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Summary 
 
With approximately 7 million square meters of leasable area, almost 15% of the office space in the 
Netherlands is vacant. These square meters became vacant because of demographic developments 
such as ‘the new work’, decline of labor force and ‘globalization’. For this reason, a lot of attention  
has already been paid to solve this problem. For example, many professionals, agencies and 
graduates gave their opinion or solution. Thereby, they focused on identifying the opportunities and 
obstacles to transform a vacant office building into dwellings. This was mainly referred to the 
situation in ‘de Randstad’. However, vacancy of office buildings also occurs in Brabant (the Southern 
part of the Netherlands), where until now the transformation opportunities remained 
underexposed. Thus, this research attempts to address the vacancy and possibility of transformation 
into dwellings for the two cities Breda and Eindhoven. To gather this information the upcoming 
purpose has been formulated: 
  
 
 
 
 
To achieve this total overview, the research process was performed gradually. Thereby, literature 
such as relevant scientific articles, books and magazines were gathered by ‘Web of Science’, the 
University of Technology Eindhoven catalog and several databases of Dutch universities. In addition, 
the vacant office buildings have been visualized by the use of databases of the two municipalities, 
‘RealNext’, ‘Funda in Business’, contact with brokers and field research on site. 
 
The first step of the research included the manufacturing of two tests: the ‘vacancy test’ and the 
‘transformation test’. Based on the literature the building and location characteristics with effect on 
vacancy or the transformation potential are determined. Through tests on veto and gradual criteria 
the vacant office buildings are rated by degree of vacancy and ability to transform. 
 
Subsequently, the supply of vacant office buildings in Breda and Eindhoven has been illustrated. 
According to various publications on the office market of Breda, an amount of 114 offices are facing 
a vacancy surface of 109.000 square meters, by a total office stock of 690.000 square meters. 
Nevertheless, research at the municipality, contact with various brokers and on-site field research 
revealed that in Breda there is an actual vacancy in 43 offices, consisting of only 65.510 vacant 
square meters. The difference can be explained by listed vacant office buildings which in reality are 
still in use (38), have not yet been realized (10), are part of industry (7) or otherwise do not meet the 
requirements (16). In Eindhoven 82 office buildings are considered as vacant. These buildings 
represent a vacancy of 126.988 within 1.395.000 square meters of the total office stock. This is less 
than the 233.700 square meters spread over 186 offices, indicated in the publications. 
 
After performing the first test, the vacancy test, 14 vacant office buildings in Breda appeared to be 
‘suitable as an office’, in Eindhoven this amount is 17. Expressed in floor area, this is respectively 
25.085 and 32.166 square meters. With the positive expectations these ‘promising’ offices will not 
be a problem in the office market and thus it is not logical and desirable to extract them out of the 
office market.  
On the other hand, in Breda and Eindhoven 8 and 21 office buildings are structural vacant and 
moreover 21 and 44 vacant offices have a risk of structural vacancy. These last two types of vacancy 
can be seen as a problem in the office market and will therefore be mentioned as ‘problematic 
vacancy’. The total floor area of these problematic vacancy in Breda and Eindhoven consists of 
respectively 40.425 and 184.822 square meters. Comparing these figures to the total office stock, 6% 
in Breda and 13% in Eindhoven is labeled as problematic vacancy.  

In order to determine which vacant office buildings in Brabant will be appropriate to 
transform into a residential function, the characteristics and environmental factors that affect 
the ability to transform vacant office buildings in Brabant will be made clear. 
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Independent of the vacancy test, the vacant offices in Breda and Eindhoven have also been tested 
on the ability to transform into dwellings. Based on this test it became clear which office buildings 
will meet the requirements to make a transformation into dwellings possible. Therefore, in this test 
veto and gradual criteria are used as well. 
Regarding the veto criteria, in Breda there have been shown 21 office buildings which are not 
transformable. Three of the 22 remaining offices appear to be directly suitable for transformation 
and 19 will be after some (slight) measures. In order to perform the gradual test, it is assumed that 
these measurements will be applied. If so, 22 office buildings result to be ‘able to transform into 
dwellings’. These office buildings suitable for transformation into dwellings are commonly located at 
the inner city of Breda.  
In the case of Eindhoven, the transformation test shows that 46 vacant office buildings will not meet 
the requirements on the aspect of transformation. After applying (slight) measurements, 27 offices 
in Eindhoven could be suitable to transform. Just 9 office buildings are currently ready for 
transformation. For the test on gradual criteria, it is also assumed that the measurements took place 
for the offices in Eindhoven. This test has shown that besides the 46 offices unsuitable for 
transformation into dwellings, there are 4 offices with limited ability to transform. Finally, a number 
of 32 offices appears to be ‘able to transform into dwellings’. Similar to the case of Breda, the offices 
suitable for transformation into dwellings are commonly located in the inner city of Eindhoven.   
 
The two previously described tests have been illustrated the supply of vacant office buildings in 
Breda and Eindhoven. Though, to determine the transformation potential of an office building the 
demand of housing needs to be declared as well. Namely, a transformation is only useful if there is a 
demand for a residential function. In addition to previous analysis, the demand of housing in Breda 
and Eindhoven is illustrated. In both cities there is the expectation that both population and number 
of households will increase until 2030. The associated demand of housing can be divided in 3 groups: 
‘students’, ‘starters’ and ‘movers’. In Eindhoven there is also a special group: ‘International 
knowledge workers’ (IKW’ers), which have a foreign nationality. 
In Breda and Eindhoven there is mainly a demand for student units and dwellings for starters. In 
addition, the desires for a new dwelling for students, starters and IKW’ers are focused on a location 
in the inner city with a short distance to facilities. Hence, these groups orientate themselves on 
apartments, studios or student rooms. 
 
After declaring all independent steps, it is possible to link them. This implies that ‘promising’ offices 
as well as offices inappropriate for transformation or housing requirements, are not desirable to 
transform. Thus, offices with potential to transform will remain. As a result, 9 and 17 office buildings 
in Breda and Eindhoven have the potential to be withdrawn from the office market and 
consequently meet the current housing requirements by performing a transformation. The 
transformation of these vacant office buildings will lead to the extraction of 15.625 and 40.160 
square meters out of the office market in respectively Breda and Eindhoven. According to these 
figures, the ultimate conclusion implies that: 
 
 
 
 
 
 
 
Based on this research the transformation process could be started for each of the 26 vacant offices 
with transformation ability. Therefore, a more detailed research on physical, financial, juridical and 
willingness aspects should be performed for each transformation project separately. 

  

“Although transformation of problematic vacancy is with respectively 30% and 26% of the 
cases not thé solution to the vacancy problem, this approach certainly has potential to 
contribute to the reduction of the vacancy rate. Furthermore,  with these percentages 
transformation certainly contributes to the providing of new dwellings. 
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HOOFDSTUK 1: Inleiding  

1.1  Aanleiding 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is tweeledig: aan de ene kant bestaat er een grote vraag naar 
betaalbare woningen. Anderzijds kampt Nederland in toenemende mate met (structureel) 
leegstaande kantoorgebouwen.  
 
1.1.1 ‘Vraag vanuit de woningmarkt’ 
Uit cijfers van het CBS (2010) blijkt dat er tot circa 2030 sprake is van een bevolkingstoename. Na 
2030 wordt een (lichte) daling in de bevolkingsomvang verwacht. Tevens blijkt uit de nieuwe 
huishoudensprognose van het CBS (2011) dat het aantal huishoudens in Nederland naar verwachting 
nog met een miljoen groeit, tot een maximum van 8,5 miljoen rond 2045. Deze groei wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens (Van Duin & 
Stoeldraijer/CBS, 2011). 
Verder is als gevolg van de financiële en economische crisis de markt voor koopwoningen tot 
stilstand gekomen. Versneld door deze crises is de woonbehoefte binnen Nederland aan verandering 
onderhevig. Door de stagnatie op de koopwoningmarkt vindt een verschuiving plaats naar de markt 
voor huurwoningen. Immers, mede door strengere eisen van financiële instellingen aan 
woningzoekenden, is het voor een groot deel onmogelijk geworden de benodigde financiën voor een 
koopwoning vrij te maken.  
Dit betreft vooral alleenstaande jongeren tussen de 25 en 35 jaar. Zij zijn te kort werkzaam om 
startkapitaal te hebben opgebouwd en op zichzelf verdienen ze te weinig om aan de financiële eisen 
te voldoen. Ondanks dat de sociale huurwoningmarkt hierin zou moeten te voorzien, ontstaan hier 
lange wachtlijsten. Een alternatief is een middeldure huurwoning in de ‘vrije sector’. Echter, in dit 
segment treedt een mismatch op tussen vraag en aanbod (DTZ, 2011). Deze woonsector bestaat met 
circa 230.000 woningen, ten opzichte van 2,8 miljoen sociale huurwoningen en circa 4 miljoen 
koopwoningen, namelijk slechts uit een klein deel van de woningmarkt (IVBN, 2011). 
 
Op basis van deze situatie onderstrepen Elco Brinkman (Bouwend Nederland) en Ger Hukker (NVM) 
de noodzaak tot realisatie van huurwoningen in het middensegment, met huren tussen € 650 en  
€ 950 per maand (Eindhovens Dagblad, 2011). Aanvullend blijkt uit ‘Zekerheid gezocht’ (DTZ, 2011) 
dat de markt voor woningbeleggingen groeit. Vooral de vraag naar huurwoningen in het segment € 
650 tot € 1.000 is groot en de leegstand beperkt, waardoor investeringen in dit segment als vrijwel 
risicoloos worden gezien (DTZ, 2011). Uit de publicatie ‘IVBN visie op de huurwoningenmarkt’ (IVBN, 
2011) blijkt eveneens dat institutionele beleggers een grotere rol willen gaan spelen op de vrije 
sector huurmarkt. Ze vinden dat deze huurmarkt een duidelijke potentie heeft om een aanzienlijk 
grotere markt te worden. Daarbij geniet vooral de prijscategorie van €650 tot € 1.000 belangstelling 
van beleggers. Volgens de visie van IVBN staan beleggers klaar om te investeren in de vrije 
huursector en hebben ze hier ook de middelen voor. Dit kan leiden tot een verhoging van de 
nieuwbouwproductie van beleggers van de huidige 2.000 naar circa 5.000 tot 10.000 huurwoningen 
per jaar (Jagersma, H. in Naar een vrije sector huurmarkt, 2011).  
 
Om als vastgoedbelegger/-ontwikkelaar dit aanbod van vrije sector huurwoningen te verhogen, 
moeten er  locaties beschikbaar komen met reële grondprijzen die passen bij de voorwaarden die ze 
moeten hanteren. Verder zouden nieuwbouwlocaties, bij voorkeur in de bebouwde omgeving, 
ruimte moeten bieden aan nieuwbouw van deze vrije sector huurwoningen. Dit laatste is een lastige 
opgave aangezien er weinig grondposities in de bebouwde omgeving voorhanden zijn. 
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1.1.2 Leegstand van kantoorgebouwen 
Leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt is al enige tijd een actueel onderwerp. Mede door 
demografische ontwikkelingen als ‘het nieuwe werken’, afname van de beroepsbevolking en 
‘globalisering’ kampt Nederland vandaag de dag met een groot aantal leegstaande 
kantoorgebouwen (Stroink, 2011). Volgens de grootste bedrijfsmakelaar van Nederland, DTZ 
Zadelhoff, staat bijna 15% (circa 7 miljoen m2) van de kantoorruimtes leeg. De verwachting is daarbij 
dat een groot deel nooit meer als kantoor gebruikt zal worden en dus structureel leeg komt te staan 
(DTZ, 2012). 
Dientengevolge is tijdens de voorbereidingsfase van dit onderzoek veelvuldig media aandacht 
besteed aan de leegstand van kantoorgebouwen. Zo heeft actualiteitenprogramma ‘Nieuwsuur’ hier 
een uitzending aan besteed (12 augustus 2011) en is vanaf januari 2012 ‘De Slag om Nederland’ op 
‘Nederland 2’ te zien.  
Naast deze maatschappelijke aandacht hebben vele professionals, instanties, afstudeerders en 
andere betrokkenen hier al een zienswijze of oplossingsrichting voor gegeven. De focus lag daarbij 
op het in kaart brengen van algehele mogelijkheden en belemmeringen die tot transformatie van 
leegstaande kantoorgebouwen kunnen leiden. Dit heeft o.a. geresulteerd in diverse ‘transformatie 
instrumenten’ (Geraedts & Van Der Voordt, 2000, 2003; Hek, 2004; Bijleveld, 2007), meerdere 
overzichten van invloedsfactoren op o.a. structurele leegstand en transformatiegeschiktheid 
(Remøy, Koppels, De Jonge, 2007, 2009) en een concreet inzicht in de transformatiepotentie van 
leegstaande kantoorgebouwen in steden in de Randstad (Muller, 2008; Eerenberg, 2011; Vlaming, 
2010). 
 
