, architect

beëndiging”

Systeemmaat: 1,75 m

C.A. Abspoel, architect

Constructie: 5,25 m
Verdiepingshoogte: 3,95 m

Afsluiting:

Stijfheid:		
voorgehangen

eindpenanten van de gevels, de liftschacht- en
leidingschachtwanden, noordgevel gewapend beton

platte, overstekende dakrand

Italiaanse travertinplaten

Ondiep lineair kantoor

Middendeel:
rationele gordijngevel,
zware geslotenhoeken

directievertrekken
op de kop zuidgevel

Plint:
lage gebouw meer gesloten

Kolommen met dragend plateau

Geeft duidelijke scheiding tussen laagen hoogbouw door materiaalgebruik
Gesloten hoeken voor
voorzieningen en stijgpunten

24

YOUNG INNOVATORS | 2014 | ONBETAALBAAR OVERSCHOT | DUNNE
inleiding
GORDIJNGEVELS

DUNNE GORDIJNGEVELS
inleiding | ONBETAALBAAR OVERSCHOT | 2014 | YOUNG INNOVATORS

25

kansen

Shellgebouw Rotterdam

Kansen voor ontwikkeling:
Het reliëf in de vliesgevel is bij de renovatie verloren
gegaan. De intentie van de architect is van het begin

optoppen

af aan zoveel mogelijk reliëf in de gevel te laten zien.

Het optoppen van het gebouw met extra verdiepingen kan

De aluminium kokerprofielen zijn aan de buitenkant

het haalbaar maken van de transformatie vergemakkelijken.

geplaatst en het glas naar achteren. En aparte

Doordat het gebouw aan alle zijden is ingeklemd is het

raamvlakken zijn zo ver mogelijk naar binnen

opdikken van de gevel niet mogelijk.

geplaatst.
Het upgraden van de gordijngevel van het gebouw
zorgt voor betere isolatie- en geluidswaarde maar
kan ook de functieverandering in de toekomst
eenvoudiger maken. Door draaiende delen op te
nemen in elke beuk van de glazen gevel wordt de
kwaliteit van de verblijfsruimte verbeterd. Hierdoor is
een woonfunctie mogelijk maar kan het gebouw ook

commerciele voorzieningen in de plint

andere functies herbergen.

Door het optillen van het gebouw zijn er meer mogelijkheden

Als met het vervangen van de gordijngevel het

op maaiveld ontstaan. Het toevoegen van winkels zorgt voor

oorspronkelijke reliëf weer terug gebracht kan

meer opbrengsten. Deze winkelvolumes kunnen ook buiten

worden dan is het karakter van het gebouw weer in

de gebouwcontour van de hoogbouw uitsteken.

ere hersteld en kan het weer vijftig jaar mee.

Stadsarchief Rotterdam
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Woningen

Shellgebouw Rotterdam

Woningen (per 3 lagen):		
Totaal: 27 appartementen
BVO per verdieping: 1.435 m2
BVO per 3 verdiepingen: 4.305 m2
GBO per 3 verdiepingen: 3.046 m2
GBO/BVO = 70,8%

woning over 2 lagen met vouwgevel
oppervlakte woning: 36 + 82 = 118 m2

Schematische doorsnede woningtypologie
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Prefab betonelementen
Bandvensters
& Gevelelementen
WaarderingscritEria
Cultuurhistorische waarden:

Architectuur- en kunsthistorische waarden:

De hiërarchische orde werd verworpen, daardoor

Veelal zware dragende gevels. Rationele, zakelijke

kwam de groeps- en democratiseringsgedachte

architectuur op stramien, invulling van prefab

steeds meer in beeld bij werkprocessen. De

onderdelen, horizontale geleding, ruw afgewerkt

organisatiestructuur werd plat en laagdrempelig met

beton of luxe materialen. Waarin bijzondere

een focus op communicatie en menselijk contact.

aandacht voor het entreegebied uitging. Zoektocht

Het cellenkantoor wordt aangevuld of zelfs

naar flexibiliteit.

