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Transformatie van leegstaande 
gebouwen in Rotterdam Rogier van den Berg

DE IMPACT VAN HERBESTEMMING EN TRANSFORMATIE OP DE STAD

Leegstaand vastgoed van private partijen is ‘an sich’ geen overheidsverantwoordelijkheid. Veel leegstaande gebouwen doen de stad echter 

geen goed. Met veel leegstaande gebouwen in het centrum van de stad verdwijnt de levendigheid en wordt het gevoel van onveiligheid 

vergroot. Het heeft ook een economische impact op alle diensten die in het centrum zijn gevestigd. Minder huurders, of het nu kantoren, 

scholen of bewoners zijn, betekent simpelweg minder vraag naar dienstverlening in de stad. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarmee 

een binnenstad steeds onaantrekkelijker wordt als vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven en als bestemming voor bezoekers. Dit raakt 

wel degelijk het hart van de lokale overheid en dus is visie op leegstaand vastgoed in de stad essentieel.

EEN ROTTERDAMSE WERKWIJZE

In Rotterdam is er geen ‘top-down’-visie door de overheid ontwikkeld, maar lijkt er eerder een werkwijze voor de herontwikkeling van 

gebouwen te zijn ontstaan. Van onderaf hebben marktpartijen nieuwe kansen gezien voor de herontwikkeling van leegstaand vastgoed.  

De overheid heeft deze initiatieven gefaciliteerd. In de laatste twee jaar is meer dan 200.000 vierkante meter leegstaand vastgoed, veelal 

leegstaande kantoorgebouwen, herontwikkeld tot; scholen, medische voorzieningen, studentenwoningen, hotels en bedrijfsverzamelgebouwen. 

 “Wat is er nodig voor de succesvolle herontwikkeling van leegstaande gebouwen in de stad?” Dat is de vraag die ten 

grondslag ligt aan deze studie. Uit een vijftal uitvoerige gesprekken met marktpartijen die betrokken waren bij succesvolle 

herontwikkeling van leegstaande gebouwen in Rotterdam heeft SmartCityStudio samen met Bureau Binnenstad van de 

Gemeente Rotterdam ‘lessen uit de praktijk’ samengevat. Naast deze ‘lessen uit de praktijk’ die leerzaam zijn voor 

iedereen die zich bezighoudt met herbestemming en transformatie in de stad, weerspiegelen de gesprekken ook een 

nieuwe verhouding tussen marktpartijen en de overheid. Zowel ervaringen uit het verleden als kansen voor de toekomst 

komen aan de orde. 



Hoe die wisselwerking tussen initiërende marktpartijen en een faciliterende overheid eruit ziet bij de herontwikkeling van leegstaand 

vastgoed laten vijf voorbeeldprojecten zien. In de gesprekken met de marktpartijen werd ook duidelijk hoe deze verhouding in de toekomst 

verder kan worden doorontwikkeld.

De Top Tien ‘Lessons Learned’ en de vijf succesverhalen zijn het resultaat van gesprekken door Rogier van den Berg en Gábor Everraert met:

1 Vanwege personele wisseling bij Fortress na het interview wordt de geïnterviewde persoon niet met naam genoemd.

Straat Initiatiefnemer m² functie

Rochussenstraat 198-210 Hogeschool Rotterdam 24.000 School

Walenburgerweg 130 Wolfert College 9.500 School

Marconistraat 16 Rotterdam Science Tower 10.000 Medisch

Oostzeedijk 182-220 Student Hotel 9.300 Studentenhuisvesting

Willem Ruyslaan 225 Student Hotel 2 8.400 Studentenhuisvesting

Weena 119-173 Holiday Inn Express 6.500 Hotel

Wijnhaven 99-101 Hogeschool Rotterdam 3.500 School

Calandstraat 5-7 Accresco 3.100 Wonen

Westblaak 65 U-Vastgoed 3.000 Hotel

Botersloot 23 Luzac College 3.000 School

Hoofdweg 488 Thorbecke 3.000 School

Marten Meesweg 50 Zadkine 2.500 School

Boomgaardstraat 249 Oude Binnenweg CV 1.500 Wonen

Westzeedijk 98 Classic Apartments 1.500 Wonen

Overzicht prominentste transformaties van de laatste 2 jaar

1 FORTRESS1

Rotterdam Sciencetower

4 FELIX HILLEN

City Living

The Student Hotel 

2 JEAN PAUL VAN WIJK

Bestran Vastgoed bv/Classic Apartments

Caland Estate

5 BREGJE NAGTZAAM

Colliers International

Hogeschool Rotterdam

3 MICHON VAN DER SALM

Basement Project Development

Katshoek



1. EERST DE PLEK, DAN HET PAND

De plek bepaalt al sinds jaar en dag de waarde van het gebouw. 

Gebiedsontwikkeling is dan ook essentieel voor het aanjagen van de 

transformatie van leegstand. Langdurige betrokkenheid van zowel 

publieke als private partijen geeft houvast aan investeerders om de 

vaak fragiele ‘businesscases’ van transformatie te doen slagen.

2. TRANSFORMATIE IN STEDELIJK GEBIED BLIJFT OP LANGE 

TERMIJN AANTREKKELIJK

De stad is terug van weggeweest. Er is een nieuwe trek van 

bedrijven naar de stad. De perifere bedrijventerreinen die in de jaren 

‘90 zijn gebouwd hebben het nu moeilijk, maar de stad is ongekend 

populair. De stad biedt dienstverlening en een aantrekkelijke 

omgeving op loopafstand. Dit is voor veel soorten bedrijven en hun 

medewerkers steeds belangrijker. In de stad zijn lege kavels schaars, 

maar leegstaande gebouwen zijn er in overvloed. 

3. BUNDELING VAN PUBLIEKE EN PRIVATE PARTIJEN IS ESSENTI-

EEL VOOR HET AANTREKKEN VAN HUURDERS EN INVESTEER-

DERS

In veel gevallen gaat transformeren gepaard met ‘place-making’ en 

‘community-building’. Bundeling van publieke en private partijen in 

de stad is essentieel voor het aantrekken van eindgebruikers en het 

creëren van specifieke economische clusters.

4.  TRANSFORMATIE VAN BESTAAND VASTGOED VRAAGT OM 

EEN LANGE TERMIJN VISIE EN BETROKKENHEID VAN PRIVATE 

PARTIJEN

Transformatie van leegstaand vastgoed gaat niet samen met een 

‘hit-and-run’- mentaliteit. De ‘businesscase’ van transformatie is 

complex en biedt vaak alleen rendement op de langere termijn. 

Transformatie lukt alleen als de betrokken private partijen dat inzien 

en elkaar begrijpen. Het vraagt om een lange termijn visie van en 

een nauwe samenwerking tussen de eigenaar, ontwikkelaar en 

financier. Vastgoed dat ‘te ver’ van de eigenaar afstaat en onderdeel 

is van een vastgoedportefeuille die rendeert, is moeilijk te transfor-

meren. Een financier met weinig kennis van het specifieke object zal 

niet investeren.

5. DENK IN DOELGROEP EN IMAGO VAN DE PLEK EN HET PAND

Veel succesvolle transformaties zijn gericht op een specifieke 

doelgroep of gericht op een specifiek economisch cluster. Goede 

kennis van de wensen van de eindgebruiker is in alle voorbeelden 

uit deze studie een essentieel onderdeel van de transformatie. Met 

deze kennis kun je een generiek, of onaantrekkelijk gebouw 

transformeren in een gebouw met een specifieke aantrekkingskracht 

op een bepaalde doelgroep. 

6. ONDERNEMERS MOETEN HET VOORTOUW NEMEN IN HET 

ONTWIKKELEN VAN EEN STADSVISIE MET FOCUSGEBIEDEN

Voor gebiedsontwikkeling in de stad is ‘focus’ nodig. Welke 

gebieden voldoen aan welk profiel en waar moet op worden 

ingezet?  