Zoals hierboven blijkt, is een van de mogelijke oplossingen voor structureel leegstaande 
kantoorgebouwen het transformeren naar een andere functie. Daarbij komt in de diverse 
informatiebronnen vooral wonen als nieuwe functie naar voren.  
Verder wordt in de beschikbare literatuur voornamelijk verwezen naar de Randstad en in het 
bijzonder Amsterdam, als het gaat om leegstand van kantoren. Maar niet alleen daar treedt 
leegstand op, de kantorenleegstand is van toepassing op heel Nederland. Deze overige regio’s zijn 
tot op heden nog onderbelicht gebleven. Zo ook de leegstand in de provincie Brabant, die alleen al in 
de vier grote steden ruim 500.000 m2 Verhuurbaar Vloer Oppervlak (VVO) bedraagt. Dit terwijl de 
‘Brabantse stedenrij’ na de Randstad geldt als belangrijkste stedelijke zone in Nederland (FGHBank, 
2011). 
Vanuit dit oogpunt is het interessant te kijken hoe de kantorenmarkt in Brabant ervoor staat. In 
aanvulling daarop kan een koppeling worden gemaakt tussen de leegstandsproblematiek in de 
kantorenmarkt en huidige situatie op de Brabantse woningmarkt. Is in Brabant ook sprake van hoge 
percentages (structurele) leegstand bij kantoorgebouwen? En zijn deze transformeerbaar naar de 
woningvraag van woningbehoevenden? 
 
In aanvulling op het bovenstaande zou transformatie van structureel leegstaande kantoorgebouwen  
een kans kunnen zijn voor beleggers/ontwikkelaars om posities te verwerven waar invulling kan 
worden gegeven aan de  woonbehoefte in Brabant. 
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1.2  Relevantie en motivatie 

1.2.1 Relevantie 
Gekeken naar het toenemend aantal artikelen en publicaties met betrekking tot leegstand van 
kantoorgebouwen, komt er vanuit de maatschappij steeds meer aandacht voor dit onderwerp. 
Daarmee wordt duidelijk dat het een actueel en relevant onderwerp in de vastgoedsector is. Niet 
geheel verwonderlijk als wordt gekeken naar de invloed van leegstaande gebouwen. Naast het 
negatieve imago voor het gebouw zelf, kan leegstand een negatieve uitstraling voor het omliggende 
gebied met zich meebrengen. Gevolg is dat weinig organisaties of woningzoekenden zich in deze 
omgeving willen vestigen, waardoor zowel de waarde van het betreffende gebouw als dat van het 
vastgoed in de directe omgeving vermindert. 
Als gevolg hiervan betreft de leegstand van kantoorgebouwen tevens een financieel karakter: 
doordat verwachte inkomsten uitblijven krijgen eigenaren en beleggers in steeds grotere mate te 
maken met verlies. De eigenaar of belegger ziet dit verlies niet graag onder ogen en handhaaft 
doorgaans de oorspronkelijke financiële waarde in de boeken, terwijl de reële waarde stukken lager 
ligt. Mede door het niet afwaarderen van leegstaande panden wordt een ‘leegstands luchtbel’ 
gecreëerd. Bij niet ingrijpen in deze alsmaar toenemende leegstand, zou ook deze ‘luchtbel’ kunnen 
klappen en belanden we in een volgende crisis (Norbert ter Mors, in Nieuwsuur 12 augustus, 2011). 
Grote aandacht is daarom gewenst naar het (haalbaar) onttrekken van deze leegstaande 
kantoorgebouwen aan de markt. Daarbij wordt vooral gedacht aan sloop en nieuwbouw, maar juist 
transformatie kan ervoor zorgen dat het gebouw zonder complete kapitaalvernietiging in de 
toekomst toch weer inkomsten genereert. Verder wordt bij transformatie op een duurzame manier 
gebruik gemaakt van bestaande gebouwonderdelen, met minder afvalstoffen als gevolg.  

1.2.2 Motivatie 
De tendens in de vastgoedsector begint steeds meer te verschuiven van nieuwbouwontwikkeling op 
‘uitleglocaties’ naar vervanging, verbetering of herbestemming van het bestaande (binnenstedelijke) 
aanbod gebouwen. De verwachting is dat deze veranderende tendens zich doorzet en zo de focus 
binnen de vastgoedwereld verandert. Er zal meer aandacht komen voor de aanpak van bestaand 
vastgoed t.o.v. de nieuwbouwontwikkeling zoals van voor de crises.  
Daarop aansluitend is transformatie een ‘hot’ item geworden. Transformatie van een 
(kantoor)gebouw zou kunnen leiden tot diverse nieuwe functies zoals: wonen, onderwijs, zorg, 
retail, leisure of cultuur. Echter, vanwege de omvangrijke behoefte gaat dit onderzoek voornamelijk 
in op de functie wonen. Met de problematiek op de huidige Nederlandse woningmarkt in het 
achterhoofd, liggen er kansen en mogelijkheden om middels transformatie bij te dragen aan een 
gezonde woningmarkt. 
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1.3  Probleemanalyse 

1.3.1  Probleemstelling 
Zoals in de aanleiding vermeld, is er in Nederland een mismatch gebleken tussen vraag naar 
woningen in het middensegment en het aanbod hiervan. Het is daarbij onduidelijk wat de 
woonbehoefte is binnen de Brabantse woningmarkt en of deze situatie ook daar optreedt.  
Daartegenover is er leegstand van kantoorgebouwen, die naar verwachting nooit meer als kantoor 
gebruikt zullen worden. Om na te gaan of leegstaande kantoorgebouwen in Breda en Eindhoven een 
kans kunnen bieden voor de realisatie van de woonbehoefte, dienen fysieke aspecten als gebouw- 
kenmerken en omgevingsfactoren onderzocht te worden. Daartoe is de volgende probleemstelling 
opgesteld: 
 
 
 
 
 

1.3.2 Onderzoeksvragen 
Teneinde een volledig antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn diverse deelvragen 
gesteld. De deelvragen zijn onderverdeeld in meerdere categorieën: 
 
Theoretisch kader: 

1. Hoe wordt leegstand getypeerd? 
2. Welke locatie- en gebouwkenmerken hebben invloed op de structurele leegstand van 

kantoorgebouwen?  
3. Wanneer valt een leegstaand kantoorgebouw in de categorie ‘structurele leegstand’? 
4. Welke locatie- en gebouweigenschappen hebben invloed op de transformatiegeschiktheid? 
5. Wanneer is een kantoorgebouw geschikt om te transformeren? 
6. Wat zijn bij reeds gerealiseerde transformatieprojecten succesfactoren en belemmeringen 

gebleken? 
 

Kantorenmarkt Brabant: 
7. Hoe ziet de kantorenmarkt in Brabant eruit en wat zijn de toekomstverwachtingen? 
8. Welke kantoorgebouwen in Brabant staan leeg? 
9. Wat zijn de locatie- en gebouwkenmerken van de leegstaande kantoorgebouwen in 

Brabant? 
10. Welke kantoorgebouwen in Brabant staan structureel leeg of hebben die verwachting in de 

(nabije) toekomst?  
 

Woningmarkt Brabant: 
11. Hoe ziet de woningmarkt in Brabant eruit en wat zijn de toekomstverwachtingen? 
12. Waaruit bestaat de woonbehoefte in Brabant? 
13. Welke doelgroepen vertegenwoordigen deze woonbehoefte? 
14. Wat zijn de woonwensen van deze doelgroepen? 

 
Transformatiepotentie: 

15. Welke leegstaande kantoorgebouwen zijn geschikt om te transformeren naar woningen? 
16. Welke te transformeren kantoorgebouwen voldoen aan de woonwensen van 

woningzoekende doelgroepen? 

Welke (structureel) leegstaande kantoorgebouwen in Breda en Eindhoven zijn op fysiek niveau 
geschikt om getransformeerd te worden naar woningen om zodoende invulling te kunnen 
geven aan de  woonbehoefte in Brabant? 
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1.4  Doel van het onderzoek 

1.4.1 Doelstelling 
De uitvoering van dit onderzoek heeft meerdere doelen. Op de eerste plaats het  ondersteunen van 
beleggers / eigenaren, ontwikkelaars, gemeenten en andere actoren in Brabant, bij de analyse naar 
potentiële transformatieprojecten. Aanvullend is het de intentie dat dit onderzoek een bijdrage 
levert aan de kennis op het gebied van transformatie. Deze kennis kan leiden tot de doorbreking van 
de onbekendheid met de ondoorzichtige markt van transformatie van (kantoor)gebouwen. Derhalve 
heeft transformatie de potentie om komende jaren in toenemende mate te worden toegepast . 
Hiermee draagt dit onderzoek bij aan de maatschappelijke aandacht voor de kantorenleegstand. 
 
In meer concrete zin is het doel van dit onderzoek om de kenmerken van een kantoorgebouw en zijn 
directe omgeving in kaart te brengen. Op basis van deze fysieke kenmerken kan worden bepaald of 
het gebouw in aanmerking komt voor transformatie. Immers, indien een (kantoor)gebouw fysiek 
niet transformeerbaar blijkt, zijn overige aspecten als ‘juridische en financiële haalbaarheid’ en 
‘bereidheid betrokken partijen’ niet langer van belang. 
 
Aangezien transformatie alleen zin heeft als er vraag is naar de nieuwe functie (woning) (Geraedts & 
Van der Voordt, 2007), zal aanvullend de woningmarkt in Brabant worden geanalyseerd. Op basis 
van de fysieke kenmerken en woningmarktanalyse worden kantoorgebouwen met de potentie tot 
transformatie naar een woonfunctie in kaart gebracht. 
 
Desondanks richt dit onderzoek zich niet hoofdzakelijk op het oplossen van het leegstandsprobleem 
op de kantorenmarkt. Het onderzoek zal daarentegen inspelen op potentiële verwervingsposities die 
voorzien in de woonbehoefte.  
 
Op basis van de bovenstaande beschrijving kan de volgende doelstelling voor dit onderzoek worden 
geformuleerd: 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 Eindproduct 
Om invulling te geven aan de voorgaand geformuleerde doelstelling zullen diverse producten 
worden gerealiseerd, waaronder: 
 
Overzichten van invloedskenmerken op de structurele leegstand en geschiktheid tot transformatie 
van een kantoorgebouw, daadwerkelijke leegstand in Brabant, woonbehoefte in Brabant en 
transformatiepotentie van de leegstaande kantoren. Met daarbij als eindproduct een overzicht van 
daadwerkelijk leegstaande kantoorgebouwen in Brabant die geschikt zijn voor transformatie naar 
woningen.  

In kaart brengen van kantoorkenmerken en omgevingsfactoren die invloed hebben op de 
transformeerbaarheid van leegstaande kantoorgebouwen, om zodoende inzichtelijk te maken 
welke leegstaande kantoorgebouwen in Brabant geschikt zijn om te transformeren naar een 
woonfunctie. 
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1.5  Afbakening 
 
Bij analyse van een kantorenmarkt is het niet verstandig om te spreken over een internationale of 
nationale markt. Het is beter om te focussen op de lokale of regionale markt en marktsegmenten 
(Remøy, Koppels & De Jonge, 2009). In combinatie met de onderzoekstijd is daarom gekozen het 
onderzoeksgebied Brabant verder in te kaderen tot de steden Breda en Eindhoven. Omdat de groei 
van de kantorenmarkt in Tilburg de afgelopen jaren is achtergebleven bij vergelijkbare steden, ligt de 
focus in deze stad niet bij het onttrekken van de leegstand, maar op het verbeteren van de 
marktpositie als kantorenstad (Jones Lang LaSalle, 2011). Zodoende treedt in Tilburg een ander 
mechanisme op, waarmee dit onderzoek voor Tilburg van minder belang is. Voor de uitvoering van 
dit onderzoek bleek weinig animo te zijn vanuit betrokken partijen in de kantorenmarkt van ’s-
Hertogenbosch.   
Tevens gelden Breda en Eindhoven als de grootste en belangrijkste kantoorsteden van 
respectievelijk West- en Oost-Brabant. 
 
