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Voorwoord

foto voorzijde: Collectie Stadsarchief Amsterdam
foto achterzijde: Liesbeth Dingemans

Voorwoord
Innovatie is op vele terreinen zichtbaar. Verstrekkende nieuwe technologieën zijn de 
manier waarop we werken en winkelen fundamenteel aan het veranderen. We worden 
tegelijkertijd productiever en mobieler. Met de introductie van flex-werkplekken wordt de 
moderne werker op een nomadisch pad gebracht; het begin van een revolutie die nu al 
voor een belangrijk deel bijdraagt aan de leegstand van kantoren. Maar ook de manier 
waarop we winkelen is fundamenteel aan het veranderen. Steeds vaker wordt de fysieke 
winkel een overbodige tussenschakel. 

Op deze, maar ook op andere domeinen, verschuift de relatie tussen gebruik en 
behoefte. In dit krachtenspel is daardoor een steeds groter deel van de bestaande 
gebouwenvoorraad overbodig of onbruikbaar geworden. Als je al de leegstaande 
gebouwen in Nederland bij elkaar optelt, kantoren, winkelruimtes, productiehallen, 
woningen, etc. kom je uit op zo’n veertig à vijftig miljoen vierkante meter. 

Deze leegstand presenteert zich natuurlijk allereerst als een op te lossen probleem 
maar dat doet eigenlijk geen recht aan de enorme potentie tot vernieuwing die al die 
leegstaande gebouwen met zich mee dragen. Nieuwbouw vraagt over het algemeen te 
veel zekerheden om op een eenvoudige manier met echt vernieuwende concepten te 
experimenteren. Die experimentele vrijheid bestaat wel bij het transformeren van bestaand 
leegstaand vastgoed. Voor een bouwproductie die, als antwoord op een breed scala van 
fundamentele veranderingen, nu noodgedwongen op innovatie gericht moet zijn, vormt de 
leegstand een prachtige experimenteerruimte voor innovatieve concepten.

Verbeeldings- en ontwerpkracht vormen daarbij de methode om nieuwe mogelijkheden 
te verkennen en zichtbaar te maken. Dit is een belangrijke opgave voor de komende 
jaren, zowel voor het onderwijs als ook voor de beroepsgroep van ontwerpers en 
opdrachtgevers. 

De Week van het Lege Gebouw brengt juist dat aspect duidelijk onder de aandacht en is 
daarmee een belangrijk laboratorium in de zoektocht naar vernieuwing en experiment. 
Tijdens de Week komen studenten niet alleen met de opgave van leegstand in aanraking, 
de interdisciplinaire opzet van de Week daagt ook uit over je eigen grenzen te kijken, je 
vingers durven te branden en nieuwe denkrichtingen in te slaan.

De voorgaande edities maakten van de week inmiddels een beproefd concept. Tegelijk 
vraagt de locatiekeuze en thematiek elk jaar een andere relatie naar de veranderende 
praktijk. Voor de huidige generatie studenten vormen de nieuwe kleinschalige economie, 
zelfwerkzaamheid en affiniteit met ‘ongewoon wonen’ (denk aan anti-kraak en in 
collectieven) de werkelijkheid. Ik kan daarom iedereen aanbevelen de frisse ideeën die er 
jaar in jaar uit tijdens de Week van het Lege Gebouw worden uitgedacht, tot zich te nemen.

Floris Alkemade
Architect, lector Architectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam en Rijksbouwmeester
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Tijdens de Week van het Lege Gebouw is een week 
lang in groepsverband gewerkt aan plannen voor 
een leegstaand gebouw met studenten en docenten 
van verschillende opleidingen uit heel Nederland. 
Werksessies zijn afgewisseld met stadswandelingen 
en gastlezingen. Zo leren studenten in korte tijd 
een gebouw, een gebied én een groep interessante 
mensen kennen. De eindresultaten zijn aan het einde 
van de week gepresenteerd aan de eigenaar van het 
pand en een panel van deskundigen.

Week van het 
Lege Gebouw

Waarom de Week?
De Week van het Lege Gebouw komt voort uit de behoefte van het 
Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed om de problematiek met betrekking 
tot leegstand onder de aandacht te brengen van alle belangheb-
benden en interdisciplinaire samenwerking tussen opleidingen te 
stimuleren.

In Nederland stond in 2014 gemiddeld bijna 17% van de kan-
toorvloeroppervlakte leeg. Het is een landelijk probleem, maar 
in stedelijke gebieden als de Randstad wordt de omvang van de 
uitdaging het best zichtbaar: in Sloterdijk, aan de westkant van Am-
sterdam, is zelfs meer dan 20% van de kantoorruimte onverhuurd. 
Dit resulteert in een enorme opgave voor eigenaren, overheden en 
de samenleving als geheel. Er zijn nieuwe ideeën nodig om deze 
realiteit het hoofd te bieden.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt tijdens de Week van het 
Lege Gebouw gereflecteerd, ontwikkeld, gerekend en getekend. 
Omdat leegstandsproblematiek in de praktijk nieuwe denk- en sa-
menwerkingsvormen vereist, worden tijdens de Week ook uiteenlo-
pende opleidingen samengebracht om de realiteit, de betekenis en 
de potentie van een plek zichtbaar te maken en vanuit daar plannen 
te ontwikkelen. De verschillende expertises (erfgoed, architectuur, 
geschiedenis, vastgoed, planologie, et cetera) worden hierbij inge-
zet om realistisch en vooruitstrevend aan de slag te gaan met leeg-
stand. Het doel is het ontwerpen van realistische plannen voor een 
urgent real estate probleem: miljoenen vierkante meters generieke 
kantoorruimte staan immers leeg in Nederland. Welke (nieuwe) 
vraag bestaat er naar dit soort gebouwen, hoe kun je daar slim op 
inspelen en welk financieel haalbaar plan past hierbinnen?

Amsterdam-Sloterdijk: GET REAL!
Na twee edities in Den Haag in 2013 en 2014 vond de Week van 
het Lege Gebouw in 2015 voor het eerst plaats in Amsterdam, op 
steenworp afstand van Station Sloterdijk en aan de Ring A10. De 
casus was het voormalige hoofdkantoor van Gemeentewaterleidin-
gen Amsterdam aan de Condensatorweg 54. Het acht verdiepingen 
tellende pand, gebouwd in de jaren zestig - verbouwd in 2006 en 
sindsdien La Cascade geheten - staat sinds 2010 leeg. 

Het functionalistische gebouw is nog geen tien jaar geleden haast 
onherkenbaar verbouwd. Inmiddels bevindt het zich in een gebied 
dat kampt met hoge leegstandscijfers: in 2014 was meer dan 20% 
van de kantoren in Sloterdijk op zoek naar een gebruiker, of in 
afwachting van sloop. La Cascade is ook exemplarisch voor de hui-
dige kantorenleegstand in Nederland: een groot gedeelte hiervan is 
het soort gebouwen dat qua uitstraling, kwaliteit en functionaliteit 
niet uniek is en als generiek kan worden bestempeld. Hoe kunnen 
we het probleem van dit type lege gebouwen aanpakken?

Tegelijkertijd staat het gebouw in een gebied (voorheen Teleport 
genoemd: vanaf de jaren 80 moest het een cluster van ‘telematica-
bedrijven’ worden) waarvoor gemeente ambitieuze plannen heeft: 
het eenzijdige beeld van kantoren en bedrijfspanden moet worden 
doorbroken, daarom wordt er ingezet op een injectie van woon-, 
toerisme-, en recreatieactiviteiten. Kan het gebouw profiteren van 
de nieuwe ontwikkelingen en de verwachte herwaardering van het 
gebied? Zo ja, op welke manier en met welk verdienmodel?

Redactie. Fotografie Liesbeth Dingemans
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Week van het Lege Gebouw

De deelnemende studenten - onder leiding van docenten en 
experts - werden uitgedaagd om onderzoek te doen en inspireren-
de plannen te maken voor de toekomst van het betreffende lege 
gebouw en omgeving. Met ruim 7.000 vierkante meter oppervlak 
vertegenwoordigt het gebouw maar een klein deel van de in totaal 
meer dan 100.000 vierkante meter leegstand in Sloterdijk. Zowel 
het gebouw - La Cascade - als het gebied - Amsterdam-Sloter-
dijk - zijn exemplarisch voor een probleem waar grote delen van 
Nederland mee kampen: er staan miljoenen vierkante meters gene-
rieke kantoorruimte leeg als gevolg van bouwwoede, crises en een 
veranderende vraag van gebruikers. De uitdaging voor deelnemers 
aan de Week van het Lege Gebouw 2015 is om na te denken over 
oorzaken en oplossingen, zowel voor de casus in Amsterdam-Slo-
terdijk, als voor kantorenleegstand in het algemeen. Studentenwo-
ningen creëren? Stadslandbouw mogelijk maken? Horeca of zorg? 
Of is zelfs sloop een optie?

De geschiedenis van het gebied, inclusief een blik op de huidige 
ontwikkelingen en plannen voor de toekomst, zijn te lezen in het 
artikel ‘Sloterdijk: toen, nu en straks’ (pagina 6). 

Het programma
Kan het tij worden gekeerd? Staat er een nieuwe lichting ruim(te)
denkers en -doeners op, die op innovatieve manier aan de slag 
gaat met leegstand, erfgoed en stedelijke projecten? Studenten 
met uiteenlopende achtergronden, van filosofie en architectuur tot 
sociologie en erfgoedstudies, bogen zich - van 4 tot en met 8 juni, 
van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat - over de casus. 
Tijdens de week werkten studenten van erfgoedstudies, (interieur)
architectuur, vastgoed, sociologie, (kunst-, architectuur- en stads-)
geschiedenis, hospitality management, planologie en andere 
opleidingen samen, onder leiding van docenten en geadviseerd 
door praktijkexperts. Net als in de praktijk, zitten verschillende 
vakgebieden met elkaar aan tafel. Niemand heeft alle kennis in 
pacht. Door de inbreng van verschillende expertises kan een goed 
begrip ontstaan van de fysieke kwaliteit, de geschiedenis en de 
betekenis van een gebouw en hoe het aansluit bij de ontwikkeling 
van het gebied waarin het zich bevindt. Door dit te verbinden met 
verwachte maatschappelijke en economische veranderingen kan 
worden geanticipeerd op de toekomst. Doel is het ontwerp van een 
innovatief, doordacht plan, waarbij rekening wordt gehouden met 
een haalbare financiële ambitie.

Dat is het bijzondere aan de Week van het Lege Gebouw: door 
samenwerking met anderen krijgen studenten een beter begrip 
van het krachtenveld van stedelijke ontwikkeling, hoe een gebouw 
werkt, hoe je een exploitatie rond krijgt en waar ontwerpers reke-
ning mee moeten houden bij hergebruik. Daarnaast leren studen-
ten tijdens de week studenten van andere studierichtingen kennen. 
Behalve een goede ervaring in werken met andere disciplines, 
verbreden studenten zo hun netwerk. Studenten, docenten, praktijk- 
experts, beleidsmakers en onderzoekers ontmoeten elkaar bij de 
workshops, lezingen en eindpresentatie. Een goede voorbereiding 
op de praktijk van nu. 

Tot ons verdriet is docent Koos Bosma op 10 september 2015 
plotseling overleden. Bosma is vanaf de eerste editie betrokken 
geweest bij de Week van het Lege Gebouw. 
Een overzicht van de deelnemers - studenten, docenten, experts en 
gasten - is te vinden op pagina 50.
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Dit jaar zijn studenten, docenten en praktijkexperts met uiteen-
lopende achtergronden aan de slag gegaan met het voormalige 
gebouw van de Gemeentewaterleidingen, dat in 2006 door de 
nieuwe eigenaar grondig is aangepakt en sinds 2010 leeg staat. Het 
gebouw, dat nu La Cascade heet, bevindt zich middenin het gebied 
Sloterdijk, dat een exemplarisch geval is van een monofunctioneel 
bedrijvengebied dat is bezaaid met een groot aantal ongebruikte of 
halfgebruikte gebouwen. Momenteel staat zo’n 20 procent van het 
kantooroppervlak in het gebied leeg.

Veel mensen - ook Amsterdammers - weten maar weinig over het 
gebied Sloterdijk. Ze zijn hooguit weleens op station Sloterdijk 
geweest. Toch is het een cruciale plek in de dynamiek van Amster-
dam, om maar niet te spreken over de verbindingen met de rest 
van het land en de wereld. Tegelijkertijd is het een gebied dat met 
problemen kampt, een plek waar stedelingen en bedrijven de laat-
ste jaren liever niet dan wel kwamen. Dit lijkt te gaan veranderen, 
nu de ontwikkelingsgolf vanuit andere delen van de stad gestaag 
naar Sloterdijk spoelt en de gemeente er alles aan doet om het 
eenzijdige gebied verleidelijk te maken voor bewoners, bedrijven, 
hotels en horeca. Hiermee bestaan aanknopingspunten voor een 
volgend leven voor La Cascade.

De benaming van de verschillende zones van Sloterdijk binnen Westpoort en 
het grotere stadsdeel West. 

Over welk gebied hebben we het eigenlijk? De gemeente Amster-
dam spreekt over ‘de Sloterdijken’, oftewel Sloterdijk I, II, III, IV en 
Sloterdijk Centrum. De Sloterdijken omvatten veel meer dan alleen 
het directe stationsgebied. De case study voor de Week van het 
Lege Gebouw 2015 ligt precies op de grens van Sloterdijk Cen-
trum en Sloterdijk I, twee gebieden waar ambitieuze plannen voor 
bestaan.

De Brettenzone. In kleur de geografische situatie in 1700 en in dunne 
lijnen de huidige. Langs de trekvaart zijn de locaties van verschillende 
landgoederen uit de 17e en 18e eeuw te zien. Het Gerecht van Rijnland 
(linksboven) is het voormalige galgenveld van het Hoogheemraadschap 
Rijnland. Uit: ‘Historische Atlas van de Brettenzone in Amsterdam’. 

Sloterdijk:  
toen,  
nu en straks
Mark Minkjan

Het staat bekend als een probleemrijk en onooglijk 
deel van Amsterdam, maar Sloterdijk is een 
historische plek die momenteel verandert van 
een eenzijdig bedrijventerrein met veel leegstand 
in een gemengd stuk Amsterdam voor wonen, 
werken, toerisme en uitgaan. Dit artikel schetst de 
geschiedenis van het gebied en kijkt via de huidige 
ontwikkelingen naar de nabije toekomst. 
Daarmee is de context geschetst voor de casus van 
de Week van het Lege Gebouw 2015.

‘Feitelijk hebben we ons werk 
niet goed gedaan. Sloterdijk is 
een monotoon gebied geworden.’
Bart Vlaanderen, projectleider Sloterdijk van 

de Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke 

Ordening
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Sloterdijk: toen, nu en straks

Landmark en verbinding tussen Amsterdam 
en Haarlem
Voor veel mensen is Sloterdijk een gebied 
zonder historische betekenis. Nu bestond 
het grootste deel van de huidige Sloter-
dijkgebieden ooit uit water, maar kijkend 
vanuit La Cascade in zuidelijke richting zie 
je het oude dorp Sloterdijk, dat op en langs 
de Spaarndammerdijk ligt, een dijk die nu 
door een droog landschap slingert. Dat was 
ooit anders, toen het dorp zich bevond op 
een smalle strook land ingeklemd tussen 
water. De dijk werd in de 13e eeuw aan-
gelegd ter bescherming tegen het IJ en 
fungeerde tegelijkertijd als landroute tussen 
Amsterdam en Haarlem. Bij de Slooterdam 
begonnen mensen te handelen en te wonen 
op een plek die vanaf 1465 Slooterdyck 
werd genoemd. De Petruskerk uit 1479 werd 
in de 16e eeuw verwoest door de Geuzen, 
in 1633 herbouwd en staat er nog steeds. 
Het gebied tussen Sloterdijk en Sloten, zo’n 
vijf kilometer zuidwestelijker, was ooit het 
Slotermeer. Dat werd in 1479 door Keizer 
Maximiliaan van Oostenrijk aan de kerk in 
Sloterdijk geschonken, zodat de kerk inkom-
sten uit visrechten kon genereren. In 1644 
werd de polder drooggelegd. Dit is min of 
meer het gebied waar zich nu de Westelijke 
Tuinsteden bevinden.

In 1631 werd de Haarlemmertrekvaart aan-
gelegd, de eerste trekvaart van Nederland, 
die nog steeds kaarsrecht van oost naar 
west loopt en waarlangs de Haarlemmerweg 
ligt. Langs de vaart ontstond in de Gouden 
Eeuw een buitengebied met landhuizen, 
waaronder Huis De Bretten, waarnaar begin 
20e eeuw de Brettenzone is vernoemd. Dat 
is de groenstrook die grofweg van het Wes-
terpark tot Spaarnwoude loopt en zo’n halve 
kilometer breed is. In de huidige plannen 
voor Sloterdijk en Amsterdam als geheel 
moet dit een belangrijke verbindende groen-
strook worden, waarover verderop meer.

Haarlemmerweg bij Sloterdijk. De eerste 
elektrische tram Amsterdam - Haarlem, feestelijk 
versierd. De tramlijn Amsterdam - Haarlem werd 
in gebruik genomen op 6 oktober 1904. Foto: 
Stadsarchief Amsterdam.

Velserweg, Sloterdijk. Gezien in noordelijke 
richting vanaf de Haarlemmervaart, ca. mei 1945. 
Foto: Stadsarchief Amsterdam.

Sloterdijk; Spaarndammerdijk met de N.H. 
Petruskerk in 1968. Foto: Stadsarchief Amsterdam.
Haarlemmerweg (verticaal) en Einsteinweg 

(A10, horizontaal), naar het westen gezien in 
1972. Op de voorgrond het dorp Sloterdijk, links 
Slotermeer en rechts de havens. Van het huidige 
kantorengebied is nog geen spoor te bekennen. 
Foto: Stadsarchief Amsterdam 

Net boven de trekvaart werd in de 19e eeuw 
de eerste spoorlijn van Nederland aange-
legd. Ook werden grote delen van het IJ 
ingepolderd en opende het Noordzeekanaal. 
Hierdoor groeide de haven verder naar het 
westen en terwijl de stad zich vooral naar 
het zuiden en oosten ontwikkelde, kwamen 
er vlakbij Sloterdijk meer industriële func-
ties als de Westergasfabriek en het Waterlei-
dingterrein.
Na de Tweede Wereldoorlog werden ten 
zuiden van de Haarlemmerweg de Westelijke 
Tuinsteden gebouwd en werd het gebied 
rond de plek van het huidige station Sloter-
dijk functioneel gepland: kantoren rond een 
knooppunt van snelwegen en spoorlijnen. 
Vanaf eind jaren 60 begon dit alles vorm te 
krijgen. Het Gemeentewaterleidingengebouw 
was een van de eerste bouwwerken in de om-
geving. Dat is mooi te zien is op onderstaan-
de foto waarop het het voorste gebouw is.

Luchtfoto van de Einsteinweg (Ringweg A10) 
uit 1968, met het waterleidinggebouw (op de 
voorgrond) in aanbouw. Rechtsonder in beeld het 
dorp Sloterdijk. Foto: Stadsarchief Amsterdam

Manifestatie Teleport ‘86 bij het nieuwe station 
Sloterdijk. Foto: Frans Brusselmans / Collectie 
Amsterdams Stadsblad, 23 mei 1986. 

Van de toekomst naar passé
In de loop van de jaren 80 werd het gebied 
omgedoopt tot Amsterdam Teleport. Er 
werd een haast futuristische infrastructuur 
aangelegd, met onder meer ISDN-lijnen. 
Tegelijkertijd kreeg het via station Sloterdijk 
goede aansluiting met de rest van het land. 
In 1986 kwam station Sloterdijk zoals we het 
nu kennen gereed: een kruisingsstation dat 
de richtingen Amsterdam Centraal, Haar-
lem, Zaandam en Schiphol verbindt. Vanaf 
1997 is het ook te bereiken via metrolijn 50, 
dat van het Sloterdijkgebied via de Zuidas 
naar de Amsterdam Zuidoost rijdt. En sinds 
2003 kunnen treinen vanuit Noord-Hol-
land rechtstreeks naar Schiphol rijden via 
Sloterdijk.