verdrongen door de kantoortuin.
Situationele en ensemble waarden:
Grote schaal, samengestelde volumes, solitaire
positie in contrast met kleinschalige omgeving.
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Eusebiusbinnensingel Arnhem - bandvensters
Dit beeldbepalende pand in Arnhem is voor de

Kunst

Belastingdienst ontworpen door de Rgd-architecten

Sculptuur langs gebouw: veraangenamen van 140m

Brouwer en Deurvorst. Het heeft een betonnen

lange wandeling. Terreinvormgeving van beton en

draagconstructie en is bekleed met grindbetonnen

bestratingsmateriaal, bestaande uit een totaal van

gevelplaten. Het gebouw is opgedeeld in vier ten

wigvormige elementen en vlakken als grensovergang

opzichte van elkaar verspringende delen, waardoor

tussen troittoir en gebouw, aansluitend op

een zigzaggende rooilijn ontstaat. Stijgpunten en

dakoverstekken. Overgang tussen gebouw en talud

voorzieningen zijn binnen de massa opgelost.

Rijnbrug. Beelden kunstenaar: J.J. Beljon, 1970

De gevel heeft een horizontale opbouw met verticale

Sam Durant, Lichtbak van 15 meter breed (2006)

vensterassen, uitgevoerd in grote glazen puien op de
begane grond in combinatie met gevelplaten van
grindbeton.
Samengesteld volume van doosvormige massa’s
met kolommenstructuur die in elkaar grijpen.
Solitair, tamelijk autonoom buiten het stadscentrum
nabij infrastructurele hoofdroute.
Rationele, zakelijke architectuur op stramien met
repeterende prefab-onderdelen. Relatief laag in
verband met historische stedenbouwkundige context
(kerken). De kantoorarchitectuur roept een anoniem
beeld op.
Maximale gevellengte voor werkruimten met
daglicht. Middengang met aan de kop daglicht en
drie ingangen met trappenhuis en liften.

foto’s: Klaas Vermaas
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Bestaand

Eusebiusbinnensingel Arnhem - bandvensters

Centraal belastingkantoor te Arnhem
Adres: Eusebiusbinnensingel 28 , 6811 BX Arnhem

Systeemmaat:

Boujaar: 1969

Constructie:

7.80m

Architecten: Brouwer en Deurvorst, Arnhem

Verdiepingshoogte:

3.30m

BVO per verdieping: 2.235 m2

flexibiliteit als belangrijkste eis.

BVO totale gebouw: 12.547 m

2

1.30m x 1,30m

Kamer-oppervlakten: 12, 18, 34 m2.

Horizontale opbouw, verticale vensterassen,
uitgevoerd in grote glazen puien op de begane grond
in combinatie met gevelplaten van grindbeton.
Relatief laag i.v.m. historische, stedebouwkundige context

Stijgpunten en voorzieningen
binnen de massa

Middengang met steeds
aan de kopse kant daglicht

Samengesteld volume van doosvormige massa’s met
kolommenstructuur die in elkaar grijpen.

Rationele, zakelijke architectuur
Drie ingangen
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kansen

Eusebiusbinnensingel Arnhem - bandvensters

Kansen voor ontwikkeling: De ontsluiting met
middengang en drie entree’s met stijgpunten zorgt
voor een flexibele indeling die geschikt is voor veel
functies.
De brede middengang krijgt telkens daglicht op de
koppen. Deze layout is eenvoudig aan te passen voor
zorgwoningen met collectieve ruimtes in de plint.
Een betere bruto-netto verhouding kan worden
verkregen door een galerij aan de buitenzijde te
plaatsen. Deze galerij is mogelijk aan voor- en
achterzijde en vermindert tevens de verkeershinder.
De uitbreiding kan ook gebruikt worden als
buitenruimte voor de woningen.