Dat betekent niet overal hetzelfde concept toepassen. De gemeente 

zal samen met marktpartijen de omgevingscondities moeten creëren 

voor krachtige gebieden in de stad. Voor die samenwerking tussen 

markt en overheid is een andere ‘mindset’ in de stad nodig. Onderne-

mers moeten het voortouw nemen en de gemeente zou dit moeten 

faciliteren. Daarom zou er naast een stadsvisie van de dS+V ook een 

‘Lessons Learned’ TOP 10



stadsvisie van ondernemers moeten komen. Een visie voor en door 

de stad.

7. MAAK FLEXIBELE BESTEMMINGSPLANNEN

Om transformatie van bestaande gebouwen mogelijk te maken 

moeten bestemmingsplannen niet te specifiek zijn, waardoor elke 

transformatie van leegstaand vastgoed een gevecht tegen het 

bestemmingsplan en de Welstandscommissie wordt. Dat vereist een 

visie op gebieden in de stad die doordringt tot de kern en die niet 

overal een uitspraak over doet. 

8. ONTWIKKEL EEN FACILITERENDE OVERHEID MET KORTE 

PROCEDURES EN SPECIFIEKE KENNIS OP HET GEBIED VAN 

TRANSFORMATIE

Wat betekent een faciliterende overheid bij transformatie van 

vastgoed:

a. Tijdig overleg tussen gemeente en private partijen

Tijdig overleg met de gemeente is essentieel bij de transformatie van 

gebouwen. Bij transformatie en renovatie van gebouwen zijn veel 

regels voor interpretatie vatbaar, daarom is vooroverleg essentieel. 

Overleg met de brandweer vindt veel te vaak te laat plaats, terwijl 

bij transformatie brandveiligheid vaak dominant is in de bouwkundi-

ge veranderingen die een gebouw ondergaat.

Tijdig overleg met de gemeente is ook nodig om het ‘ambitieniveau’ 

van een transformatie in te kunnen schatten. In een tijd waarin de 

middelen schaars zijn is tijdig inzicht in de benodigde investeringen 

essentieel om investeerders te mobiliseren.

b. Eén aanspreekpunt bij de gemeente

De businesscase van transformatie is complex en elke belemmering 

die de overheid zelf vormt, kan de mogelijkheid op transformatie 

beïnvloeden. Eén aanspreekpunt bij de gemeente bij transformatie-

opgaven creëert overzicht voor gemeente en private partijen en  

voorkomt miscommunicatie en vertraging.

c. Ontwikkel bouwinspecteurs die gespecialiseerd zijn in transfor-

matieopgaven 

Het vergunningentraject van transformatie is veel complexer dan 

nieuwbouw. Veel regelgeving is voor interpretatie vatbaar en veel 

gebouwen hebben niet vergunningsplichtige transformaties 

ondergaan. Dit leidt tot veel onverwachte opgaven tijdens het 

bouwproces en vraagt om inspecteurs die hier snel op kunnen 

reageren.

d. Verkort procedures en vergunningstrajecten

Procedures en vergunningstrajecten dienen zo kort mogelijk te 

worden gehouden. Enerzijds omdat transformatie en renovatie vaak 

worden aangejaagd door potentiële huurders die snel een pand 

willen betrekken en niet eindeloos gaan wachten, anderzijds omdat 

transformatie vaak gepaard gaat met veel pionierswerk en tijdelijke 

invullingen.

 

9. START OP TIJD MET TRANSFORMATIE

Start al met transformatie en renovatie als een gebouw nog voor 

50-60% verhuurd is. Het kan dan de zittende huurders een aantrek-

kelijk toekomstperspectief bieden en nieuwe verhuurders verleiden. 

Het verhuren van een half verhuurd kantoor is altijd makkelijker dan 

het verhuren van een geheel leegstaand gebouw.

10. ONTWIKKEL NIEUWE VASTGOEDPRINCIPES 

De principes ‘achter’ de stenen, zijn van grote invloed op de 

mogelijkheden voor herontwikkeling. De ‘boekwaarde’ van een 

gebouw bepaalt nog altijd in belangrijke mate de kans op heront-

wikkeling en transformatie. Nieuwe vastgoedprincipes en taxatie- 

methoden, maar ook flexibele contractvormen voor eindgebruikers 

kunnen herontwikkeling veel sneller mogelijk maken. 



EEN SPECIFIEK CLUSTER EN PLACE-MAKING

Fortress zet bij de Marconitoren in op een specifiek cluster. Het 

Erasmus MC speelt in de herontwikkeling van de Europoint-toren 

een belangrijke rol. Het heeft Fortress in contact gebracht met 

potentiële huurders. Samen met Hogeschool Rotterdam, die nu is 

gehuisvest op de eerste negen verdiepingen, kan een specifiek 

cluster ontstaan. Niet alleen in het gebouw zelf, maar in het hele 

omliggende gebied. In de transformatie van een leegstaand gebouw 

en het creëren van een specifiek cluster is het bundelen van 

krachten essentieel. Een voorbeeld: het Erasmus MC heeft in de 

nabijheid ook een ‘incubator’ voor ‘start-ups’. Het bedrijf Viroclinics 

groeide uit de incubator en heeft een plek gekregen in de Science 

Tower. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Viroclinics was van 

plan naar Utrecht te vertrekken. Het vertrek van Viroclinics zou voor 

de stad Rotterdam en voor het specifieke cluster in en rondom de 

Science Tower een groot verlies aan arbeidsplaatsen en innovatie-

kracht betekenen. Met een gezamenlijke inspanning wisten het 

Erasmus MC en Fortress dit bedrijf te behouden voor de stad. 

Het bundelen van krachten, zoals hierboven beschreven is absolute 

noodzaak bij het creëren van een specifiek cluster. Voor het 

aantrekken van bedrijven in een gespecialiseerd cluster is het 

transformeren van een gebouw alleen niet genoeg. De omgeving 

van een gebouw is een voorwaarde voor succes. 

Fortress is er dan ook van overtuigd dat transfomeren van leeg-

staande gebouwen samen moet gaan met ‘place-making’. In het 

geval van de Science Tower en omgeving zullen zowel gemeente als 

Erasmus MC, als ondernemers samen moeten optrekken om 

bedrijven aan te trekken en te behouden in de stad. 

Dit kan alleen als de gemeente met haar stadsvisie en beleid 

vasthoudend is en plekken prioriteert. Zonder een aantrekkelijke 

stedelijke context en consistentie in de plannen is het ondenkbaar 

dat er langetermijninvesteringen plaatsvinden in leegstaande 

gebouwen. 

NIEUWE FUNCTIES, NIEUW KLIMAAT

Voor de herontwikkeling van een gebouw is een langetermijnvisie 

onontbeerlijk. Een gebouw uit de jaren ‘60 renoveren en klaar 

maken voor nieuwe functies in deze tijd kost veel geld. Een 

investering in een bestaand gebouw moet zich dus kunnen 

terugverdienen. Voor de Science Tower was investeren in de 

klimaatinstallatie een voorwaarde. Net als veel oudere gebouwen, 

1. ROTTERDAM SCIENCE TOWER
Eén van de drie Europoint-torens bij Marconiplein heeft de laatste jaren een innovatieve herbestemming ondergaan. 

Het leegstaande kantoorgebouw uit de jaren ’60, ontworpen door het befaamde Amerikaanse architectenbureau 

Skidmore Owings and Merrill, huisvest nu onderzoekslaboratoria op de drie bovenste verdiepingen. De onderste negen 

verdiepingen bieden ruimte aan Hogeschool Rotterdam. Hiertussen moeten zich in de nabije toekomst innovatieve 

bedrijven vestigen. Fortress, investeerder en ontwikkelaar, gehuisvest aan de Haringvliet in Rotterdam, is verantwoordelijk 

geweest voor deze herontwikkeling. 

