
Herbestemming

een andere kijk op het vastgoed



visie Cor Zadelhoff

• Wat ik zo interessant vind van 

onroerend goed is, dat het zo’n 

invloed heeft op je prestaties en op 

je levensgenot. Het is ongelooflijk 

belangrijk hoe je woont en waar je 

werkt…



lange conjunctuurgolf van Kondratieff
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overaanbod commerciële ruimten 
(DTZ Zadelhoff)

aanbod 

2014
*1.000 m2

opname 

2013
*1.000 m2

voorraad 

2014
*1.000 m2

Groningen

kantoor 130.000 8.000 967.000

bedrijfsruimte 66.000 8.000 665 ha.

Assen

kantoor 51.000 2.000 288.000 

bedrijfsruimte 26.000 4.000 251 ha.



moeilijk vertrekpunt 

2012 2013 2014

economische 

groei

- 1,2% -1,25% + 0,5%

overheids-

tekort

- 4,1% - 3,0% -2,9 %

werkloosheid
* 1.000

468 615 670

koopkracht - 2,5% - 1,25% + 0%





Albert Einstein

“We can’t solve problems by using

the same kind of thinking we used when 

we created them”



wat doet het veld?



nieuwe jassen nodig

‘nieuwe jassen’ voor ‘nieuwe levens’

gebouwde omgeving is ontstaan in synchrone 
samenleving

er is genoeg gebouwd, maar niet meer passend 
op nieuwe maatschappij

in principe geen nieuwbouw meer, maar zoeken 
naar nieuwe functies voor oude gebouwen



andere aanpak

• van gebouw naar plek, ontmoetingsruimte

• van hiërarchie naar netwerk

• van groot naar klein

• van top/down naar bottum/up

• van permanent naar tijdelijk



ander planproces

sleutelwoorden

– spontaan

– flexibel

– bottom-up met actieve burgers

– niet gepland 

– kleinschalig

– andere inbreng actoren



principe herbestemmen

• locatie pand is een gegeven

• zoeken naar nieuwe verdienmodellen

• waarde van de eindgebruiker is daarbij 

bepalend

• eigenaar moet bereid zijn om af te waarderen 

en/of te investeren voor nieuwe functie
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indirect rendement
(ROZ-IPD Index)

object Periode 2008 - 2014

winkels - 9,0%

kantoren -38,5%

bedrijfsruimten -27,3%

woningen -17,6%

overig - 3,2%

totaal -19,0%
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kansrijkheid kantoren 
(DTZ Zadelhoff) 

aanbod opname ratio

2014 2013 2014

kansrijk 17% 42% 1:3

kanshebbend 47% 45% 1:9

kansarm
36% 13% 1:22



kansrijkheid aanbod kantoren 
(DTZ Zadelhoff) 

Groningen Assen ratio

2014 2013 2014

kansrijk 22.100 8.670 1:3

kanshebbend 61.100 23.970 1:9

kansarm 46.800 18.360 1:22

totaal 130.000 51.000



kantoor wordt gezondheidscentrum 
(Hoendiep 1, oud KPN gebouw, 6.500 m2 bvo)



kantoor wordt studentenhuisvesting

(Doctor C. Hofstede de Grootkade 11, 1960, renovatie 2013, 4.900 m2 bvo)



kantoor wordt hotel

(gebouw La Liberte, 2011, opening 2015, 3.000 m2 bvo kantoor + 120 woningen) 



kantoor wordt bedrijfsverzamelgebouw
(Herestraat 106) 



ruimtelijke structuur

• werken in een ‘netwerkruimte’ met een sturing 

vanuit een ‘gebiedsruimte’ = huidige uitdaging 

voor planologen

• gebouwde omgeving uit synchrone 

samenleving past niet meer in desynchrone 

samenleving

– clustering gemengde activiteiten;

– multifunctioneel ruimtegebruik;

– (sociale) knooppunten.

RuG



andere rol gemeente 

noodzaak opnieuw definiëren van rol (niet sturen 

maar faciliteren)

concentreren op regiefunctie (geen actief grond- of 

aankoopbeleid meer)

bij bouwen en herbestemmen de markt de leiding 

laten nemen



herbestemmen gemeente 

• aanpak leegstand en herbestemming: kantoor-, 

bedrijfs- en winkelpanden, agrarische panden en 

zorgpanden 

• investeringen in bestaand vastgoed (actief) 

stimuleren

• terugbrengen plancapaciteit nieuwbouw als het 

kan tot nul (SER ladder)

• stimuleren van tijdelijk gebruik en flexibiliteit 

(bestemming, (bij)bouwen)



Erasmus

“Wie durft te dwalen…..

vindt nieuwe wegen!”