Opbrengstgeneratoren
+ Oppervlakteverandering
+ Horizontale ontsluiting
+ Buitenruimte
+ Uitzicht
+ Inkijk

+ Collectief dakterras
+ Groene patio’s

+ Plintfunctie

foto: Klaas Vermaas
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Woningen

Eusebiusbinnensingel Arnhem - bandvensters

Woningen:		
Totaal: __ appartementen
BVO per verdieping: xx m2
BVO per 3 verdiepingen: xx m2
GBO per 3 verdiepingen: xx m2

Schematische doorsnede woningtypologie

Galerij met balkons en vides (geluidwerende

Doorlopende band van balkons

maatregelen) Balans Leidsche Rijn - KCAP Architects

Morger-Dettli Architekten

Brede gang met daglicht en toegang tot een

Huize Zingem, Sergison Bates architecten

collectieve buitenruimte.
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Groningersingel Arnhem - Gevelelementen
Dit pand van architecten W. van de Kuilen en P.W. van

Gevelprincipe:

der Post heeft een markante witbetonnen gevel die

Geprefabriceerde, dragende elementen van

opgebouwd is uit prefab delen. De raamkozijnen in de

gewapend beton. Gladde en witte elementen door

gevel zijn verdiept aangelegd. In 2002 is de Rgd

een betonmengsel samengesteld uit fijn wit grind,

begonnen met een, wegens de bouwkundige staat

zilverzand, witte cement en een toevoeging van

van het pand noodzakelijke, renovatie.

titaandioxyde.

Plattegrond:

Wens van de opdrachtgever voor witte prefab

Twee identieke vleugels die onder een hoek van 135

betonelementen gecombineerd met een

graden op elkaar aansluiten. In de knoop de

bronskleurige beglazing. Een tweede eis was, dat het

voornaamste verkeerscircuits zowel verticaal als

gebouw een ‘ontvangend’ karakter moest hebben.

horizontaal geconcentreerd.

Elk gevelelement met een breedte van 3,60m en een

Er is gewerkt met een moduulmaat van 1,20m voor

hoogte die +- 5cm groter is dan de

een maximale flexibiliteit van de indeling. Het

verdiepingshoogte (overlap) bestaat in principe uit

gebouw telt behalve de begane grond nog zes

twee stijlen, een holle borstwering en een

normale bouwlagen en een dakverdieping waarvan

bovendorpel. De dragende stijlen staan vrij van de

de gevel 1,80m is teruggeplaatst.

erachter langs gaande glaskozijnen, die rusten op de
borstwering en tot achter de vloerdragende

Presentatie:

bovendorpel doorlopen.

Behalve de geknipte vorm van 135 graden van de

- ‘iroko’ glaskozijnen met zeer donker bruine Wyzonol

bouwmassa, is de hoekvorm 45-135 graden

impregneerverf en beglazing met ‘Parelio’

thematisch doorgewerkt in de eindgevels, de

bronskleurige, zonsabsorberende dubbele ruiten.

foto Rien van der Leede en Levien Willemse

dakopbouw en de luifels. Het gebouw is vastgezet in
de omgeving door de vormgeving van de
plantvakken en de rond het gebouw lopende
kiezelbak ook de vormthema’s te hanteren die voor
het gebouw werden gebruikt.
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Bestaand

Groningersingel Arnhem - Gevelelementen

Belastingdienst Rivierenland, Arnhem-Zuid
Adres: Groningensingel 21 , 6835 EA Arnhem
Bouwjaar: 1975
Architect: Vink VandeKuilen Klein B.V. Architectuur en
Stedebouw, Amsterdam
BVO per verdieping: 1.500 m2

twee identieke vleugels, hoek 135graden

BVO totale gebouw: 12.850 m2

1,80m terugliggende dakverdieping

Moduulmaat: 1,20m (stijlen puien en plafonds)
Constructie: 7,20m (middenkolommen)
Verdiepingshoogte: 3,40 m
Gevelprincipe: geprefabriceerde, dragende
elementen van gewapend beton
Dragende,
witte prefab betonelementen
Bronskleurige beglazing

symmetrisch skelet met twee middenkolommen 2,40, h.o.h. 7,20 m
Vormentaal thematisch doorgewerkt
in de eindgevels, de dakopbouw en de luifels
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kansen

Groningersingel Arnhem - Gevelelementen

Het gebouw kent een sterke geometrie,
waarbij de twee identieke vleugels met een hoek van 135graden
leidend kan zijn bij de positionering en vormgeving van het nieuwe volume.