Voor de analyse in dit onderzoek worden kantoorgebouwen met een metrage onder de 500 m2 VVO 
buiten beschouwing gelaten. Hier is voor gekozen omdat volgens diverse onderzoekers (Remøy et 
al., 2007) transformatie naast oppervlaktekosten ook standaardkosten heeft, die de financiële 
haalbaarheid van de transformatie van een kantoorgebouw met een klein metrage moeilijk maakt.  
 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van eerder verschenen literatuur aangaande het onderwerp 
transformatie. Op basis van deze literatuur is een wegingsfactor bepaald ten aanzien van de mate 
van invloed op leegstand / transformatiepotentie. Om deze reden mag op basis van de resultaten 
geen uitspraak worden gedaan over de invloed per kenmerk, maar dit valt dan ook buiten het doel 
van dit onderzoek. 
 
Het in kaart brengen van de actuele daadwerkelijke leegstand is praktisch onmogelijk. Vanwege de 
werking van de markt zullen gedurende het onderzoeksproces diverse kantoortransacties 
plaatsvinden. Het is mogelijk dat om die reden een leegstaand kantoorgebouw inmiddels in gebruik 
is, of een extra kantoorgebouw leeg komt te staan. Om de leegstand voor dit onderzoek in kaart te 
brengen is daarom uitgegaan van de peildatum 1 maart 2012. 
Verder wordt de daadwerkelijke leegstand zo goed mogelijk in kaart gebracht. Echter, dit onderzoek 
is afhankelijk van beschikbare bronnen. Op basis daarvan zullen de aangegeven bronnen als 
uitgangspunt gelden voor de daadwerkelijke leegstand in dit onderzoek. 
 
Tenslotte wordt er in dit onderzoek vanuit gegaan dat de realisatie van een grondgebonden woning 
niet mogelijk is in een voormalig kantoorgebouw. Leegstaande kantoorgebouwen in dit onderzoek 
kunnen zodoende alleen voorzien in een ‘meergezins’ woonvorm zoals appartementen of studio’s. 
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1.6  Onderzoeksopzet 

1.6.1 Stappenplan 
 

Figuur 1.1: Stappenplan 
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1.6.2 Onderzoeksmethode 
Zoals bij de onderzoeksvragen al duidelijk werd, is het onderzoek opgebouwd uit meerdere fasen. 
Voorgaand stappenplan in figuur 1.1 geeft aan hoe het onderzoek zal verlopen. Hieronder volgt een 
beknopte schriftelijke toelichting en hoofdstukverwijzing: 
Het onderzoek is onderverdeeld in drie delen. Deze zijn in het stappenplan aangegeven met  
‘Romeinse cijfers’. I) Een literatuurstudie dient als theoretisch kader waarnaar de praktische invulling 
van dit onderzoek zal verwijzen. II) Het in kaart brengen van de kantorenmarkt in Breda en 
Eindhoven vormt de input van de onderzoekseenheid: ‘leegstaande kantoorgebouwen in Breda en 
Eindhoven’. III) Een analyse van de woningmarkt in Breda en Eindhoven toont de woonbehoefte, die 
als input geldt voor de nieuwe woonfuncties na de transformatie.   
 
Het theoretisch kader wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2 en bevat de volgende stappen: 
1) Als eerste zal er een literatuurstudie plaatsvinden naar de onderwerpen leegstand en 
transformatie op de kantorenmarkt. Dit vormt het uitgangspunt voor het onderzoek. 
2) Om de literatuur te ondersteunen vanuit de praktijk wordt via projectanalyse aangegeven wat de 
succes- en faalfactoren zijn geweest bij reeds gerealiseerde transformatieprojecten. 
3) en 4) Naar aanleiding van de bevindingen uit stap 1 en 2 zal een overzicht van locatie- en 
gebouwkenmerken met hun mate van invloed op structurele leegstand en geschiktheid tot 
transformatie worden gepresenteerd. 
 
Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de kantorenmarkten van Breda en Eindhoven in kaart gebracht. 
Voor stap 5) worden daarbij aspecten als totale omvang, leegstand en toekomst verwachting per 
stad geanalyseerd en gepresenteerd.   
6) Nadat de markt in kaart is gebracht is het van belang vast te stellen welke kantoorgebouwen in 
Breda en Eindhoven met leegstand kampen. Deze worden samengebracht in een totaaloverzicht 
welke zal dienen als data-input voor het vervolg van het onderzoek. In deze stap zal naast 
‘deskresearch’ onderzoek op locatie plaatsvinden. 
7) In aanvulling op de vorige stap zullen per leegstaand kantoorgebouw de locatie- en 
gebouwkenmerken worden vastgelegd. 
8) Uiteindelijk worden de kantoorgebouwen uit stap 6 getoetst op mate van leegstand. Dit gebeurt 
op basis van de locatie- en gebouwkenmerken in stap 3 en 7. Dit levert een overzicht van de 
leegstandskantoren naar leegstandsvorm en geldt als output van hoofdstuk 3. 
 
9) Om na te gaan of een kantoorgebouw geschikt is voor transformatie naar een woonfunctie, is 
getoetst op mate van transformeerbaarheid. Deze toets wordt onafhankelijk van de leegstandsvorm 
uitgevoerd en er wordt eveneens uitgegaan van de kantoorgebouwen uit stap 6 en de locatie- en 
gebouweigenschappen van stap 4 en 7. De resultaten zijn verwerkt in hoofdstuk 4. 
 
10) In hoofdstuk 5 zal een analyse van de huidige woningmarkt in Breda en Eindhoven uitwijzen hoe 
deze is opgebouwd. Aanvullend worden de toekomstige ontwikkelingen en bijbehorende gevolgen 
voor de woningmarkt bepaald. Evenals in stap 5 zal hier per stad een cijfermatig overzicht worden 
gepresenteerd van bepalende aspecten als woningaanbod, bevolkingsomvang en 
toekomstverwachting. 
11) en 12) Het vervolg op de analyse van de woningmarkt is het in kaart brengen van de 
woonbehoefte en bijpassende woonwensen in Brabant. Deze woonwensen worden uitgesplitst naar  
woningzoekende doelgroepen. 
 
13) Hoofdstuk 6 vormt de kern van het onderzoek en is tevens de laatste stap. Hierin worden de 
resultaten uit de voorgaande stappen aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling leidt tot een 
totaaloverzicht van leegstaande kantoren die zowel op basis van de literatuur als de woonbehoefte 
geschikt zijn om te transformeren naar een woonfunctie. 
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1.6.3 Dataverzameling en –verwerking 
 
Literatuur 
Om de vragen in het theoretisch gedeelte te kunnen beantwoorden, zijn diverse relevante 
wetenschappelijke artikelen, boeken en magazines geraadpleegd. Voor het vinden van deze 
literatuur is voornamelijk gebruik gemaakt van de zoekmachine ‘Web of Science’, de catalogus 
binnen de Technische Universiteit Eindhoven en online databases van overige Nederlandse 
universiteiten. 
 
Databases 
De onderzoekseenheid, leegstaande kantoorgebouwen in Breda en Eindhoven, is in kaart gebracht 
middels gebruik van diverse databases. Aan de hand van de databases van de gemeenten, ‘RealNext’ 
en ‘Funda in Business’ is bepaald welke kantoorgebouwen in Breda en Eindhoven daadwerkelijk leeg 
staan vanaf 500 m2 VVO. Deze daadwerkelijk leegstaande kantoorgebouwen zijn opgenomen in een 
nieuwe database, aangemaakt in ‘Excel’. Vervolgens zijn vanuit de gegevens uit deze databases 
enkele gebouwkenmerken verkregen. Bij twijfel of het ontbreken van deze gegevens is contact 
opgenomen met de betreffende makelaar.  
 
Projectanalyse 
Aan de hand van ‘Google Maps’ zijn per leegstaand kantoorgebouw diverse omgevingsfactoren 
achterhaald. De overige gebouwkenmerken en omgevingsfactoren zijn in kaart gebracht middels 
analyse ter plaatse. Daartoe zijn alle leegstaande kantoorgebouwen in Breda en Eindhoven bezocht 
en beoordeeld. De verzamelde gegevens zijn opgeslagen in twee databases, waarin alle leegstaande 
kantoren van Breda en Eindhoven apart verwerkt zijn. Hiervoor is eveneens gebruik gemaakt van 
‘Excel’. Op basis van deze projectanalyse heeft toetsing op leegstand en transformatiegeschiktheid 
plaats kunnen vinden. 
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HOOFDSTUK 2: Theoretisch kader 

2.1   Leegstand en de onderverdeling 
 
Dit onderzoek heeft als onderwerp het transformeren van leegstaande kantoorgebouwen in 
Brabant. Voordat verder wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten is het van belang om aan te 
geven wat onder de term ‘leegstand’ wordt verstaan. 
 
Het woordenboek geeft als definitie van ‘leegstand’ ‘het leegstaan’ en verwijst daarbij naar het ‘niet 
gebruikt worden, niet bewoond zijn’ (www.vandale.nl). Deze definitie is ruimomvattend en daarmee 
niet helder genoeg voor dit onderzoek. Om de term ‘leegstand’ voor dit onderzoek duidelijk te 
maken wordt verwezen naar het artikel ‘Gelaagdheid in leegstand’ van Willem Keeris (2007), in het 
boek ‘Transformatie van Kantoorgebouwen’ (Van der Voordt, Geraedts, Remøy & Oudijk, 2007). 
 
Keeris (2007) beschrijft leegstand als “het niet verhuurd zijn van voor de verhuur aangeboden 
(kantoor)ruimte”. Echter, leegstand is in te delen in meerdere gradaties.  
In het hierboven genoemde artikel geeft Keeris (2007) deze gradaties van leegstand weer. 
Onderstaande tabel is een bewerking hiervan. 

Groep 1: Geaccepteerde leegstand Negatieve invloed Transformatie

Aanvangs- of aanloopleegstand Laag Nee

Natuurlijke, of normale leegstand Laag Nee

Mutatieleegstand Laag Nee

Frictieleegstand Laag Nee

Groep 2: Problematische leegstand

Langdurige leegstand Redelijk Eventueel

Operationele leegstand Redelijk Eventueel

Groep 3: Dramatische leegstand

Structurele leegstand - kansarm Zeer hoog Wenselijk

Locationele leegstand Zeer hoog Wenselijk

Groep 4: Administratieve leegstand

Economische leegstand Laag Nee

Excess-leegstand Laag Nee

Financiële leegstand Laag Nee

Zuivere leegstand Laag Nee

Leegstandsgradaties

 
Tabel 2.1: Leegstandsgradaties     (bron: Willem Keeris, 2007) 

 
Het leeg staan van een gebouw betekent altijd gederfde inkomsten en dus rendementsverlies. Toch 
hoeft leegstand volgens Keeris (2007) niet direct een problematisch effect te hebben. Leegstand 
vormt namelijk een essentieel onderdeel van het totale proces van huur en verhuur van vastgoed. Zo 
wordt algemeen aangenomen dat voor een gezonde marktwerking in een vastgoedmarkt circa 5 à 
6% leegstand benodigd is. In die situatie is sprake van natuurlijke of normale leegstand, deze vorm 
van leegstand wordt algeheel geaccepteerd om verhuisbewegingen mogelijk te maken. Immers, 
indien geen vrij beschikbare ruimte aanwezig is, zal een huurder niet kunnen verhuizen (Keeris, 
2007). In dat geval is er sprake van een ‘aanbiedersmarkt’ omdat huurders afhankelijk zijn van 
aanbieders van nieuwe projecten. 
  

http://www.vandale.nl/
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Uit de tabel is op te maken dat naast de natuurlijke of normale leegstand, ook aanvangs- of 
aanloopleegstand, mutatie- en frictieleegstand tot de groep van geaccepteerde leegstand behoren. 
De leegstand in deze groep maakt eveneens deel uit van een gebruikelijk verhuurproces. De 
aanvangs- of aanloopleegstand omvat daarbij de leegstand die optreedt na oplevering en duurt tot 
het einde van het eerste aansluitende exploitatiejaar. Mutatieleegstand treedt op bij de wisseling 
van een huurder en betreft het gereed maken van het object voor de nieuwe huurder. Echter, niet 
altijd zal na een verhuurperiode direct een nieuwe huurder het gebouw betreden. De periode dat 
het pand leegstaat tot aan de verhuur aan een nieuwe huurder wordt de frictieleegstand genoemd. 
Dit geldt tot maximaal 1 jaar na het vrij komen van de ruimte. 
De tweede groep bestaat uit langdurige- en operationele leegstand. Indien een gebouw tot 
maximaal 2 jaar na het vrijkomen ervan nog niet is verhuurd, gaat de frictieleegstand over tot 
langdurige leegstand. De operationele leegstand heeft betrekking op langdurige leegstand als gevolg 
van een te laag prestatieniveau. Zo voldoen bijvoorbeeld de uitstraling, structuur, maatvoering en 
voorzieningen niet aan de eisen vanuit de markt. Deze vormen van leegstand brengen zodoende 
meer problemen met zich mee dan de eerste groep. Hoewel transformatie in deze groep nog niet 
voor de hand ligt, zou dit eventueel meegenomen kunnen worden bij de verbeteringsmogelijkheden.  
Pas in groep drie worden de leegstandsproblemen dramatisch. Waar Willem Keeris nog het 
onderscheid maakt tussen kansarme en kansloze structurele leegstand, worden deze in dit 
onderzoek als gelijk behandeld onder de naam kansarm. Wanneer (dezelfde ruimte in) een gebouw 
vanaf 3 aaneengesloten jaren leegstaat zonder enig uitzicht op toekomstig verhuur, wordt 
gesproken van een kansarm aanbod ofwel structurele leegstand. In het geval dat dit voor meerdere 
gebouwen op één locatie geldt, wordt het ‘locationele leegstand’ genoemd. Omdat er in de 
toekomst geen gebruik als kantoorfunctie meer mag worden verwacht, is het wenselijk om de 
gebouwen die in deze groep vallen te transformeren naar een andere functie. Als om uiteenlopende 
redenen transformatie niet haalbaar blijkt, blijft nog slechts 1 mogelijkheid over: sloop en 
nieuwbouw. 
De leegstandsvormen in de vierde groep gelden als administratieve leegstand. Deze vorm van 
leegstand heeft geen directe invloed op het gebouw, maar geeft enkel de omvang en consequenties 
aan. Om deze reden wordt hieromtrent verder geen toelichting gegeven. 
 