VIJF ROTTERDAMSE SUCCESVERHALEN



had ook Europoint een verouderde klimaatinstallatie. Daardoor was 

het gebouw energetisch onaantrekkelijk. Daarbij komt dat nieuwe 

functies vaak ook andere klimaatbeheersing vereisen. In het geval 

van de Science Tower was de klimaatbeheersing cruciaal.  

De hightech laboratoria, waaraan de zes bovenste verdiepingen 

ruimte bieden, vereisen de hoogste klimaateisen die je aan een 

gebouw kunt stellen. In deze laboratoria wordt virusonderzoek 

gedaan. Dit vereist bovendien dat de klimaatinstallatie geheel 

onafhankelijk van de rest van het gebouw moet kunnen functio-

neren. Deze voorwaarden hebben erin geresulteerd dat nu de helft 

van de eenentwintigste verdieping van de toren de installaties bevat 

van alleen al de laboratoria. Door de toevoeging van deze omvang-

rijke nieuwe installaties raakte de klimaatinstallatie van het hele 

gebouw in onbalans. Het gebouw heeft nu dus twee aparte 

installaties. Fortress stelde een intallateur 40 uur per week aan om 

het klimaat in de hele toren opnieuw in te regelen. Behalve de nieuwe 

installaties zijn er in de hele toren ‘achterzet-ramen’ geplaatst. Hierdoor 

is het energiegebruik van het gebouw met 15% gereduceerd. 

DE BRANDWEER EN GEBRUIKSVERGUNNING

Bij de herontwikkeling van leegstaande gebouwen is de brandweer 

een cruciale partij in het proces. De brandweer is doorslaggevend in 

het verlenen van een gebruiksvergunning. De brandweer controleert 

in het werk of aan alle brandveiligheidseisen is voldaan. Dit is bij 

nieuwe gebouwen echter eenvoudiger dan bij bestaande gebouwen. 

Bij een nieuw gebouw is er een tekening die volgens de nieuwste 

brandwerendheidseisen is opgebouwd en die vervolgens volgens 

tekening wordt uitgevoerd. Bij bestaande gebouwen, komt er 

tijdens de transformatie vaak nieuwe kennis boven tafel.  

Op tekening ontbrekende schachten en drempels en onbekende 

brandwerendheid van toegepaste materialen, leiden tot nieuwe 

inzichten tijdens de transformatie. Deze nieuwe inzichten en 

interventies moeten door de brandweer worden goedgekeurd.  

Dit proces kan bij zowel uitvoerder als bij de brandweer tot 

verwarring en interpretatieverschillen leiden. Dit kan tot gevolg 

hebben dat een gebruiksvergunning niet wordt verleend. Juist bij 

leegstaande gebouwen is dit een ramp. Een transformatie van 

leegstaand vastgoed krijgt vaak een financiële injectie nadat een 

‘deal’ is ondertekend. Een bestaande partij wil vanaf een bepaalde 

datum het gebouw betrekken. Als de gebruiksvergunning niet op tijd 

wordt afgegeven is dit niet mogelijk en kan dit tot grote claims leiden.

Bij de Science Tower is de gebruiksvergunning in delen afgegeven. 

Volgens Fortress waren gebrekkige communicatie en de verschillende 

standpunten die de brandweer keer op keer innam hiervan de 

oorzaak. Of nu juist Fortress of de brandweer onduidelijk was, is 

niet met zekerheid te achterhalen, maar feit is dat de brandweer bij 

de transformatie van een bestaand gebouw te maken krijgt met een 

ander proces dan bij nieuwbouw. Als de ambitie van de stad is om 

de transformatie van leegstand zoveel mogelijk te faciliteren, dan is 

dit een punt van aandacht.

FINANCIERING EN HET BELANG VAN EEN TEAM

Financiering van vastgoed is een probleem in tijden van crisis. Het is 

daarom essentieel dat partijen die financieren meedenken in het 

‘upgraden’ van een gebouw. Bij het herontwikkelen van leegstaande 

gebouwen werkt korte termijn denken niet meer. Een financier moet 

begrijpen dat het vervangen van al het dubbelglas op de lange 

termijn een economischer gebouw oplevert. Bij de Marconitoren was 

het Areaal bank die meedacht en mee naar oplossingen zocht voor de 

financiering van de investeringen. Bij geslaagde transformaties van 

bestaande gebouwen in de stad zie je altijd dat er ‘clubjes’ zijn 

gevormd van partijen die samen wat met een gebouw willen. 

Transformatie van leegstaand vastgoed gaat niet samen met een 

‘hit-and-run’- mentaliteit.

“De transformatie van een gebouw slaagt alleen als je met alle 

partijen iets doet om er wat van te maken”. 

VIJF ROTTERDAMSE SUCCESVERHALEN



CITY DISTRICT

Volgens Fortress is ‘de stad terug van weggeweest’. De meeste 

transacties vinden nu plaats in het centrumgebied. Het is weer 

betaalbaar voor bedrijven om zich in de stad te vestigen. Daarbij 

biedt de stad een aantrekkelijke werkomgeving voor hoogopgeleid 

personeel. Het is dus ook maar de vraag of het met de leegstand 

van perifere kantoorlocaties ooit nog goed komt, met name in een 

vervangingsmarkt als die van Rotterdam.

SAMENWERKING TUSSEN MARKT EN GEMEENTE

Wat is er nodig volgens Fortress in de samenwerking tussen 

marktpartijen en gemeente?

1. Collectief een plek maken

2. Samen partijen aantrekken

3. Eén aanspreekpunt bij de gemeente

4. Een betrouwbare brandweer

VIJF ROTTERDAMSE SUCCESVERHALEN



DE KRACHT VAN EEN BESTAAND GEBOUW OP EEN  

INTERNATIONALE PLEK

De kracht van het bestaande complex aan de Calandstraat 25 was 

allereerst de plek. Het Scheepvaartkwartier heeft een internationale 

uitstraling en aantrekkingskracht. De locatie nabij de Maas, aan de 

Veerhaven en met uitzicht op de Erasmusbrug en Wilhelminapier 

biedt panden met karakter: de Parklaan met statige woningen en 

kantoren in het groen, de Westerkade met appartementen aan het 

water en het gerenoveerde pakhuis Hollands Veem. 

Het Scheepvaartkwartier biedt daarnaast een scala aan horeca- 

gelegenheden. Dit is een plek die het internationale publiek van 

Rotterdam aantrekt. Het leegstaande kantoorgebouw opgetrokken 

uit bruine jaren ’70 baksteen aan de Calandstraat 25 was een kans 

om aan te haken op de kracht van het gebied, maar daarvoor moest 

het gebouw een metamorfose ondergaan. Uitstraling en detaillering 

zijn daarin essentieel. Het bestaande gebouw stond dus allereerst op 

de goede plek. Het gebouw had daarbij een aantal ruimtelijke 

kenmerken die het geschikt maken voor transformatie.  

Het bestaande complex had hoge plafonds, was ruim gemaatvoerd 

en had een robuuste betonnen constructie van vloeren en kolommen. 

Een dergelijke constructie biedt de mogelijkheid om nieuwe indelingen 

te maken en de hoge plafonds zijn een voorwaarde voor een 

luxueuze ruimtebeleving in de appartementen.