De hoekvorm van 45 en 135graden is thematisch
Bestaand		

Loggia
Het uiterlijk van het gebouw wordt sterk bepaald door

Amoveren is nagenoeg onmogelijk door de dragende functie.

geprefabriceerde, dragende elementen van gewapend beton

Het vervangen van het kozijn en deze tegelijkertijd naar binnen te

Aan de ‘achterzijde’ op het eigen terrein, waar het

doorgewerkt in de eindgevels, de dakopbouw en de

parkeren is gesitueerd, is voldoende ruimte voor

luifels.

uitbreiding.

plaatsen biedt kansen voor het maken van loggia’s.
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Woningen

Groningersingel Arnhem - Gevelelementen

Inpandige loggia
Piraeus Amsterdam - Kollhoff / Rapp

Schematische doorsnede woningtypologie
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Woningtypologie met inpandige loggia

Inpandige terrassen op de hoek Torens Kattendijkdok

Grote vierkant ramenpatroon op Hoogkade en

Piraeus Amsterdam - Kollhoff / Rapp

Antwerpen - Diener & Diener Architekten

Hoogwerf Amsterdam - Diener & Diener Architekten
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PLASTISCHE EENHEDEN
WaarderingscritEria
Cultuurhistorische waarden:

Situationele en ensemble waarden:

De energiecrisis en recessie zorgden voor een

Sterk gelede en geschakelde bouwmassa’s door de

noodgedwongen focus op isolatie en

toepassing van trappen, terrassen, hoekjes,

klimaatbeheersing. Door de hoge kosten bijkomende

uitbouwen en terugsprongen.

kosten verdween de kantoortuin om plaats te maken
voor een mengvorm tussen cellenkantoor en
overlegplekken. De economische recessie leidde tot
schaalverkleining en de opkomst van het
verhuurkantoor met minder financieel risico.
Tegelijkertijd werden die verhuurkantoren ontdekt
als beleggingsobject om snel geld mee te verdienen.
Architectuur- en kunsthistorische waarden:
Het streven om energie te besparen leidde tot vele
innovaties zoals dubbelglas, klimaatramen, glaswol,
sandwichpanelen en klimaatgevels. Sterke
standaardisatie van de architectuur zodat een grote
groep gebruikers zich er in kon herkennen. Zeer
gangbare architectuur met weinig voorzieningen en
hoge efficiëntie. Diepere werkvloeren waarbij vides of
patio’s de ruimtes van lichttoetreding voorzien.
Opdeling in kleinere eenheden conform het
structuralistische principe. Met een kleinschalig en
humaner karakter. De repeterende eenheid geeft een
menselijke maat aan het grote geheel en zorgt voor
herkenbare ordening in de ruimtelijke structuur.
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ministerie van buitenlandse zaken
Dit gebouw is ontworpen door architect Dick Apon. Hij

gekozen voor een kruisvorm, waarvan de aanzet van

maakte het ontwerp met de andere leden van zijn

de benen diagonaalsgewijze op de hoofdrichting van

bureau ABBT: J. van den Berg, A. ter Braak en W.

het terrein is geprojecteerd. Zodoende is het

Tromp. Het gebouw is één van de grote

mogelijk de situatie tot het uiterste te benutten. Het

nieuwbouwprojecten onder Rijksbouwmeester Wim

bijkomende voordeel is een optimale gevellengte,

Quist. Het is uitgevoerd in beton en staal. Door de

nodig om de kamers van daglicht te kunnen

vorm van het ontwerp heeft het gebouw de

voorzien. De gangen zijn kort en wisselen vaak van

bijnaam ‘Aponrots’ gekregen.

richting. De maatdeling daarvan is telkens
aangepast. De zuidzijde is vrij hoog en de noordkant

Situatie:

trapsgewijs aflopend ontwikkeld. Aan de niet door de

Het bestemmingsplan staat op de plaats voor het

zon belichte kanten wordt zo de schaduw op

ministeriegebouw een maximale hoogte van 60 m

straatniveau beperkt.

toe. Door Stadsontwikkeling worden suggesties
gegeven om het gehele gebied in ruimtelijke zin te