Op basis van de aanleiding zal dit onderzoek zich vooral concentreren op de mogelijkheden tot 
transformatie naar gewenst woonsegment van kantoorgebouwen in groep 2 en 3: ‘problematische 
en dramatische leegstand’. Daartoe worden leegstaande kantoorgebouwen voor het vervolg van dit 
onderzoek als volgt gedefinieerd:  
 
 

 
 
Ondanks de algehele definitie van structurele leegstand, wordt door Keeris (2007) niet eenduidig 
aangegeven wanneer het om een structureel leegstaand kantoorgebouw gaat. Om structureel 
leegstaande kantoorgebouwen voor dit onderzoek toetsbaar te maken, wordt het volgende 
uitgangspunt, gebaseerd op Rudolf Bak (2012), gehanteerd: 
 
 

 

 

 

 

  

Een leegstaand kantoorgebouw is een kantoorgebouw dat (gedeeltelijk) leeg staat, ongeacht 
de leegstandsduur, leegstandsomvang of de toekomstverwachtig voor de kantoorfunctie. 
 

Een structureel leegstaand kantoorgebouw is een kantoorgebouw dat voor minimaal 50% leeg 
staat voor een tijdsduur vanaf 3 jaar.  
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2.2   Invloedskenmerken op structurele leegstand van kantoorgebouwen 
 
Elk (kantoor)gebouw heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen. Diverse daarvan hebben invloed 
op het al dan niet leegstaan van het kantoorgebouw. Voordat aangegeven kan worden wat de 
invloed per kenmerk of eigenschap is, dient inzichtelijk te worden welke kenmerken en 
eigenschappen van invloed zijn.  

2.2.1 Kenmerken van kantoorgebouwen 
In dit eerste deel van het onderzoek zijn kenmerken van kantoorgebouwen gedefinieerd op basis 
van literatuuronderzoek naar voorkeuren van kantoorgebruikers (Stichting REN, 1992; Louw, 1996; 
Korteweg, 2002; Geraedts & Van der Voordt, 2003; Rodenburg, 2005; Remøy, Koppels, Van Oel & De 
Jonge, 2007; Remøy, Koppels & De Jonge, 2009; Stogo/NVB, 2009). Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt in locatie- en gebouwkenmerken van een kantoorgebouw. 
Op basis van deze literaire bronnen hebben Remøy et al. (2007), als onderdeel van het proefschrift 
‘Out of Office’ (Remøy, 2010), de kenmerken op hiërarchische volgorde gerangschikt naar mate van 
invloed op leegstand. De volgorde is naast de literatuur gebaseerd op de relatie tussen de 
kenmerken en gewenstheid bij kantoorgebruikers in Amsterdam (Remøy et al., 2007).  

Gebouw Rang Locatie

Parkeergelegenheid (auto) 1 Bereikbaarheid per auto

Externe uitstraling 2 Status

Flexibiliteit layout 3 Bereikbaarheid per OV

Ruimte-efficiëntie 4 Voorzieningen

Comfort 5 Veiligheid

Interne uitstraling 6 Zakelijk cluster

Herkenbaarheid gebruiker 7

Technische staat 8

Gebouwfaciliteiten 9

Bouwjaar 10

Beveiliging 11

Energieverbruik 12

Routing 13

Fietsenstalling 14

Grondstoffen 15

Gebruikersvoorkeuren bij kantoorgebouwen

 
Tabel 2.2: Gebruikersvoorkeuren bij kantoorgebouwen  (Bron: Remøy et al., 2007) 

2.2.2 Overzicht locatie- en gebouwkenmerken van kantoorgebouwen 
Om voor dit onderzoek inzichtelijk te maken welke kantoren (in de nabije toekomst) structureel leeg 
(komen te) staan, wordt gebruik gemaakt van tabel 2.3. Dit overzicht is gebaseerd op bovenstaande 
literatuur en op enkele punten aangepast. Zo worden voor dit onderzoek de ‘leegstandsduur en –
omvang’, ‘duurzaamheidniveau’, ‘overlast’ en ‘uitzicht’ van invloed geacht. Immers, de duur van 
leegstand speelt een belangrijke rol bij het al dan niet goed in de markt liggen van het gebouw. Als 
tevens leegstand van slechts 20% in een gebouw optreedt, is de kans kleiner dat er structurele 
leegstand optreedt. Ook wensen steeds meer kantoorgebruikers, door aandacht voor 
energiezuinigheid en duurzaam bouwen, zich te vestigen in een duurzaam gebouw. Zodoende 
bepaalt het ‘duurzaamheidniveau’ of het gebouw nog interessant is voor een potentiële gebruiker. 
Daarnaast heeft de mogelijke aanwezigheid van stank- en geluidsoverlast en schaduw / beperkt 
uitzicht een negatieve invloed op de verhuurbaarheid van een kantoorgebouw (Geraedts & Van der 
Voordt, 2003). 
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Gebouw Locatie

Leegstandsduur Type locatie

Leegstandsomvang Status van het gebied

Parkeergelegenheid (auto) Bereikbaarheid per auto

Uitstraling, imago Bereikbaarheid per OV

Onderhoudstaat buitenschil* Afstand tot voorzieningen

Technische staat constructie en inbouw* Veiligheid

Duurzaamheidniveau* Overlast

Functionele kwaliteit*

Bouwjaar

Uitzicht

Kenmerken van kantoorgebouwen

 
Tabel 2.3: Kenmerken van kantoorgebouwen (structurele leegstand)     
 
* Het kenmerk ‘duurzaamheidniveau’ is gebaseerd op ‘energieverbruik’ in de literatuur. Verder zijn 
‘flexibiliteit layout’, ‘ruimte-efficiëntie’ en ‘routing’ vermeld onder één noemer, ‘functionele 
kwaliteit’, om het overzichtelijk en toetsbaar te maken. Gebaseerd op Geraedts & Van der Voordt 
(2003) is ‘technische staat’ daarentegen opgesplitst in ‘onderhoudstaat buitenschil’ en ‘technische 
staat constructie en inbouw’. 

2.3   Kantoorgebouwen en structurele leegstand 
 
Nu bekend is welke kenmerken van kantoren een rol spelen bij het al dan niet structureel leegstaan 
van een kantoorgebouw, kan de mate van invloed vastgesteld worden. Niet elk kenmerk zal 
doorslaggevend zijn, of evenveel invloed uitoefenen op de structurele leegstand van een 
kantoorgebouw.  

2.3.1 Leegstandrisicometer 
Op basis van diverse onderzoeken naar leegstand en transformatie van kantoorgebouwen zijn 
verschillende ‘instrumenten’ ontwikkeld. De meeste instrumenten richten zich daarbij op de 
mogelijkheid tot transformatie. Echter, om voor een leegstaand kantoorgebouw vast te stellen of 
deze mogelijkerwijs structureel leeg komt te staan, is het instrument ‘leegstandrisicometer’ 
(Geraedts & Van der Voordt, 2003) ontwikkeld. Dit instrument is tot stand gekomen naar aanleiding 
van de studie ‘Offices for Living in’ (Geraedts & Van der Voordt, 2002) en richt zich hoofdzakelijk op 
de leegstandskenmerken.  
Volgens Geraedts & Van der Voordt (2003) kunnen met de ‘leegstandrisicometer’ “vroegtijdig 
kantoren aan de onderkant van de kantorenmarkt in kaart worden gebracht” en wordt gesteld dat 
“hoe meer risicovolle kenmerken een kantoorgebouw heeft, des te groter de kans is op langdurige 
leegstand” (Geraedts & Van der Voordt, 2003). In dit instrument wordt wederom onderscheid 
gemaakt tussen locatie- en gebouweigenschappen van een kantoor.  
 
In tabellen 2.4 en 2.5 wordt een bewerking weergegeven van in de ‘leegstandrisicometer’ vermeldde 
locatie-, gebouwkenmerken en bijpassende criteria. 
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Tabel 2.4: Locatiekenmerken bij leegstand    (Bron: Geraedts & Van der Voordt, 2003) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.5: Gebouwkenmerken bij leegstand    (Bron: Geraedts & Van der Voordt, 2003) 
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De ‘leegstandrisicometer’ biedt vervolgens de mogelijkheid om stapsgewijs kantoorgebouwen in 
kaart te brengen die tot de onderkant van de kantorenmarkt behoren en zodoende een hoog 
leegstandsrisico hebben. Dit gebeurt op basis van ‘veto- en graduele criteria’. Indien op een van de 
vetocriteria met ‘ja’ beantwoordt wordt, komt het kantoor niet meer in aanmerking voor toekomstig 
gebruik als kantoorfunctie. Daarmee wordt het kantoorgebouw als structureel leegstaand 
beschouwd en hoeft niet meer op overige criteria getoetst te worden.  
De overige criteria gelden als ‘graduele criteria’, deze zijn op zichzelf niet doorslaggevend, maar 
geven een algeheel beeld van het leegstandsrisico. Bij deze stap wegen niet alle criteria even zwaar 
mee, er is wegingsfactor (weging = 1, 2 of 3) toegepast. De gebruiker kan naar eigen inzicht de 
weging toekennen. Als laatste stap kan een eindbeoordeling per kantoorgebouw worden gegeven. 
Aan de hand van deze beoordeling wordt het kantoorgebouw gerangschikt naar kans op leegstand. 
Deze rangschikking loopt van 1 = zeer geschikt voor behoud als kantoor tot 5 = ongeschikt voor 
behoud als kantoor. (Geraedts & Van der Voordt, 2003). 

2.3.2 Toetsing op structurele leegstand 
Aan de hand van tabel 2.3 in paragraaf 2.2 kunnen leegstaande kantoorgebouwen in dit onderzoek 
in kaart worden gebracht. Om van de betreffende kantoorgebouwen aan te geven of ze structureel 
leeg (komen te) staan, worden de locatie- en gebouwkenmerken getoetst op meerdere criteria. In 
tabel 2.6 op pagina 24 wordt per locatie- en gebouwkenmerk een score gegeven, afgeleid van het 
criterium. 
De hieronder beschreven beoordelingsmethode is gebaseerd op de methode van ‘veto- en graduele 
criteria’ uit de ‘leegstandrisicometer’ en de rangschikking van kenmerken in de literatuur (Stichting 
REN, 1992; Louw, 1996; Korteweg, 2002; Geraedts & Van der Voordt, 2003; Rodenburg, 2005; 
Remøy, Koppels & De Jonge, 2007, 2009; Stogo/NVB, 2009). 
 
Toetsingscriteria 
Omdat dit onderzoek zich richt op kantoorkenmerken op fysiek niveau, zijn de juridische en 
financiële vetocriteria ‘pand ligt in gemeentelijk prioriteitsgebied woningbouw’ en ‘huurprijs ≤ 90,- 
€/m2 BVO’ niet meegenomen.  
Verder wordt in dit onderzoek uitgegaan van een structureel leegstaand kantoorgebouw indien deze 
vanaf 3 jaar voor minimaal 50% leegstaat. De combinatie van de criteria ‘leegstandsduur’ en 
‘leegstandsomvang’ geldt daarom als vetocriterium (grijs in tabel 2.6). Indien het kantoorgebouw 
korter dan 3 jaar of voor minder dan 50% leegstaat, zullen deze als ‘graduele criteria’ fungeren (wit 
in tabel 2.6).  
 