Toch bleken al deze ‘harde locatiefactoren’ 
niet genoeg voor het succes van Sloter-
dijk. Vanaf de jaren 90 moest Sloterdijk het 
afleggen tegen de binnenstad en locaties 
als de Zuidas, als vestigingslocatie voor 
veel bedrijven. Zo verkaste Deloitte vanuit 
de kolossale Crystal Tower naar de Zuidas. 
KPN verliet het gigantische gebouw The 
Dam omdat het te groot was (tot voor kort 
was dit het grootste leegstaande gebouw 
van Amsterdam) om aan de andere kant van 
het spoor een nieuw kantoor te betrekken. 
Eind jaren 80 werd nog gezegd dat ‘peop-
le working at Teleport will spend most of 
their time collecting, processing, selecting, 
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storing, transmitting and distributing infor-
mation.‘ Maar technologieën veranderen 
snel. Snel na de ontwikkeling van Teleport 
bleek dat kennisintensieve bedrijven niet 
afhankelijk waren van plaatselijke techno-
logische infrastructuur maar juist footloose 
zijn omdat de benodigde technieken vrijwel 
overal beschikbaar zijn. Teleport verloor 
zijn unique selling point en had te weinig 
om dit te compenseren ten opzichte van 
bijvoorbeeld de binnenstad. De openbare 
ruimte was niet uitnodigend en het gebrek 
aan andere functies (o.a. winkelen, horeca, 
wonen) zorgde ervoor dat het ook voor 
ander gebruik niet aantrekkelijk of geschikt 
was. Ook ligt het gebied gevoelsmatig ver 
van de rest van de stad, terwijl het feitelijk 
vanaf de stad meteen achter het Westerpark 
en vanuit Amsterdam-West meteen boven 
de Haarlemmerweg ligt. Dit zijn allemaal 
uitdagingen die ook de gemeente noemt 
in de huidige plannen voor de aanpak van 
Sloterdijk en omgeving.

Het gebied is nu al enige tijd een zorgen-
kindje voor de gemeente en de betrok-
ken stadsdelen. Regelmatig verschijnen, 
veranderen en verdwijnen plannen voor het 
gebied. In 2011 strandden de plannen voor 
meer winkels, voorzieningen en een nieuwe 
stationsingang. Veel geplande nieuwbouw 
van kantoren kwam niet van de grond, 
waardoor op veel plekken bestemmingslo-
ze, leegstaande kavels te vinden zijn. Boven-
dien is het nog steeds een grotendeels (voor 
zo’n 90 procent) kantorengebied, waardoor 
er buiten kantooruren weinig levendigheid 
is. Er zijn praktisch geen functies waarvoor 
mensen naar Sloterdijk komen, anders dan 
voor werk of zaken.

Nieuw leven?
Ondanks de misère van de afgelopen 
jaren zou Sloterdijk binnen afzienbare tijd 
weleens een nieuwe, levendige plek kunnen 
gaan innemen op de collectieve mindmap. 
De plannen die in 2008 werden beschreven 
in ‘Amsterdam Teleport: nieuwe ronde, 
nieuwe kansen‘ bleken door de financiële en 
vastgoedcrises en andere stedelijke ontwik-
kelingen al gauw achterhaald. In 2012 is de 
naam Teleport overboord gegooid en is een 
nieuwe gebiedsstrategie opgesteld voor wat 
nu als geheel Sloterdijk wordt genoemd. 
Zo moet het aandeel kantoren van 90 naar 
60 procent worden verminderd en moet 
bijvoorbeeld twaalf procent van het gebied 
uit woningen gaan bestaan, om zo een 
diverser gebied tot stand te laten komen. 
Er wordt hierbij sterk ingezet op transfor-

matie van overbodige kantoorpanden (wat 
de voorkeur geniet boven nieuwbouw) en 
een aantal onbebouwde kavels. Ook hoopt 
Amsterdam veel bouwgroepen en kleine 
ontwikkelaars te kunnen trekken.

Het zijn niet alleen maar wensbeelden: 
momenteel zijn uiteenlopende nieuwe 
bedrijven en initiatiefnemers al aan de slag 
op Sloterdijk, terwijl de gemeente nieuwe 
partijen verleidt met een flexibel bestem-
mingsplan, ondersteuning bij kantoren-
transformaties, mogelijkheden voor tijde-
lijke initiatieven en ruimte voor zelfbouw. 
Met de komst van de Westrandweg (de A5 
die met een spectaculaire fly-over de A10 
en de A9 verbindt) is het gebied ook beter 
bereikbaar en is de doorstroming van het 
verkeer bevorderd.

Qua bedrijvigheid is Westpoort (Sloterdijk 
plus het havengebied) bovendien allesbehal-
ve een doodse omgeving, al zie je het mis-
schien niet op dezelfde manier terug als in 
de binnenstad. Zo prijkt de gemeente met de 
volgende cijfers, om te laten zien dat het een 
motor voor de stad is: het is de tweede ha-
ven van Nederland; er zitten 2.300 bedrijven 
die goed zijn voor 15% van de Amsterdamse 
economie; er werken 47.000 mensen; er 
wordt jaarlijks 1.400.000 ton afval verwerkt, 
veelal omgezet in energie en schoon water, 
en zo wat meer. Sloterdijk ligt op een aantal 
cruciale verkeersaders: via weg, spoor, water 
en luchthaven Schiphol ligt de hele wereld 
vrijwel binnen handbereik.

Maar de hardware alleen is niet genoeg. 
Om de gebieden rond station Sloterdijk te 
verlevendigen wil de gemeente dat er in 
de zachte kwaliteiten van het gebied wordt 
geïnvesteerd. Dat doen ze gedeeltelijk zelf, 
maar ze zorgen ook dat het voor initiatieven 
van buitenaf gemakkelijk en aantrekkelijk 
wordt om zich er te vestigen.

Hotels in Sloterdijk. 

Hotelcluster
Sloterdijk is sinds kort in trek bij hotelketens 
en buitenlandse bezoekers. Het gebied kent 
al een handvol hotels, maar in de komende 
jaren zal het aanbod alleen maar groeien. 

Momenteel slapen er iedere nacht zo’n 
duizend gasten in het gebied, vaak grotere 
groepen. De enorme vraag naar hotelkamers 
in Amsterdam, een rem op nieuwe hotelves-
tigingen in het centrum en de goede locatie 
van Sloterdijk ten opzichte van het centrum 
en Schiphol dragen hieraan bij, net als het 
uitnodigende beleid van de gemeente ten 
aanzien van de transformatie van leegstaan-
de kantoren. In 2011 opende Holiday Inn Ex-
press (254 kamers, 508 bedden) direct naast 
het station. (De Duitse investeerder, IVG 
Institutional Funds, verkocht het vastgoed 
eind 2014 door aan Invesco, dat in de Ver-
enigde Staten is gevestigd, op Bermuda is 
geregistreerd en waarvan de ‘Dutch Branch’ 
in Brussel is gevestigd.) Een jaar later werd 
ook het Meininger Hotel Amsterdam City 
West geopend, direct aan de andere kant 
van het station. Momenteel wordt het hotel 
uitgebreid van 219 naar 321 kamers (1177 
bedden). Het gebouw The Dam wordt op 
dit moment door de Israelische Omnam In-
vestment Group herontwikkeld tot conferen-
tiehotel (Park Inn by Radisson Amsterdam) 
met onder andere 478 kamers, zo’n 4.000 m² 
congresruimte en een ballroom van 1.000 
m². Op de Naritaweg 1, schuin tegenover het 
station, zal binnenkort een 4-sterren Mercure 
Hotel openen met 173 kamers. In het aan-
grenzende gebouw zat al Amsterdam ID, een 
appartementenhotel dat in 2012 opende en 
98 kamers (310 bedden) telt.

Wonen
Amsterdam heeft zich tot doel gesteld om 
70 duizend extra woningen te bouwen 
voor 2040. Sloterdijk Centrum en Sloter-
dijk I zijn ook aangewezen als toekomstig 
woongebied; op korte termijn moeten zo’n 
tweeduizend woningen worden gerealiseerd 
direct rond station Sloterdijk. Daarvoor is in 
2013 een flexibel bestemmingsplan ingezet, 
zodat bijvoorbeeld kantoren kunnen worden 
omgebouwd tot woningen. 

Uitgaan
De verlevendiging van Sloterdijk is inge-
zet. Lange tijd waren Grand Café Hermes, 
Wissenkerke en de Amsterdamsche Tram 
de enige horecazaken voor het kantoorvolk, 
dat tot op vandaag de grootste bevolkings-
groep in het gebied is. Dat is ook te zien aan 
de openingstijden van deze plekken: in het 
weekend kun je er niet terecht.
Maar Sloterdijk begint momenteel ook 
andere stedelingen te trekken. In april 2015 
opende BRET, een horecaplek gebouwd uit 
knalrode containers, als tijdelijke locatie haar 
deuren. Met tijdelijk wordt hier (minstens) 
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10 jaar bedoeld. De initiatiefnemers van BRET zijn verbonden aan 
de populaire plekken Hannekes Boom en De Ceuvel en willen een 
soortgelijke stedelijke dynamiek (denk aan een jong publiek, craft 
beer, filmscreenings en livemuziek) naast station Sloterdijk realise-
ren. De gemeente biedt ook rond het station ruimte aan foodtrucks 
en eetkramen.

Op de braakliggende terreinen en in loodsen vinden sinds kort fes-
tivals plaats (o.a. Pleinvrees, onderdelen van het Amsterdam Dance 
Event en Trammeland Festival en KANTOR). De komende tijd zullen 
dit er meer worden. Sinds 2012 wordt er bovendien gefeest in The 
Warehouse Elementenstraat en vanaf afgelopen jaar in Basisweg 57 
Warehouse. Aan de Isolatorweg is Nachtlab gevestigd, waar voorna-
melijk bedrijven (van DJ’s en producers tot labels en ontwerpers) uit 
de muziekindustrie zijn gevestigd.

Brettenpark
De Brettenzone, het gebied dat horizontaal van het Westerpark 
naar Spaarnwoude loopt, werd al door masterplanner Cornelis van 
Eesteren opgenomen in zijn Algemeen Uitbreindingsplan uit 1934, 
als functionele groene scheiding tussen een woongebied (Weste-
lijke Tuinsteden) en industrie (het Westelijk Havengebied). Voor de 
Structuurvisie Amsterdam 2040 is de Brettenzone weer afgestoft en 
genoemd als ‘oost-westgradiënt’ tussen cultuur en natuur. Er moe-
ten betere wandel- en fietsroutes komen en de Haarlemmervaart 
moet weer bevaarbaar worden, zodat het gebied meer recreatief 
wordt gebruikt. Dit is een van de ingrepen die ervoor moet zorgen 
dat het eenzijdige gebruik van Sloterdijk wordt doorbroken. 

Sloterdijk en de Week van het Lege Gebouw
Sloterdijk heeft nog een aantal hordes te nemen om net zo levendig 
te worden als andere delen van Amsterdam, maar het beweegt 
zich langzaam in die richting. Bovendien kun je je afvragen of het 
gebied veel op de rest van de stad moet gaan lijken. Sloterdijk heeft 
zijn eigen kenmerken: op verschillende plekken is het grootstede-
lijker, obscuurder, groener, ruimtelijker, diverser en beter bereik-
baar. Kwaliteiten die kunnen worden ingezet om een nieuw soort 
stedelijkheid te creëren, een die nog niet in Oud-West, de Indische 
Buurt of het Centrum bestaat. Wellicht het soort stedelijkheid waar 
La Cascade perfect in past, zodat er alleen maar een innovatief plan 
met een slimme financiële exploitatie nodig is.

Het gebouw La Cascade ligt net buiten het brandpunt van nieuwe 
ontwikkelingen (Sloterdijk Centrum), maar wel in een gebied waar 
de gemeente meer woningen wil realiseren (Sloterdijk I). Moet het 
gebouw worden omgebouwd tot appartementencomplex? Studen-
ten- of ouderenhuisvesting? Kunnen er juist voorzieningen ontstaan 
die de nieuwe bewoners in het gebied in hun behoeften voorzien? 
En is het gebouw zo naast de snelweg en het spoor de perfecte 
zichtlocatie voor bedrijven of juist de ultieme geluidswal voor een 
woonwijk waarin onooglijke functies kunnen worden weggestopt?

Tijdens de Week van het Lege Gebouw zijn studenten van verschil-
lende opleidingen met deze vragen aan de slag gegaan onder be-
geleiding van docenten en met hulp van experts met uiteenlopende 
achtergronden. De ruimtemakers van de toekomst, die wars zijn 
van de vastgoedgewoontes en beleidsbuzzwords van de afgelopen 
twintig jaar, kunnen weleens met de beste oplossingen komen voor 
het gebouw en het gebied.
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Sloterdijk in beeld
Fotografie Erwin van Amstel



11

Sloterdijk in beeld



12

W
ee

k 
va

n 
he

t 
le

ge
 g

eb
ou

w
 2

01
5



13

Sloterdijk in beeld



14

W
ee

k 
va

n 
he

t 
le

ge
 g

eb
ou

w
 2

01
5

De essentie  
zit in de interactie

Interview met Riemer Knoop door Mark Minkjan
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De essentie zit in de interactie

De Reinwardt Academie neemt dit jaar de organisatie van de Week van het 
Lege Gebouw op zich. Sinds 2011 ben je er lector Cultureel erfgoed. De casus 
van de Week van het Lege Gebouw van dit jaar is een gebouw uit 1969 dat 
inmiddels alweer onherkenbaar is gerenoveerd. Amsterdam Sloterdijk - 
het gebied waarin het gebouw ligt - is zoals we het nu kennen pas in de 
afgelopen 50 jaar gevormd. Hoe kijk je vanuit je ideeën over erfgoed naar 
deze casus?
Riemer Knoop: Mijn idee over erfgoed past daar prima bij. Erfgoed is niet 
‘iets’; het is een kwaliteit die ‘we’ ergens aan hechten. ‘We’ is een collectief, 
een gemeenschap, een samenleving, een wijk, whatever. Het is die hechting 
die het onderwerp betekenis en waarde geeft. De vraag bij het dooront-
werp van een bestaande omgeving is hoe je daar zoveel mogelijk waarde 
voor, en dus mét, een dergelijke groep mee creëert. Dat gaat om zachte 
waarden, niet economische waarde. En omdat het eindproduct gelaagd, en 
meervoudig en pluriform toe-eigenbaar moet zijn, vindt het ontwerpproces 
met multidisciplinaire teams plaats. Sociaal, stedenbouwkundig, erfgoed, 
infrastructuur, filosofisch. Een al doorontworpen (gerenoveerd) gebouw uit 
1969 biedt daar uitgelezen mogelijkheden voor. Welke kwaliteiten bestaan 
al waar je verder mee kunt en zou willen? Hoe kom je daar achter?

In welk opzicht is de Week van het Lege Gebouw interessant voor studenten 
van de Reinwardt Academie?
Voor ons is het de derde keer dat we meedoen. De vorige keren was dat 
uiterst bescheiden. De Reinwardt Academie heeft nog geen lange tradi-
tie met interventies in ‘ruimte‘. Onze kerncompetenties hebben we vaker 
uitgeprobeerd in relatie tot musea, immaterieel erfgoed en archief. Wat ons 
aantrekt in de Week van het Lege Gebouw is het verkennen van het werken 
met en in multidisciplinaire, op spacemaking gerichte teams en de inbreng 
van erfgoed - zoals ik hiervoor beschreef - in dat soort processen. Daarbij 
kunnen studenten leren van gebruik van design als werkvorm, en engage-
ment bij architecten/stedenbouwkundigen onderzoeken.

Wat kunnen Reinwardtstudenten vanuit hun achtergrond bijdragen aan de 
workshopweek?
Ze zijn goed in het onderzoek naar de cultuurhistorische achtergrond van 
locatie, context en (vroegere) spelers. Ze kunnen omgaan met die gegevens 
in complexe, toekomstgerichte processen en ze kunnen hun projectma-
nagement- en community-engagementskills toepassen. Ook zijn ze goed in 
het vormgeven van expectation management richting toekomstige gebrui-
kers met betrekking tot de waarneming van erfgoed-aspecten (daarbij gaat 
het om communicatie, presentatie en sharing).

Is er een voorbeeldproject dat je inspirerend vindt in het licht van 
hergebruik of leegstand?
Klassiekers als De Hallen en het Westergasfabriekterrein in Amsterdam en 
de Dominicuskerk in Maastricht natuurlijk. Maar ook de Van Nellefabriek in 
Rotterdam en Restaurant As en de Citroëngarage in Amsterdam. Het mooi-
ste voorbeeld vind ik Garage Notweg in Osdorp. En daar zie je gelijk de 
bananenschil: de factor ‘tijd‘ is essentieel voor in de omgeving duurzame 
doorbestemmingen. Net als een tuinman moet je een omgeving, waar de 
essentie niet in de dingen zit maar in de interactie tussen dingen, ruim de 
tijd geven tot wasdom te komen en op elkaar te reageren. Zie de voorbeeld-
projecten in de voortreffelijke ‘Sustainist Design Guide’ (2013) van Schwarz 
en Krabbendam, die beiden ook aan de Garage Notweg zijn verbonden.

Op welke uitkomsten en dynamiek hoop je voor de Week van het Lege 
Gebouw van dit jaar?
Ik hoop op energie in het proces, betrokkenheid van buiten, en eigenlijk 
ook wel op duidelijkheid over mate waarin en voorwaarden waaronder de 
Reinwardt-bijdragen optimaal tot hun recht komen.

Riemer Knoop heeft een brede 
expertise op het gebied van 

archeologie, monumentenzorg, 
musea en erfgoed. Hij werkte bij 

onder andere het Rijksmuseum 
van Oudheden, de Vrije 

Universiteit en de Universiteit 
van Amsterdam. Sinds 2011 is hij 

lector Cultureel erfgoed aan de 
Reinwardt Academie. 

‘Het hele systeem van omgaan 
met bebouwde ruimte is tijdens 
de crisis op zijn kop komen te 
staan.’
Riemer Knoop
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Je bent onder andere verbonden aan 
de Reinwardt Academie als gastdocent 
Erfgoed en Ruimte. Welk perspectief wil je 
studenten meegeven binnen dat thema? 
Michiel van Iersel: Enerzijds het besef dat 
alles ooit nieuw was. Gebouwen die we nu 
niet meer kunnen wegdenken, zijn ooit door 
mensen bedacht en gebouwd. Tegelijkertijd 
heeft alles een voorgeschiedenis, zelfs een 
nieuwbouwwijk. In die zin werkt erfgoed 
voor mij twee kanten op: we moeten de his-
torie en betekenis van gebouwen en plekken 
op waarde kunnen schatten, maar we moe-
ten ook nieuwbouw creëren die de moeite 
waard is en nieuwe memorabele momenten 
mogelijk maakt. Dat bepaalt immers het 
erfgoed van de toekomst.

Anderzijds: de overtuiging dat erfgoed niet 
een statisch gegeven is, maar het resul-
taat is van een dynamisch proces en een 
botsing van belangen. Dat gebouwen een 
monumentenstatus krijgen, of dat we land-
schappen aanmerken als erfgoed, bedenken 
en bepalen wij zelf. Opvattingen over wat 
waardevol en het behouden waard is, ver-
anderen continu en worden steeds opnieuw 
bevraagd. Dit vereist een actieve houding 
en eigen initiatief. Iedere nieuwe generatie 
kan het begrip van erfgoed herdefiniëren. 
En doet dat ook. In de jaren zestig heront-
dekten activisten de historische binnenstad, 
in de jaren tachtig trokken kunstenaars in 
leegstaande fabriekspanden en nu is er een 
herwaardering aan de gang van naoorlogse 
(kantoor)panden aan de randen van de stad. 
De meer traditionele monumentenzorg is 
vaak het resultaat van deze ontwikkelingen, 
niet de veroorzaker. Dat zijn we zelf.

Hoe vertaalt deze kijk op ruimtelijke ont-
wikkeling zich naar de onderwerpen van de 
Week van het Lege Gebouw van dit jaar?
We willen de studenten zelf laten ontdekken 
hoe het betreffende gebouw, en de rest van 
Sloterdijk, historisch gezien zijn ontstaan. 
Ooit was er alleen water, toen liep het IJ 
nog tot waar nu het gebouw staat. Waarom 
is Sloterdijk toen bedacht en aangelegd, 
waarom is het gebouw juist op deze plek 
gekomen, hoe zag het er toen uit en wat is 
er sindsdien verandert? Door over derge-
lijke vragen na te denken leer je niet alleen 
iets over de ontstaansgeschiedenis, maar 
snap je ook de huidige situatie beter. Het 
verklaart mede waarom het gebouw nu 
leegstaat. En het stelt je in staat om op een 
andere manier naar de plek te kijken. Het 
plaatst Sloterdijk ook in een ander daglicht. 
Het gebied heeft nu misschien de reputatie 
dat het zielloos is, maar dat is niet in beton 
gegoten. Onder het oppervlak zitten veel 
mooie verhalen verborgen. Zoals bijvoor-
beeld ook de Wibautstraat van ‘de lelijkste 
straat van Amsterdam’ transformeerde tot 
‘creative hub’, kunnen ook La Cascade en 
Sloterdijk volgens mij herontdekt en her-
overd worden.

Niets is 
in beton 
gegoten
Interview met Michiel van Iersel 
door Mark Minkjan.  
Fotografie Liesbeth Dingemans

Vijf vragen over erfgoed, leeg-
stand, vastgoed, hergebruik en  
de Week van het Lege Gebouw. 
Michiel van Iersel is oprichter 
van Non-fiction, een bureau 
voor culturele innovatie dat dit 
jaar samen met de Reinwardt 
Academie de Week van het Lege 
Gebouw organiseert.