ESTHETIEK EN DETAILLERING

Voor de internationale doelgroep in het topsegment is de esthetiek 

en de detaillering van een gebouw belangrijk. Het bruine bakstenen 

jaren ’70 gebouw had geen van beide. Het gebouw kreeg na de 

transformatie een wit-gestucte gevel met klassiek-moderne details 

in zowel het exterieur als ook het interieur. Ook de onzichtbare 

details van een gebouw moeten goed zijn, zodat het binnenklimaat 

bij alle weersomstandigheden goed is. In de markt voor verhuur is 

het voor ontwikkelende partijen juist zaak om een project niet 

‘kapot’ te rekenen. Hierdoor moeten details het vaak ontberen, 

2. CALAND ESTATE
Caland Estate, gelegen aan de Calandstraat 25 in het scheepvaartkwartier is getransformeerd van een leegstaand, 

bakstenen jaren ’70 kantoorgebouw in een luxueus appartementengebouw in het topsegment van de huurdersmarkt. 

Een succesvolle methode van Jean Paul van Wijk, directeur van Bestran Vastgoed bv / Classic Apartments, is het 

denken in een combinatie van doelgroep, imago en de daaruit voortvloeiende esthetische uitgangspunten. Van Wijk 

ontwikkelt en verhuurt woningen in het topsegment van de Rotterdamse markt. Hij verhuurt altijd gestoffeerd.  

Zijn klantenkring bestaat uit internationale ‘expats’ of terugkerende Rotterdamse ‘expats’. Al wordt Rotterdam graag 

gezien als de havenstad met een arbeidersethos, voor Van Wijk bestaat Rotterdam uit een internationaal publiek dat 

wil worden bediend met huurwoningen met karakter en detail. De doelgroep goed kennen, daar gaat het om.  

Deze doelgroep wil optimale dienstverlening. 

VIJF ROTTERDAMSE SUCCESVERHALEN



terwijl die juist bijdragen aan de uitstraling van het gebouw en de 

aantrekkingskracht op de huurders. Op de lange termijn betaalt 

deze investering zich altijd terug.

Ondanks de grote aandacht voor architectuur en detaillering heeft 

Jean Paul van Wijk bij de renovatie van Calandstraat 25 in de 

Welstand nooit een partner gevonden. Het gebouw mocht van de 

Welstand niet wit worden. Het was een ‘tour de force’ om het 

gebouw toch wit te krijgen. Daarvoor heeft het ontwerp meer dan 

vijftien keer langs de Welstandscommissie moeten gaan. Voor een 

ontwikkelaar, zoals Classic Apartments die risico’s neemt om kleinere, 

specifieke projecten aan te pakken in de stad is het essentieel om in 

de Welstand een partner te vinden; een partij die meedenkt.

PLACE-MAKING EN BESTEMMINGSPLANNEN

Om transformatie van bestaande gebouwen mogelijk te maken en 

om een internationaal publiek te trekken, moeten bestemmings-

plannen niet te ‘narrow-minded’ zijn. Dat betekent dat ze niet  

te specifiek zijn, waardoor elke transformatie van bijvoorbeeld 

leegstaand vastgoed een gevecht tegen het bestemmingsplan en  

de Welstandscommissie wordt. 

Dat vereist een visie op gebieden in de stad die doordringt tot de 

kern en die niet overal een uitspraak over doet. Die visie op een 

gebied, die vaak voorafgaat aan het bestemmingsplan, zou daarbij 

veel meer vanuit internationaal perspectief bekeken kunnen 

worden. Rotterdam, met onder andere het Scheepvaartkwartier, 

heeft een internationale potentie die veel te vaak wordt gemar-

ginaliseerd. Voor de visievorming op een internationaal gebied is het 

ook in tijden van crisis een goed idee om een internationale adviseur 

eens iets zinnigs te laten zeggen over de kracht en kansen van dat 

gebied in de stad. 

PROCEDURES EN GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

‘Caland Estate’ is een succesvolle transformatie gebleken. Zowel in 

zakelijk als esthetisch opzicht. Het grootste deel van de appartementen 

is inmiddels verhuurd en het gebouw was genomineerd voor de 

Rotterdamse architectuurprijs 2013. Voor het succes van de 

transformatie van gebouwen zijn echter kennis van de doelgroep en 

architectonische detaillering niet voldoende. Het verloop van 

procedures bij het vergunningentraject, de uitvoering en ingebruik-

name van een gebouw zijn essentieel voor het slagen van een 

project. De gemeentelijke procedures waarmee een ontwikkelaar te 

maken krijgt moeten zo kort mogelijk worden. Een transformatie-

opgave is al moeilijk genoeg. Gemeentelijke dienstverlening zou 

daar optimaal op in moeten spelen. Het zou volgens Jean Paul van 

Wijk dan ook een goed idee zijn om een aantal bouwinspecteurs op 

te leiden in ‘Specials’, oftewel zeer specifieke opgaven, zoals de 

Calandstraat. Bij transformatie en renovatie komt zoveel specifieke 

kennis kijken die samen met een hoge ambitie van een opdracht-

gever vraagt om een bouwinspecteur die binnen zijn bewegings-

vrijheid meedenkt in oplossingen om de proceduretijd te verkorten. 

Opgaven in de bestaande stad zullen steeds specifieker worden.  

Er zal steeds minder ‘standaard’ worden. Hieraan kunnen specifiek 

opgeleide bouwinspecteurs een bijdrage leveren.

SAMENWERKING TUSSEN MARKT EN GEMEENTE

Wat is er nodig volgens Van Wijk in de samenwerking tussen 

marktpartijen en gemeente?

1. Procedures verkorten

2. Welstand als partner
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VASTGOEDPRINCIPES: GROND/STENEN/GEBRUIKERS

De ‘businesscase’ van vastgoed bestaat uit een heilige drie-eenheid: 

grond, gebouw en gebruikers. Bij de herontwikkeling van leeg-

staand vastgoed zijn alle drie belangrijk. Echter is de filosofie van 

Michon van der Salm dat met name die laatste eenheid het 

belangrijkste element is bij de herontwikkeling van een gebouw. 

Door niet alleen een gebouw te herontwikkelen, maar na te denken 

over het gebied waar het gebouw staat, kan de plek in waarde 

stijgen: oftewel een nieuw aantrekkingskracht op de markt 

genereren. Je kunt als ontwikkelaar dus de ‘grond’ mede beïnvloe-

den. De ‘stenen’ zul je bij herontwikkeling vaak maar deels 

veranderen. De principes ‘achter’ de stenen zijn echter van grote 

invloed op de mogelijkheden voor herontwikkeling. De waarde van 

het gebouw, wordt nog altijd bepaald door de huuropbrengst. Dat 

is ook de reden waarom huren zelden worden verlaagd. Huren 

verlagen betekent direct een devaluatie van de ‘boekwaarde’ en dat 

is dus oninteressant voor traditionele beleggers. Volgens Michon 

van de Salm kunnen nieuwe vastgoedprincipes een veel flexibelere 

vastgoedmarkt opleveren. Waarom worden gebouwen niet net als 

de inventaris van het gebouw afgeschreven in de boeken? Een 

gebouw zou dan na bijvoorbeeld 30 jaar boekhoudkundig afge-

schreven zijn. Dit biedt dan tijdens de levensduur van een gebouw 

veel meer mogelijkheden tot herontwikkeling of de noodzakelijke 

aanpassingen. Immers, het gebouw is maar een middel.

De gebruiker is in de herontwikkeling van gebouwen essentieel: 

Zonder gebruikers, geen waardevol gebouw. Gebruikers stellen in 

een nieuwe economie andere eisen. Katshoek zal aan de hand van 

nieuwe voorwaarden, een andere waarde stroom creëren waardoor 

de waarde van het vastgoed een andere waardering krijgt en 

hierdoor meer rendement zal opleveren. In Katshoek is het nu en in 

de toekomst mogelijk om voor korte termijn gemakkelijk ruimte bij 

te huren én af te staan. Dit is voor veel bedrijven een aantrekkelijke 

voorwaarde. Bij veel, of tijdelijk grote projecten, kan er snel worden 

geschakeld in en met de ruimte.