Alle kenmerken worden aan de hand van verzamelde gegevens via gemeenten, makelaars en 
observatie beoordeeld op de criteria. Op basis van de beoordeling per criterium kan, evenals bij 
taxaties, een inschatting per kenmerk van het kantoor worden gemaakt. 
De beoordelingsschaal bestaat bij de esthetische aspecten ‘uitstraling, imago’, ‘onderhoudstaat 
buitenschil’, ‘technische staat constructie en inbouw’, ‘functionele kwaliteit’, ‘uitzicht’, ‘status van 
het gebied’, ‘veiligheid’ en ‘overlast’ uit ‘1’ (goed), ‘2’ (redelijk), ‘3’ (matig) en ‘4’ (slecht). Voor de 
overige kenmerken worden de criteria op de volgende pagina toegelicht. 
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- Leegstandsduur 
Indien het gebouw 3 jaar of langer vanaf 50% leegstaat wordt dit als vetocriterium gezien en behoort 
het kantoorgebouw tot structurele leegstand. In dit geval is analyse op de overige kenmerken 
overbodig. 
Maar als het korter dan 3 jaar of voor minder dan 50% leegstaat, geldt het aantal leegstaande jaren 
als beoordeling. Met daarbij beoordelingscategorie: ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’ of ‘4’(bij meer dan 3 jaar). 
 
-  Leegstandsomvang 
Veelal staat een kantoorgebouw niet geheel leeg, maar slechts een deel ervan. Wanneer de 
leegstand slechts een klein deel bedraagt is het niet handig dit gebouw op te nemen in de analyse 
van transformatie naar een woonfunctie. Zodoende geldt als de beoordelingscategorie het 
leegstandspercentage met: ‘1’ (0 – 25%), ‘2’ (26 – 50%), ‘3’ (51 – 75%) en ‘4’ (76 – 100%). 
 
- Parkeergelegenheid (auto) 
De parkeergelegenheid wordt bepaald door het aantal eigen parkeerplaatsen of vrij te gebruiken 
parkeerplaatsen in directe omgeving. De beoordelingcategorie is: ‘1’ (> 2 pp/100 m2 VVO), ‘2’ (2 
pp/100 m2 VVO), ‘3’ (1 pp/100 m2 VVO) en ‘4’ (< 1 pp/100 m2 VVO). 
 
- Duurzaamheidniveau 
Vanwege de grote maatschappelijke aandacht gericht op milieuvriendelijkheid en het duurzaam 
bouwen, wensen steeds meer kantoorgebruikers een duurzaam kantoorgebouw. Het 
duurzaamheidniveau wordt aangegeven met energielabels. De beoordeling vindt daarom plaats op 
basis van dit label: ‘1’ (A+ - A), ‘2’ (B – C), ‘3’ (D – E) en ‘4’ (F – G). 
 
- Bouwjaar 
Omdat het aanbod van kantoorgebouwen de vraag ruimt overstijgt, is er sprake van een 
vervangingsmarkt in de kantorenmarkt. Daarbij worden oude kantoorgebouwen verlaten voor 
nieuwe (betere) gebouwen. Dientengevolge worden de oude(re) kantoorgebouwen niet opnieuw 
verhuurd en treedt juist in dit deel structurele leegstand op (Remøy, 2007; Koppels, 2006; Geraedts 
& Van der Voordt, 2002). Het bouwjaar van een kantoorgebouw heeft zodoende invloed op de 
leegstand ervan. Daarom is de volgende beoordelingcategorie van toepassing: ‘1’ (> 2000), ‘2’ (1981 
– 2000), ‘3’ (1961 – 1980) en ‘4’ (< 1960). 
 
- Type locatie 
Leegstand van kantoorgebouwen is hoofdzakelijk een locatieprobleem. Een slecht gebouw op een 
goede locatie kan gerenoveerd worden en opnieuw worden verhuurd (Remøy, Koppels & De Jonge, 
2007). Daarbij is onderscheid te maken in diverse clusters van locaties. De ligging in (of nabij) het 
vermelde locatiecluster heeft invloed op de structurele leegstand. De beoordelingscategorie: ‘1’ 
(Stadscentrum), ‘2’ (Binnen stadsring), ‘3’ (kantorenpark) en ‘4’ (bedrijventerrein). 
 
- Bereikbaarheid per auto 
De bereikbaarheid per auto wordt bepaald aan de hand van de afstand van het kantoorgebouw tot 
de dichtst bijzijnde op-/afrit van een snelweg. De beoordelingscategorie: ‘1’ (<1,5km), ‘2’ (1,5 – 
3km), ‘3’ (3 – 4,5km) en ‘4’ (> 4,5km). 
 
- Bereikbaarheid per Openbaar Vervoer (OV) 
De bereikbaarheid van het kantoorgebouw met het openbaar vervoer wordt beïnvloed door de 
afstand tot het NS station en bushaltes. Uiteraard geldt dat hoe korter de afstand tot de OV-
gelegenheid is, hoe beter het kantoorgebouw bereikbaar is. De beoordelingscategorie: ‘1’ (< 1km / < 
250m), ‘2’ (1-2km / 250-500m), ‘3’ (2-3km / 500-1000m) en ‘4’ (> 3km / > 1000m).   
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- Afstand tot voorzieningen 
Voorzieningen zorgen naast basisbehoeften voor een levendig karakter in de omgeving. Onder 
voorzieningen wordt verstaan: winkels, horeca, scholen, banken/postkantoren, medische 
voorzieningen en recreatie zoals sportcomplexen en parken (Geraedts & Van der Voordt, 2007). 
De afstand tot deze voorzieningen bepalen de kans op het leegstaan van een kantoorgebouw. De 
beoordelingscategorie is: ‘1’ (veel voorzieningen binnen 500m), ‘2’ (redelijk aantal voorzieningen 
binnen 500m), ‘3’ (weinig voorzieningen binnen 500m, wel voorzieningen binnen 1km) en ‘4’ (weinig 
voorzieningen binnen 1 km). 
 
Weging 
Omdat niet elk aspect evenveel invloed heeft op de leegstand van een kantoorgebouw, geldt naast 
de beoordeling per kenmerk een wegingsfactor. Deze wegingsfactor geeft aan hoe zwaar de invloed 
is van het betreffende kenmerk. Evenals bij ‘de leegstandrisicometer’ lopen de wegingsfactoren van 
1 (van belang) tot 3 (zeer belangrijk) en kunnen naar persoonlijk inzicht toegekend worden. De 
waardes van de wegingsfactoren in tabel 2.6 zijn gebaseerd op de rangschikking van kenmerken 
door Remøy et al. (2007), Rodenburg (2005), Stogo/NVB (2009) en Geraedts & Van der Voordt 
(2003).  
 
In de laatste kolom wordt de score met de wegingsfactor vermenigvuldigd. Dit levert een totaalscore 
van het betreffende kenmerk op. Hoe hoger de totaalscore, des te minder verhuurbaar is het 
kantoorgebouw. Dit resulteert in meer kans op structurele leegstand. 

 
Tabel 2.6: Leegstandstoetsing kantoorgebouw       
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Op basis van de totaalscores per kenmerk kan een eindoordeel voor het kantoorgebouw worden 
berekend. Dit eindoordeel komt tot stand door de optelsom van de totaalscores op kenmerkniveau. 
De maximaal te behalen eindbeoordeling = 156, de minimale = 36. De eindbeoordeling wordt hier 
ingedeeld naar de verhuurbaarheid van het kantoorgebouw. Met een getal van 1 tot 5 geeft deze de 
mate weer dat het gebouw verhuurbaar is in de huidige kantoorfunctie (Geraedts & Van der Voordt, 
2003). Dit heeft invloed op de kans dat het gebouw structureel leeg komt te staan. Zie tabel 2.7 voor 
de indeling van de verhuurbaarheid. 

Eindbeoordeling Rang Verhuurbaarheid kantoorgebouw

36 - 59 1 Goed verhuurbaar

60 - 83 2 Verhuurbaar

84 - 107 3 Beperkt verhuurbaar

108 - 131 4 Nauwelijks verhuurbaar

132 - 156 5 Onverhuurbaar

Indeling verhuurbaarheid

 
Tabel 2.7: Indeling verhuurbaarheid          

Na de bepaling van het verhuurbaarheidsniveau zal blijken of het kantoorgebouw kan worden 
gehandhaafd in de huidige kantoorfunctie of dat analyse naar de transformatiegeschiktheid dient 
plaats te vinden. Kantoren met verhuurbaarheidsniveau ‘1’ en ‘2’ vallen voor dit onderzoek in de 
categorie ‘geschikt als kantoor’, ‘3’ en ‘4’ hebben ‘kans op structurele leegstand’ en bij kantoren in 
niveau ‘5’ en die niet voldoen aan de vetocriteria is reeds sprake van ‘structurele leegstand’.  
Vanwege de kansrijke toekomstverwachting vormen de kantoren met niveau ‘1’ en ‘2’ geen 
probleem op de kantorenmarkt in Brabant. Deze worden daarom niet meegenomen in het 
totaaloverzicht van stap 13 in hoofdstuk 6. De kantoren die niet voldoen aan de vetocriteria of een 
verhuurbaarheidsniveau hebben van ‘3’, ‘4’ of ‘5’ zijn daarentegen wel problematisch te noemen. 
Zodoende worden deze voor verder onderzoek opgenomen als ‘problematisch leegstaande 
kantoorgebouwen’ en vormen daarmee de input voor stap 13. 

2.4  Invloedskenmerken op transformatiegeschiktheid van kantoorgebouwen 
 
Op basis van voorgaande paragraaf is het mogelijk om van het aanbod leegstaande 
kantoorgebouwen inzichtelijk te maken of deze structureel leeg (komen te) staan. In aanvulling 
hierop is het noodzakelijk om na te gaan welke locatie- en gebouwkenmerken van invloed zijn op de 
transformatiegeschiktheid. Immers, Remøy & De Jonge (2007) stellen “Om leegstaande kantoren 
succesvol te transformeren naar woningen, dienen zowel de locatie- en gebouwkenmerken als de 
markt dit toe te staan” en “na transformatie zou de woning moeten voldoen aan de eisen van de 
voorgenomen doelgroepen” (Remøy & De Jonge, 2007).  

2.4.1 Kenmerken van kantoorgebouwen 
De kenmerken van kantoorgebouwen in dit tweede deel van het onderzoek zijn gebaseerd op de 
literatuur ten aanzien van transformatiegeschiktheid (Geraedts & Van der Voordt, 2000, 2007, 2008; 
Geraedts & De Vrij, 2004; Remøy & Van der Voordt, 2006; Remøy & De Jonge, 2007; Schenk, Remøy 
& De Jong, 2009). 
 
Gekeken naar gebouwkenmerken bij transformatiegeschiktheid zijn er een aantal basis criteria die 
transformatie onmogelijk maken. Vooral de ‘constructie’ en ‘vloerindeling’ zijn van belang voor de 
transformatiegeschiktheid. Verder is in het bouwbesluit (2012) vastgesteld dat de 
‘verdiepingshoogte’ van een nieuwe woning minimaal 2,6 m moet bedragen. Ook spelen bij 
mogelijkheid tot transformatie aspecten als ‘aanwezigheid en locatie van lift en trappenhuis’, 
‘zonoriëntatie en gebouwdiepte’, ‘bruikbaarheid gevel’ en ‘mogelijkheid tot buitenruimte’ een  
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belangrijke rol (Remøy & De Jonge, 2007). Zo blijkt uit onderzoek van Mackay (2007) dat de gevel de 
grootste kostengenerator is. Met een gemiddelde prijs van 150 €/m2 BVO zijn de kosten voor het 
aanpassen van een oude (kantoor)gevel aanzienlijk (Mackay, 2007). 
 
Op locatieniveau geldt dat naast ‘status gebied’ vooral ‘bereikbaarheid per OV’ en ‘stank- en 
geluidoverlast’ van grote invloed zijn op geschiktheid tot transformatie (Remøy & Van der Voordt, 
2006). Uit onderzoek van Geraedts & Van der Voordt (2000, 2007, 2008) blijken eveneens 
‘bouwjaar’, ‘locatietypering’, ‘bereikbaarheid auto’, ‘parkeergelegenheid’,  ‘afstand voorzieningen’, 
‘veiligheid’ en ‘leegstandsomvang’ van belang te zijn. Het te transformeren kantoorgebouw moet 
immers voldoen aan de eisen die worden gesteld binnen woningbouw. Aan de andere kant is het 
essentieel dat het aanbod aansluit bij de woonbehoefte (vraag) vanuit de markt. Vooral de ligging in 
een bepaald gebied, ‘bereikbaarheid’ en ‘afstand tot voorzieningen’ zijn aspecten waar potentiële 
bewoners op letten. In hoofdstuk 5: ‘Woningmarkt Brabant’, zullen de woonbehoeften en 
bijbehorende kenmerken nader onderzocht worden. 