Interessant artikel over leegstand
op Sloterdijk: Hoe transformeer ik
een doorsnee kantoorgebouw?
Thijs Konijnendijk,

Researcher bij DTZ Zadelhoff
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De tagline van dit jaar is ‘Get Real!’. Wat 
wordt er met die oproep bedoeld? En aan 
wie is het gericht?
Het is een woordspel met Engelse begrip-
pen als ‘real estate’ en ‘reality check’. Een 
confrontatie met de werkelijkheid. In Neder-
land stond in 2014 bijna 17% van het kan-
toorvloeroppervlakte leeg en dit percentage 
neemt toe. Het gaat dus in totaal om bijna 
tien miljoen vierkante meters. Ter verge-
lijking: dat is hetzelfde oppervlakte als iets 
van 1.500 voetbalvelden. Dat is gigantisch, 
maar nog steeds realiseren maar weinig 
mensen zich dit. Voor ieder herontwikkeld 
pand, staan er meerdere gebouwen nog 
leeg. En nu de mooie, monumentale panden 
op aantrekkelijke plekken vaak al een nieu-
we bestemming hebben gevonden, blijven 
de meer problematische gevallen over.

Dit vraagt om een nieuwe realiteitszin, van-
daar ‘Get Real!’. Criteria waarmee we vast-
goed nu primair beoordelen, bijvoorbeeld of 
een gebouw ‘mooi’ of ‘bereikbaar’ is, zullen 
we deels moet herdefiniëren en deels moe-
ten vervangen door nieuwe criteria. Hierbij 
denk ik aan aspecten als ‘duurzaamheid’ en 
‘betaalbaarheid’. Maar soms moeten we de 
realiteit onder ogen durven te zien, en inzien 
dat bijvoorbeeld (gedeeltelijke) sloop de eni-
ge reële optie is. Tijdens de Week dagen we 
deelnemers uit om hun eigen ‘reality check’ 
te doen en met een realistisch voorstel te 
komen dat de werkelijkheid van Sloterdijk 
omarmt.

Kun je een voorbeeldproject (uit binnen- of 
buitenland) noemen dat gaat over leegstand 
of hergebruik en dat je inspirerend vindt?
De afgelopen jaren zijn er in Nederland en 
daarbuiten tal van inspirerende projecten 
opgezet. Een aantal komt tijdens de Week 
van het Lege Gebouw ook aan bod tijdens 
de openbare lezingen, zoals het Schieblock 
in Rotterdam van ZUS (Zones Urbaines 
Sensibles) en het onderzoek van RAAAF 
naar omgang met leegstand, waaronder de 
master-studie Vacant NL en de publicatie. In 
beide gevallen gaat het om een interdiscipli-
naire kijk op leegstand met een flinke dosis 
realiteitszin. Bij de herontwikkeling van het 
Schieblock realiseerde ZUS zich bijvoor-
beeld dat het onvoldoende is om alleen 
een mooi ontwerp voor de herinrichting te 
maken, maar dat je ook een plan moet heb-
ben voor de invulling van het gebouw en de 
ontwikkeling van de omgeving.

Een andere belangrijke inspiratiebron is het 
Brusselse bureau Rotor, dat ook te gast is 
tijdens de Week. Zij doen onderzoek naar 
materiaalstromen in de bouw en hebben 
onlangs een bedrijf opgericht, Rotor Decon-
struction, dat zich bezighoudt met ontman-
teling van gebouwen en de scheiding en 
hergebruik van restmaterialen. Toevallig zijn 
ze op dit moment ook actief in Sloterdijk. 
Ze werken met een lokale onderaannemer 
in het voormalige KPN-gebouw, dat een 
tijd lang als ‘The Dam’ te huur stond en nu 
tot conferentiehotel getransformeerd zal 
worden. Het gebouw blijkt een goudmijn. Ze 
wisten al te voorkomen dat duizenden vier-
kante meters plafond-roosters, design-boe-
kenplanken en veelkleurige glazen lampen 
werden weggegooid. Zelfs achter de lelijkste 
spiegelgevel gaat veel schoonheid schuil.

Op welke dynamiek en uitkomsten hoop je 
voor de Week van het Lege Gebouw? 
Ik hoop vooral dat de deelnemers plezier 
beleven aan de onderlinge samenwerking 
en de gezamenlijke verkenning van het ge-
bouw en het gebied. Meer nog dan het ont-
wikkelen van overtuigende en realistische 
plannen, vind ik het belangrijk dat ze meer 
begrip krijgen voor de complexiteit en po-
tentie van de plek. Sloterdijk en gebouwen 
zoals La Cascade zitten nu nog een beetje in 
de verdomhoek, maar de studenten kunnen 
hier verandering in brengen. Daarvoor is het 
belangrijk dat ze zich de plek eigen maken 
en iets voorstellen waar ze achter kunnen 
staan en voor willen gaan, zonder veel aan 
te trekken van bestaande beperkingen en 
denkbeelden.

Het mooiste zou natuurlijk zijn als ze ons 
allemaal zo weten te overtuigen van hun 
ideeën, dat de eigenaar van het pand en de 
gemeente enthousiast raken en de plannen 
(en de studenten zelf) meenemen in toe-
komstige ontwikkelingen. Het interdiscipli-
naire karakter van de week zal hierbij zeker 
helpen, want complexe problemen vragen 
om een veelzijdige aanpak. En hoe dan ook 
levert de Week een nieuwe gemeenschap 
van geëngageerde, kritische en creatieve 
mensen op. Dat is in deze tijd misschien wel 
de belangrijkste winst.
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Kantoorgebouwen zijn doorgaans niet de eerste cultuurhistorische schatten die in gedach-
ten opdoemen; markante kantoorkolossen als De Bazel ofwel het huidige Stadsarchief 
Amsterdam daargelaten. De grijze naoorlogse kantoorpanden die op dit moment het 
meeste met de leegstandsproblematiek van doen hebben, lijken op het eerste gezicht niet 
in aanmerking te komen voor een plekje op de lijst van beschermde monumenten of über-
haupt enige esthetische waardering. De omvang van de huidige problemen echter, heeft 
juist geleid tot meer aandacht voor de (potentiële) cultuurhistorische waarde van kan-
toorgebouwen. Althans, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) probeert - onder 
meer met pakkende taglines als ‘Zeven tinten grijs’ - die invalshoek vooral bij de overheid 
en in de vastgoedwereld te stimuleren, die de kwestie nog teveel vanuit een economisch 
vastgoedperspectief bekijken.

Dit pleidooi resulteerde in 2013 in een zogenaamde cultuurhistorische en typologische 
quick scan van de Nederlandse kantoorbouw. Deze quick scan bepleit een insteek met oog 
voor identiteit, tijdsbeeld, schoonheid en uniciteit van de gebouwen. ‘In de hele discus-
sie over leegstand zijn met name de naoorlogse kantoren een soort vogelvrije categorie. 
Die vindt men niet sexy, niet aaibaar. Maar ook over die gebouwen is een buitengewoon 
boeiend verhaal te vertellen,’ aldus Erik Kleijn, toenmalig hoofd Gebouwd Erfgoed bij de 
RCE. Diverse ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving van de afgelopen decennia 
zijn namelijk terug te zien in de specifieke bouw van kantoorpanden. Voorbeelden zijn 
de verschuiving van productie- naar diensteneconomie, het platter worden van organi-
satiestructuren en de invloed van de energiecrisis in de jaren zeventig. Vanuit historisch 
oogpunt is het daarom belangrijk om in ieder geval een deel van de kantoorvoorraad te 
behouden, ongeacht of de gebouwen om hun architectuur en esthetiek worden gewaar-
deerd. Rem Koolhaas noemde het in een recent interview met de Duitse krant Der Spiegel 
een keuze tussen het behoud van architectuur versus dat van de geschiedenis, waarbij hij 
zelf voorstander is van het laatste:

‘Future generations, after all, should understand the past. To achieve this, we 
need to selectively preserve history - and a building can represent history.’

Deze andere invalshoek wil niet zeggen dat de RCE alle kantoorpanden probeert te be-
houden; van het overgrote deel van de panden is de cultuurhistorische waarde lastig te 
bepalen. Ze streeft er vooral naar om een extra dimensie aan de discussie toe te voegen; 
meer inzicht in karakteristieke kantoorconcepten en de mogelijkheden daarvan voor 
transformatie kan van grote waarde zijn voor de huidige opgave. De quick scan verdeelt de 
tweede helft van de twintigste eeuw onder in perioden van tien jaar, waarbij omschreven 
wordt hoe de maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd hun weerslag hebben gehad op 
de kantoorbouw, hoe een typisch kantoorpand uit de verschillende perioden er uitzag en 
waar het werd neergezet.

Als het gaat om de specifieke architectuur van naoorlogse kantoorgebouwen, volgt de 
vormgeving de opeenvolging van stijlen die gelijk is aan de algemene Nederlandse archi-
tectuurgeschiedenis. Logischerwijs bestaat hét kantoorgebouw niet, maar moet er reke-
ning gehouden worden met de verschillende tijdsbeelden die uit de grote verscheidenheid 
van kantoorarchitectuur spreken. Het RCE onderscheidt de volgende eerder genoemde 
‘zeven tinten grijs’ in zeven tijdsvakken.

Typistes van de afdeling Secretarie van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij in 
Amsterdam (1937). Tegenwoordig heet het 
gebouw De Bazel. Foto: Stadsarchief Amsterdam.

Rozemarijn Stam

‘Zeven tinten grijs’  
en het sexappeal van  
kantoorgebouwen
Wat is de cultuurhistorische 
waarde van onze 
kantoorgebouwen? De Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 
deed een ‘quickscan’ van de 
Nederlandse kantoorarchitectuur. 
Rozemarijn Stam - masterstudent 
Architectuurgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam en 
bezig met haar afstudeeronderzoek 
naar leegstand vanaf 1965 - 
kijkt aan de hand hiervan naar 
de waarde van kantoren op 
Amsterdam Sloterdijk.
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Gebouw De Bazel, voorheen het hoofdkantoor 
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
aan de Vijzelstraat in Amsterdam (1972). Foto: 
Stadsarchief Amsterdam.

De gebouwen van de Raad van Arbeid en Publieke 
Werken aan het Rhijnspoorplein in Amsterdam 
(1983). Foto: Stadsarchief Amsterdam.

Het Havengebouw aan de De Ruijterkade in 
Amsterdam (1987). Foto: Stadsarchief Amsterdam.

Het gebouw ‘Rivierstaete’ aan de Amsteldijk in 
Amsterdam Zuid. Bij de oplevering in 1973 was 
het het grootste kantoorgebouw van Europa. 
(1975). Foto: Stadsarchief Amsterdam.

1850-1945 - Witte boordenfabrieken
De massaproductie die met de industriële revolutie gepaard gaat, vereist nieuwe manieren 
om overzicht te houden. Dit luidt het begin in van een almaar groeiende ploeg administra-
tieve medewerkers, die gegroepeerd een nieuwe werkruimte betrekken: het kantoor. ‘De 
manier waarop men binnen de gevel de administratieve functies organiseert, doet denken 
aan een lopende band voor witte boorden. De medewerkers zitten in rijen achter en naast 
elkaar onder toezicht van de chef in grote lichte en gestapelde kantoorruimtes. De typeka-
mer met ratelende typemachines is het archetype van deze tijd,’ aldus de RCE. (Voormali-
ge) kantoren uit deze periode met een grote cultuurhistorische waarde zijn onder meer De 
Bazel in Amsterdam en de kantoorvleugel van de Van Nellefabriek in Rotterdam.

1945-1955 - Representatieve werkpaleizen
De wederopbouw vereist in de eerste plaats nieuwe woningen, wat een relatief laag aantal 
nieuw gebouwde kantoren betekent in de eerste tien jaar na de oorlog. De kantoren die wél 
worden neergezet - vooral voor overheidsbedrijven en bedrijven uit de financiële sector - 
zijn vrij rechttoe rechtaan gebouwd en stralen degelijkheid, vertrouwen en gezag uit. Het 
betekende het begin van het cellenkantoor, waarbij kleine werkruimte aan weerszijden van 
lange, smalle gangen werden geplaatst. De gebruikers van deze kantoren waren veelal ook 
eigenaar van het gebouw en hadden daardoor invloed op het ontwerp, wat resulteerde 
in een uitgesproken, representatieve en niet zelden monumentale stijl, zoals het gebouw 
van de Raad van Arbeid aan het Rhijnspoorplein in Amsterdam. Daartegenover stond een 
nieuw gebouwtype van een heel andere orde: het bedrijfsverzamelgebouw. Hierin huurden 
verschillende bedrijven een ruimte, wat voor een veel massalere en anonieme uitstraling 
zorgde. Een voorbeeld is het Groothandelsbedrijf in Rotterdam, destijds het grootste 
gebouw van Nederland. De jaren vijftig representeren het belang van zichtbaarheid en 
een onderscheidende uitstraling, wat resulteerde in kantoren in de historische stadskern, 
gekenmerkt door een verregaande functiemenging.

1955-1965 - Glazen dozen en cellenkantoren
Economie en technologie floreren, en veroorzaken een flinke toename in het aantal 
kantoorbanen. Zowel het bedrijfsleven als de overheid - die bezig is met de opbouw van 
de verzorgingsstaat - zoeken in toenemende mate kantoorruimte voor hun personeel. Dit 
mondt uit in grote kantoorpanden met een zakelijke en technische uitstraling, versterkt 
door de intrede van glas, staal,  
beton en prefab onderdelen in het spectrum van bouwmaterialen. Ook werd er voor het 
eerst gebruik gemaakt van airconditioning en kunstlicht. De functionele kantoorarchitec-
tuur weerspiegelde de anonieme moderniteit. ‘Het cellenkantoor sloot aan bij het cultureel 
bepaalde individualisme dat grote waarde hechtte aan privacy, zelfregulatie en autonomie,’ 
is te lezen in de quick scan. Iconen van deze periode zijn de zetel van de Nederlandsche 
Bank aan het Frederiksplein en het Havengebouw in Amsterdam. Met de opkomst van de 
auto verplaatsten nieuwe kantoren zich in jaren zestig steeds meer naar de rand van de 
stad. Goede logistieke mogelijkheden wonnen aan belang: het monofunctionele bedrijven-
terrein was geboren.

1965-1975 - Kantoortuinen en grote gebaren
De maatschappij wordt minder hiërarchisch, wat in de kantoorsferen een plattere organi-
satiestructuur en meer inspraak van medewerkers ten gevolge heeft. Dit is terug te zien in 
het ontwerp van de kantoorgebouwen uit die tijd, met als meest prominente uitdrukking de 
open en vrij indeelbare kantoortuin. De ruimte moest laagdrempelig zijn, waarbij de grote 
werkvloeren of geschakelde werkruimtes de arbeidsomstandigheden, communicatie, effi-
ciëntie en ook sociale controle zouden stimuleren. De gevel was doorgaans een grootse, 
monumentale compositie met grote glazen puien en betonnen of natuurstenen gevelpla-
ten. Het voormalige Postgebouw en de Toren Overhoeks in Amsterdam stammen uit deze 
periode. In de jaren zeventig en tachtig bewoog de kantoorbouw zich tevens weer enigs-
zins richting het centrum, waar locaties langs doorgaande stedelijke hoofdwegen zowel in 
de behoefte aan bereikbaarheid als aan binnenstedelijke functies voorzagen.
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1975-1985 - Humane en flexibele (verhuur)kantoren
De energiecrisis en de economische crisis hebben een vergaande invloed op de architec-
tuur van de late jaren zeventig. Klimaatbeheersing en isolatie komen centraal te staan, wat 
tot innovaties als dubbel glas, mechanische ventilatie en glaswol leidt. De economische 
crisis zorgt voor een groeiende behoefte aan flexibiliteit als het gaat om bedrijfshuisves-
ting, en het verhuurkantoor (zoals Rivierstaete en het Atlascomplex in Amsterdam) wint 
aan populariteit. Doordat veel verschillende gebruikers zich er op hun plek moeten voelen, 
kiezen projectontwikkelaars voor redelijk neutrale, gestandaardiseerde ontwerpen. Dit is 
tevens de periode waarin verhuurkantoren worden ontdekt als beleggingsobject; als een 
financieel product om snel geld mee te verdienen.

1985-1995 - Corporate identity en kantoorwijken
Het gaat weer goed met de economie, en grote bedrijven maken hun sterke positie 
kenbaar door middel iconische kantoren. Op zichtlocaties verrijzen hoge kantoortorens 
met technologische hoogstandjes, met een grote rol voor glasgevels, klimaatinstallaties, 
zonwering en energiebeperkende constructies. Daarnaast zette de trend van verhuurkanto-
ren door, waar de maatstaf nog altijd dertien in een dozijn was: flexibiliteit stond voorop. 
De jaren negentig betekenden een nieuwe verschuiving naar de rand van de stad, waar 
zich zogenaamde kantoorwijken vormden. Langs snelwegen verrezen naast elkaar kantoor-
torens; hier kwamen grote zichtbaarheid, goedkope parkeervoorzieningen en een goede 
bereikbaarheid samen. ’s Avonds waren deze plekken echter uitgestorven.

1995-2015 - Flexibele en virtuele kantoren
Door de snelle vooruitgang in de informatietechnologie kunnen functie en werkplek steeds 
meer van elkaar gescheiden worden; er is vooral oog voor de aard van de werkzaamheden. 
Dit is terug te zien in de verwerking van conference rooms, informele overlegruimtes en 
stilteplekken in de nieuwe kantoren. Daarnaast is de economie booming tot in de eerste 
jaren van het nieuwe millennium, en dat uit zich in spectaculaire gebouwen met een luxe, 
onconventionele uitstraling die een mooi visitekaartje voor het bedrijf vormen. Een kantoor 
hoeft niet langer alleen functioneel te zijn; er is steeds meer ruimte voor sfeer en welzijn 
van de werknemers. Er is tevens opnieuw een aantrekkingskracht van de binnenstad 
waar te nemen: bedrijven vestigen zich in toenemende mate weer in de stad - veelal rond 
stationslocaties. Dit laatste wees toen al op een voorzichtig einde van de heerschappij van 
de auto - een fenomeen dat anno 2015 definitief ten dode is opgeschreven ten gunste van 
het openbaar vervoer, de fiets en de benenwagen, als we sommige stadsplanners moe-
ten geloven. In een tijd van mobiliteit, toenemende verdichting van de stad en optimaal 
ruimtegebruik kunnen stadsbewoners op loopafstand vrijwel alles vinden wat ze zoeken en 
is de auto achterhaald aan het worden. Dat is de conclusie van een handvol internationale 
stadsplanners in een van The Guardian.  

Sloterdijk
Rest de vraag: hoe kunnen we Amsterdam Sloterdijk in dit bredere kader inpassen? Het 
vroegste kantoorbouw in het gebied stamt uit de late jaren zestig, toen de eerste gebou-
wen verrezen langs de nog jonge ringweg A10. Het voormalige Waterleidinggebouw, 
dat dit jaar de casus van de Week van het Lege Gebouw vormt, behoorde tot deze groep 
kantoren. Het gros van de kantoorpanden dat in Sloterdijk gebouwd werd is echter een 
kind van de jaren tachtig en negentig, als gevolg van de plannen voor het ontwikkelen van 
Amsterdam Teleport. Tot op zekere hoogte sluit de ontwikkeling van het gebied rond het 
dorp Sloterdijk aan bij de meer algemene trend. Als het gaat om de vroege ontwikkelingen 
van het gebied rond Sloterdijk in de jaren zestig, lijkt er sprake te zijn van pionierswerk. De 
bouw van kantoren langs de A10, relatief ver verwijderd van het centrum en haar binnen-
stedelijke functies, liep vooruit op de meer algemene trend van de jaren negentig, waarbij 
kantoren zich steeds meer langs snelwegen aan de rand van de stad gingen vestigen. Het 
feit dat de meeste kantoorpanden rond Sloterdijk uit de jaren negentig stammen is daar-
mee makkelijk verklaard. Gezien de aanwezigheid van een belangrijk knooppunt als Station 
Sloterdijk met haar talrijke openbaar vervoerverbindingen en de voorzichtige ontwikkeling 
van subcentra in Amsterdam in de laatste jaren, liggen er echter ook goede mogelijkheden 
voor het gebied om zich opnieuw op de kaart te zetten.

De Toren Overhoeks aan het IJ in Amsterdam 
Noord. De toren was onderdeel van de 
laboratoriumgebouwen van Shell-research (2006). 
Foto: Stadsarchief Amsterdam.

Het hoofdkantoor van de ING Groep (met 
bijnamen als ‘de schaats’ en ‘de kruimeldief’) 
vormt een ‘landmark’ aan de zuidwestelijke 
toegang tot de stad. (2002). Foto: Stadsarchief 
Amsterdam.