3. KATSHOEK
Het Katshoek bedrijfsverzamelgebouw stond voor een  groot deel leeg, op enkele huurders na. Op de begane grond 

en in de bovenste verdiepingen van het gebouw is het wereldberoemde architectenbureau OMA van Rem Koolhaas 

gehuisvest. Daartussenin: een aantal andere huurders en voornamelijk verlaten kantoorvloeren. Robeco was op dat 

moment nog een van de huurders in het gebouw en bezette ook een deel van verdiepingsvloeren. Zij vertrokken in 

2012 en lieten deze vloeren inclusief meubilair achter. Het gebouw biedt nu ruimte aan ‘start-ups’ en doorgroeiende 

bedrijven en grotere bedrijven. Door de samenwerking te stimuleren, ontstijgen zij de som der delen. Michon van de 

Salm was eerder medeverantwoordelijk voor de tijdelijke transformatie van het Schieblock op steenworp afstand aan 

de overkant van de Schiekade. Met Katshoek richt hij zich op een nieuwe generatie huurders die andere eisen stellen 

aan hun omgeving.



GEBOUWEN VAN IEMAND ANDERS

Gebouwen in de stad zijn van iemand. Vaak van een institutionele 

belegger. Deze gebouwen zijn vaak onderdeel van een beleggings-

portefeuille met daarin een aantal gebouwen. Als deze portefeuille 

rendeert, dan zijn er nagenoeg geen incentives meer om dat ene 

leegstaande gebouw in de portefeuille aan te pakken.

Voor de oplettende ondernemer, zoals Michon, gaat het juist om de 

specifieke kwaliteiten van dat ene gebouw op die ene plek in de 

stad. Katshoek is van Breevast/Tasman Properties. Door de recente 

wijziging van financierder van het gebouw is er meer ruimte 

gekomen voor de herontwikkeling.

Michon zag kansen voor het gebouw. Nu ontwikkelt hij, ‘on the 

spot’, het concept voor een nieuw type bedrijfsverzamelgebouw. 

Het gebouw is echter niet van hem. Dat levert een aantal complexi-

teiten op, waar nog onvoldoende praktijkkennis over is:

•  Voor de eigenaar is er een risico om het gebouw door een partij 

voor langere tijd te laten ontwikkelen en beheren. Wie is verant-

woordelijk bij calamiteiten? 

•  Hoe ga je om met de beheersbaarheid van een gebouw in 

ontwikkeling: veiligheidsdiensten en bewaking

Met de ontwikkeling van Katshoek ontwikkelt Michon ook deze 

praktijkkennis.

KENNIS OP HET GEBIED VAN TRANSFORMATIE IN ROTTERDAM

Bij Michon rijst de vraag waar de praktijkkennis die hij en andere 

vooruitstrevende partijen in Rotterdam ontwikkelen, neerslaat.

In de laatste twee jaar is meer dan 150.000 m2 leegstaand vastgoed 

getransformeerd of herontwikkeld. Hiervoor zijn veel nieuwe paden 

bewandeld.  Michon onderzoekt met onderwijsinstellingen in de 

stad hoe de kennis die ontwikkeld wordt bij Katshoek ook in het 

onderwijs een plek kan krijgen. Verder heeft bijvoorbeeld de 

Hogeschool Rotterdam haar intrek genomen in het leegstaande 

kantoorgebouw aan de Rochussenstraat en hebben zij ook in het 

onderwijs programma’s die de transformatie van vastgoed onder-

zoeken. Daarnaast is een groot aantal Rotterdamse architecten en 

adviesbureaus betrokken bij vooruitstrevende nieuwe modellen voor 

het gebruik en het beheer van gebouwen en de samenwerking met 

de gebruikers.

COMMUNITY BUILDING

Doel van het Katshoekgebouw is om een ‘community building’ te 

creëren. Een gebouw waar bedrijven samen meer zijn dan de som 

der delen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de huurders in 

Katshoek samen de slagkracht hebben om mee te doen aan grote 

tenders bijvoorbeeld. Het gaat bij Katshoek om ‘serieuze’ creativiteit: 

het verbinden van de nieuwste ontwikkeling in de creative industries 

aan grote project- en productinnovaties. In Katshoek wordt het 

concept van het ‘community building’ verder vormgegeven doordat 

de huurders met elkaar de nieuwe huurders ‘screenen’. Niet iedereen 

past in het concept. Om de interne samenwerking te bevorderen is 

er een online platform opgezet, MrWatson, waar alle medewerkers 

van de bedrijven op zijn aangesloten. Zo kunnen er snel afspraken 

worden gemaakt en kan informatie worden gedeeld binnen de 

‘community’. Voor een community building zijn drie zaken essentieel 

volgens Michon: 1. Ambitie, 2. Iets van de eigen kennis willen delen, 

3. De ‘fun-factor’; werken op een plek moet inspirerend en ‘leuk’ zijn. 

PLACEMAKING EN PROCEDURES

Bedrijven zoeken naar meer flexibiliteit in huurcontracten, maar ook 

naar een goede plek in de stad. Er is een nieuwe trek van bedrijven 

naar de stad. De perifere bedrijventerreinen die in de jaren negentig 

zijn gebouwd hebben het nu moeilijk, maar de stad is ongekend 

populair. Niet alleen hier in Rotterdam. Ook in steden als London 

bijvoorbeeld. Lloyds bank heeft de laatste jaren nieuwe vestigingen 

in het hart van de stad geopend, omdat de hoogopgeleide, veelal 

jonge medewerkers in de stad willen zitten met alle stedelijke 
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diensten op korte afstand. De ontwikkeling van Katshoek is alleen 

succesvol als het gebied eromheen ook mee ontwikkelt. Michon 

spreekt dus ook met woningcorporatie Havensteder die omliggende 

woningen beheert en natuurlijk met de gemeente. Op dit moment 

worden de Hofbogen verder ontwikkeld en bieden Bird en restaurant 

‘De Jong’ nu al aantrekkelijke horecafuncties. De ontwikkeling in 

Katshoek zoekt ook aansluiting met andere initiatieven, zoals het 

‘Climate Resilience’-initiatief in de stad. Even verderop is een waterplein 

gemaakt en op het dak van de parkeergarage van Katshoek wordt een 

‘polderdak’ ontworpen. Op het dak van het Katshoek gebouw zelf 

moet in de nabije toekomst een horecagelegenheid komen met een 

terras en prachtig uitzicht over de stad. 

Voor dit soort vooruitstrevende initiatieven is een flexibele en 

investerende gemeente essentieel. Michon pleit er dan ook voor  

om bij de herontwikkeling van leegstaande gebouwen andere 

vergunningstrajecten in te gaan. Veel van wat er in Katshoek 

gebeurt is pionierswerk. De vergunningstrajecten zouden daar op 

moeten worden afgestemd. Een horecagelegenheid op het dak 

bijvoorbeeld is ook voor de exploitant een risicovolle onderneming. 

Snelheid in de procedures is essentieel. Michon pleit voor het 

ondertekenen van een overeenkomst op basis van het programma 

van eisen en enkele uitgangspunten tussen ontwikkelaar en 

gemeente. Op basis daarvan moet dan gestart kunnen worden met 

de uitvoering en parallel daaraan wordt het vergunningentraject 

doorlopen. Dit scheelt tijd en dat is essentieel.