Materiaal:

verbrokkelen. Er wordt aangedrongen om door

Voor de geleding van de gevelopbouw is gekozen

toevoeging van andere functies dan

voor een scherpere onderscheiding van de 		

kantoorgebouwen - zoals winkels en woningen - zorg

kantoorvleugels en de in het onderste deel van het

te dragen voor een verlevendiging van het gebruik

gebouw opgenomen bijzondere functies

van het gebied, ook buiten de kantooruren. De

Materiaalkeuze en kleurstelling hebben een relatie

suggestie wordt echter niet opgevolgd vanwege

gekregen met de omgevende gebouwen. BZ heeft

verstoring in het programma van eisen.

drie kleuren:

Door de relatief hoge dichtheid in het gebied wordt

- betonelementen: witte toeslag van marmersplit en

naar een hoofdvorm gezocht die zich in ruimtelijke

witte cement. Marmersoort: Hulstad uit Noorwegen

zin opent naar de stedelijke omgeving.

met zelfreinigende werking.
- donkerkleurige kozijnen

Ontwerp:

- ondergevel opgetrokken in baksteen. Grijs

Voor dit zeer grote gebouw is een ontwerp gemaakt

bakkende klei uit Buggenum, Noord-Limburg.

dat in zijn schaal aanvaardbaar is en een aangename
indruk geeft. Wegens de beperkte terreinmaat is
foto’s: Aad Meijer
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Bestaand

ministerie van buitenlandse zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Adres: Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
Bouwjaar: 1984
Architect: Apon Van den Berg Ter Braak Tromp
architecten, Rotterdam
Ondanks zijn omvang, zo'n 100.000 m2, is in het ontwerp getracht om het

BVO per verdieping: ca. 2.700 m2
BVO totale gebouw: 83.443 m2

Plastische schil van expressieve gevelelementen (prefab)
met een opdeling in kleinere eenheden.

gebouw stedenbouwkundig zo klein mogelijk te laten lijken, door een getrapte
bovenbouw in structuur te maken die langzaam steeds verder terugligt.

Systeemmaat: 1.20m en 1.70m
(diagonaal van 45graden en 90 graden)
Constructie: 7.20m x 7.20m (vierkant maatraster)
Verdiepingshoogte: 3,40m

Laag en samengesteld volume met een
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geleding in de hoogte en een vertanding in

Plint van gemiddeld drie bouwlagen

de diepte.

die zich als straatgevel in massa gedraagt.
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kansen

ministerie van buitenlandse zaken

De getrapte bovenbouw die langzaam steeds verder terugligt biedt kansen
voor bijzondere appartement met bovengemiddeld grote buitenruimten.
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Plint van gemiddeld drie bouwlagen die zich als straatgevel

De vormgeving van de nieuwe, aan de buitenzijde

in massa gedraagt. Door het openen van de plint zal de

geplaatste ontsluiting in de oksel van het gebouw kan

toegankelijkheid vergroot worden.

voortbouwen op de tektoniek van het gevel.
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woningen

ministerie van buitenlandse zaken

woningtypologieën VoltaMitte Basel

plattegrond. De specifieke kwaliteit van de apparte-

Christ & Gantenbein

menten ligt in de variërende diepte van het gebouw

Onthullen architectonische draagconstructies

Opbouw Veemgebouw, Eindhoven

Meelfabriek Leiden - Peter Zumthor

Caruso st John

renovatie en uitbreiding van gemeentehuis Niel

elke woningplattegrond is uniek

Rapp+Rapp

VoltaMitte Basel - Christ & Gantenbein

en door de diverse ruimtelijke situaties. In het
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Het gebouw is ontworpen als een groot huis, waarvan

midden van elk appartement is een ruime kamer die

de lengte wordt gestructureerd door de terugwijken-

de straatkant en de binnenplaats met elkaar verbindt

de en vooruitstekende gevel. Binnen creëert de

en creëert daarmee een veelvoud aan uitzicht en

vervorming van het gebouw een asymmetrische

relaties met de buitenkant.

plastische eenheden
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GLADDE DOZEN
WaarderingscritEria
Cultuurhistorische waarden:

Architectuur- en kunsthistorische waarden:

De economie leeft op en bedrijven etaleren hun

Structurele beglazing, rationele, mathematische

macht via kantoorarchitectuur. Gebouwen werden

opzet waarbij het module terugkeert in de

steeds hoger. De levensduur van het casco werd

maatvoering van de ramen en gevelbekleding.

losgekoppeld van de invulling om makkelijker op

Neutrale, technische uitstraling: high-

veranderingen in te kunnen spelen. De architectuur

techarchitectuur met zonwerende beglazing. Zeer

werd daarmee steeds neutraler.

pragmatische sterk geësthetiseerde architectuur.

Informatietechnologie wordt steeds meer virtueel
ingezet en is afhankelijk van tijd en plaats. Dit brengt

Situationele en ensemble waarden:

ook meer open werkplekken met zich mee. De

Strakke blokkendoos volumes

nieuwe vorm van werken vraagt om veel interactie en
teamwerk, daar passen cellenkantoren niet meer bij.
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GAK-gebouw Sloterdijk

Locatie:

			

Teleport is een international begrip voor een

Materiaal:

bedrijvengebied, waarbij telecommunicatie, naast

Het gebouw is opgetrokken uit zilverkleurige

uitstekende bereikbaarheid en kwaliteit van de

aliminium beplating, waarachter het regenwater

locatie, central staat. Amsterdam-Teleport heeft een

d.m.v. een gootconstructie wegloopt, waardoor de

uitstekende ligging ten opzichte van het Amsterdam

gevelvervuiling tot een minimum wordt beperkt. De

havengebied en Schiphol. Het NS-station Sloterdijk

raamstroken zijn voorzien van bronskleurig glas. Het

bevindt zich op loopafstand.

interieur is neutral wit gehouden met accenten in
grijs.

foto: Ino Roël - Collectie Stadsarchief Amsterdam

Situatie/ontwerp
De hoofdmassa bestaat twee haaks op elkaar

Constructie:

geplaatste vleugels van negen bouwlagen. De lange

Er was een zeer snelle bouwmethode (15 maanden)

vleugel bevindt zich parallel aan de Basisweg. Tussen

noodzakelijk in de gemaakte turnkey overeenkomst.

beide vleugels zijn de stijgpunten en sanitaire

Omdat de ruwbouw grotendeels in de

voorzieningen central in het gebouw geplaatst.

wintermaanden viel, is gebruik gemaakt van

De hoofdingang bevindt zich aan de zuidzijde. Ter

gasgestookte stalen tafelbekistingen.

markering hiervan is de korte vleugel onder een hoek

Vergeleken met traditionele bekistingsvormen

van 45 graden over twee verdiepingen ingesnoerd en

levered di teen tijdsbesparing van 50 pct. op.

geheel in glas uitgevoerd. Deze hoekverdraaiing is in
de dakopbouw van de lange vleugel doorgezet.
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bestaand

GAK-gebouw Sloterdijk

GAK districtskantoor, Amsterdam-Sloterdijk
Adres: Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam
Bouwjaar: 1989

Zilverkleurig aluminium beplating.

Architect: ZZ&P Architecten Maatschap, Amstelveen

Stationslocatie

Systeemmaat:

0.90m

Constructie:

7,20m

Verdiepingshoogte:

3.45m

hoogtes, breedtes, uitbouwen en terugsprongen zorgt voor een

Veel parkeerplaatsen / relatief groot plot.

BVO per verdieping: ca. 1.400 m2
BVO totale gebouw: 15.600 m

blokkendoos van rechthoekige bouwvolumes met wisselende

Bronskleurig glas.

gevarieerd samengesteld geheel.

Als onderdeel van een gebouwd ensemble op een

2

kantorenpark of langs een belangrijke uitvalsweg,
met de mogelijkheid van parkeren op maaiveld
stijgpunten en sanitaire voorzieningen

rondom het gebouw.

tussen beide vleugels

Hoofdmassa met twee haaks op elkaar
geplaatste vleugels van negen bouwlagen

rationele, mathematische opzet waarbij het
module terugkeert in de maatvoering van de
ramen en de gevelbekleding, hetgeen leidt tot
een neutrale, technische uitstraling
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kansen

GAK-gebouw Sloterdijk

Kansen voor ontwikkeling: compositie aanvullen met extra volume,
variatie in maatsysteem aanbrengen.