2.4.2 Overzicht locatie- en gebouwkenmerken van kantoorgebouwen 
Nadat in paragraaf 2.2 inzichtelijk is geworden welke kenmerken invloed hebben op structurele 
leegstand, worden in tabel 2.8 de locatie- en gebouwkenmerken met invloed op 
transformatiegeschiktheid in kaart gebracht. Bovenstaande literatuur vormt hiervoor de basis. De in 
paragraaf 2.2 beschreven kenmerken zijn aangevuld met ‘gebouwomvang’, ‘verdiepingshoogte’ en 
‘zonoriëntatie’. De omvang van het gebouw bepaalt het aantal mogelijk te realiseren 
wooneenheden. Tevens wensen bewoners een woning met veel daglicht en warmte van de zon.  

Gebouw Locatie

Leegstandsomvang Type locatie

Gebouwomvang Status van het gebied

Constructie Afstand tot voorzieningen

Verdiepingshoogte Bereikbaarheid per auto

Bruikbaarheid buitengevel Parkeergelegenheid

Onderhoudstaat Bereikbaarheid per OV

Vloerindeling Veiligheid

Bouwjaar Overlast

Uitzicht

Zonoriëntatie

Kenmerken van kantoorgebouwen

 
Tabel 2.8: Kenmerken van kantoorgebouwen (transformatiegeschiktheid)  

In de volgende paragraaf wordt via projectanalyse eveneens gekeken naar kenmerken met invloed 
op transformatiegeschiktheid. Op basis van de kenmerken in tabel 2.8 en de projectanalyse wordt in 
paragraaf 2.6 een overzicht weergegeven van kenmerken waarop de transformatiegeschiktheid 
wordt getoetst.  

2.5  Projectanalyse transformatieprojecten 
 
Ondanks dat transformatie slechts mondjesmaat wordt toegepast, zijn er diverse voorbeelden te 
vinden van projecten waarin kantoren zijn omgezet in woningen. Het is interessant om bij deze 
gerealiseerde transformatieprojecten te kijken welke factoren van invloed waren op het 
transformatieproces. Aan de hand van deze analyse kan de literatuurinput uit de vorige paragraaf 
ondersteund of ontkracht worden vanuit de praktijk. 
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2.5.1 Datacollectie 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van 11 gerealiseerde transformatieprojecten. Deze zijn aan 
de hand van de voorgaande functie (kantoor) en nieuwe functie (wonen) geselecteerd. De input voor 
deze transformatieprojecten komt uit de afstudeerscriptie  ‘De Amsterdamse Transformatiemarkt’ 
(Muller, 2008) en het boek ‘Transformatie van Kantoorgebouwen’ (Geraedts & Van der Voordt, 
2007), welke tevens de bron voor het fotomateriaal is. In de volgende subparagraaf volgt per project 
een korte analyse. 

Nr. Projectnaam Locatie Bouwjaar Transf. jaar

1 De Stadhouder Alphen a/d Rijn 1974 2005

2 De Grote Enk Arnhem 1956 2006

3 Hof ter Hage Den Haag 1935 - 1967 1998

4 Wilhelminastaete Diemen 1969 2007

5 Granida Eindhoven 1958 2005

6 Residentie De Deel Emmeloord 1959 1999

7 Twentec Residentie Enschede 1965 2002

8 Churchilltorens Rijswijk 1970 1999

9 Eendrachtskade Groningen 1980 2004

10 Puntegale Rotterdam 1948 1999

11 Westplantsoen Delft 1970 1999

Transformatieprojecten

 
 Tabel 2.9: Transformatieprojecten        

2.5.2 Analyse transformatieprojecten 
Per project wordt kort inzicht gegeven in de locatie, omgeving, opdrachtgever en jaar van 
oplevering. Verder wordt het aantal woningen, woonsegment, overige functies en de oppervlakte 
vermeld. Ook de factoren die van invloed zijn geweest bij de transformatie worden kort besproken. 
Hieronder volgt een voorbeeld, de analyse van de overige 10 transformatieprojecten is opgenomen 
in bijlage I. 
 

 
Figuur 2.1: Analyse transformatieproject ‘De Stadhouder’ 
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2.5.3 Conclusie projectanalyse 
Gekeken naar de reeds gerealiseerde transformatieprojecten zijn er diverse kenmerken en factoren 
die een transformatie succesvol kunnen maken. Samengevat hebben vooral de kenmerken ‘goede 
locatie’, ‘goede bereikbaarheid’, ‘voorzieningen dichtbij’, ‘goede indeelbaarheid’ en de factoren 
‘soepele gemeente / procedure bestemmingwijziging’, ‘lage acquisitiekosten’ en ‘weinig 
aanpassingen nodig’ een positieve invloed op transformatie.  
Aan de andere kant zorgen de tegenstellingen van deze kenmerken en factoren juist voor een 
belemmering. Zo zijn ‘slechte bereikbaarheid‘, ‘niet voldoen aan (bouwfysische) eisen’ en ‘weinig 
parkeergelegenheid’ de voornaamste factoren met een negatieve invloed op transformatie. In 
sommige gevallen komt daar het lastig door te voeren van schachten voor nutsvoorzieningen bij.  
 
De fysieke kenmerken uit de projectanalyse komen merendeels overeen met de invloedskenmerken 
uit paragraaf 2.4. Hiermee worden de kenmerken uit tabel 2.8 vanuit de praktijk ondersteund. Om 
de leegstaande kantoorgebouwen te kunnen toetsen op deze kenmerken wordt in de volgende 
paragraaf ingegaan op de criteria. Uiteindelijk zal een model voor transformatietoetsing worden 
gepresenteerd.  

2.6  Transformatiegeschiktheid van kantoorgebouwen 
 
Teneinde inzichtelijk te krijgen welke structureel leegstaande kantoorgebouwen daadwerkelijk 
geschikt zijn voor transformatie, volgt een tweede toets aan de hand van de kenmerken uit de 
voorgaande paragrafen. Voor het toetsen op geschiktheid tot transformatie zijn, in tegenstelling tot 
de leegstand, meerdere instrumenten ontwikkeld. 

2.6.1 Instrumenten bij transformatieprojecten 
De instrumenten bij transformatie belichten elk vanuit een eigen invalshoek de geschiktheid tot 
transformatie van een gebouw. In het afstudeeronderzoek ‘Transformatietools Uncovered’ (Fikse, 
2008) zijn deze instrumenten in kaart gebracht en onderzocht. Ook in het boek ‘Transformatie van 
kantoorgebouwen’ (Van der Voordt et al., 2007) komen de instrumenten aan bod. Hieronder volgt 
een korte samenvatting per instrument. 
 
(Leegstandrisicometer, Geraedts & Van der Voordt, 2003) 
Zoals eerder beschreven richt dit instrument zich op de kenmerken met betrekking tot het leegstaan 
van een gebouw. De kenmerken zijn opgedeeld in locatie- en gebouwkenmerken. Deze worden aan 
de hand van een checklist getoetst middels veto- en graduele criteria. Uiteindelijk wordt de 
eindscore gerangschikt op leegstandsniveau. Het instrument richt zich niet hoofdzakelijk op 
transformatie, maar kan als opstap gezien worden voor de ‘transformatiepotentiemeter’.  
 
Transformatiepotentiemeter (Gereadts & Van der Voordt, 2000, 2007) 
Ondanks het feit dat dit instrument eerder is ontwikkeld dan de bovenstaande 
‘leegstandrisicometer’, vormt toetsing met dit instrument de vervolgstap. Het aanbod structureel 
leegstaande kantoren, de output uit de ‘leegstandrisicometer’, wordt nu getoetst op geschiktheid 
tot transformatie naar wonen. Hierbij zijn de kenmerken eveneens opgedeeld in locatie- en 
gebouwkenmerken en wordt eveneens met veto- en graduele criteria gewerkt. Ook hier bestaat het 
eindoverzicht uit een rangschikking naar de mate van transformatiegeschiktheid. 
 
Herbestemmingswijzer (Hek, 2004) 
Dit instrument selecteert en onderbouwt de meest geschikte functie(s) voor een bestaand gebouw.  
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een overzicht met alle mogelijke bestemmingen. Daarnaast 
onderzoekt het de mogelijkheid om deze functies te combineren en optimaal te positioneren. Ook 
wordt de transformatie financieel doorgerekend. Afwegingen ten aanzien van mogelijke 



Afstudeerscriptie  41 
 

herbestemmingen worden gedegen onderbouwd met onderzoek naar de haalbaarheid van 
alternatieve functies en mogelijkheden tot functiemenging. 
 
ABT-Quickscan (Hofmans, Schopmeijer, Klerkx & Van Herwijnen, ) 
De Quickscan van ABT adviseurs geeft concreet antwoord op twee belangrijke vragen bij 
transformatie: “welke nieuwe functies zijn in een gebouw mogelijk en wat zijn daarvan de kosten” 
(www.abt.eu). De methode bestaat uit het op basis van kennis en ervaring beoordelen van vijf 
onderdelen van een gebouw (draagconstructie, gebouwschil, toegangen, inbouw en installaties). De 
verschillende gebruiksfuncties uit Bouwbesluit worden beoordeeld op geschiktheid op basis van 
functieanalyse. 
 
Transformatiemeter voor kerkgebouwen (Van der Vlist, 2004)  
In dit instrument worden kerkgebouwen binnen vijf stappen beoordeeld op transformeerbaarheid. 
Het kerkgebouw zelf staat in dit instrument centraal. Zo wordt het gebouw beoordeeld op 
cultuurhistorische waarde / monumentstatus, locatie, realiseerbaar VVO en rendement. De 
eindbeoordeling is af te lezen uit de verbinding van deze vier criteria. 
 
Geloof in transformatie (Schrieken, 2000) 
Het stappenplan dat in dit instrument wordt geïntroduceerd helpt om de besluitvorming bij 
herbestemming van kerkgebouwen te structureren. Middels toegepast model wordt binnen een 
gemeenschap bepaald welke kerkgebouwen behouden worden en welke worden afgestoten. Bij 
afstoting wordt het gebouw aan de hand van 47 aspecten getoetst op 19 functies. Daarbij wordt 
tevens bepaald hoeveel cultuurhistorische waarde behouden blijft per functie. 
 
Cultuurhistorische waardemeter (Beers, 2007)  
Met de cultuurhistorische waardemeter kan de cultuurhistorische waarde van monumentale 
industriële gebouwen gekwantificeerd en gevisualiseerd worden. Op basis van 40 componenten 
worden elementen van het terrein en het gebouw beoordeeld. Hierbij worden ook de relaties 
onderling vergeleken. Het eindresultaat bestaat uit een percentage dat aangeeft welke elementen 
de hoogste samengestelde historische waarde vertegenwoordigen en zodoende prioriteit verdienen 
bij bescherming van het object. 
 
INKOS (Bijleveld, 2007) 
Met het ‘Instrument voor Kosten en Opbrengsten Simulatie’ (INKOS) worden de kosten en 
opbrengsten van verschillende opties voor hergebruik of herbestemming snel inzichtelijk gemaakt. 
Om dit in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van een ‘teken- en rekendeel’. Hierin worden op 
basis van de getekende nieuwe functionele indeling de bijpassende kosten en opbrengsten 
berekend. 