STADSVISIE DOOR DE MARKT

Voor gebiedsontwikkeling in de stad is ‘focus’ nodig. Welke 

gebieden voldoen aan welk profiel en waar moet op worden 

ingezet? Dat betekent niet overal hetzelfde concept toepassen. De 

gemeente zal samen met marktpartijen de omgevingscondities 

moeten creëren voor krachtige gebieden in de stad. Voor die 

samenwerking tussen markt en overheid is een andere ‘mindset’ in 

de stad nodig. Ondernemers moeten het voortouw nemen en de 

gemeente zou dit moeten faciliteren. Daarom zou er naast een 

stadsvisie van de ds+v ook een stadsvisie van ondernemers moeten 

komen. Een visie voor en door de stad. Vijf tot tien ondernemers 

met een sterke visie op de stad zouden gezamenlijk een vlekkenplan 

kunnen maken met een visie op hoofdlijnen. Dit is een ‘open 

source’ plan. Een document dat kan groeien in de tijd en dat kan 

worden aangevuld door andere ondernemers in de stad. Dit proces 

kan worden gefaciliteerd door de gemeente. Zo ontstaat er een 

nieuwe manier van stads- en gebiedsontwikkeling waarin marktpar-

tijen belangrijke spelers worden. Zij moeten immers de gebieden, 

zoals Katshoek, op de kaart zetten.

SAMENWERKING TUSSEN MARKT EN GEMEENTE

Wat is er nodig volgens Michon van de Salm nodig in de samenwerking 

tussen marktpartijen en gemeente?

1.  Procedures verkorten

2.  Een stadvisie met focusgebieden gemaakt door ondernemers in 

de stad.

3.  Een Rotterdams kenniscentrum op het gebied van transformatie 

van leegstaande gebouwen

4.  Investeren op gezamenlijke basis met nieuwe uitkomsten

5.  Verbinden van de bestaande en nieuwe ‘hubs’.
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HET CONCEPT EN DE DOELGROEP

The Student Hotel kent haar doelgroep zeer goed. Het gaat veelal 

om internationale studenten die gemiddeld één of twee semesters, 

ongeveer een jaar, in het buitenland verblijven. The Student Hotel 

biedt geen vierkante meters studentenkamer voor een lage prijs. 

Het concept richt zich op de primaire randvoorwaarden voor een 

succesvol studieverblijf in het buitenland: sociale contacten, een 

netwerk, goede woonruimte, veiligheid en nabijheid van voorzie-

ningen. Studeren in het buitenland is een kostbare en vaak onzekere 

aangelegenheid en voor veel ouders is het daarom belangrijk dat 

‘dit verhaal slaagt’. Studenten zonder netwerk en onervaren in het 

op zichzelf wonen verliezen vaak veel tijd met triviale zaken die 

weinig bijdragen aan het studieresultaat. Behalve zekerheid in 

randvoorwaarden biedt het concept ook zekerheid in prijs. In de 

maandhuur van een appartement zitten alle bijkomende kosten 

versleuteld en zo komen de geldschieters, vaak de ouders, niet voor 

onverwachte kosten te staan. 

WAAROM LEEGSTAAND VASTGOED?

The Student Hotel richt zich niet per se op leegstaand vastgoed. 

Ook nieuwbouw is een optie, zoals in de vestiging in Eindhoven 

waarvoor de opening in 2016 gepland is.

Desalniettemin is leegstaand vastgoed vaak wel interessant. 

1.  In centrum stedelijke omgevingen zijn er niet veel lege kavels 

voorhanden, maar wel veel leegstaande gebouwen.

2.  De logistieke omgeving is veel beter ontwikkeld dan wanneer je 

ontwikkelt in ‘green fields’. Bij bestaande locaties stopt er meestal 

al een tram of bus voor de deur.

3.  Studenten hoeven niet naar een ‘niemandsland’ te fietsen. De 

gebouwen die ‘The Student Hotel’ ontwikkelt staan in levendige 

stedelijke omgevingen. Dat biedt veiligheid en een gevoel in de 

stad te studeren en niet ergens geïsoleerd in een buitenwijk.

4.  Na ‘nieuw’ bouwen in een bestaand gebouw heeft The Student 

Hotel meteen een ziel. Bestaande structuur en littekens van 

eerdere verbouwingen blijven zichtbaar. Het kost in nieuwbouw 

vaak jaren voor er een sfeer ontstaat.

 

4. THE STUDENT HOTEL
The Student Hotel opende haar eerste vestiging in Rotterdam in het leegstaande kantoorgebouw aan de Oostzeedijk. 

The Student Hotel biedt een ‘shared living’ concept voor onder andere internationale studenten. Elk Student Hotel 

biedt behalve studentenappartementen ook een restaurant voor ontbijt, lunch en diner, sportvoorzieningen en natuurlijk 

wifi en voor elke student is er een eigen Van Moof fiets. The Student Hotel heeft inmiddels vestigingen in Rotterdam, 

Amsterdam, Luik en Den Haag. The Student Hotel richt zich niet specifiek op leegstaande gebouwen, maar deze vier 

vestigingen zijn wel ontwikkeld in leegstaand vastgoed. Het bedrijf heeft daarmee veel kennis ontwikkeld op het 

gebied van transformatie.



5.  Transformatie is sneller dan nieuwbouw. In Rotterdam was de 

daadwerkelijke transformatie in negen maanden voltooid.

6.  Een bedrijf als ‘The Student Hotel’ heeft ook een verantwoordelijk-

heid naar de stad: herbestemming is vanuit dat perspectief 

interessanter dan sloop-nieuwbouw.

TIJDSPAD

Zoals hierboven al genoemd heeft de daadwerkelijke transformatie 

van het gebouw aan de Oostzeedijk slechts negen maanden 

geduurd. Het voortraject heeft echter veel langer geduurd.  

Ten opzichte van de voordelen van het ontwikkelen van leegstaand 

vastgoed is er een aantal nadelen. De meest evidente is weerstand 

vanuit de omgeving. In het voortraject van ‘The Student Hotel’ is er 

zorgvuldig met de omwonenden gecommuniceerd. Toch diende één 

iemand een zienswijze in en ging in beroep. Deze persoon verloor 

weliswaar, maar vertraagde de realisatie van ‘The Student Hotel’ 

met enkele maanden.

BOUWKUNDIGE UITDAGINGEN EN TYPOLOGIE

De transformatie van het gebouw aan de Oostzeedijk was niet 

eenvoudig. Het gebouw is in de jaren ’50 gebouwd en ontworpen 

door architect Maaskant, bekend van onder andere het 

Groothandels gebouw naast het Centraal Station.

Het gebouw was ontworpen met werkplaatsen op de begane grond 

en kantoren erboven. Het had een typische verticale pakhuizen 

structuur met een daarbij passende verticale logistieke infrastructuur. 

Voor ‘The Student Hotel’ is een horizontale infrastructuur gewenst. 

‘The Student Hotel’ ontwikkelt in principe tien kleine kamers met 

een gemeenschappelijke keuken. Dat is moeilijk te realiseren in een 

gebouw dat constructief en logistiek verticaal is opgebouwd.

Dat heeft ertoe geleid dat er in het Rotterdamse ‘Student Hotel’ 

meer zelfstandige kamers zijn ontwikkeld, terwijl ‘The Student 

Hotel’ eigenlijk een verhouding van 90% gemeenschappelijk units 

versus 10% zelfstandige units aanhoudt. ‘The Student Hotel’ in 

Rotterdam is een succes en alle kamers zijn verhuurd. Daarom is 

recent uitgebreid. ‘The Student Hotel’ Rotterdam had 252 kamers 

en dat is net niet genoeg voor een kritische massa. Met de uitbreiding 

in het voormalige kantoor van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

wordt ‘The Student Hotel’ in Rotterdam 485 kamers groot. 

RANDVOORWAARDEN VOOR EEN SUCCESVOLLE TRANS-

FORMATIE

‘Of een gebouw geschikt is voor transformatie zie je in dertig 

minuten’ aldus Felix Hillen van ‘The Student Hotel’. Daarna is er een 

hele lange weg te gaan om die transformatie met de juiste voor-

waarden uit te kunnen voeren. Eén van de voorwaarden is het 

hebben van een goede ‘business case’ en dat is tegenwoordig zoveel 

moeilijker. Daarbij is en blijft de financiering van ‘The Student Hotel’ 

uitdagend. ‘The Student Hotel is een relatief jong bedrijf met een 

nieuw concept en een grote financieringsbehoefte. 