Bestaande gevel

64

Bestaande gevel met balkons
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Bestaande gevel met doorlopende balkons

Nieuwe gevel zonder balkons

gladde
inleiding
dozen | ONBETAALBAAR OVERSCHOT | 2014 | YOUNG INNOVATORS

65

woningen

GAK-gebouw Sloterdijk

VVO / verdieping: ca. 1.430m2
8 verdiepingen: ca. 11.440m2
Opbouw:
Begange grond:

Verkeersruimte: ca 300m2 / laag (21%)
8 verdiepingen: ca. 2.400m2

Samengestelde blokken op gemeenschappelijke plint

Variatie door middel van kleurgebruik

De Rotterdam, OMA / Rem Koolhaas

Stad voor justitie, David Chipperfield

transformatie en uitbreiding bestaand wooncomplex

transformatie en uitbreiding bestaand wooncomplex

Tour Bois le Prêtre - Paris - Lacaton & Vassal

Tour Bois le Prêtre - Paris - Lacaton & Vassal

Appartement De Rotterdam Type-BH 150 m 2

Schematische doorsnede woningtypologie
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eclectisch
Vanaf 2000 is er nauwelijks één lijn in de
kantorenbouw te vinden. Qua vormgeving en
materialisering was alles mogelijk. Omdat deze
kantoren goed passen bij de huidige eisen en ook
vaak gemaakt met luxe materialen is er (nog) weinig
leegstand in gebouwen uit deze periode.
Deze periode kende een grote groei in de economie
en daarmee ging ook een groei in de bouwproductie
van kantoren gepaard. In de aanbod - opname
grafiek is duidelijk te zien dat de productie vanaf
2000 totaal niet meer aansloot bij de vraag.
Natuurlijk is het achteraf gezien makkelijk praten,
maar zo’n grafiek spreekt boekdelen en stelt toch
kanttekeningen bij het gevoerde bouwbeleid van
rijksoverheid en gemeenten in deze tijd.
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conclusie

het vervolg

Bij transformaties is de financiële haalbaarheid een

van tegenwerking. Sommige keuzes werden heel

Een generieke aanpak is goed voor het fundament,

lastig punt. Slopen vaak goedkoper dan verbouwen,

logisch, omdat het kader dat het bepalen van het

maar een specifieke uitwerking per gebouw, zal altijd

maar vanwege duurzaamheidsaspecten en vanuit

karakter schept houvast biedt. Daarnaast leverde het

nodig blijven. Dit onderzoek heeft weliswaar een wat

cultuurhistorisch perspectief niet wenselijk. Bij

vaak ook bijzondere woningtypes op die we in

complexer woontype, grotere woningen voor

meest eenvoudige en haalbare transformatie wordt

Nederland nog weinig zien: lange woningen met veel

middeninkomens, bekeken, maar er slechts drie

het gebouw zo min aangepakt en verdeeld in kleine

glas, maisonnettes over anderhalve verdieping,

aspecten uitgelicht: daglicht en uitzicht, ontsluiting

wooneenheden voor speciale doelgroepen als

loggia’s en (collectieve) dakterrassen.

en buitenruimte. Daarmee belicht het vooral de
kansen die transformatie met zich mee brengt. Om

studenten, ouderen of MOE-landers. Dit heeft een
hoge efficiëntie dus is financieel vaak een

Toch biedt de bouwstijl of het karakter alleen te

echt te beoordelen of transformatie daadwerkelijk

aantrekkelijke oplossing. Maar het woningtekort doet

weinig informatie voor het bepalen van

haalbaar is zullen andere onderdelen als constructie,

zich juist voor bij alleenstaanden en gezinnen die

transformatiestrategieen en woningindeling. Meer

installaties en brandveiligheid nader uitgezocht

een huis in de stad willen. Transformeren naar de

informatie over gebouwspecifieke onderdelen als de

moeten worden.

woonwensen die daarbij horen is veel lastiger en

locatie, bezonning, geschiedenis en constructieve

zonder waardevermeerdering, in de vorm van het

eigenschappen blijft nodig. Daarnaast zullen bij een

Dit onderzoek kan als voorbeeld dienen voor een te

toevoegen van volume, bijna niet haalbaar.

definitieve uitwerking installaties en regelgeving nog

volgen werkwijze. Waarin vragen Wat is waardevol?

zeer veel invloed hebben.