2.6.2 Toetsing op transformatiegeschiktheid 
Uit het onderzoek naar ‘transformatie-instrumenten’ (Fikse, 2008) blijkt dat de 
‘leegstandrisicometer’ het eerste toe te passen instrument is indien een initiatiefnemende partij niet 
zeker is van de mate van leegstand van een gebouw. Omdat veel aspecten uit dit instrument 
overeenkomen met de ‘transformatiepotentiemeter’ en ‘transformatiemeter voor kerkgebouwen’ 
ligt het gebruik van een van deze volgende instrumenten voor de hand. Bij transformatie naar 
woningen blijkt de ‘transformatiepotentiemeter’ het meest geschikt te zijn, vanwege een 
gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van een gebouw. Tevens geldt dat 
voor het evalueren van de locatie- en gebouwkenmerken het best gebruik kan worden gemaakt van 
deze ‘transformatiepotentiemeter’. Voor het bepalen van de financiële haalbaarheid kan de ‘INKOS’ 
ingezet worden. Met dit instrument is het mogelijk om te ‘spelen’ met de haalbaarheid van 
projecten (Fikse, 2008).  
 

http://www.abt.eu/
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Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de mogelijkheid tot transformatie naar wonen op fysiek 
niveau. Daarmee wordt ook hier de ‘transformatiepotentiemeter’ het meest geschikt geacht. 
Desondanks zijn een aantal aspecten aangepast. De vetocriteria ‘geen lokale woningvraag’, 
‘bestemmingsplan laat geen wijziging toe’, ‘afwezigheid initiatiefnemer’ en ‘geen bereidheid tot 
verkoop gebouw’ zijn niet fysiek gerelateerd en daarom niet meegenomen. 
Zodoende is de transformatiegeschiktheid getoetst op de volgende vetocriteria: ‘verdiepingshoogte’, 
‘luchtkwaliteit’, ‘geluidskwaliteit’ en ‘externe veiligheid’ (grijs in tabel 2.12). Daarmee is de 
transformatietoetsing van tabel 2.12 op pagina 37 een bewerkte versie van de 
‘transformatiepotentiemeter’. 
 
Op gebouwniveau geldt als vetocriterium dat de ‘vrije plafondhoogte’ bij nieuwbouw en bestaande 
bouw respectievelijk minimaal 2,6 m en 2,1 m moet zijn om te voldoen aan de eisen in het 
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, 2012).  Omdat bij verbouwing het uitgangspunt van de nieuwbouw-
eisen geldt (Scharphof, 2012), is in dit onderzoek uitgegaan van het vetocriterium van 2,6 m. 
Vanuit het oogpunt van de locatie wordt onderzocht of een kantoorgebouw is gelegen in een 
omgeving met ernstige overlast en gevaar de volksgezondheid. Een desbetreffende locatie is 
uiteraard niet geschikt voor transformatie naar een woonfunctie en vormt daarom het tweede tot 
en met het vierde vetocriterium. 
 
Om na te gaan of er sprake is van ernstige overlast voor een woonfunctie, worden eisen gesteld 
vanuit milieutechnisch oogpunt. De milieutechnische aspecten zijn daarbij onder te verdelen in 5 
groepen: ‘lucht’, ‘geluid’, ‘bodem’, ‘water’ en ‘externe veiligheid’ (Muller, 2008).   
 
- Luchtkwaliteit 
Met toetsing op luchtkwaliteit wordt gekeken in hoeverre er sprake is van luchtvervuiling. 
Luchtvervuiling is vervuiling van de atmosfeer met schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NO2)en 
fijnstof (PM10). Om te voldoen aan een woonfunctie zijn grenswaarden op uur/dag- en jaarniveau 
voor de concentratie van deze stoffen in de lucht vastgesteld, zie onderstaande tabel. 

Tabel 2.10: Europese luchtkwaliteitnormen   (Bron: Luchtkwaliteitrichtlijn Europese Unie, 2008) 

 
- Geluidhinder 
De ‘Wet geluidhinder’ is in 1979 opgesteld om burgers te beschermen tegen geluidsoverlast. 
Geluidsoverlast kan optreden als gevolg van ‘industrie’, ‘weg- en spoorwegverkeer’ en/of 
‘luchtvaart’. In de Wet geluidhinder zijn regels opgenomen inzake het voorkomen of beperken van 
geluidhinder voor geluidsgevoelige functies, waaronder de woonfunctie. Om te voldoen aan deze 
functie zijn grenswaarden voor geluidhinder opgesteld, zie tabel 2.11 (Rijkswaterstaat, 2010).  

Grenswaarden geluidhinder woonfunctie 

Situatie Voorkeur grenswaarde Maximaal toelaatbaar 

Sanering bestaande situatie 48 dB(A) 68 dB(A) 

Nieuwbouw woningen 48 dB(A) 53 dB(A) 
Tabel 2.11: Grenswaarden geluidhinder      (Bron; Rijkswaterstaat, 2010) 

  

Europese luchtkwaliteitnormen woonfunctie 

Stof Norm jaargemiddelde Norm uur/dag gemiddelde 

Stikstofdioxide (NO2) 40/60 μg/m3 200 μg/m3 (uur) 

Fijnstof (PM10) 40/48 μg/m3 50/75 μg/m3 (dag) 
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- Bodemkwaliteit 
Wonen op verontreinigde grond kan gevaarlijk zijn. Zodoende is het belangrijk dat de 
bodemkwaliteit van een (potentiële) woonlocatie wordt nagegaan. Om dit inzichtelijk te krijgen 
vindt in het ontwikkelproces een bodemanalyse plaats. Voor dit onderzoek wordt de bodemkwaliteit 
bepaald aan de hand van de huidige gebouwfunctie. Kantoren hebben daarbij geen direct negatieve 
invloed op bodemkwaliteit, waardoor de verwachting is dat deze voldoet aan de eisen voor een 
woonfunctie. Tevens gaat het in dit onderzoek om transformatie, waarbij de grond onveranderd 
wordt gelaten en slechts de opstallen worden aangepast.  
 
- Waterkwaliteit 
Ook de kwaliteit van het water heeft invloed op de leefbaarheid van een omgeving. Echter, het 
nagaan hiervan omhelst een complexe analyse, waarop in dit afstudeeronderzoek niet de focus ligt. 
Daarnaast wordt, evenals bij analyse op bodemkwaliteit, voor dit onderzoek aangenomen dat de 
waterkwaliteit niet negatief wordt beïnvloed door een kantoorfunctie.  
 
- Externe veiligheid 
Naast bovengenoemde kwaliteiten heeft een gebied te maken met een mate van externe veiligheid. 
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van risico’s die burgers lopen door opslag, productie, 
gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in de omgeving. De externe veiligheid wordt daarbij 
opgedeeld in het plaatsgebonden(PR)- en groepsrisico(GR). Het PR is het minimale 
beschermingsniveau tegen gevaarlijke stoffen voor inwoners van een bepaald gebied. Het PR wordt 
binnen 10m van de bron gemeten en geldt als harde norm.  
Het GR is een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Hierbij spelen 
de aard en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen en het aantal potentiële slachtoffers mee. Het GR 
wordt gemeten binnen 200m van de bron. Indien een bron gelegen is binnen 30m voldoet deze niet 
aan het GR. Tussen 30 en 200m is het mogelijk toestemming aan te vragen (RIVM, 2012; Gemeente 
Eindhoven, 2012). 
 
De overige criteria gelden wederom als graduele criteria (wit in tabel 2.12). Indien er sprake is van 
een criterium wordt de score ‘1’ voor ‘ja’ ingevoerd. Bij ‘nee’ geldt ‘0’ als score. 
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Tabel 2.12: Transformatietoetsing kantoorgebouw      
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Naar aanleiding van het aantal ‘ja’-beoordelingen kan op locatie- en gebouwniveau een totaalscore 
worden berekend. Gebaseerd op deze totaalscores kan een eindoordeel per kantoorgebouw worden 
bepaald. Deze komt tot stand door de totaalscore te vermenigvuldigen met de wegingsfactor. In dit 
onderzoek wordt de ‘default-wegingsfactor’ van 5 voor de locatie en 3 voor het gebouw, uit de 
‘transformatiepotentiemeter’ aangehouden. 
De maximale eindbeoordeling van het kantoorgebouw bedraagt dus 21 x 3 = 63 (gebouw) + 18 x 5 = 
90 (locatie) = ‘153’. Indien het gebouw op geen enkel criterium slecht scoort is de minimale score ‘0’. 
 
Deze eindbeoordeling wordt ingedeeld naar geschiktheid tot transformatie. Met een getal van 1 tot 
5 geeft deze de transformatiegeschiktheid weer van het te beoordelen kantoorpand, zie 
onderstaande tabel. 

Eindbeoordeling Rang Transformeerbaarheid kantoorgebouw

0 -30 1 Goed transformeerbaar

31 - 61 2 Transformeerbaar

62 - 92 3 Beperkt transformeerbaar

93 - 123 4 Nauwelijks transformeerbaar

124 - 153 5 Niet transformeerbaar

Indeling transformatiegeschiktheid

 
Tabel 2.13: Indeling transformatiegeschiktheid    

Na bepaling van de transformatiegeschiktheid zal blijken of het kantoorgebouw op basis van zijn 
kenmerken kans heeft om getransformeerd te worden naar een woonfunctie. Dit vormt de conclusie 
die aan de basis ligt van de transformatiepotentie van kantoorgebouwen.  
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HOOFDSTUK 3: Kantorenmarkt Brabant 
 
Nu de opzet en toetsingsmethode voor dit onderzoek bekend zijn, kan de onderzoekseenheid in 
kaart worden gebracht. Deze onderzoekseenheid wordt gevormd door de leegstaande 
kantoorgebouwen in Breda en Eindhoven. Zoals uit de aanleiding is gebleken, kampt ook de 
Brabantse kantorenmarkt met leegstand. Cijfers van Dynamis (2012) tonen aan dat zowel in Breda (± 
15%) als Eindhoven (± 17%) leegstand van ruim boven de gewenste norm van 5 à 6% optreedt. 
Om een beeld te krijgen van deze leegstand worden in dit hoofdstuk de situaties op de 
kantorenmarkten van Breda en Eindhoven geïllustreerd. Als eerst wordt een algeheel beeld van de 
kantorenmarkt gegeven. Vervolgens wordt de leegstand in de stad in kaart gebracht en uiteindelijk 
volgt een overzicht met de vorm van leegstand. In de afronding van het hoofdstuk worden de 
markten van Breda en Eindhoven onderling vergeleken. 
 

3.1   Kantorenmarkt Breda 

3.1.1 Algemeen beeld kantorenmarkt 
 
Kantorenmarkt in cijfers 
In de rapportage ‘Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2012’ (Dynamis, 2012) toont Dynamis dat de 
totale voorraad kantoren in Breda op 1 januari 2012 circa 690.000 m2 VVO bedraagt. Het is daarmee 
de twaalfde kantorenstad van Nederland. Door het uitblijven van nieuwe kantoorrealisaties is deze 
voorraad gelijk aan het voorgaande jaar. Het aanbod van kantoorruimte (niet in gebruik) is 
daarentegen met 20% fors gestegen, van 90.800 tot circa 109.100 m2 VVO. Dit betreft beschikbare 
kantoorruimtes vanaf 250 m2 VVO. Hiermee staat ruim 15% van de totale voorraad in Breda leeg 
(Gemeente Breda, 2011; Dynamis, 2012). 
 
Uit de ‘Kantorennota Breda 2020’ (Gemeente Breda, 2011) blijkt dat het aanbod van leegstaande 
kantoorruimte is verdeeld over circa 170 panden. Van dit aanbod wordt in 124 objecten een 
metrage boven de 250 m2 VVO aangeboden. Daarvan ondervinden 29 objecten een 
leegstandsmetrage van boven de 1.000 m2 VVO (Dynamis, 2012).  
Tevens blijkt dat met bijna 45.000 m2 VVO circa 42% van het totale aanbod kantoorruimte in 2010 
langer dan twee jaar wordt aangeboden. Deze langdurige leegstand is verdeeld over 58 locaties. Van 
de aangeboden kantoorobjecten in 2010 staan er 13 in hun geheel leeg, waarvan twee langer dan 2 
jaar (Gemeente Breda, 2011). 
 
De kantorenmarkt in Breda bestaat uit 
3 belangrijke locaties, weergegeven in 
figuur 3.1. 1: ‘Binnenstad/Station’ 
(Centrum), 2: ‘Claudius Prinsenlaan/ 
Bijster’ (Oost) en 3: ‘Westerhage/ 
Prinsenbeek’ (West). Daarnaast zijn er 
diverse kleinere kantoorconcentraties 
verspreid over de stad (Gemeente 
Breda, 2011; Dynamis, 2012). 
 