Het is daarom voor een gemeente essentieel om elke eis die wordt 

gesteld aan het transformeren van vastgoed heel goed te overdenken. 

Het is de rol van de gemeente te faciliteren en zo min mogelijk ‘in 

de weg’ te liggen. Bij nieuwe en voor de stad waardevolle segmen-

ten, zoals ‘The Student Hotel’ is het belangrijk vrij te blijven denken 

over het creëren van mogelijkheden en het scheppen van goede 

condities. In Rotterdam spelen lokale condities een belangrijke rol in 

het succes. Er is een goede relatie tussen ‘The Student Hotel’ en de 

Erasmus Universiteit die het belang van het concept inziet.

OPERATOR, ONTWIKKELAAR, INVESTEERDER EN EIGENAAR

Het concept vereist een ‘operator’, een ‘ontwikkelaar’ en een ‘inves-

teerder’. Bij voorkeur is het bedrijf zowel operator, ontwikkelaar als 

investeerder. Een belangrijke voorwaarde om deze drie-eenheid op 

te starten is dat ‘The Student Hotel’ exclusief met het pand van 
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iemand aan de slag kan. Een ontwikkeling duurt namelijk al snel 

twee jaar. Elke eigenaar gaat daar anders mee om. Er zijn ‘onder-

nemende’ eigenaren van gebouwen en ‘financiële’ eigenaren van 

gebouwen. De laatste staat op grotere afstand van het gebouw. 

EEN GEBOUW IN DE STAD

Hoe zoekt ‘The Student Hotel’ naar geschikte gebouwen? ‘The 

Student Hotel’ kijkt letterlijk rond en maakt een ‘longlist’ en een 

‘shortlist’. In Utrecht zijn er nu vier potentiële locaties, in Leiden zijn 

er drie potentiële locaties. De locatie en omgevingscondities zijn 

allereerst belangrijk, daarna komt het gebouw. Door de ervaring die 

het bedrijf heeft opgebouwd, kan het heel snel ‘man en paard’ 

noemen. Het concept heeft inmiddels een vast programma van 

eisen. Daaruit zijn vrij snel de kosten en opbrengsten voor een 

specifiek project te berekenen. Afhankelijk van de stad en locatie 

kan ‘The Student Hotel’ vanuit de hieruit verkregen business case 

vaak niet al teveel per vierkante meter vastgoed betalen. 

‘The Student Hotel’ brengt leven in de stad met een inspirerend 

stedelijk concept. Het is een succes, maar geen goudmijn. Er is 

decennialang exploitatie nodig om winst te genereren. Het is dus 

ook geen ‘hit-and-run’ ontwikkeling. Voor een bedrijf als ‘The 

Student Hotel’ is blijvende kwaliteit van de stedelijke omgeving dus 

zeer belangrijk. Het gaat dus niet om het gebouw alleen, maar om 

de aantrekkingskracht en waarde van het hele gebied.
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EERST DE PLEK DAN HET PAND

Colliers International is een wereldwijd vastgoed service bedrijf 

gespecialiseerd in makelaardij, taxaties, beleggingen, beheer en 

projectmanagement. Voor Colliers geldt: ‘Eerst de plek, dan het 

pand’. De plek bepaalt al sinds jaar en dag de waarde van een 

gebouw. Het vastgoedbedrijf ziet de laatste jaren een trek van 

huurders naar de binnenstad. De binnenstad biedt bedrijven een 

aantrekkelijke omgeving waar iets gebeurt. Het is daarom dat het 

bedrijf ook vaak nauw betrokken is bij een gebiedsontwikkeling in 

de binnenstad. Voordat Colliers namens eigenaresse een overeen-

komst sloot met Hogeschool Rotterdam voor het betrekken van het 

voormalige hoofdkantoor van Eneco, was René Mol als property 

manager van het gebouw al ruim twee jaar betrokken bij de 

gebiedsontwikkeling van de Coolhaven. Volgens Colliers komt ‘de 

trigger voor transformatie van een gebouw altijd vanuit de 

omgeving’. De context van een gebouw is aanleiding om anders 

naar het gebouw zelf te kijken. Binnenstedelijke gebiedsontwikke-

ling is dan ook essentieel voor het aanjagen van de transformatie 

van leegstand. 

Bregje Nagtzaam is nu werkzaam bij Colliers, maar was daarvoor 

jarenlang werkzaam bij de Facilitaire Dienst van Hogeschool 

Rotterdam en was betrokken bij veel transformaties van gebouwen 

voor de hogeschool. Hogeschool Rotterdam is in Rotterdam vaak 

een ‘frontrunner’ in de ontwikkeling van een nieuw gebied. Zowel 

in het Wijnhavengebied, als de RDM Campus en in de Coolhaven. 

Volgens haar is de planontwikkeling essentieel om investeerders en 

huurders naar een gebied te trekken. De Wijnhaven, RDM Campus 

en Coolhaven waren op het moment dat de hogeschool zich daar 

vestigde nog weinig aantrekkelijke gebieden, maar de gebiedsvisies 

en de langdurige betrokkenheid van politiek, stedelijke diensten en 

investeerders in de stad, bieden de houvast die een investeerder 

nodig heeft om een bepaalde transformatie aan te gaan.

ANDERE TIJDEN

De vraag van huurders naar ruimte verandert in de tijd. In de jaren 

’80 en ’90 waren het veelal ‘single tenants’ op zoek naar een 

gebouw voor zich alleen met grote vloeroppervlakken voor lange 

tijd. Anno 2014 vraagt het nieuwe werken om flexibele contracten, 

gedeelde faciliteiten in het gebouw en faciliteiten in de buurt van 

het gebouw. Voor medewerkers van bedrijven is de binnenstad een 

aantrekkelijke omgeving, juist vanwege de voorzieningen in de 

nabijheid van het gebouw. De binnenstad is tevens een aantrekkelijke 

omgeving voor administratieve diensten en bedrijven. Zij zijn 

5. HOGESCHOOL ROTTERDAM
Rochussenstraat 198-200 was ooit het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam.

In 2011 kwam dit gebouw leeg te staan. Hogeschool Rotterdam besloot het gebouw, eigendom van een Duitse 

belegger, voor vijftien jaar te huren. Verschillende opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en centrale  

stafdiensten van de hogeschool zijn nu gehuisvest in het gebouw van ca 25.000 m² BVO. Colliers International was 

namens de belegger de gedelegeerd opdrachtgever voor de transformatie van het gebouw van kantoor naar school. 



afhankelijk van de nabijheid van arbeidspotentieel en openbaar 

vervoer. 

HALFVOL EN HALFLEEG

Voor Colliers wordt het transformeren van gebouwen steeds meer 

een specialisme. De hamvraag hierbij is hoe de beleggingswaarde 

van een gebouw te behouden. Dit doet het bedrijf in opdracht van 

de eigenaar van het gebouw. Soms is ‘technisch beheer’ van een 

gebouw voldoende, maar bij structurele leegstand is transformatie 

een optie, die de waarde van een gebouw weer voor lange tijd op 

peil houdt. Dat is een interessante optie voor allerlei beleggers. Met 

een transformatie of ‘upgrade’/ renovatie van een gebouw begint 

Colliers vaak al als het gebouw nog 50/60% verhuurd is. Het kan 

dan de zittende huurders een aantrekkelijk toekomstperspectief 

bieden en nieuwe huurders verleiden. Het verhuren van een half 

verhuurd kantoor is altijd makkelijker dan het verhuren van een 

geheel leegstaand gebouw.

INFORMATIE

Bij de transformatie of renovatie van een gebouw is een belangrijke 

uitdaging om alle bouwkundige informatie boven tafel te krijgen. 