Wat kan er met zo’n gebouw? Hoe kunnen bijzondere

Om kantoren te gebruiken als antwoord op de

elementen behouden blijven? En welke afwegingen

woningnood zal er altijd een combinatie

moeten daarbij worden gemaakt? Gekaderd worden

plaatsvinden van enkele strategieën. De constructie

en daarmee makkelijker beantwoord.

en locatie bepalen welke combinatie dat moet zijn:
Optoppen of opdikken om het volume te vergroten,
bij kantoren op gunstige binnenstad) locaties
commerciële functies in de plint en dat samen in een
stap voor stap proces waarbij het gebouw steeds in
delen wordt aangepakt en bewoners eventueel veel
zelfbouw doen.
De zoektocht zit hem dus niet zozeer in het zoeken
naar de juiste strategie, maar in het verkrijgen van
een goede efficiency en mooie woningen. Daarbij
bood het uitgaan van bouwstijl juist hulp in plaats
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bronnen

colofon

Tijdschrift Bouw diverse jaargangen
College van Rijksadviseurs, De gevolgen van de

R. Schmidt, Financiële haalbaarheid van

ONBETAALBAAR OVERSCHOT

herbestemming, Amsterdam 2012

door: Dik Houben

verkoop van een grote portefeuille

september 2014

overheidsgebouwen en de argumenten voor een

Studio Platz red., Zorg voor leegstand,

andere aanpak, Den Haag 2014

Herbestemmen van leegstaande kantoren naar

in samenwerking met:

woongebouwen, Delft 2011

Froukje van de Klundert en Frederik Pöll.

Theo van der Voordt red., Transformatie van

ADVIES

kantoorgebouwen, Thema’s, actoren, intstrumenten

- Penne Hangelbroek

en projecten, Rotterdam 2007

Jonathan Penne Architecten B.V. Rotterdam

Dik Houben, Living Shell, De transformatie van een
jaren ‘70 kantoorgebouw, februari 2012
Roderick Mackay, Bouwkosten van
transformatieprojecten, Modelmatig inzicht in
kostengeneratoren, Delft 2007

cultuurhistorisch verantwoord transformeren van
Transformatieteam, SBR kennisplatform voor de

gevels

bouw, Transformatie kantoren gaat niet vanzelf,
Leon van Meijel en Teake Bouma, Kantoorgebouwen

Onderzoek naar onorthodoxe maatregelen in tien

INTERVIEWS

in Nederlan 1945-2015: Cultuurhistorische en

cases, Rotterdam 2011

- Sander Gelinck, Transformatieteam en begeleider

typologische quickscan, Den Haag 2013

leergang herbestemmen
Niet alle rechthebbenden van de illustraties konden

- Leo Hendriks, Rgd ABC-scan

Regterschot 1989, Both 2010, Van Meijel 2013 -

worden achterhaald. Belanghebbenden wordt

- Sander Pasterkamp, TU Delft promotieonderzoek

Overzicht van belangrijkste kenmerken ingedeeld

verzocht contact op te nemen met Atelier

hergebruik bestaande gebouwconstructies

naar bouwperiode.

Rijksbouwmeester

- Hilde Remøy, TU Delft typologische studies
kantoorgebouwen

Hilde Remøy, Out of Office, Amsterdam 2010

- Leon van Meijel, cultuurhistorie

Hilde Remøy en Theo van der Voordt, Van leegstaand
kantoor naar zorgwoning, Real Estate 2012
Sev, Gemeente Amsterdam, Transformatieteam,
Wonen buiten kantoortijd, Handleiding voor
permanente of tijdelijke transformatie van
kantoorgebouwen, Amsterdam 2012
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