Hoofdkantoor Gemeente Waterleidingen, 
Condensatorweg 54. Foto: Wim Molenkamp, 
Collectie Stadsarchief Amsterdam.
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Als het gaat om de cultuurhistorische waarde van kantoren in Sloterdijk, springt Teleport 
meteen in het oog. Teleport was de toekomstvisie van Amsterdam als moderne informati-
castad, en de gemeente deed dan ook forse investeringen om deze visie tot werkelijkheid 
te maken. Dit resulteerde in een ondergrondse infrastructuur voorzien van de nieuwste 
technologische hoogstandjes. Ironisch gezien bezegelden de eerder genoemde ontwikke-
ling omtrent de flexibilisering van werkplekken en de loskoppeling van functie en werkplek 
die zich vanaf de jaren negentig ontvouwt als gevolg van de technologische vooruitgang 
waar Teleport hoog op inzette, ook het einde van Teleport als hoogwaardig vestigingsloca-
tie voor informaticabedrijven. Hoewel de wens van de gemeente in die zin dus geen wer-
kelijkheid is geworden, spreekt uit het futuristische beeld dat uit de plannen gevormd kan 
worden wel een duidelijke, moderne tijdgeest van de jaren tachtig. Hoewel - of misschien 
juist omdat - de naam Teleport definitief is losgelaten door de Gemeente Amsterdam, is 
die tijdgeest het waardig om herinnerd te worden.

Tot op heden lijkt de cultuurhistorische waarde van de kantoren in het gebied Sloterdijk 
nog niet zozeer in acht genomen te worden. Je hoeft alleen maar te kijken naar het Water-
leidinggebouw ofwel La Cascade, waar De Week van het Lege Gebouw zich begin juni over 
zal buigen. Het gebouw, dat oorspronkelijk met haar geometrische gevel voorzien van vele 
glazen puien goed in de jaren zestigstijl te passen is, is inmiddels onherkenbaar verbouwd. 
De aannemer verantwoordelijk voor de verbouwing zegt hierover lichtelijk trots:

‘De buitengevels en binnenmuren van La Cascade zijn weggehaald. Alleen de 
betonvloeren en -zuilen bleven overeind. Daarmee is vervolgens een nieuw 
kantoor neergezet, dat in niets meer doet denken aan het voormalige pand 
uit de jaren zestig.’

Een andere manier om het te bekijken: eeuwig zonde - in architectuurhistorisch opzicht 
was het Waterleidinggebouw een goede kandidaat voor behoud en herwaardering. Het 
uitblijven van een erfgoedstatus voor panden in het gebied geeft natuurlijk veel mogelijk-
heden voor potentiële transformaties en is in die zin als een voordeel te zien - maar dat 
betekent niet dat de geschiedenis van een gebouw of in dit geval gebied zomaar over-
boord gegooid hoeft te worden. De uitdaging die voor ons ligt is dan ook om het gebied 
Sloterdijk te herwaarderen en niet alleen te zien wat het niet heeft waar kunnen maken. Het 
karakter en aanzicht van Sloterdijk zal in de komende jaren radicaal veranderen, maar een 
selectieve herinnering van elementen van het ambitieuze verleden kunnen een eigenzinni-
ge toekomst van het gebied historische houvast geven.

La Cascade, 2015. 
Foto: Erwin van Amstel.
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De Reinwardt Academie neemt dit jaar de organisatie van de Week van het Lege Gebouw op 
zich. Waarom is deze week voor de Reinwardt Academie interessant?
De belangstelling voor erfgoed is sinds het einde van de twintigste eeuw enorm toegeno-
men. Aan de Reinwardt Academie leren studenten verschillende visies op erfgoed en de 
omgang ermee. Van oudsher leidden wij op voor het museale werkveld, maar inmiddels is 
het werkveld veel breder. De basisfuncties waarvoor de academie opleidt - het verzamelen, 
selecteren, beheren en communiceren van erfgoed - beperken zich al lang niet meer tot 
museale objecten.
Door deze verbreding besteden wij in het curriculum nu aandacht aan roerend erfgoed 
(Collecties), immaterieel erfgoed (Tradities) en onroerend erfgoed (Ruimte). Sinds de op-
richting van het Amsterdam Creative Industries Network twee jaar geleden - een samen-
werkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool 
van Amsterdam en InHolland - werken wij samen met de masterstudenten en docenten 
van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst aan het thema herbestemming.

Net als in het museale werkveld was in monumentenzorg het ‘object’ heilig. De materiële 
integriteit van het gebouw en het weer zichtbaar maken van de intentie van de ontwerper 
stond centraal. Dit was altijd het vakgebied van specialisten met een kunsthistorische of 
bouwkundige achtergrond. Erfgoed is echter niet langer het terrein alleen van specialisten. 
De belangstelling voor het narratief - het verhaal achter een object, een verzameling, een 
gebouw of een plek - is toegenomen. Naast de overheid en traditionele erfgoedinstellingen 
is daarmee de rol van gemeenschappen, burgers, particuliere verzamelaars en beheerders 
toegenomen.

Voor de Reinwardt Academie is de Week van het Lege Gebouw interessant om het 
werkveld van het onroerend erfgoed te verkennen. Hoe kunnen studenten hun kennis van 
erfgoed, het proces van erfgoedvorming, betekenisgeving en communicatie van erfgoed 
inzetten? Daarom juist is het mooi dat het gebouw geen monumentale status heeft en zich 
niet meteen prijsgeeft. Erfgoed gaat niet slechts om topstukken, erfgoedvorming begint 
juist op straat.

Het is een interdisciplinair onderwijsproject. Hoe denk je dat dat dit jaar tot uitdrukking 
komt en hoe draagt de opzet van de Week hieraan bij?
Bij hergebruik gaat het niet alleen om het gebouw zelf, maar ook om het inpassen in het 
grotere geheel. Inzicht krijgen in de totstandkoming van het gebouw - op die specifieke 

Erfgoed ontstaat op straat
Interview met Nancy van Asseldonk door Mark Minkjan. Fotografie: Erwin van Amstel

Nancy van Asseldonk is namens de 
Reinwardt Academie en Academie 
van Bouwkunst coördinator van 
het Heritage Lab (onderdeel van 
het Amsterdam Creative Industries 
Network) en organisator van 
de Week van het Lege Gebouw 
2015. We spraken met haar over 
het belang van de dynamiek van 
samenwerking tussen disciplines 
ten aanzien van erfgoed en 
leegstand.
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plek, in die tijd - en de transformatie die het eerder onderging tot en met de ontwikkelingen 
nu. Zonder te oordelen over mooi of lelijk, goed of fout. Juist in de interactie met andere 
vakgebieden word je je vaak pas bewust van eigen visies, oordelen en vooroordelen. De 
eerste dag is de dag van de verkenning. Van elkaar, van het gebouw en de omgeving. We 
gaan wandelen, fotograferen, beelden in ons opnemen en vooral ook het delen van deze 
beelden. Interdisciplinariteit gaat over samenwerken tussen verschillende vakgebieden. 
Dat betekent openstaan voor andere denkkaders en vocabulaires. Voorgaande jaren heb-
ben studenten én docenten aangegeven juist dit de kracht van de Week te vinden: je leert 
van elkaar niet alleen over andere vakgebieden, maar ook beter je eigen expertise onder 
woorden brengen en in te zetten.

Behalve de uitwisseling tussen docenten en studenten is de relatie met de praktijk essen-
tieel. Tijdens lunchlezingen gaan gastsprekers dieper in op specifieke problemen in het 
gebied. Studenten kunnen ‘s middags met vragen terecht bij experts ter ondersteuning bij 
de analyse, conceptontwikkeling en tot slot de ontwikkeling van een toekomstbestendig 
plan. ‘s Avonds zijn er publiek toegankelijke lezingen. Dé oplossing is er niet, juist daarom 
is het debat van belang. Met de avondlezingen hopen we de discussie te stimuleren tussen 
experts, studenten en iedereen die geïnteresseerd is of belang heeft bij de problematiek van 
leegstand. Op de laatste dag vinden de eindpresentaties plaats, waar een panel van experts 
uit het werkveld de plannen en presentaties van de studenten bespreken.

Kun je iets zeggen over de samenstelling van de groep deelnemers van dit jaar?
In de verschillende teams brengen we verschillende vakgebieden samen. Elk team wordt 
begeleid door minimaal twee docenten van verschillende opleidingen met uiteenlopende 
expertises. We hebben dit jaar studenten van 12 verschillende universiteiten en hogescho-
len, daarbinnen weer van verschillende studierichtingen: architectuur, stedenbouw, trans-
formatie, interieurarchitectuur, ruimtelijk ontwerpen, facility management, bouwtechnische 
bedrijfskunde, urban management, erfgoed, kunstgeschiedenis en zelfs Italiaanse taal en 
cultuur. De groepen bieden een uitdagende mix van opleidingen en studierichtingen.

Op welke dynamiek en uitkomsten hoop je voor de Week van het Lege Gebouw?
Voor docenten en studenten hoop ik uiteraard op een leerzaam project. Dat er docenten 
deelnemen van verschillende opleidingen, die elkaar niet kennen, is van grote meerwaar-
de. Voor studenten is het een relevante ervaring met interdisciplinair werken en zij bouwen 
zo tijdens de studie al een netwerk op. En voor de Reinwardt Academie is het een belang-
rijke fase in de zoektocht naar de rol van erfgoedprofessionals in de actuele herbestem-
mingsproblematiek.
Bij de uitkomsten gaat het niet zozeer om concrete producten die direct toepasbaar zijn, 
maar om de uitwisseling van ideeën tussen studenten, docenten én werkveld. Leegstand 
is een maatschappelijk probleem, dat niet alleen door overheid of projectontwikkelaars 
oplosbaar is. 

Gebiedsontwikkeling gaat ook over leefbaarheid. De betrokkenheid van verschillende 
partijen is dan essentieel. Dat vraagt een andere manier van werken en denken. Juist hier 
kan de Week van het Lege Gebouw een rol in vervullen: het faciliteren van het debat, het 
uitwisselen van kennis en ideeën genereren voor mogelijke oplossingen. Ik ben niet alleen 
benieuwd naar de oplossingen die de studenten aandragen, maar vooral ook naar de 
gesprekken die gevoerd zullen worden, zowel binnen de teams als met de gastsprekers en 
experts die langskomen.

Dit is de derde editie van de Week van het Lege Gebouw. We hebben een website ge-
bouwd, waarop de resultaten van de eerste twee edities terug te vinden zijn. Daarnaast 
vind je er het programma en achtergrondinformatie van deze week. Als uitkomst van deze 
week hoop ik vooral op continuïteit. Dat vraagt om een volgende stap: hoe zien we de 
Week van het Lege Gebouw de komende jaren? Hoe organiseren we de samenwerking tus-
sen onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven? Als we dit jaar niet alleen de kennis 
en ervaringen van voorgaande weken hebben vastgelegd, maar ook de toekomst van dit 
evenement kunnen verduurzamen, ben ik heel tevreden.
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La Cascade in beeld
Fotografie Erwin van Amstel
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Een verslag van de start van de 
Week van het Lege Gebouw 2015. 
Dit jaar geen aaibaar oud gebouw 
op de snijtafel. De opgave voor 
de editie van 2015 draait om een 
vrij anoniem kantoorgebouw 
in Sloterdijk, zonder toeters en 
bellen. Vooral de docenten zijn er 
blij mee: ‘Dit pand is exemplarisch 
voor iets groters.‘ Sommige 
studenten moeten er nog aan 
wennen. 

Thema van dit jaar is ‘Get Real!’, met als 
doel: het ontwikkelen van een realistisch 
plan voor een ‘urgent real estate probleem‘ 
- de miljoenen vierkante meters generieke 
leegstaande kantoorruimte in Nederland. 
Studenten moeten zien in te spelen op 
bestaande of nieuwe behoeften en dat com-
bineren met een financieel haalbaar plan. 
Net als in voorgaande jaren wordt ook bij 
deze derde editie van de Week van het Lege 
Gebouw vanuit verschillende disciplines en 
gezichtspunten naar een opgave gekeken. 
In totaal vijftig studenten, afkomstig van 
twaalf verschillende hogescholen, worden 
verdeeld over zes werkgroepen. Bij de 
verdeling is niet alleen gelet op een goede 
man/vrouwverhouding, maar ook een 
evenwichtige spreiding over de opleidingen: 
enerzijds ontwerpen, anderzijds bouwkun-
de, erfgoedstudies en andere geestesweten-
schappen. Tijdens het intensieve vijfdaagse 
programma werken de studenten samen 
aan de opgave, afgewisseld met presen-
taties en lezingen. Onder andere architect 
Floris van Alkemade, de bureaus Rotor, 
RAAAF en ZUS en projectontwikkelaar Rudy 
Stroink komen een verhaal houden.

Pionier
Onderwerp van studie is La Cascade, een 
doorsnee ogend pand van acht verdiepin-
gen naast Station Sloterdijk, dat sinds vijf 
jaar leeg staat. Oppervlakte: 7.500 vierkante 
meter. Het kantoor werd gebouwd in de 
jaren zestig voor de Gemeente Waterleidin-
gen. In 2006 verdwenen de oorspronkelijk 
functionalistische horizontale lijnen achter 
een schil van kunststof. ‘Is het geen beau-
ty?‘, vraagt Michiel van Iersel van bureau 
voor culturele innovatie Non-Fiction aan 
de studenten, als hij oude zwart-wit foto’s 
van het gebouw laat zien. Het gebouw 
was destijds een pionier in Sloterdijk: een 
andere oude foto toont drie geïsoleerde 
kantoorgebouwen die uittorenen boven een 
verder leeg landschap. Inmiddels staat in 
het gebied 100.000 m2 aan kantoorruimte 

Hoe transformeer 
ik een doorsnee 
kantoorgebouw?
Annette Wiesman, fotografie Liesbeth Dingemans
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leeg. Dat het programma bovenop de actualiteit zit, bewijst de kran-
tenkop van dezelfde dag over de verandering van kantoorgebieden 
zoals Sloterdijk: ‘Studenten laten kantorengetto weer herleven.’ Het 
is duidelijk: dit pand is exemplarisch voor iets groters.

Verhaal
De Reinwardt Academie is dit jaar verantwoordelijk voor de 
organisatie. ‘Vooraf hebben we met de verschillende opleidingen 
gebrainstormd over het thema en het gebouw‘, vertelt Nancy van 
Asseldonk van de Reinwardt Academie ‘s ochtends, als de studen-
ten nog langzaam binnendruppelen. ‘We waren het er al snel over 
eens dat het over Sloterdijk moest gaan.‘ Ze somt op: de enorme 
infrastructuur, de 20 procent leegstand, de leegloop naar de Zuidas 
en de komst van allerlei nieuwe initiatieven. Aanvankelijk viel de 
blik op de spectaculaire en eveneens leegstaande Crystal Tower, 
maar volgens Van Asseldonk is La Cascade geschikter. ‘Hier zit veel 
meer verhaal in. Wat is er sinds de jaren zestig allemaal gebeurd? 
Wat is de volgende stap? Vanuit erfgoed bezien zijn niet alleen de 
klassieke topstukken interessant.‘

Grotere ingangspartij
Om kennis te maken met het gebouw en zijn omgeving, maken de 
studenten onder begeleiding van verschillende experts een wande-
ling in en rond het gebouw. Interieurontwerper Roos Hessels neemt 
ons mee door het gebouw. Zij kreeg van huurder DTG - dat tot 2020 
het pand huurt, maar nu kantoor houdt in Amsterdam Zuid-Oost - 
de opdracht om een interieurontwerp te maken voor het geval DTG 
zou willen terugkeren. Grootste obstakel om er weer een represen-
tatief, eigentijds kantoor van te maken, was de ingangspartij. Een 
bedrijf wil allure, vertelt Hessels. ‘Daarbij hoort een grote centrale 
hal met het karakter van een ontmoetingsplek. Door de onopval-
lende ingangen die tegenover elkaar liggen, ontstaat er ontzettend 
veel tocht.‘ Haar oplossing: maak het luifel boven de ingang hoger, 
breek de verlaagde plafonds weg en installeer draaideuren. Breek 
de donkere wanden bij de coffee corners weg en maak buiten een 
terras en een aantrekkelijke fietsparkeerplek.

Ted Schamp, manager facilities van DTG, is ook aanwezig bij de 
rondleiding. Hij beantwoordt alle vragen van studenten over huur-
contracten en overwegingen om op de ene of de andere plek neer 
te strijken. Uiteindelijk werden de ontwerpplannen van Hessels niet 
uitgevoerd, want DTG bleef in Zuidoost. Schamp: ‘Verhuizen was 
duurder dan leegstand.‘

Donker
In de kantine, waar het plafond is weggebroken en zicht biedt 
op de stalen balken, maken studenten foto’s. We lopen door de 
postkamer, het magazijn en de ruimte met ict-kabels en installaties. 
‘Allemaal achterhaald‘, gebaart Schamp. ‘Dat soort ruimtes heb je 
tegenwoordig niet meer nodig.‘ Sofie Nabuurs, student bouwkunde 
en architectuur aan de Avans Hogeschool, vindt het geen prettig 
gebouw. Zelf doet ze voor haar afstudeerproject ook onderzoek 
naar de herbestemming van een gebouw uit de jaren zestig, maar 
daar bestaat de benedenverdieping uit een grote ruimte met hoge 
kolommen. ‘De lage plafonds hier drukken je een beetje neer. 
En ze maken het donker, zelfs op een zonnige dag als vandaag.‘ 
Studente facility management Lisha van de Garde vindt het vooral 
een ‘netjes‘ gebouw. Niks mis mee. ‘Het ziet er prima uit.‘ Ook zij 
doet afstudeeronderzoek naar de invulling van leegstand. Lachend: 
‘Eigenlijk weet ik er al alles van.‘

‘Ooit gedacht? De vreselijke 
kantorenzone rondom station 
Sloterdijk is hip aan het 
worden’. Gerben van Dijk, Voorzitter 

Herbestemmingsteam en Directeur 

Vastgoedjournaal Netwerk Platform

Eerste opzet
Na een lezing van Jeroen Slot (Hoofd Bureau Onderzoek, Informatie 
en Statistiek) trekken de werkgroepen zich terug om na te denken 
over analyse en werkwijze. Aan het einde van de middag houden 
de vijf groepen een korte pitch. ‘We willen vooral gaan kijken naar 
de toegevoegde waarde van het pand voor de omgeving‘, vat Leon 
Kool de plannen van zijn groep samen. Hij studeert facility ma-
nagement aan de Saxion Hogeschool in Deventer en doet voor zijn 
opleiding onderzoek naar de transformatie van een kantoorpand in 
Zutphen tot woon-werkpand. Een onderkomen in Amsterdam heeft 
hij nog niet, dus dat beloven met zijn reistijd lange dagen te wor-
den. Zijn werkgroep heeft vandaag vastgesteld dat het pand blijft 
veranderen in de tijd, vertelt Kool. ‘Na één jaar, na vijf jaar en na 
vijftien jaar zit er steeds een andere bestemming in. Verder zijn we 
nog heel erg aan het zoeken.‘ (De dag erna heeft de werkgroep een 
invalshoek gevonden: vitaliteit, met als subthema’s water, gezond-
heid, overgewicht, voedsel en biofood.)
Vraag aan Ted Schamp, eerder op de dag, of hij benieuwd is naar 
de oplossingen die uit de Week van het Lege Gebouw zullen rollen? 
‘Zeker! Wij zijn namelijk zelf niet zo goed in out of the box-denken. 
Daar kunnen we best hulp bij gebruiken.’ 
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De Week in beeld
Fotografie Erwin van Amstel
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Lezingen 
tijdens de 
Week
Naast een intensief 
workshopprogramma voor de 
deelnemers bood de Week van het 
Lege Gebouw ook verschillende 
lezingen over leegstand en 
herbestemming voor deelnemers 
en geïnteresseerden.

Donderdag 4 juni
Floris Alkemade: architect en stedenbouwer, 

directeur van FAA en FAA/XDGA, lector 

Architectuur aan de Academie van Bouwkunst en 

sinds september 2015 Rijksbouwmeester.

Floris Alkemade werkte vanaf 1991 voor 
OMA (vanaf 2001 als partner) en richtte 
daarna zijn eigen bureau op: FAA (Floris Al-
kemade Architect). Vanuit het lectoraat richt 
hij zich sinds 2014 op ‘de conditie van de 
tabula scripta’, het feit dat veel van ons land 
al bebouwd, bestemd of in gebruik is en 
het vooral gaat om herbestemming. Tijdens 
zijn lezing gaf hij een overzicht van plekken 
en manieren waar(op) deze conditie zich 
manifesteert. Hoe ziet de herbestemmings-
opgave er anno 2015 uit? Welke trends en 
ontwikkelingen tekenen zich momenteel af 
binnen Nederland? En wat kunnen we even-
tueel leren van buitenlandse voorbeelden?
Aansluitend reageerden Riemer Knoop, 
lector Cultureel erfgoed aan de Reinwardt 
Academie en Michiel Schwarz, voormalig 
artist in residence aan de Reinwardt Acade-
mie en de Academie van Bouwkunst.