Dit is voor veel gebouwen niet eenvoudig. Aanpassingen van 

gebouwen zijn of waren lang niet altijd vergunningsplichtig en 

daarom ook niet zomaar bij de gemeente op te vragen. Je weet dus 

nooit wat je tegenkomt wanneer je een gebouw gaat renoveren of 

transformeren. Daarbij is het ‘speelveld’ van transformatie en 

verbouw veel complexer. Je heb te maken met bestaande contracten. 

Je hebt vaak pas na een jaar inzicht in het toekomstperspectief van 

zittende huurders. Dit speelt dus vooral bij bedrijfsverzamel-

gebouwen. Bij de hogeschool was dit niet aan de orde. Het ging 

immers om een leegstaand gebouw en een ‘single tenant’.  

Dat maakt de zaak veel overzichtelijker. Niet voor niets zijn scholen 

en hotels aantrekkelijke huurders voor partijen als Colliers.

DEMARCATIE HUURDER EN VERHUURDER

Bij de hogeschool aan de Rochussenstraat werd duidelijk hoe 

belangrijk een juiste demarcatie tussen huurder en verhuurder is.  

Bij de transformatie van het Eneco-gebouw waren er ‘grijze’ gebieden. 

Wie draagt de kosten voor het vernieuwen van binnenwanden 

nadat deze verwijderd zijn ten behoeve van de ruwbouw? ‘Grijze 

gebieden’ in de demarcatie kunnen grote kostenposten worden.  

Een paar binnenwanden worden al snel hele inbouwpakketten.  

Het effect van een discutabele demarcatie is niet alleen een gevecht 

tussen huurder en verhuurder over wie verantwoordelijk is voor 

welke kosten, maar het leidt ook tot frustratie in het proces.  

Geen partij durft het voortouw te nemen daar waar het de ‘grijze 

gebieden’ betreft. Het leidt tot onnodig oponthoud. De demarcatie 

zorgt voor een helder onderscheid wie voor wat verantwoordelijk is. 

Er kan niet genoeg aandacht besteed worden aan een goede 

demarcatie. Dat komt het proces ten goede.

DE ARCHITECT

De rol van de architect is anders bij transformatie. De architect dient 

mee te kunnen denken met het beleggersperspectief. Dat vraagt 

om een andere benadering. Het gaat erom met weinig ingrepen 

slimme dingen te doen, oftewel functioneel ontwerpen. Voor veel 

nieuwe huurders zijn de plek in de stad, de indeelbaarheid, het 

comfort en goede ontmoetingsplekken in het gebouw belangrijk en 

niet een nieuwe gevel. 

Een belangrijke ontwerpopgave bij de hogeschool, maar ook bij veel 

andere transformatieopgaven van grote gebouwen is het ontwerp 

van een goede ‘kern’; daar waar liften, trappen en gedeelde 

functies vaak samenkomen. Kennis en inzicht van de architect op 

het gebied van verticale infrastructuur en installaties is essentieel. 

Trappenhuizen, liften en klimaatinstallaties zijn immers de onderdelen 

die bij veel transformaties als eerste aan de orde zijn. Een ‘transformatie-

architect’ moet tegelijkertijd kunnen tekenen en rekenen. Dat geldt 
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zowel voor de kosten van de bouwkundige ingreep, maar ook voor 

het berekenen van ‘doorstroomcapaciteit’ van het gebouw 

bijvoorbeeld.

BRANDVEILIGHEID

Behalve infrastructuur en installaties is de brandveiligheid een 

prioriteit bij elke transformatie. Bij veranderende functies veranderen 

ook de bezettingsgraden op de verdiepingen. Zoals bijvoorbeeld bij 

Hogeschool Rotterdam, waar klaslokalen een grote invloed op de 

bezettingsgraad (aantal personen per m2) hadden en dus veel 

strengere brandveiligheidseisen met zich meebrachten. Brandveilig-

heid wordt vooral complex bij de transformatie van gebouwen, 

omdat het gaat om bestaande gebouwen. Hiervoor gelden andere 

bouwkundige eisen dan voor nieuwe gebouwen. En ondanks dat 

deze brandveiligheidseisen nauwkeurig zijn beschreven in het 

bouwbesluit biedt de reële situatie veel mogelijkheden voor 

interpretatie. Bij transformatie is daarom regelmatig overleg met de 

brandweer(commandant) essentieel. 

DE GEMEENTE IN HET PROCES 

Voor een geslaagde transformatie is overleg met de gemeente 

essentieel. Dit dient al vroeg in het proces te gebeuren. Vooroverleg 

wordt steeds belangrijker, omdat bij bestaande gebouwen veel 

bouwkundige regelgeving voor interpretatie vatbaar is. In het 

bouwbesluit is er een duidelijk onderscheid tussen bestaande bouw 

en nieuwbouw, maar op veel onderdelen moet je zelf een keuze 

maken welke leden van toepassing zijn, bijvoorbeeld bij een 

uitbouw van een bestaand gebouw. Bij elke transformatie is er 

steeds weer de vraag: op welk ‘eisenniveau’ ga je zitten en wat 

hoort daar bouwkundig bij. Bij Hogeschool Rotterdam voldeed de 

gevel niet aan de akoestische eisen die het bestemmingsplan stelt 

aan gebouwen langs de Rochussenstraat. Dat zou echter betekenen 

dat de volledige gevel vervangen zou moeten worden. Dit staat niet 

in verhouding tot de intentie van de regel die is opgenomen in het 

bestemmingsplan en zou de transformatie in financieel opzicht 

vrijwel onmogelijk maken. Uiteindelijk is ervoor gekozen alle nieuwe 

delen aan de akoestische eisen aan te passen, maar de bestaande 

gevel, ook vanuit duurzaamheidsperspectief niet volledig te vervangen. 

Het overleg met de gemeente in een vroeg stadium is ook nood-

zakelijk, omdat financiële middelen schaars zijn. Vroeg in het proces 

moet er daarom duidelijkheid zijn over de kosten om investeerders 

te kunnen overtuigen. 

STEDENBOUW IN ROTTERDAM

Volgens Bregje Nagtzaam die betrokken is geweest bij tientallen 

transformaties in Rotterdam bij de stedenbouw; het maken van een 

plek. De afdeling stedenbouw speelt dan ook een belangrijke rol in 

het transformatieproces. De afdeling overziet het integrale proces 

en kan communiceren met verschillende diensten binnen de gemeente.
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Rogier van den Berg
Rogier van den Berg is architect en stedenbouwkundig adviseur. Hij was in 2012 als architect verantwoordelijk voor de transformatie van 

het leegstaande Eneco-gebouw aan de Rochussenstraat tot Hogeschool Rotterdam. Rogier van den Berg is directeur/eigenaar van BERG 

architects en van denktank en stedenbouwkundig adviesbureau SmartCityStudio waarmee hij deze ‘lessons learned’ voor de transformatie 

van leegstaande kantoren in Rotterdam initieerde en produceerde.

SmartCityStudio is een denktank en stedenbouwkundig adviesbureau. Het bureau adviseert publieke en private partijen op het gebied van 

slimme stedelijke strategieën en de integratie van nieuwe technologie en nieuwe planningsprocessen in de stad en het stadsontwerp. 

SmartCityStudio is wereldwijd werkzaam en heeft kantoren in Rotterdam en Nairobi. SmartCityStudio adviseerde het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu op het gebied van Smart Cities, maakte een Smart Neighbourhood plan voor de gemeente Eindhoven, ontwikkelde 

een Transit Oriented Development strategie voor de Stadsregio Rotterdam en is betrokken bij de ontwikkeling van Smart Cities in onder 

andere India, China en Zuid-Afrika. In 2013 verscheen het boekje Smart Talks, waarin SmartCityStudio nieuwe trends in gebiedsontwikkeling 

in vijf Zuid-Hollandse steden onderzoekt. Bezoek voor meer informatie de website en BLOG: www.smartcitystudio.com