Vrijdag 5 juni
Lionel Billiet: Rotor.

Het Brusselse Rotor is bekend van onder-
zoek naar duurzaamheid en hergebruik van 
materialen bij afbraak en renovatie van 
gebouwen. Ze maakten meerdere tentoon-
stellingen en publicaties over het onder-
werp, begonnen onlangs een bedrijf voor 
materiaalrecycling en verbouwden meerde-
re gebouwen middels ‘radicaal hergebruik’. 
Hun tentoonstellingen over hergebruik op 
de Biënnale van Venetië, de Oslo Triënnale, 
Fondazione Prada en het Barbican Center 
waren spraakmakend. Tijdens de Week van 
het Lege Gebouw voerden ze hun eerste 
deconstructieproject buiten België uit, in 
Amsterdam Sloterdijk in het gebouw The 

foto: Liesbeth Dingemans
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Dam (voormalig hoofdkantoor van KPN), 
tegenover La Cascade.
De lezing van Billiet ging over de waardebe-
paling bij hergebruik, zowel in materiële (de 
duurzame en marktwaarde van materialen) 
als symbolische zin en ontwerpinterventies 
waarin gerecyclede bouwmaterialen wor-
den gebruikt.
Niels Wagemaker van The Circular Com-
pany reflecteerde hierop. The Circular 
Company heeft als doel om de circulaire 
economie te bevorderen, waarbij upcycling 
van afvalstromen centraal staat. Ze richten 
zich specifiek op materialen uit de bouw- 
en sloopindustrie, aangezien dat volgens 
grootste producenten van afval zijn.

Zaterdag 6 juni
Arna Mackic: architect bij RAAAF [Rietveld 

Architecture-Art-Affordances].

RAAAF opereert op het snijvlak van archi-
tectuur, kunst en filosofie. De experimentele 
studio startte in 2006.
Volgens RAAAF schuilt er een grote potentie 
in leegstaande gebouwen. Het tonen van 
nieuwe ruimtelijke denkmodellen middels 
strategische interventies is het doel van 
ieder project. Een voorbeeld hiervan is het 
doorgezaagde monument Bunker 599, dat 
het Nederlandse monumentenbeleid op 
onorthodoxe wijze ter discussie stelt. Een 
ander voorbeeld is Vacant NL, de Neder-
landse inzending voor de Architectuurbiën-
nale van Venetië 2010, waarbij de potentie 
van 10.000 leegstaande overheidsgebouwen 
werd verbeeld. Beide projecten zijn onder-
scheiden met internationale prijzen en staan 
nu centraal in het debat over innovatief 
hergebruik. In 2011 heeft RAAAF de twee-
jarige masteropleiding Vacant NL aan het 
Sandberg Instituut opgezet. Deze opleiding 
is gericht op ontwerpend onderzoek naar de 
potentie van leegstand en leidt talentvolle 
specialisten op in tijdelijk hergebruik. Het 
werk is recentelijk gepubliceerd in het boek 
‘Vacancy Studies - experimenten en strate-
gische interventies in architectuur’.
Daarnaast heeft Mackic ontwerpend onder-
zoek gedaan naar monumenten en verwoest 
cultureel erfgoed in voormalig Joegoslavië, 
op basis waarvan ze een open ontwerptaal 
ontwikkelde.
Mackic vertelde over het denken van RAAAF 
ten aanzien van leegstand en hergebruik. 
Hierbij gaat het om alternatieve perspectie-
ven op erfgoed, maar ook over interventies 
in (schijnbaar) kansloze gebouwen. Reflectie 
volgde door Jouke Sieswerda van ZUS 
[Zones Urbaines Sensibles]. Dit architec-
tenbureau ontwikkelde eigenhandig het 

Schieblock in Rotterdam van leegstaand 
kantoorgebouw naar een plek met studio’s 
en publieke functies (zoals het Dakpaviljoen, 
de Dakakker, BAR en de Biergarten). De 
Luchtsingel is eveneens een initiatief van 
ZUS, net als Test Site, waarin met alternatie-
ve aanpakken van leegstand werd geëx-
perimenteerd om de ontwikkeling van het 
Rotterdam Central district op een positieve 
manier aan te jagen.

Zondag 7 juni
Vertoning van de aflevering ‘Het einde 
van het kantoorgebouw‘ uit de VPRO-do-
cumentaireserie ‘De Slag om Nederland’. 
Na afloop volgt een nagesprek met Rudy 
Stroink en Saskia van Bohemen van Dutch 
Spring, een bureau dat naar eigen zeggen 
een nieuw soort projectontwikkelaar is. Zo 
investeert Dutch Spring in nieuwe projecten 
waarbij de nadruk ligt op het verbinden van 
partijen en concepten. Daarvoor worden 
plekken gecreëerd waarbij vastgoed meer 
een middel dan een doel is, en waarin de 
aard van de huurders het gebruik en het 
soort plek bepaalt. Hergebruik van gebou-
wen is voor hen eerder regel dan uitzonde-
ring.
Rudy Stroink treedt op in de aflevering 
‘De Slag om Nederland’ waarin hij de 
vastgoedrealiteit van de afgelopen decen-
nia ontleedt. Kunnen dingen nu anders? 
En gaan ze al anders? Wie moet hier het 
voortouw in nemen en hoe kan hier door de 
nieuwe generatie ruimtemakers op worden 
ingespeeld? Deze en andere vragen komen 
aan de orde.

Maandag 8 juni
Eindpresentaties van het werk van de 
groepen met een tentoonstelling, korte 
pitches en een paneldiscussie met gasten 
waaronder Aart Oxenaar (directeur Monu-
menten en Archeologie, Gemeente Amster-
dam), Pieter Dijckmeester (Projectdirecteur 
Rijksvastgoedbedrijf), Gerben van Dijk (De 
Bouwcampus / H-Team), Teus Eenkhoorn 
(directeur Reinwardt Academie), Madeleine 
Maaskant (directeur Academie van Bouw-
kunst Amsterdam), Frank Suurenbroek 
(Lector Bouwtransformatie, Hogeschool 
van Amsterdam) en Kim Tuin (voormalig 
directeur TrouwAmsterdam, directeur 
NDSM-Werf)

‘Fascinerend wat kan ontstaan 
als je studenten van diverse 
opleidingen bij elkaar zet. Zou 
vast onderdeel curriculum 
moeten zijn.’
Gerben van Dijk, Voorzitter 

Herbestemmingsteam en Directeur 

Vastgoedjournaal Netwerk Platform

‘Goede lezingen tijdens de Week 
van het Lege Gebouw 2015.’
Stout/Kramer
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Annette Wiesman. 
Fotografie Erwin van Amstel

Na vijf dagen hard werken 
werden maandag 8 juni zes 
uiteenlopende plannen voor het 
leegstaande kantoorpand La 
Cascade gepresenteerd. Zowel de 
oorspronkelijke functie van het 
gebouw als de monotonie van het 
kantoorgebied bleken bronnen van 
inspiratie. Tot op het laatst zaten 
de teams te puzzelen. ‘Gisteren 
hadden we om vijf uur een 
doorbraak.‘

Het moment waar de studenten van al die 
verschillende opleidingen vijf lange dagen 
naartoe hebben gewerkt: de eindpresentatie 
voor jury en publiek. Met de tong op de 
schoenen: de plannen zijn af, de presenta-
ties rond. In de hub op de vierde verdieping 
zijn de presentaties te bezichtigen voor de 
bezoekers. Wethouder Bouwen en Wonen 
Laurens Ivens komt langs en praat met de 
makers. Ook de juryleden doen een rondje.

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens zet het 
Sloterdijk van 0. onderwater. 

Bordeel
De ruimte van team 4 (Port) is omgedoopt 
tot ‘rode kamer’, met rode verlichting en 
een poster van een naakt vrouwensilhouet 
aan de muur. Het plan voorziet onder ande-
re in een bordeel annex nachtclub en een 
pop-uprestaurant. Een zwart-wit portret van 
een oude man vormt het logo; de architect 
van het gebouw. ‘We hebben hem gekozen 
vanwege zijn verlopen uiterlijk‘, vertelt 
student Rozemarijn Stam. ‘Dat rauwe zee-
bonk-achtige past goed bij een havenplaats. 
En we zitten hier natuurlijk in de buurt van 
de havens.‘ Het idee om een bordeel in het 
gebouw te vestigen begon als een grap, 
maar werd steeds serieuzer. Juist nu de 
Wallen zijn schoongeveegd en veel onwel-
gevallige zaken naar de randen van de stad 
worden geduwd moet je ze omarmen, vindt 
het team. Ruud van Wezel, een van twee 
begeleidend docenten (facility management 
aan de Haagse Hogeschool) is tevreden 
over de prestatie van zijn creatieve dream-
team. ‘De ruggenmergreactie is al gauw om 
een kantoorgebouw als dit met studenten-
woningen en een hotel te vullen. Heel goed 
dat ze iets heel anders proberen.‘

Panelleden bezoeken de ‘rode kamer’ van team 4. 

Denkend of beeldend
De leden van team 5 (Nulpunt) draven door 
het trappenhuis naar hun presentatieruim-
te, een verdieping hoger. Het trappenhuis 
is met zijn smalle ijzeren balustrades en 
spiraaltrappen een van de weinig overge-
bleven originele elementen in het gebouw. 
De vele uren die ze er hebben doorgebracht 
hebben helaas geen liefde voor het gebouw 
doen opbloeien, zeggen ze desgevraagd. 
‘Maar het trappenhuis vinden we allemaal 
supercool‘, zegt Marit van Dijk. In de ruimte 
op de vijfde verdieping richt teamgenoot 
Anthony Aelbrecht zich geroutineerd tot zijn 
bezoeker. Hij vertelt over het grid dat een 
negen-tot-vijf-mentaliteit afdwingt. ‘Laten 
we alles wissen en weer teruggaan naar het 
absolute nulpunt. Kijk naar de geschiedenis. 
De tijd dat het water enkele meters hoger 
stond, tot aan de oude Sloterdijk. Laat dat 
wassende water maar komen. Is er wel be-
hoefte aan dit gebouw?‘ Plan: maak van La 
Cascade een soort gemaal, een verdeelpunt 
van nieuwe functies en andere verdienmo-
dellen. In het midden staat een maquette, 
waarbij twee afdruiprekjes in een plasje 
water het kantoorgebouw na de dijkdoor-
braak verbeelden.

Het plan van 0.: inundeer Sloterdijk.

Het ging niet vanzelf; team 5 was het laatste 
team dat wist wat het wilde. ‘Water als 
thema kwam snel, maar het praktische deel 
liep steeds vast‘, vertelt Ricky van Lenten. 
‘Pas gisteren besloten we te kiezen voor het 
radicale model.‘ Vooral het verschil tussen 
de denkende en de beeldende benadering 
binnen de groep vonden de studenten 
lastig. Het was sneller gegaan als ze meer 
de confrontatie hadden gezocht, vermoedt 
Van Dijk. ‘Misschien zijn we te lief geweest.‘ 
En de docenten? ‘Zij zeiden hele goeie 
dingen, maar ze proberen je echt in een put 
van verschillende opvattingen te gooien.‘ 
Koos Bosma (erfgoedhistoricus), eerder 
op de middag: ‘Het ging van moeizaam tot 
geniaal.‘

Vastgoedlogica 
clasht met ideeën 
nieuwe generatie

‘Interessante voorstellen gezien 
van studenten voor transformatie 
van kantoor Sloterdijk.’ 
Laurens Ivens, Wethouder Bouwen, Wonen en 

Dierenwelzijn in Amsterdam
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Vastgoedlogica clasht met ideeën nieuwe generatie

Aan de praat
Een verdieping lager bestudeert jurylid 
Gerben van Dijk (Bouwcampus, H-Team) 
de prachtige ontwerptekeningen van team 
1 (Pioniers). Student Kai van de Poll leidt 
hem rond. ‘Wij zien als problemen niet 
alleen leegstand, maar ook een gebrek 
aan interactie tussen de gebouwen.‘ Een 
heuvelachtig terrein met een buizenstelsel - 
een verwijzing naar het waterleidingbedrijf 
dat in het gebouw zat - moet die interactie 
weer op gang brengen. ‘Denk aan een 
café-terras in een heuvel.‘ Van Dijk neemt 
het allemaal aandachtig in zich op. Docent 
Frank Altenburg, werkzaam bij de Reinwardt 
Academie, staat tevreden toe te kijken. 
Hij zegt ‘helemaal gesloopt‘ te zijn door 
het intensieve programma. ‘Maar het ei is 
gelegd.‘ Spannend was het wel of het op 
tijd ging lukken. Zaterdag was het ruimtelijk 
concept af. ‘Toen moest de doelgroep nog 
vastgesteld worden. Dat werd meteen een 
procesdingetje: hoe krijg je het gebied aan 
de praat?‘

Tijdens de eindpresentaties verdedigen de 
teams hun plannen met verve. De Pioniers 
vertellen over hun plan om de verhuur van 
het gebouw op gang te brengen: Tedspace, 
een platform met app dat huurder en 
verhuurder bij elkaar moet brengen. ‘Mooi 
plan, maar er zijn al een paar apps op de 
markt. Kijk daar ook nog even naar‘, tipt 
de jury. Een ander jurylid vindt de nadruk 
op de ruimte tussen de kantoren slim: ‘De 
openbare ruimte is op Sloterdijk inderdaad 
wel een dingetje.‘ Ook bijval krijgt team 2 
met Sloterstart, een broedplaats voor ‘ambi-
tieuze mbo’ers’; de zogenaamde AMBO’ers. 
Het plan biedt een oplossing voor het tekort 
aan vakmensen en het slechte imago van 
het mbo. ‘We willen de bedrijvigheid in 
de buurt en de mbo’s uit het gebied in dit 
gebouw samenbrengen.‘ Compleet, goed en 
sprankelend, vindt de jury.

Team 2 wilde het gebouw gebruiken als 
springplank voor ambitieuze mbo-ers.

Conceptueel
Het plan om Sloterdijk onder water te 
zetten van team Nulpunt oogst complimen-
ten vanwege het radicale en conceptuele 
karakter. Of, zoals Daniëlle Huls, docent 
stedenbouwkunde en landschap Academie 
van Bouwkunst Amsterdam in het publiek 
verzucht: ‘Ook een opluchting dat zo’n 
project ertussen zit.‘ Een jurylid zegt: ‘Ik 
probeer even met je mee te denken. Straks 
staat alles onder water. Wat doen we met 
de gebouwen, laten we die staan?‘ Maar het 
team wil niks invullen. ‘Sommige gebouwen 
blijven staan of worden op pootjes gezet, 
andere worden kantoorruïne.‘
Minder origineel maar goed inspelend op 
een bestaande behoefte, is het plan Bron 
van team 6: de bouw van huurwoningen. 
Want huurwoningen tussen de € 700,- en  
€ 900,- per maand gaan als warme broodjes 
over de toonbank, legt Lisha van de Garde, 
student facility management, uit. Bovenin 
komt een sportcentrum en op het dak een 
eyecatcher in de vorm van een wolk of een 
blob. Kritische vraag: waarom zou je hier 
niet kiezen voor sloop en nieuwbouw? ‘In 
beide fasen komt er koolstofdioxide vrij‘, re-
ageert een teamgenoot. ‘Dan is het duurza-
mer om van een bestaand gebouw gebruik 
te maken.‘ In het publiek verzucht Teun van 
den Ende (lid H-team) dat het goed is dat 
dit argument ter sprake komt. ‘Er liggen 
plannen klaar om hier enorme woontorens 
voor studenten te bouwen.‘

Drie van de pannelleden: Kim Tuin (directeur 
NDSM-werf), Aart Oxenaar (directeur Bureau 
Monumenten en Archeologie, Gemeente 
Amsterdam) en Madeleine Maaskant (directeur 
Academie van Bouwkunst Amsterdam).

Centjes
De Vitaliteitshub van team 3 probeert de 
oorspronkelijke functie van het gebouw, 
huisvesting voor het waterleidingbedrijf, op 
een andere manier te laten herleven. Waar 
de invoering van schoon drinkwater destijds 
de volksgezondheid verbeterde, gaat het 
nu om een vitale toekomst zonder obesitas. 
‘We gaan vergroenen, verwateren en ver-
sporten.‘ Groenten en fruit kunnen geoogst 
worden in de volkstuinen en er kan gezond 

gekookt worden in het restaurant op de 
begane grond. ‘Oké, en dan nu de centjes‘, 
besluit de presentator joviaal. Zoals bij de 
meeste plannen wordt de eerste jaren geen 
winst gemaakt. De financiële onderbouwing 
is bij de meeste teams aan de magere kant, 
met als pleister op de wonde de redenering 
dat bij leegstand nu eenmaal alle inkomsten 
zijn meegenomen. Op het financiële plan 
van Sloterstart reageert jurylid Ted Schamp 
(van DTG, dat het gebouw tot 2020 huurt): 
‘Als zittende huurder zou ik na vijf jaar toch 
ietsje willen terugzien.‘ Alleen het team 
van Port heeft een winst- en verliesgrafiek 
gemaakt en verwijst naar een financieel 
rapport, ‘te bekijken in onze rode kamer.‘

Afwachtend?
Moderator Michiel van Iersel vraag zich 
af op of deze opgave eigenlijk wel eer-
lijk geweest is. Hoeveel zin heeft het om 
creatieve en vernieuwende plannen te 
maken, als de vastgoedeigenaren niet in 
beweging komen? Eerder op de middag liet 
jurylid Gerben van Dijk zich ontvallen dat de 
bouwsector zich veel te weinig coöperatief 
en open opstelt. ‘Neem de eigenaar van dit 
gebouw, die dankzij het langlopende huur-
contract geen reden heeft om in beweging 
te komen. Elke oplossing is gedoe. Maar de 
kans dat je tegenwoordig hier een huurder 
vindt voor 7.000 m2, is nihil.‘

Daar denken huurder en eigenaar anders 
over. Op de vraag op hij als huurder open 
staat voor dit soort initiatieven, antwoordt 
Ted Schamp: ‘We hikken er tegenaan. Mis-
schien vinden we intussen wel een nieuwe 
huurder. Als we hier iets heel nieuws gaan 
doen, moeten we investeren en dan is er 
geen weg terug.‘ De vertegenwoordiger 
van eigenaar Hanzevast valt hem bij: ‘Dit is 
een prima gebouw met een A-label. Er kan 
zich zó een nieuwe huurder melden.‘ Een 
aantal studenten vindt dat een te afwach-
tende houding. ‘U wacht op een huurder 
in plaats van zelf aan de slag te gaan.‘ Een 
ander roept de vastgoedmannen op om een 
‘avonturenbroek aan te trekken.‘ Jurylid Van 
Dijk steekt de studenten een hart onder de 
riem. ‘Over vijf jaar is jullie kans. Dan ziet de 
markt er weer anders uit.‘
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Team 1 Tedspace

Angela Tetteroo, Anouk Mooijman, 
Kai van de Poll, Ewout van Wezel, 
Annemiek Jonkman,  
Merijn den Boer, Willem de Bruin 
en Lev Dykstra
Docenten: Frank Altenburg en  
Penne Hangelbroek

Het hoofdkantoor van de Gemeentewaterleidingen gaf 

vijf decennia geleden het startschot voor bedrijventerrein 

Sloterdijk. Het was vijftig jaar geleden een pionier voor 

Sloterdijk, maar ook voor een nieuwe manier van werken. 

Nu is het gebied dat vanuit La Cascade ooit is ontstaan 

een probleemgebied geworden. Het landelijke probleem 

van leegstand, treft ook La Cascade en de omliggende 

kantoorgebouwen. Een specifiek probleem waar  

Tedspace zich op richt is de monotone functievulling van 

het kantoorgebouw. Dit probleem hangt samen met het 

in zichzelf gekeerde karakter van de kantoorgebouwen. 

De kantoorgebouwen vormen met hun harde scheiding 

van openbaar-privé een eilandenstructuur. De kantoorge-

bouwen zijn een symbool geworden voor een verouderde 

manier van werken en het invullen van de ruimte in een 

gebouw.

Vanuit deze problemen is een nieuw ideaalbeeld ont-

staan. Een ideaalbeeld waarin een einde wordt gemaakt 

aan het individualistische karakter van de gebouwen en 

de oude manier van werken, zoals die in de jaren 60 is 

bedacht. Er wordt ingezet op co-creatie, kennisdeling, 

samenwerking en innovatie. Door middel van een nieuw 

ontworpen openbare ruimte, die deels ontstaat uit co-cre-

atie, worden gebouwen verbonden. Deze fysieke ruimte 

zal door werknemers worden gebruikt om voorzieningen 

en kennis uit te wisselen. Kleine bedrijven en start-ups 

kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een gezamenlijke 

vergaderruimte. Maar er kunnen ook samenwerkingen 

ontstaan tussen ontwerpers en de nu al aanwezige 

ambachten in het gebied. Het levert een dynamisch 

gebied op dat niet langer op de individuele persoon in de 

ruimte is gericht. Dit nieuwe organisatiemodel kan klein 

beginnen en groot eindigen. Zijn kracht zit in het groei-

model. La Cascade met zijn positie op een kruispunt van 

infrastructuur kan als begin worden gezien. Je zou zelfs 

een stap kleiner kunnen beginnen: het beginnen vanaf 

één etage is een stap waarbij risico’s en investeringen 

tot een minimum worden behouden. Latere stappen zijn 

de naastgelegen kantoorgebouwen en zelfs Sloterdijk. 

En aangezien het een landelijk probleem is, zijn er ook 

mogelijkheden op landelijk niveau. Ontwikkelingen voor 

de openbare ruimte zullen in eenzelfde fasering plaats-

vinden. Eerst zal de openbare ruimte rondom La Cascade 

worden aangepakt, vervolgens worden er verbindingen 

gemaakt tussen de drie grote kantoren. En over een 

langere periode zal de nieuwe invulling van de openbare 

ruimte doorvloeien Sloterdijk 1 in.

Door middel van Tedspace zal een aanzet worden gege-

ven om dit ideaalbeeld te realiseren. Tedspace is een app 

waarin de gebruiker beschikbare ruimte kan vinden. Maar 

de kracht van de app is dat de invulling van de naastgele-

gen ruimtes ook zichtbaar wordt. Op de app zijn idealen, 

kennis en vaardigheden in de omgeving zichtbaar. Als 

huurder kan je zien welke interessante samenwerkings-

verbanden er mogelijk zijn. Samenwerkingsverbanden 

die onderling tot nieuwe innovaties en kennis leiden, 

maar ook tot een nieuwe invulling en creaties van ruimte. 

Deze samenwerkingsverbanden kunnen meegroeien 

van etage tot Sloterdijk 1-niveau. De financiering van 

de ideeën worden ook georganiseerd door de app. Met 

het verspreiden van idealen en ideeën op de app kunnen 

investeerders daarop inspringen. Ook in de creatie van 

nieuwe ideeën komt dus de samenwerking die mogelijk 

is met de app van pas. Je brengt concept, financiering en 

uitvoering samen, waardoor samen en stap voor stap een 

ideaalbeeld wordt gecreëerd.
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Team 2 SloterStart 

Hannah Fraza, Dick Meeusen, 
Lianne Vreugdenhil, Tim de 
Leeuw, Jeroen Greveling, Glenn 
Zevenbergen, Sascha Elzinga
Docenten: Helen van Broekhuijsen, 
Tara Sonneveld, Gábor Kozijn

De AMBO’er is een ambitieuze mbo’er met een uniek 

eigen idee voor een nieuw product. Vanaf 2015 zijn 

AMBO’ers welkom in SloterStart om hun ideeën te komen 

verwezenlijken. 

Het probleem
Het tekort aan werknemers met praktische kennis van 

technieken is opgelopen tot zo’n 63.000. Waar veel 

hbo-functies verdwijnen door toenemende automatise-

ring, blijft de vraag naar vakmensen die een ambacht 

beheersen bestaan. Tegelijkertijd is het voor getalenteer-

de mbo’ers met een eigen, vernieuwend idee niet altijd 

gemakkelijk om zich bij investeerders en werkgevers in de 

kijker te spelen. 

Het concept 
In Amsterdam-West wonen veel mbo’ers. Veel van hen 

zouden AMBO’ers kunnen zijn. SloterStart wordt een plek 

waar ambitieuze mbo’ers van nabije en verderop gelegen 

scholen tegen lage kosten een werkplaats kunnen huren 

en waar zij, indien gewenst, ook kunnen wonen. Dit kun-

nen studenten zijn van het Mediacollege Amsterdam of 

van de vakschool voor Hout, Meubel en Interieur (HMC), 

waar SloterStart precies tussenin ligt. Op bedrijventer-

rein Sloterdijk I en in de nabijgelegen haven zijn talloze 

bedrijven te vinden die mogelijk geïnteresseerd zijn in 

wat de AMBO’ers tot stand brengen én waar vraag is 

naar AMBO’er. Zo ontstaat een wisselwerking tussen het 

gebouw en het gebied, waarbij SloterStart ervoor zorgt 

dat getalenteerde mbo’ers en bedrijven die nu juist op 

zoek zijn dit talent, elkaar weten te vinden. Dit resulteert 

in vroege betrokkenheid van een AMBO’er bij een bedrijf 

en andersom. Denk aan alle doorgroeimogelijkheden. 

SloterStart is zo een verdeelstation van talent, zoals het 

gebouw als waterleidingbedrijf ook ooit een verdeelsta-

tion was. De voortrekkersrol die het gebouw bovendien 

had in de ontwikkeling van Sloterdijk I, krijgt het nu weer. 

De plannen voor SloterStart sluiten immers perfect aan 

bij de ambitie van de Gemeente Amsterdam om in het 

gebied wonen te stimuleren, maar daarbij ook het aantal 

arbeidsplaatsen op peil te houden. 

In de beginfase van het project bepaalt een commissie 

van scholen en bedrijven wie toegang krijgt tot Sloter-

Start. Zo blijft de kwaliteit hoog en genereert het project 

het meeste profijt voor bedrijven. De commissie gaat later 

verder als een zelfstandige stichting SloterStart. Door 

het aanwezige huurcontract, kan de eerste generatie 

gebruikers profiteren van lage huren. Dit is fase 1. 

Wanneer de AMBO’ers succesvoller worden, krijgen zij de 

mogelijkheid door te groeien naar de hogere etages in het 

gebouw, waar zij meer ruimte krijgen, maar ook een hoge-

re huur betalen. Dit is fase 2. In de derde fase genereren 

de AMBO’ers genoeg winst om SloterStart te ontgroeien 

en ofwel voor zichzelf beginnen, ofwel in dienst treden 

bij een bedrijf. Dit principe bepaalt de doorstroming 

binnen het gebouw. Binnen vijf jaar zit SloterStart vol en 

organiseert het zichzelf met eigen huurcontract. 

Het ontwerp 
Als AMBO’er wil je een unit in SloterStart - niet alleen 

omdat investeerders je hier weten te vinden, maar ook 

omdat hier de nieuwste apparatuur aanwezig is, onder-

gebracht in de twee onderste lagen en buitenruimte van 

het gebouw. Verder zijn hier tentoonstellingsruimtes, ont-

moetingsruimtes voor gesprekken met bedrijven en een 

horecagelegenheid te vinden. Op de bovenste etage komt 

een ontspanningsruimte. De woon-werk-units bevinden 

zich op de tussengelegen etages, zodat een driedeling 

ontstaat tussen entree, middenlagen en kroon van het 

gebouw. In de beginfase worden drie bouwlagen met 

woon-werk-units gerealiseerd. De ambitie is om binnen 

vijf jaar het volledige gebouw in gebruik te nemen.
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Team 3 De Vitaliteitshub

Sophie Nabuurs, Leon Kool, 
Monique Schaule Jullens, Rens 
van Vliet, Renée Stroomer
Docenten: Arjan Klok, Danielle Huls, 
Natasja Hogen

Analyse
Het gebouw ‘La Cascade’ (1964) ligt in een zeer divers 

landschap en op een, vanuit historisch oogpunt al, 

strategisch punt langs de vroegere Haarlemmertrekvaart. 

Nu langs de A10 en dichtbij treinstation Amsterdam Slo-

terdijk. ‘La Cascade’ bevindt zich in de Brettenzone; een 

groen en rijk cultuurlandschap ontstaan uit de 17e en 18e 

eeuwse landgoederen ten westen van Amsterdam. In de 

Brettenzone vinden we onder andere volkstuinenparken, 

schooltuinenparken en sportparken. 

Ook vinden we langs ‘La Cascade’ de eerste waterleiding 

(1853) met schoon drinkwater. Hiermee werd een einde 

gemaakt aan de gezondheidsproblemen in de 19e eeuw. 

Zo zijn we gelijk bij ons thema: WATER. Dit gebouw, 

voormalig hoofdkantoor van de Gemeentewaterleidingen 

Amsterdam en de historische plek langs de Haarlem-

mertrekvaart als belangrijke waterweg en de eerste 

waterleiding. 

In de nabije Amsterdamse wijken Nieuw-West en West 

signaleert de Amsterdamse GGD al een aantal jaren 

een gezondheidsprobleem: de jonge kinderen in deze 

wijken zijn te zwaar. De terugkoppeling naar ons thema 

water maken we door in te gaan op de geschiedenis toen 

geen schoon drinkwater voor handen was en men te 

maken kreeg met zeer drastische gezondheidsproblemen. 

Nu hebben we wel schoon drinkwater en desondanks 

kampen we nog met gezondheidsproblemen namelijk 

overgewicht en obesitas. 

Concept
Aan de hand van deze gegevens willen wij dit gebouw 

inzetten als ‘Vitaliteitshub’. De gedachte hierachter is dat 

dit gebouw een ‘hub’ gaat vormen waar water, natuur, 

gezondheid, beweging en creativiteit samenkomen en 

uitvloeien. Ons idee is om hier faciliteiten te bieden die 

te maken hebben met gezond eten, beweging, duurzame 

voeding, coaching en scholing over gezonde voeding en 

een gezonde levensstijl. 

Dit gebouw is hier zeer geschikt voor omdat het op een 

strategisch punt ligt: langs de A10 en bij het treinstation. 

Dus dichtbij de wijken Amsterdam West en Amsterdam 

Nieuw-West waar het probleem het grootst is. En 

niet onbelangrijk, de ligging van dit gebouw langs de 

Brettenzone. Hierdoor is het mogelijk voor mensen om 

vanuit de ‘Vitaliteitshub’, waar de coaching voor vooral de 

mensen met gewichtsproblemen plaatsvindt, in de natuur 

te bewegen. We willen een samenwerkingsverband aan-

gaan met de schooltuinen die in de Brettenzone liggen om 

hier duurzaam en biologisch geteeld groente en fruit te 

kunnen verkrijgen. Tevens kan dat samenwerkingsverband 

dienen om schoolkinderen te informeren over gezond eten 

en een gezonde levensstijl. 

Gezien dit pand op de begane grond al een keuken bevat, 

hebben wij het idee gevat om in de plint een aantal 

eetgelegenheden te vestigen die louter gezond eten 

bereiden waarvan de ingrediënten zijn gekweekt in de 

schooltuinen. 

Realisatie
We zijn van plan om de gevel een opvallende uitstraling 

te geven. Dit kan aan de hand van een verticale tuin, een 

waterval van het gebouw af en een grote atletiekbaan 

boven op het dak. Voorop staat een grote opvallende 

entree waardoor mensen als het ware naar binnen ge-

trokken worden. Daarnaast willen we op het voorterrein 

van het gebouw een grote zeer lang gestrekte waterbak 

maken om het historische erfgoed en de parallel met de 

Haarlemmertrekvaart te leggen en het water als bron van 

leven aan te geven. 

In het gebouw willen we in het centrum van boven naar 

beneden in een grote buis water laten vallen. Daarnaast 

richten we één verdieping als kassencomplex in waar 

verschillende soorten groente, fruit en kruiden geteeld 

kunnen worden voor de eetgelegenheden op de begane 

grond. Verder gaan we één verdieping inrichting als 

bewegingsplaats. Daarnaast willen we één of meerdere 

verdiepingen inrichten voor kleine, startende onderne-

mers op het gebied van eten, gezondheid of beweging. 

Maar ook diëtisten, voedseldeskundigen, personal 

trainers en een kenniscentrum met informatie over een 

gezonde levensstijl kunnen er een plek krijgen. Daarnaast 

is er de mogelijkheid om workshops over gezond eten 

voor de jeugd en hun ouders aan te bieden. 

Om gebruikers naar dit pand te halen zetten we een scout 

in die mensen of (kleine) bedrijven over gaat halen om in 

het gebouw te komen werken. We werken met een ge-

leidelijk groeiscenario en starten met experimenten. Voor 

partijen zoals de Rabobank, die zich bezig houden met 

een voedselvisie in samenwerking met de gemeente Am-

sterdam, kan de Vitaliteitshub een interessante partner 

zijn om mee samen te werken. De diverse partijen en sa-

menwerkingen moeten voldoende rendement behalen om 

aantrekkelijk te zijn voor de eigenaar van ‘La Cascade’. De 

eerste vijf jaar wordt de huur ontvangen door de huidige 

eigenaar, DTG. Vanaf jaar 6 wordt de Vitaliteitshub B.V. 

opgericht die door middel van een marktconforme huur 

van ruim acht ton huurder is van Hanzevast. Over een 

periode van 10 jaar onder bewind van de Vitaliteitshub 

B.V. zal de investering terugverdient zijn.
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Team 4 Port

Nick Kroes, Nora Klajić, Willem 
Froeling, Jasper Veilinga, 
Rozemarijn Stam, Rick 
Meijdam 
Docenten: Elsbeth van Battum, Ruud 
van Wezel

Introductie
De Nederlandse kantorenmarkt bevindt zich in een impas-

se, vooral als het gaat om bestaande kantoren. 

Zo ook een groot aantal panden in de Amsterdamse 

Sloterdijken. Het is belangrijk dat er een manier wordt 

gevonden om van dit eenzijdige gebied een levendig stuk 

stad te maken. De vraag waarvoor wij ons gesteld zien 

is dan ook: hoe ziet de toekomst van Sloterdijk eruit? Is 

er een invulling te bedenken die de toekomst rooskleurig 

maakt? La Cascade is eind jaren zestig opgeleverd voor 

de Gemeentewaterleidingen, werd in 2006 grondig ge-

renoveerd maar staat sinds 2010 weer leeg. Als schakel 

tussen het opbloeiende Sloterdijk Centrum rond het 

station en Sloterdijk I zou het gebouw een sleutelfunctie 

kunnen spelen in de opleving van dat laatste gebied. 

In de jaren tachtig werd de visie voor dit gebied ontwik-

keld: Sloterdijk Teleport als hoogwaardige vestigingsloca-

tie voor IT-bedrijven. De ontwikkeling van het gebied werd 

echter ingehaald door de technologische vooruitgang, 

wat Teleport in die zin overbodig maakte. Nu treffen we 

hier een monofunctioneel kantoorgebied. Het gebied in 

de directe omgeving van station Sloterdijk is recentelijk 

wel aan het opleven, vooral door de komst van hotels en 

nieuwe horeca. La Cascade ligt op een gunstige plek en 

kan als poort fungeren voor het gebied daarachter. 

De gebieden Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I zijn 

aangewezen voor woningbouw, zowel nieuwbouw als 

transformatie van kantoorgebouwen. Door de aanwe-

zigheid van de Ring A10 en spoorlijnen in het gebied en 

de bijkomende geluidshinder zijn niet alle gebouwen 

hiervoor geschikt. Om een eerste zwaai te geven aan de 

transformatie van Sloterdijk I is La Cascade een goede 

kandidaat om te herbestemmen, niet tot woningen maar 

tot een nieuwe plek op de ‘mental map’ van Amsterdam-

mers én toeristen door een variatie aan aansprekende 

activiteiten in het gebouw samen te brengen. 

Concept
Startpunt is het groeiende toerisme. Amsterdam heeft 

honderdduizenden bezoekers per jaar, voornamelijk 

in de binnenstad. Om de druk op de binnenstad te 

verlichten zijn er initiatieven om de stad een mooier, 

veiliger voorkomen te geven. Projecten als de Rode Loper 

en Project 1012 proberen de rafelrandjes van de stad 

terug te dringen. Het aantal ramen op de Wallen wordt 

teruggebracht, gokhallen en massagesalons zijn niet meer 

gewenst en ook coffeeshops verdwijnen. Hoewel deze 

aanpak te begrijpen is, horen rafelrandjes bij de stad. 

In het verlengde hiervan is op lokale schaal een grote 

stijging in het aantal hotelkamers in het gebied rond Am-

sterdam Sloterdijk waar te nemen. Het aantal voorzienin-

gen is echter vooralsnog niet meegegroeid. Vandaar het 

concept: Port, een gebouw dat een vrijplaats biedt aan de 

‘weggepeste’ functies uit de binnenstad. Het is een plek 

die de nieuwsgierigheid prikkelt en de aandacht vol op 

Sloterdijk vestigt. 

Port verwijst naar zowel het oude Teleport als naar de 

dichtbijgelegen haven. Het robuuste en ruige imago 

van een haven zal in Port ook worden doorgevoerd. De 

haven van Amsterdam is 24/7 in bedrijvigheid en Port 

zal dat ook zijn, onder andere door de 24-uurs club en de 

automatiek. Het logo is een portret van Norbert Jozef 

Jerzy Gawronksi, de architect van La Cascade. Dit is een 

link naar de herkomst van het gebouw.

UItwerking
Voor La Cascade kijken we naar de functies die in de 

binnenstad niet meer welkom zijn: bordelen, coffeeshops, 

gokhallen en massagesalons. We maken voor Port een 

combinatie met minder beladen functies die onderdeel 

uitmaken van de moderne stad in al haar facetten: een 

bruine kroeg, een tattooshop, een pop-up restaurant, een 

speelhal met arcade games, een schoonheidssalon en 

mogelijk een club. 

Met deze mix aan functies spreken we meerdere doel-

groepen aan, allereerst toeristen. Het aantal hotelkomers 

in het gebied is drastisch vergroot. Een bezoek aan cof-

feeshops en de Wallen is vaste prik op de agenda’s van 

toeristen in Amsterdam, blijkt uit een onderzoek van de 

faculteit Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. 

Met Port brengen wij deze functies samen op één plek 

waardoor de toerist niet alleen op de Wallen is aangewe-

zen. Ten tweede ligt de focus op de Amsterdammer en in 

het bijzonder de subcultuur van jonge Amsterdammers die 

altijd op zoek zijn naar prikkels, naar nieuwe plekken in de 

stad en andere dingen om te doen. Een pop-up restaurant 

en een automatiek behoren tot de mogelijkheden. Voor 

evenementen zoeken we samenwerking met culturele 

ondernemers in de buurt, zoals BRET.

Voor het nieuwe programma is een andere uitstraling 

van het gebouw gewenst. We willen een licht en 

transparant pand maken, als tegenhanger van de - voor 

sommigen - wat duistere functies. De begane grond en 

eerste verdieping worden tot aan de hoofdingang een 

open en transparante ruimte door het verwijderen van 

de verdiepingsvloer en een deel van de gevel. Op het dak 

komt een groen dakterras voor openbaar gebruik. Om een 

vrij gevelbeeld aan de zijkant te creëren en de openbare 

ruimte beter tot zijn recht te laten komen wordt de huidi-

ge brandtrap verplaatst. De vrijgekomen gevel zal worden 

beschilderd met het logo. Ter hoogte van de vierde 

verdieping - waar de bordeelfunctie wordt gerealiseerd - 

krijgt de gevel een rode band. Door de ingrepen wordt het 

gebruiksoppervlak van het gebouw verkleind. Het totaal 

te gebruiken vloeroppervlak van het gebouw gaat terug 

naar 6246 m2.

Het programma vraagt om aandacht voor de inrichting van 

openbare ruimte.  Met het oog op veiligheid is vooral de 

onderdoorgang van de A10 richting Station Sloterdijk een 

precaire locatie. Door schildering en heldere verlichting 

maken we van de onderdoorgang een aandachtstrekker, 

die men met een gerust hart passeert De vrijgekomen 

ruimte aan de voorkant wordt ingericht met stenen bank-

jes en groen. Ook is hier ruimte voor een foodtruck en 

incidentele marktjes. De betonnen pilaren worden in een-

zelfde stijl als de onderdoorgang van de A10 geschilderd 

en verlicht. En als knipoog naar het Rode Loper-beleid van 

de gemeente schilderen we een ‘rode loper’ op de straat 

vanaf het station naar Port.

Voor het maken van de financiële uitwerking is vastge-

steld in welke volgorde de functies in Port komen. Doel 

is alle functies binnen drie jaar in Port te realiseren op. 

Daarmee is  56% van Port gevuld. De ruimten worden 

casco opgeleverd zodat de exploitanten zelf kunnen bepa-

len wat ze nodig hebben. Een casco jaarhuur van € 100,- 

per m2/ jaar is de vraagprijs bij een vijfjarig contract. Na 

de eerste termijn kan de huur verhoogd worden. Gezien 

de bijdrage van Port aan de verlevendiging van de buurt 

rekenen we ook op een investeringsbijdrage (10%) door 

de nabijgelegen hotels. 

De uitgaven zijn te verdelen in grote uitgaven en jaarlijkse 

uitgaven. De investeringen worden in twee termijnen 

gedaan, zoals hier onderstaand is te zien. Een extra 

eenmalige post zijn de vergunningskosten. Uiteindelijk 

kan door de investering een jaarwinst van ongeveer  

€ 250.000,- ontstaan. Hiermee is nog 44% van het 

gebouw vrij voor andere functies!
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Team 5 Het absolute 0.

Marit van Dijk, Ricky van Lenten, 
Sander Gijsen, Anthony Aelbrecht, 
Robert den Hartog, Pebbles 
Thijsen
Docenten: Koos Bosma, Steven 
Broekhof

Het wassende water van de vastgoedzee 
We hebben kritisch gekeken naar Sloterdijk. Naar het 

gebied en een toespitsing op het gebouw La Cascade. 

Je kunt dit gebouw echter niet los zien van het gebied 

waar het zich in bevindt. Wat is nu het overwegende 

probleem hier in Sloterdijk? Allereerst de leegstand van 

de vele vooral grote kantoorpanden. Een ander, wellicht 

dieperliggend probleem is een negen-tot-vijf-mentaliteit, 

die dit gebied werkelijk op slot zet. Overdag trekken 

grote stromen mensen door dit gebied, waarna de stilte 

intreedt. 

We moeten terug naar de tekentafel. Liefst gekleed in 

witte laborantenjassen, om dit gebied opnieuw vorm te 

geven. Laten we vanaf nul beginnen. Laten we Sloterdijk 

ontpolderen! Sloterdijk 1 komt terug onder water te 

staan. Het klassieke grid wordt een vastgoedzee. Vast-

goeddenken moet op de schop, landverdeling, of liever 

waterverdeling, zal opnieuw bedacht moeten worden. De 

plinten van de gebouwen moeten voor tweederde deel 

onder de waterlijn verdwijnen. Veel van de bestaande 

panden zullen met de grond gelijk gemaakt moeten 

worden. Maar laten we de kracht van Sloterdijk niet ten 

onder laten gaan; de laagbouw. De horizontale blokken 

die La Cascade flankeren en nu huisvesting bieden aan 

verscheidene kleine bedrijven, veelal productie. Deze 

komt op palen te staan. Ontsloten door een loopbrug, een 

vlonder of desnoods bereikbaar per gondola. 

Een ander pand dat wij behouden willen zien, zij het 

in een ander jasje, is La Cascade. Een van de panden 

waar ‘het hier ooit mee begon‘. Als een van de eerste 

opgeleverd eind jaren 60 van de vorige eeuw en toen het 

Gemeentelijk Waterleidingbedrijf huisvestte. 

La Cascade gaat de motor worden van deze voormalige 

vastgoedoase. Het gemaal, dat het waterpeil gaat regu-

leren, wordt hier ondergebracht. Tevens wordt hier het 

polderbestuur ondergebracht. Alle verdere ontwikkelingen 

zullen vanuit ‘Het Gemaal‘ aangejaagd worden. 

Kortom; het roer gaat om, drastisch! Dit wordt gebieds-

ontwikkeling van de bovenste plank! Wie in de boot 

wil stappen doet zaken met het polderbestuur in ‘Het 

Gemaal‘.
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Team 6 Bron

Sietse Leeflang, Lisha van de 
Garde, Daniel Spitteler, Bastiaan 
Woudenberg, Danitsja Vergeer, 
Tommy Vervest
Docenten: Abram de Boer, Linde 
Egberts

Tijdspad van La Cascade
Het gebouw is oorspronkelijk vervaardigd binnen het 

stramien van de modernistische bouwkunst uit de jaren 

vijftig en zestig van de vorige eeuw. In 2006 is het betref-

fende kantoorpand getransformeerd naar toen geldende 

functionele- en schoonheidsopvattingen. De cultuurhisto-

rische waarden van het huidige gebouw zitten niet meer 

in de materiële authenticiteit, maar in een doorlopend 

proces van vernieuwing en transformatie van bestaande 

vormen. Een belangrijk gegeven voor deze specifieke plek 

is dat het een evidente rol heeft gespeeld in de vitaliteit 

van de stad Amsterdam. Zo was het Waterleidingbedrijf 

op deze plek gevestigd. Vanaf deze plek werd drinkwater 

gedistribueerd over de stadsgewesten. Hierdoor was de 

plek een ‘bron‘ voor de stad.

Analyse
In de Nederlandse vastgoedmarkt staat 17% van het 

kantooroppervlak leeg, dit is ca. 7,9 miljoen m2. Er wordt 

uitgegaan van een groei tot wel 12 miljoen m2 en hiervoor 

dienen andere doelgroepen gevonden te worden. De leeg-

stand in Nederland is uitgegroeid tot een maatschappe-

lijke probleem en tegenwoordig hét vastgoedthema. Door 

de hoeveelheid leegstand transformeert de vastgoed-

markt van een uitbreidingsmarkt naar een vervangings-

markt. Het gebruik van kantoren is veranderd, waardoor 

andere typen kantoren en locaties aantrekkelijker worden.

Steden worden aantrekkelijker om in te wonen en deze 

urbanisatie vloeit voort uit het hoger opleidingsniveau in 

Nederland, veranderde levenspatroon van de bevolking en 

meer focus op infrastructuur, waardoor de bereikbaarheid 

van de grote steden verbeterd. De vraag naar huurwonin-

gen, vooral in Amsterdam, neemt toe. Want betaalbare 

koopwoningen zijn in Amsterdam lastig te vinden, de 

perceptie van de waardeontwikkeling van koopwoningen 

veranderd en huurwoningen biedt flexibiliteit. Echter, 

het aanbod van huurwoningen tot maximaal € 1.000,- is 

schaars.

Concept
Met het concept kan er worden ingespeeld op boven-

staande tendensen. Het concept dient het volgende te 

realiseren:

•  De verschillende functies in het gebouw fungeren als 

een bron voor de omgeving en zorgen voor functiemen-

ging.

•  Maatschappelijke impact creëren door de buurt aan-

trekkelijk te maken.

Het gebouw krijgt verschillende functies, welke hieronder 

zijn gespecificeerd: 

•  Begane grond. De begane grond wordt een publieke, 

commerciële ruimte. Deze ruimte fungeert als een 

centrale ontmoetingsplek voor diverse doelgroepen. De 

hoofdfunctie is horeca.

•  Middenstuk. De huurwoningen worden over 6 verdie-

pingen verdeeld. Er kunnen 106 tweekamer woningen 

worden gerealiseerd met een woonoppervlakte van 

49 m2 in de prijsklasse tussen € 700,- en € 900,- per 

maand.

•  Opbouw. Boven op het bestaande pand wordt een lich-

te, maar opzichtige opbouw gerealiseerd. Deze ruimte 

is gereserveerd voor een sportgelegenheid. 

BRON

AANLEIDING

OPLOSSING

UITWERKING

BRON LAAT 
LEVEN

2015

TOEKOMST?

1972
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Organisatie
Nancy van Asseldonk  Reinwardt Academie 

Michiel van Iersel  Non-fiction

Mark Minkjan  Non-fiction

Experts / gasten 
Floris Alkemade   Lector Architectuur Academie van Bouwkunst (AHK), 

Rijksbouwmeester (sinds 1 september 2015)

Lionel Billiet  Rotor

Saskia van Bohemen  Dutch Spring

Tijs van den Boomen  Journalist

Pieter Dijckmeester  Rijksvastgoedbedrijf

Gerben van Dijk  Bouwcampus/H-team

Teus Eenkhoorn  Reinwardt Academie (AHK)

Teun van den Ende  H-team

Leo Hendriks  Rijksgebouwendienst

Roos Hessels  Interieurarchitect

Laurens Ivens wethouder Bouwen, Wonen en Dierenwelzijn

Lex de Jong  Urban Boost

Jens de Jonge  DRS/Hanzevast

Riemer Knoop  Lector Cultureel erfgoed, Reinwardt Academie (AHK)

Madeleine Maaskant  Academie van Bouwkunst (AHK)

Arna Makic  RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances)

Jarrik Ouburg  Office Jarrik Ouburg, Academie van Bouwkunst (AHK)

Aart Oxenaar  Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en Archeologie 

Ted Schamp  DTG

Monique Schuttenbeld  Bureau Rekenruimte

Michiel Schwarz  Artist in residence Academie van Bouwkunst

Jouke Sieswerda  Architect, ZUS (Zones Urbaines Sensibles)

Jeroen Slot   Gemeente Amsterdam, Onderzoek, Informatie en Statistiek

Herman Sol  Bureau Rekenruimte

Machiel Spaan  M3H Architecten

Rudy Stroink  Dutch Spring

Frank Suurenbroek  Lector Bouwtransformatie (HvA)

Kim Tuin  TrouwAmsterdam, NDSM (sinds 1 oktober 2015)

Bart Vlaanderen  Gemeente Amsterdam, Projectmanagementbureau

Niels Wagemaker  The Circular Company

Docenten en studenten
Team 1
Penne Hangelbroek  docent, Academie van Bouwkunst Rotterdam - Architectuur

Frank Altenburg  docent, Reinwardt Academie (AHK) - Erfgoed

Angela Tetteroo  Academie van Bouwkunst (AHK) - Architectuur

Anouk Mooijman  Reinwardt Academie (AHK) - Erfgoed

Kai van de Poll  Haagse Hogeschool - Facility Management

Ewout van Wezel  Hanze hogeschool Groningen - Bouwkunde

Annemiek Jonkman  Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde, Transformatie

Merijn den Boer  Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies

De deelnemers
De Week van het Lege Gebouw 2015 is mogelijk gemaakt door 
Amsterdam Creative Industries Network.
Fotografie: Liesbeth Dingemans
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De deelnemers

Willem de Bruijn  Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies

Lev Dykstra  Willem de Kooning Academie - Ruimtelijk ontwerpen

Team 2
Helen van Broekhuijsen  docent, Haagsche Hogeschool - Bouwkunde

Tara Sonneveld  docent, Haagsche Hogeschool - Bouwkunde

Gábor Kozijn  docent, Reinwardt Academie (AHK) - Erfgoed

Hannah Fraza  Reinwardt Academie (AHK) - Erfgoed

Dick Meeusen  Avans Hogeschool - Bouwtechnische bedrijfskunde

Lianne Vreugdenhil  Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde, Transformatie

Tim de Leeuw  Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde, Stedenbouw

Jeroen Greveling   Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag - 

Interieur Architectuur

Glenn Zevenbergen  Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies

Sascha Elzinga  Willem de Kooning Academie - Ruimtelijk ontwerpen

Team 3
Arjan Klok  docent, Academie van Bouwkunst (AHK) - Stedenbouw

Danielle Huls  docent, Academie van Bouwkunst (AHK) - Stedenbouw

Natasja Hogen  docent, Hogeschool van Amsterdam - Transformatie

Sophie Nabuurs  Avans Hogeschool - Bouwkunde, Architectuur

Leon Kool  Hogeschool Saxion Deventer - Facility Management

Monique Schaule  Jullens Hogeschool van Amsterdam - Urban Management

Rens van Vliet  Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde, Transformatie

Renée Stroomer  Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies

Team 4
Elsbeth van Battum  docent, Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde

Ruud van Wezel   docent, Haagsche Hogeschool - Facility Management en Real Estate 

Nick Kroes  Academie van Bouwkunst (AHK) - Architectuur

Nora Klajić  Reinwardt Academie (AHK) - Erfgoed

Willem Froeling  Avans Hogeschool - Bouwmanagement & Vastgoed

Jasper Veilinga  Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde, Transformatie

Rozemarijn Stam  Universiteit van Amsterdam - Architectuurgeschiedenis

Rick Meijdam  Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies

Team 5
Steven Broekhof  docent, Academie van Bouwkunst (AHK) - Architectuur

Koos Bosma  docent, Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies

Marit van Dijk  Reinwardt Academie (AHK) - Erfgoed

Ricky van Lenten   Hogeschool Rotterdam - Bouwkunde, Instituut Gebouwde Omgeving

Sander Gijsen  Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde, Transformatie

Anthony Aelbrecht  Luca - Brussel - Architectuur, Urban Cultures & Projects

Robert den Hartog  Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies

Pebbles Thijsen  Willem de Kooning Academie - Ruimtelijk ontwerpen

Team 6
Abram de Boer  docent, Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde

Linde Egberts  docent, Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies

Sietse Leeflang  Reinwardt Academie (AHK) - Erfgoed

Lisha van de Garde  Haagse Hogeschool - Facility Management

Daniel Spitteler  Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde, Transformatie

Bastiaan Woudenberg  Hogeschool van Amsterdam - Bouwkunde, Stedenbouw

Danitsja Vergeer   Koninklijke Academie van Beeldende kunsten Den Haag - 

Interieur Architectuur

Tommy Vervest  Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies

Meer informatie
www.weekvanhetlegegebouw.nl

www.facebook.com/weekvanhetlegegebouw

‘De ruggenmergreactie is al gauw 
om een kantoorgebouw als dit 
met studentenwoningen en een 
hotel te vullen. Heel goed dat ze 
iets heel anders proberen.’
Ruud van Wezel, een van twee begeleidend 

docenten (facility management aan de Haagse 

Hogeschool)
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2. Eigenaren zitten (nog) goed
In het verleden gingen huurders van kan-
toorpanden contracten aan voor een lange 
termijn van tien jaar of meer. Zo konden 
ze lagere maandlasten en andere voorde-
lige voorwaarden bedingen. Veel van die 
huurcontracten lopen nog jaren door, ook 
als een huurder in de problemen komt. 
Eigenaren komen niet in actie zo lang de 
huur geïnd kan worden en voldoende is om 
de vaste lasten te dekken. De hoofdhuurder 
van gebouw La Cascade, de locatie van de 
Week van het Lege Gebouw, zit al vanaf 
2010 niet meer in het gebouw en heeft een 
huurcontract dat doorloopt tot 2020. Het is 
dus niet verrassend dat de eigenaar voorlo-
pig geen interesse heeft in initiatieven die 
hem minder opleveren. Pas als de huurder 
niet meer aan de betalingsplicht zou kunnen 
voldoen, of tegen de tijd dat de huurtermijn 
afloopt, zal hij weer echt in actie komen.

1. Leegstand is (bijna) normaal 
Op dit moment staat ongeveer 17% van de 
kantoren in Nederland leeg. De onderzoekers 
van Officerank hebben berekend dat als je 
de verborgen leegstand meetelt, 17 miljoen 
vierkante meter van de in totaal 54 miljoen 
niet in gebruik is. Dat is ruim 30 procent 
van het totaal. In Amsterdam daalde de 
leegstand vorig jaar, maar in steden als 
Almere en Kerkrade is het percentage dat 
nu leegstaat al meer dan twee keer het 
landelijk gemiddelde. En ook binnen de 
grote steden zijn de verschillen groot. Waar 
de Zuidas veel grote bedrijven aantrekt, 
raken andere kantorenparken in Amsterdam 
juist huurders kwijt. Een treffend voorbeeld 
is Deloitte, dat Sloterdijk verruilde voor 
nieuwbouw op de Zuidas en daarmee een 
toren van 20.000 vierkante meter leegstand 
achterliet. 

Het onderzoek in het kader van de 
Week van het Lege Gebouw heeft 
een aantal lessen opgeleverd, 
die studenten en professionals 
een beter begrip geven van 
de leegstand van vastgoed in 
Nederland.

10 lessen 
van de 
WvhLG

3. Steeds meer leegstand
Waarschijnlijk neemt de leegstand de ko-
mende jaren verder toe. Veel huurcontrac-
ten lopen de komende jaren af, en dat be-
tekent dat er vele vierkante meters kantoor 
op de markt gaan komen. De hoeveelheid 
vastgoedoppervlak die vrijkomt, stijgt nu 
al sneller dan dat panden getransformeerd 
kunnen worden. Daarnaast, zo schetst het 
Planbureau voor de Leefomgeving, wordt 
nog steeds doorgebouwd en kiezen veel 
ontwikkelaars nog steeds voor nieuwbouw 
in plaats van herbestemming. Dit ‘over-
aanbod’ is volgens velen marktverstorend, 
ongunstig voor alle betrokken partijen en 
creëert ‘kannibalisme’, omdat vastgoedont-
wikkelaars de concurrentie aangaan met 
hun eigen leegstandsportefeuille. 

4. Leeg is niet altijd leuk
Nederland is goed in het herbestemmen 
en transformeren van bijzonder vastgoed, 
zoals monumenten en industriële gebou-
wen. In de afgelopen decennia zijn veel 
van dit soort gebouwen getransformeerd 
tot bijvoorbeeld horeca of woningen. De 
resterende miljoenen vierkante meters 
leegstaand vastgoed zijn vaak van een heel 
andere orde. Denk aan de talloze troosteloze 
bedrijventerreinen en kantorenparken, met 
generieke grijze gebouwen, aan de rand 
van veel middelgrote gemeenten en langs 
talloze snelwegen. Veel van dit aanbod staat 
al zo lang leeg dat het de vraag is of zich 
hier ooit nog huurders of kopers voor zullen 
aandienen. 

‘Studenten dagen eigenaren 
leegstaande kantoren uit in actie 
te komen.’
Platform Voer

Fotografie: Liesbeth Dingemans

‘Neem de eigenaar van dit 
gebouw, die dankzij het 
langlopende huurcontract geen 
reden heeft om in beweging 
te komen. Elke oplossing is 
gedoe. Maar de kans dat je 
tegenwoordig hier een huurder 
vindt voor 7.000 vierkante meter, 
is nihil.’
Vincent Kompier, urbanoloog | publicist | 

onderzoeker
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5. Regels hebben weinig effect
De resultaten van de Wet kraken en leeg-
stand vallen tegen. De wet uit 2010 geeft 
gemeenten de mogelijkheid een leegstands-
verordening vast te stellen om eigenaren 
aan te sporen leegstand aan te pakken. 
Slechts vijf gemeenten maakten gebruik van 
de leegstandsverordening, een mogelijkheid 
die de wet biedt om bijvoorbeeld eigenaren 
te verplichten leegstand van kantoren of 
winkels te melden. Dit blijkt uit een evaluatie 
van onderzoekbureau RIGO in opdracht van 
het ministerie van Veiligheid en Justitie en 
cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) en 
de politie en recent gepubliceerd door NRC.

6. Sloop als laatste redmiddel 
Volgens Johanna van der Werff, directeur 
van het Forum voor Architectuur en Steden-
bouw aan de Eem in Amersfoort, kunnen 
bepaalde leegstaande gebouwen beter 
gesloopt worden en zullen problematische 
kantorenparken een andere bestemming 
moeten krijgen. Schaarste is volgens haar 
essentieel om herbestemmingen te doen 
slagen. Gemeenten zullen daarom incourant 
vastgoed moeten ‘wegbestemmen’. Dit is 
geen eenvoudige opgave. Het vergt grote 
inzet en wil van overheden. Daarnaast zal 
het moeilijk zijn om eigenaren van vastgoed 
hierin mee te krijgen.

7. Wonderen de wereld niet uit
Het oude KPN-gebouw op Amsterdam-Slo-
terdijk was met 37 duizend vierkante meter 
sinds 2009 een van de grootste leegstaande 
panden. In de vastgoedwereld verwachtte 
eigenlijk niemand dat de tot ‘The Dam’ 
omgedoopte kolos ooit nog zou worden 
verhuurd. Gelegen aan de ring A10 en 
omringd door andere leegstaande gebou-
wen, was het gebouw jarenlang een triest 
‘icoon’ van de leegstand op Sloterdijk voor 
de duizenden automobilisten die dagelijks 
passeerden. Maar na ruim vier jaar leeg te 
hebben gestaan, kreeg het pand toch een 
nieuwe bestemming. In ‘The Ven’ komen 
twee hotels, een casino en werkplekken 
voor creatieve bedrijven. Het vier sterren 
Park Inn conferentiehotel krijgt 478 kamers 
en ongeveer 4.000 vierkante meter aan 
congreszalen.

8. Leegstand in buitenlandse handen
De Nederlandse vastgoedmarkt wordt, 
zeker in grote steden, steeds internationa-
ler. Achter veel leegstaande panden gaat 
een mondiaal netwerk van investeerders 
en ontwikkelaars schuil. Ter illustratie: het 
oude KPN-gebouw op Sloterdijk werd in 
2014 eerst door het Duitse fonds Europe 1 
verkocht aan de Israëlische ontwikkelaar en 
investeerder Omnam Investment Group. 
Meestal spelen buitenlandse banken en 
makelaars ook een rol bij dergelijke vast-
goedtransacties. Er zijn gevallen bekend van 
buitenlandse eigenaren die panden bewust 
langere tijd leeg laten staan, in afwachting 
van betere marktomstandigheden. De band 
met hun bezit is door de afstand beperkt. 
Waar leegstaande gebouwen door lokale 
partijen als een reëel probleem of kans 
worden ervaren, blijkt het voor sommige 
buitenlandse investeerders moeilijk om 
voorbij de spreadsheet te kijken.

9. Overheden vooral volgend
Waar het om de aanpak van leegstand 
gaat, volgen overheden toch nog vaak de 
markt. Dit ondanks de vele goede initia-
tieven vanuit de overheid om leegstand 
op te lossen. Zoals de benoeming door de 
Gemeente Amsterdam van een kantoren-
loods, die eigenaren stimuleert en faciliteert 
om een nieuwe invulling te geven aan hun 
leegstaande kantoren. Of het H-team, een 
initiatief van de rijksoverheid, bestaande uit 
een team van ervaringsdeskundigen die di-
lemma’s op het gebied van herbestemming 
en leegstand agendeert en met betrokkenen 
in gesprek gaat. Tegelijkertijd zie je dat ge-
meenten het initiatief voor (her)ontwikkeling 
overlaten aan marktpartijen, zeker nu de 
vastgoedmarkt aantrekt en er op sommige 
plaatsen sprake is van echte woningnood. 
Maar of commerciële vastgoedontwikke-
laars zich zullen ontfermen over leegstaan-
de gebouwen is helemaal de vraag. Sloop 
en nieuwbouw is in veel gevallen namelijk 
de meest lucratieve optie.

10. Toch hoop voor leegstand
Ondanks de toenemende leegstand, en 
de markontwikkelingen die dit verder in 
de hand werken, heeft het absoluut zin 
om blijvend aandacht te vragen voor de 
herbestemmingsmogelijkheden. Al is het 
alleen maar om te anticiperen op de drei-
gende vastgoedcrisis, als gevolg van het 
feit dat veel langlopende huurcontracten de 
komende jaren aflopen, met een explosie-
ve toename van de officiële leegstand tot 
gevolg. Maar er is ook hoop. Steeds meer 
problematische gebouwen, die al lang leeg-
staan, worden herontdekt. Er is steeds meer 
waardering voor naoorlogse architectuur. 
Verder zorgen de krappe woningmarkt en 
andere demografische en economische ont-
wikkelingen ervoor dat kantoorgebouwen 
langzaam een serieus alternatief worden 
voor steeds meer mensen. En ook met het 
oog op duurzaamheid is transformatie van 
bestaande gebouwen een goede optie.
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In 2015 heeft de Reinwardt Academie (vanuit het Amsterdam 
Creative Industries Network) de organisatie van de Week van het 
Lege Gebouw op zich genomen. Kun je vertellen op welke manieren 
de academie met erfgoed om wil gaan en hoe dit in Week van het 
Lege Gebouw 2015 tot uitdrukking is gekomen?
Nancy van Asseldonk: Van oudsher gaat erfgoed om het selecteren 
van objecten, gebruiken, gebouwen en landschappen uit het ver-
leden om te bewaren voor de toekomst. Zo ontstaan bijvoorbeeld 
museale collecties, inventarislijsten voor immaterieel erfgoed, 
monumenten en erfgoedsites. Erfgoed als een product zeg maar. 
De Reinwardt Academie ziet erfgoed niet alleen als product, maar 
vooral ook als een proces. Dit is een meer dynamische opvatting 
van erfgoed. Hierbij worden processen als musealisering, folklo-
risering of monumentalisering kritisch onderzocht en bevraagd. 
Waar komt onze pre-occupatie met erfgoed vandaan, wie en wat 
bepaalt of iets bijvoorbeeld tot monument wordt benoemd en 
wat zijn hiervan de implicaties? Maar ook: kunnen ‘sporen uit het 
verleden’ op een andere manier een rol spelen dan alleen naar een 
object te kijken met de vraag of het behouden moet worden voor 
de toekomst. Juist La Cascade was een uitdaging voor studenten 
om op een meer dynamische manier naar erfgoed te kijken. Was 
het gebouw niet onlangs volledig gestript en van een nieuwe jas 
voorzien, dan had het ‘erfgoed’ meer op de oppervlakte gelegen. 
Dan was het gebouw - of delen daarvan - misschien wel monu-
mentwaardig en waren andere vragen gesteld, met ongetwijfeld 
andere antwoorden als uitkomst. Daar was nu geen sprake van. Dat 
vraagt een andere benadering, een andere manier van kijken. Maar 
ook hier - of juist hier - kan erfgoed een rol spelen.

Terug en 
vooruit kijken
Mark Minkjan in gesprek met Nancy van Asseldonk en  
Michiel van Iersel. Fotografie: Erwin van Amstel

‘Als het aan studenten Week 
vh Lege Gebouw ligt wordt ‘t 
nog gezellig op Sloterdijk en is 
drukteprobleem weg.’
Vincent Kompier, urbanoloog | publicist | 

onderzoeker



55

Terug en vooruit kijken

Was de casus van de Week - een modernistisch gebouw dat niet 
lang geleden een enigszins generieke renovatie is ondergaan - een 
uitdaging voor erfgoedstudenten en -docenten?
Nancy van Asseldonk: De eerste keer dat wij het gebouw bezochten 
met de hoofdhuurder, was ons nog niet bekend dat het gebouw 
uit de jaren 60 stamde, één van de eerste kantoorgebouwen op 
Sloterdijk. Bij binnenkomst viel direct de benauwde ingang op, de 
lage plafonds. Achterin het gebouw, enigszins weggestopt, bevond 
zich een prachtige wenteltrap. Als je je dan verdiept in het gebouw, 
blijkt het gebouw een geschiedenis van ruim een halve eeuw in 
zich te dragen. De ingang bevond zich eerst aan de andere kant van 
het gebouw en bestond uit een hoge entree. Ruim en statig. Wat 
wij nu mooi vinden, daar werd slechts een decennium geleden nog 
heel anders over gedacht. Juist dat dit niet direct aan de oppervlak-
te zichtbaar is - en alleen de trap nog herinnert aan het oorspronke-
lijke ontwerp - vormt de uitdaging. Welke verhalen uit het verleden 
kunnen betekenis geven aan de doorontwikkeling van het gebouw? 
Zoals Floris in het voorwoord terecht opmerkt: hoe kunnen ver-
beeldings- en ontwerpkracht ingezet worden om de volgende stap 
te zetten en nieuwe mogelijkheden te verbeelden en uit te werken. 
Dat gaat niet om erfgoed als ‘ding’, zoals monumenten en sites 
waarmee het verleden zichtbaar blijft. Het gaat dan om verhaal van 
gebouw en locatie te vertalen naar het heden. En dat kan vanalles 
zijn, zoals de teams hebben laten zien.

De deelnemende studenten en docenten kwamen van uiteenlopende 
opleidingen: onder andere kunstacademies, bouwkunde, sociologie 
en geschiedenis. Welke lessen zijn volgens jou te trekken uit de 
interdisciplinaire opzet van de Week van het Lege Gebouw?
Nancy van Asseldonk: De diverse sprekers en experts die tijdens 
de Week van het Lege Gebouw langskwamen en een bijdrage 
leverden, gaven inzicht in de complexiteit van de materie. Zo 
complex, dat geen enkele discipline afzonderlijk het probleem op 
kan lossen. Experts en professioals zullen samen moeten wer-
ken. Dat vraagt een brede blik, van zowel studenten als docenten. 
Dat betekent níet dat wij generalisten moeten opleiden of dat er 
eerste een zogenaamd ‘gemeenschappelijke taal’ ontwikkeld moet 
worden. Belangrijk is dat opleidingen studenten enerzijds trainen 
in één discipline, met de daarbij behorende vakspecifieke kennis 
en technieken. Daarnaast moeten we studenten voorbereiden op 
juist dit soort complexe vragen, waarbij relaties gelegd worden 
tussen verschillende disciplines. Dát leer je tijden de Week van het 
Lege Gebouw: samenwerken, het inzetten van de eigen vakkennis/
discipline en gelijktijdig het ontwikkelen van een brede kijk. Behalve 
voor studenten is ook de deelname van docenten waardevol. Zij 
wisselen kennis uit en nemen nieuwe inzichten mee naar de eigen 
opleiding. 

Welke verdere ontwikkeling van de Week van het Lege Gebouw (en 
soortgelijke onderwijsprojecten) zou je graag zien?
Nancy van Asseldonk: Belangrijk is de continuïteit van het project. 
Interdisciplinair werken leer je door oefening. Dat betekent dat 
dit onderdeel moet zijn van het onderwijs, niet incidenteel, maar 
structureel. Dat vraagt echter de nodige flexibiliteit van de oplei-
dingen en misschien ook onderwijsvernieuwing. Volle curricula en 
strakke onderwijsplanningen vormen nu soms een belemmering 
voor deelname. Na drie succesvolle edities van de Week van het 
Lege Gebouw zou ik graag zien dat het project een vaste basis krijgt 
in een aantal verschillende opleidingen, zodat continuïteit en het 
interdisciplinaire karakter bewaard blijven. De Reinwardt Academie 
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heeft enkele jaren geleden haar onderwijsprogramma al zodanig 
aangepast, dat er meer speelruimte is voor dit soort projecten. 
Daarnaast is interdisciplinair werken onderdeel van onze onderwijs-
visie. De praktijk is echter ook dat dit soort onderwijsprojecten vaak 
niet in het regulier onderwijs passen, extra inspanning van docen-
ten en extra budget vragen, et cetera. Dat zal voor de meeste oplei-
dingen niet anders zijn. Dat is een aandachtspunt voor de komende 
jaren, willen we dit soort projecten blijven organiseren.

Hierbij kom ik op het tweede punt. De Week is een initiatief vanuit 
het onderwijs en de overheid. Diverse experts uit het werkveld zijn 
als spreker of adviseur bij de week betrokken. De vraag is of het 
werkveld niet op een andere manier als partner van de Week kan 
optreden, niet alleen leverancier van kennis en expertise, maar ook 
bijdragen aan middelen zoals locatie, ondersteuning bij de orga-
nisatie van de week, financieel, et cetera. Dit om de continuïteit te 
verzekeren. 

Voor de Week van het Lege Gebouw 2015 is de kreet ‘Get Real!’ 
gebruikt. Dit is een knipoog naar Engelse termen als ‘real estate’ en 
‘reality check’. Was vastgoed de rode lijn tijdens deze Week? En tot 
welke confrontaties met de werkelijkheid heeft het project geleid?
Michiel van Iersel: Vastgoed is automatisch een belangrijk on-
derwerp tijdens een Week van het Lege Gebouw, daar ontkom je 
niet aan. Als je nadenkt over herbestemming van leegstand is het 
cruciaal om te weten wie bijvoorbeeld de eigenaar is van het ge-
bouw en de grond waarop het staat. Dan begrijp je opeens dat een 
gebouw steeds vaker eigendom is van een buitenlandse belegger, 
die er niks mee wil doen, of dat de grond van de gemeente is. En 
enig begrip van de ontwikkelingen op de (lokale) vastgoedmarkt is 
ook onmisbaar. Als je gebouw La Cascade bekijkt denk je misschien 
dat er niks mis mee is. Het staat op een goede plek aan de ring, 
verkeert in een goede staat en heeft zeker potentie voor herontwik-
keling. Maar als je dan hoort dat er alleen al in de directe omgeving 
nog tientallen gebouwen leeg staan en er op andere plekken in de 
stad wordt bijgebouwd, snap je opeens dat je de leegstand van La 
Cascade niet in een isolement kan oplossen. 
Dit was denk ik een van de harde lessen van deze Week: dat we 
dweilen met de kraan open. Terwijl wij ons ontfermden over één 
gebouw, blijven tientallen andere gebouwen onopgemerkt. Pas als 
de huurcontracten over een paar jaar aflopen, verschijnen ze in de 
leegstandstatistieken. Dat verklaart ook de houding van de eige-
naar, die ondanks zijn betrokkenheid bij de Week toch te kennen gaf 
dat hij voorlopig geen aanleiding ziet om drastische maatregelen 
te nemen. Leegstand levert hem nu meer op dan de ideeën van de 
studenten, hoe creatief en goed onderbouwd ze ook waren. Dat is 
wel confronterend.

Welke uitspraak of gedachte uit de Week van het Lege Gebouw is je 
het meest bijgebleven?
Michiel van Iersel: De studenten hebben me verrast en geïnspireerd 
met hun mooie en goede ideeën. Een van de groepjes stelde voor 
om een deel van Sloterdijk, waar La Cascade staat, onder water 
te laten lopen. Dat vind ik historisch gezien interessant, omdat 
een groot deel van het gebied eeuwenlang onder water stond als 
uitloper van het IJ. En het heeft ook een actualiteitswaarde, omdat 
het speelt met de stijgende waterspiegel en het idee dat je sommi-
ge plekken terug moet geven aan de natuur om ze weer tot leven te 
wekken. 

‘Zou het niet veel beter voelen 
als je met zo’n pand aan de slag 
gaat, in plaats van het leeg te 
laten staan?’
Een van de studenten, tegen de eigenaar van 

het gebouw tijdens het slotdebat

Fotografie: Liesbeth D
ingem

ans
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Maar los van deze meer utopische plannen van de studenten, denk 
ik dat een lezing van een ambtenaar van de Dienst Ruimtelijke 
Ordening me nog lang zal bijblijven. Hij was te gast om te vertel-
len over de plannen van de gemeente voor de herontwikkeling 
van Sloterdijk en gaf aan dat er eigenlijk geen masterplan of echte 
gebiedsvisie is. Ze willen vooral reageren op plannen van markt-
partijen en die staan door de opleving van de woningmarkt weer in 
de rij om te mogen bouwen. Daarbij stellen ze alleen grenzen aan 
de maximale bouwhoogte. Met bestemmingsplannen zal flexibel 
worden omgegaan. 

Er bestaat binnen de gemeente kennelijk het geloof dat de markt 
wel zal zorgen voor een goede buurt. Immers, zoals de ambtenaar 
aangaf: de bakfietsen komen toch wel. Oftewel, middenklasse 
gezinnen uit de binnenstad vinden het geen probleem om iets 
verder van het centrum te wonen als de huizen maar ruim(er) en 
betaalbaar(der) zijn. Maar of zij ook bereid zijn om op deze plek 
in getransformeerde kantoorgebouwen te wonen, is nog maar de 
vraag. En ook hoe het gebied iets kan betekenen voor de minder 
kapitaalkrachtige bewoners van het nabijgelegen Bos en Lommer 
en Slotermeer.

Terugkijkend op het programma en de uitkomsten, heeft de Week 
aanknopingspunten geboden voor het omgaan met de hardnekkige 
realiteit?
Michiel van Iersel: Ik denk dat het de deelnemers vooral heeft laten 
zien hoe taai deze materie is. Dat je met leuke en goede plannen 
nog niet direct een leegstaand gebouw kan herontwikkelen. In die 
zin was het misschien een ontnuchterende ervaring. Er hangt toch 
een zweem van avonturisme en creativiteit rondom herbestem-
mingsprojecten. Vanuit het idee dat je met een paar kunstenaars 
en tijdelijke horeca de boel weer op gang kan brengen. Maar dat 
is maar op een beperkt aantal plekken mogelijk. Hopelijk heeft de 
Week er in die zin aan bijgedragen dat er meer begrip komt voor 
de complexiteit van de leegstandsopgave. De miljoenen vierkante 
meters lege kantoorruimte is misschien een onoplosbaar probleem, 
tenzij we ze deels durven te slopen of koppelen aan andere grote 
maatschappelijke problemen, van de vluchtelingencrisis of de wo-
ningnood onder studenten en starters.

Op welke aspecten kan de Week van het Lege Gebouw nog meer 
aandacht vestigen zodat de nieuwe generatie ruimtemakers grip 
kan krijgen op de uitdagingen die voor ons liggen?
Michiel van Iersel: Het lijkt me goed om enerzijds nog beter zicht te 
krijgen op de financiële en juridische aspecten van leegstaand. Mis-
schien niet het meest sexy aspect ervan, maar wel van essentieel 
belang om de aard en omvang van het probleem beter te kunnen 
begrijpen. Verder is het volgens mij verstandig om minder vanuit 
gebouwen en plekken te denken, maar meer vanuit grotere trends 
en ontwikkelingen in de stad en de rest van de wereld. Zo voorkom 
je dat er teveel nadruk komt te liggen op functies die dichtbij stu-
denten liggen, zoals studentenhuisvesting of ruimte voor start-ups. 
Zeker in een stad als Amsterdam is er al veel aandacht voor derge-
lijke functies, terwijl betaalbare huisvesting voor bijvoorbeeld lager 
geschoolden en publieke voorzieningen langzaam verdwijnen.
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Casus voor de vierde Week van het Lege Gebouw is de in 1903 opgeleverde Energiecentrale Oost, gelegen aan de Hoogte Kadijk 400 te Amsterdam.  
De ontwikkeling van nieuwe technieken leidde ertoe dat dit gebouw zijn oorspronkelijke functie grotendeels heeft verloren. De vraag waar we nu voor 
staan is hoe dit gebouw opnieuw energie kan opwekken, en daarmee een vliegwiel kan zijn in de NEXT Economy en daarmee in de ontwikkeling van zijn 
omgeving. Foto: Antonio Granata.

Week van het  
Lege Gebouw 2016 
Duurzaamheid  
als driver of change
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Week van het Lege Gebouw 2016 

Frank Suurenbroek, Elsbeth van Battum, Natasja Hogen en 
Abram de Boer

Zoals bij iedere editie van de Week van het 
Lege Gebouw stellen we ons in 2016 de vraag 
welke arrangementen en interventies het lege 
gebouw opnieuw toekomstbestendig maken. De 
‘bouwstenen’ voor herontwikkeling liggen in een 
combinatie van de context van het gebouw, haar 
ontwikkelingsgeschiedenis en in de architectuur en 
het DNA van het gebouw. In de Week van het Lege 
Gebouw 2016 zoeken we daarnaast nadrukkelijk 
ook de vraag op welke innovatieve ‘bouwstenen’ 
de hedendaagse technologische ontwikkelingen 
en klimatologische uitdagingen bieden bij de 
herontwikkeling van het lege gebouw. In aansluiting 
op Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 
duiden we deze ontwikkeling samen aan als de 
NEXT Economy.

Achtergrond
De ontwikkelingen komen voor een groot deel voort uit de tran-
sities die zich in onze mondiale context voltrekken. De mondiale 
bevolkingsgroei, verstedelijking en schuivende geopolitieke 
verhoudingen leiden tot nieuwe uitdagingen voor de West-Euro-
pese stad, niet in het minst op economisch-klimatologisch vlak. De 
bevolkingsgroei zet de continuïteit en beschikbaarheid van onder 
andere land, energie, grondstoffen en voedsel onder druk. Geopo-
litieke transities noodzaken om haar competiviteit te versterken. De 
basisstructuur van de stad moet een omslag maken van een indus-
triële lineaire wijze van produceren en consumeren, naar een duur-
zamere praktijk waarin circulariteit centraal staat en hernieuwbare 
bronnen de norm zijn. De stad moet ook de relatie hernemen met 
het ommeland om te voorzien in (een deel van) de basisbehoeften 
van energie en voedsel. En de stad moet werken aan de versterking 
van de veerkracht van de sociale en economische basis. 

Bouwstenen voor herontwikkeling
We staan nog maar aan het begin om te leren ontdekken welke 
‘bouwstenen’ deze ontwikkelingen concreet bieden voor de aanpak, 
het herontwerp en de ontwikkelstrategie van het lege gebouw. 
Graag doen we vast een eerste voorzet: 
-  Er is brede politieke en maatschappelijke aandacht voor de ver-

duurzaming van bestaand vastgoed. Hierdoor ontstaan nieuwe 
(her)ontwerptechnieken, materiaaltoepassingen en financiële 
arrangementen. Zijn deze als aanjager inzetbaar bij de herontwik-
keling van bestaand cultuurhistorisch waardevol erfgoed?

-  De competiviteit van een stad in een geglobaliseerde wereld 
hangt straks mogelijk samen met de mate waarin de stad in 
staat is om (ten dele) autonoom te functioneren. ‘Van onderop’ 
ontstaan al nieuwe regionale netwerken, rondom bijvoorbeeld 
voedsel en energie. Hoe kan hiervan gebruik worden gemaakt 
bij de herontwikkeling? Kan de herontwikkeling van het gebouw 
aantakken op deze nieuwe netwerken, of als vliegwiel hiervoor 
functioneren? 

-  Het zogenaamde circulaire denken is sterk in opkomst. Wat biedt 
deze invalshoek voor meerwaarde in de herontwikkeling? Stel dat 
we het gebouw als lokale grondstoffenbank beschouwen, welke 
ontwikkelmogelijkheden komen dan in beeld?

-  Er ontstaan nieuwe functies die mogelijk tot nieuwe perspectie-
ven en strategieën op de herprogrammering leiden. Voorbeelden 
van nieuwe functies zijn makerspaces, 3D printshops, gestapelde 
stadslandbouw, solarfarms et cetera. 

Duurzaamheid wordt een driver of change in onze stadsontwikke-
ling. Hierdoor ontstaan voor de herontwikkeling van een gebouw 
- en zijn omgeving - additionele manieren van financieren, concep-
tualiseren, programmeren en aanvullende handvatten voor her-
ontwerp. Deze komen niet in de plaats van de bestaande wijze van 
herontwikkeling, maar zijn een hedendaagse uitbreiding daarop. 
In de Week van het Lege Gebouw 2016 hopen we te ontdekken tot 
welk nieuw en hopelijk rijker handelingsrepertoire dit kan leiden.

Week van het  
Lege Gebouw 2016 
Duurzaamheid  
als driver of change
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