 
 
 
  

Figuur 3.1: Kantoorlocaties Breda  (Bron: Bewerking GoogleMaps, 2012) 
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Trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt 
Mede door de economische en financiële crisis is er landelijk sprake van een afnemende vraag naar 
kantoorruimte. De vraag concentreert zich voornamelijk op een vervangingsvraag, in plaats van de 
uitbreidingsvraag van voor de crises (Remøy, 2007). De verandering van een aanbieders- in een 
vragersmarkt maakt het belangrijk te ontwikkelen naar de wensen van kantoorhuurders. Dit houdt 
in dat de focus in de kantorenmarkt ligt op kwaliteit, bereikbaarheid en multifunctionaliteit (NVB, 
2011). Naast deze aspecten, wordt ook duurzaamheid een steeds belangrijker onderdeel voor 
kantoorgebruikers in Nederland. Immers, de aandacht voor duurzaamheid is de afgelopen jaren 
sterk toegenomen (Gemeente Breda, 2011). Naast bezuiniging op de energiekosten zijn bedrijven 
zich steeds meer bewust van de invloed van duurzaamheid op hun imago. Dit komt vooral tot 
uitdrukking in het (kantoor)gebouw, omdat dit een zichtbaar uithangbord van het bedrijf is (Prins, 
2008). Ook zijn nieuwe kantoorconcepten zoals flex- en ontmoetingskantoren in opkomst. De nadruk 
bij deze concepten ligt op flexibele huurtermijnen, sociale – zakelijke interactie en het 
multifunctionele karakter van de omgeving van de kantoorruimte (Frisblik, 2009; Laterveer, 2011). 
 
Voor Breda specifiek geldt dat de totaal te verwachten nieuwbouwbehoefte voor kantoren tussen de 
142.855 en 255.234 m2 Bruto Vloer Oppervlak (BVO) bedraagt voor de periode 2010-2020. Vooral de 
‘bovenregionale vraag’ is met 10-15% van invloed op de kantorenmarkt in Breda. Het gaat hierbij om 
bedrijven die van buiten de regio zich vestigen in Breda. De verwachting is dat Breda door zijn 
dynamiek bovengemiddelde aantrekkingskracht zal hebben op nieuwe bedrijven. De aanleg van ‘Via 
Breda’, ‘aantakking van de shuttle’ en de ‘expansie van de logistieke sector’ dragen bij aan dit 
dynamische karakter van Breda (Gemeente Breda, 2011).  
 
Ondanks bovenstaande verwachtingen omtrent de nieuwbouwbehoefte voor kantoren, heeft Breda 
een plancapaciteit van ruim 500.000 m2 BVO kantoren. De voornaamste nieuwbouwontwikkeling op 
kantoorgebied in Breda is ‘Via Breda’. Deze ontwikkeling bedraagt 344.500 m2 BVO aan nieuw te 
bouwen kantoorruimte, waarvan 135.000 m2 BVO reeds in bestemmingsplannen is vastgelegd. 
Overige noemenswaardige kantoorontwikkelingen zijn ‘het Stadionkwartier’ rondom het NAC 
stadion en het CO2-neutrale bedrijven- en kantorenpark ‘Digit Parc’. Hiermee wordt respectievelijk 
15.000 m2 BVO en 75.000 m2 BVO aan de huidige kantoorvoorraad toegevoegd (Gemeente Breda, 
2011; Dynamis, 2012). 

3.1.2  Overzicht leegstaande kantoorgebouwen 
Het in kaart brengen van leegstaande kantoorgebouwen in Breda vormt de invulling van stap 6 en 7 
uit het stappenplan in hoofdstuk 1. Om alle leegstaande kantoren te achterhalen is gebruik gemaakt 
van meerdere bronnen. Naast de analyse van de databases van gemeente Breda (2012), RealNext 
(2012) en Funda in Business (2012) is door Rudolf Bak (2012) een lijst met structurele 
leegstandskantoren in Breda aangeleverd. Deze informatie is aangevuld en gecontroleerd middels 
analyse binnen gemeente Breda, contact met diverse makelaars en veldonderzoek ter plaatse. 
 
Uit de databases blijkt dat in totaal 114 kantoorgebouwen in Breda te maken hebben met leegstand 
of aanbod van kantoorruimtes boven de 500 m2 VVO.  Echter, in veel gevallen gaat het hierbij niet 
daadwerkelijk om leegstand van een kantoorgebouw. Zowel de databases van RealNext en Funda, 
als de structurele leegstandskantoren van Rudolf Bak blijken gebaseerd te zijn op het aanbod.   
Om tot de daadwerkelijke leegstand in Breda te komen vallen er van deze 114 kantoorgebouwen 71 
af omdat deze momenteel nog in gebruik zijn (38), niet zijn gerealiseerd (10), onderdeel uitmaken 
van een bedrijfscomplex (7), plintfunctie onder woningbouw vormen (5) of anderszins niet voldoen 
(11). Als gevolg daarvan blijkt de daadwerkelijke leegstand in Breda geen 109.100 m2 VVO, maar 
slechts 65.510 m2 VVO te bedragen. Afgezet tegen de totale voorraad van 690.000 m2 VVO blijkt in 
Breda circa 9,5% van de kantoorruimte boven de 500 m2 VVO leeg te staan.  
De 43 overgebleven daadwerkelijk leegstaande kantoorgebouwen van Breda zijn evenals de 71 
afgevallen kantoren terug te vinden in bijlage II en III. 



Afstudeerscriptie  51 
 

3.1.3 Overzicht  leegstandsvorm bij de leegstaande kantoorgebouwen 
Zoals vermeld in hoofdstuk 2, hoeft een leegstaand kantoorgebouw niet direct tot een probleem te 
leiden. Om na te gaan of er sprake is van problematische leegstand zijn alle 43 leegstaande kantoren 
in Breda getoetst op de criteria in paragraaf 2.3. Bij deze toetsing bleek van de kantoorgebouwen 
geen energielabel beschikbaar te zijn. Ook gegevens als ‘EPC-waarde’ en ‘energieverbruik’ waren 
niet te achterhalen. Zodoende is voor de praktijkanalyse het criterium ‘duurzaamheidniveau’ 
verwijderd uit de leegstandstoetsing. Als gevolg daarvan bedraagt de maximale eindbeoordeling 
152, de minimale 35 en vind een minieme verschuiving plaats in de indeling van verhuurbaarheid, zie 
onderstaande tabel. 

Eindbeoordeling Rang Verhuurbaarheid kantoorgebouw

35 - 58 1 Goed verhuurbaar

59 - 81 2 Verhuurbaar

82 - 105 3 Beperkt verhuurbaar

106 - 129 4 Nauwelijks verhuurbaar

130 - 152 5 Onverhuurbaar

Indeling verhuurbaarheid

 
Tabel 3.1: Indeling verhuurbaarheid in praktijktoetsing 
 
Aan de hand van de leegstandstoetsing in hoofdstuk 2 is per kantoorgebouw een eindbeoordeling 
verkregen, waarvan onderstaande figuur 3.2 een voorbeeld is. In bijlage IV zijn de leegstandstoetsen 
en eindbeoordelingen van alle leegstaande kantoren in Breda terug te vinden. 
 

 
Figuur 3.2: Leegstandstoetsing met eindbeoordeling van een kantoorgebouw in Breda 
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Gebaseerd op de eindbeoordeling is bepaald in hoeverre het betreffende kantoorgebouw 
verhuurbaar is in de kantoorfunctie en derhalve kans heeft op structurele leegstand. 
Kantoorgebouwen met eindbeoordeling ‘1’ en ‘2’ zijn daarbij ‘geschikt als kantoor’, kantoren met 
eindbeoordeling ‘3’, ‘4’ en ‘5’ hebben ‘kans op structurele leegstand’ en kantoren die niet voldoen 
aan de vetocriteria staan (momenteel) ‘structureel leeg’. In het vervolg van deze 
onderzoeksrapportage wordt gewerkt met de verdeling van kantoorgebouwen naar deze 3 
leegstandsvormen. 
 
Figuur 3.3-3.5 tonen dat het aantal gebouwen en het leegstandsmetrage dat deze 
vertegenwoordigen zich nagenoeg tot elkaar verhouden. Tevens is te zien dat met een aantal van 8 
gebouwen bijna 20% van de leegstand reeds ‘structureel leeg staat’(rood) en nog eens 21 gebouwen 
een ‘kans op structurele leegstand’(geel) hebben. Daarentegen is er met 14 gebouwen circa 40% van 
de leegstand nog wel ‘geschikt voor gebruik als kantoor’(groen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 3.3-3.5: Leegstandsvorm naar aantal, metrage en percentage 
 
Verder is per leegstandsvorm aan te geven hoeveel procent er leeg staat ten opzichte van het totale 
metrage in dezelfde categorie. Dit wil zeggen dat bij de structurele leegstandskantoren met 12.383 
van de 16.369 m2 VVO 76% van het totale metrage leeg staat. In 3 van de 8 gevallen gaat het daarbij 
zelfs om 100% leegstand. Het leegstandspercentage van de kantoren met kans op structurele 
leegstand bedraagt met 28.042 van de 55.203 m2 VVO 51%. Ook in deze groep staan 3 
kantoorgebouwen volledig leeg. Met een leegstand van 25.085 ten opzichte van 70.582 m2 VVO, 
staat van de geschikte kantoren 36% van de totale ruimte leeg. Hier treedt geen volledige leegstand 
in een gebouw op. Bijlage V bevat het totaaloverzicht met onderverdeling van de kantoren naar 
leegstandsvorm.  

3.3 Aantal gebouwen 3.4 Leegstandsmetrage in m
2
 VVO 3.5 Leegstandspercentage 

Structurele leegstand (momenteel) Geschikt als kantoor Kans op structurele leegstand 
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Figuur 3.6: Leegstaande kantoorgebouwen in Breda 

 
In bovenstaande figuur is te zien dat de leegstand in Breda redelijk verspreid is. Toch zijn er 3 
clusters te herkennen met bij elkaar gelegen leegstandskantoren. Het eerste cluster is gelegen ten 
Noordwesten van de binnenstad. Deze kantoorlocatie staat bekend als ‘Westerhage’ en ligt nabij de 
A16 en het NS station ‘Breda-Prinsenbeek’. Hier staan 7 kantoorgebouwen bij elkaar die met 
leegstand kampen. Daarvan blijken er 5 geschikt voor toekomstig gebruik als kantoor.  
Ondanks dat de onderlinge afstand iets groter is, kan in de binnenstad van Breda over een tweede 
cluster gesproken worden. Hier staan 14 leegstandskantoren, waarvan er zelfs 5 structureel 
leegstaan. Slechts 3 leegstandskantoren in de binnenstad blijken geschikt voor een kantoorfunctie in 
de toekomst.  
Het laatste cluster bevindt zich ten Oosten van de Bredase binnenstad. Het gaat hier om leegstaande 
kantoren op het bedrijventerrein ‘Moleneind’. Op dit terrein staan 8 leegstandskantoren dicht bij 
elkaar. Geen van deze gebouwen is geschikt voor toekomstig kantoorgebruik en 2 staan momenteel 
al structureel leeg. 
 
Uit deze subparagraaf valt op te maken dat 14 kantoorgebouwen ondanks de huidige leegstand de 
verwachting hebben in de toekomst als kantoor verhuurd te kunnen worden. Het is uiteraard niet 
logisch en wenselijk om deze kantoorgebouwen uit de markt te halen. Om die reden worden deze 
‘geschikte’ leegstandskantoren niet meegenomen in het overzicht van de transformatiepotentie in 
hoofdstuk 6.  
De kantoren die momenteel  structureel leeg staan of deze verwachting voor de toekomst hebben 
vormen daarentegen wel een probleem op de markt. Het gaat hier om 40.425 m2 VVO leegstaande 
kantoorruimte, verdeeld over 29 gebouwen. Dit betekent dat van de totale kantoorvoorraad in 
Breda 6% problematisch leegstaat. In totaal beschikken deze 29 gebouwen over 71.572 m2 VVO 
kantoorruimte. Deze problematisch leegstaande kantoorgebouwen worden zodoende meegenomen 
in de verdere transformatieanalyse en vormen daarmee de output van stap 8 en de input voor stap 
13 in hoofdstuk 6.  
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3.2  Kantorenmarkt Eindhoven 

3.2.1 Algemeen beeld kantorenmarkt 
 
Kantorenmarkt in cijfers 
Volgens Dynamis (2012) bedraagt de totale kantoorvoorraad in Eindhoven circa 1.395.000 m2 VVO, 
op 1 januari 2012. Eindhoven is daarmee de vijfde kantorenstad van Nederland. Door het uitblijven 
van nieuwe kantoorrealisaties en de herontwikkeling van kantorencomplex ‘Vredeoord’ tot 
woonlocatie, is de voorraad met circa 70.000 m2 VVO afgenomen in vergelijking met 2011. Ook het 
aanbod van kantoorruimte (niet in gebruik) is met 16% fors gedaald, van 276.700 tot 233.700 m2 
VVO. Hiermee staat  circa 17% van de totale voorraad in Eindhoven leeg. Deze leegstand is verdeeld 
over 178 panden met een metrage vanaf 500 m2 VVO (Dynamis, 2012). 
 
De kantorenmarkt in Eindhoven bestaat uit 5 
belangrijke locaties, weergegeven in figuur 
3.7. 1: ‘Fellenoord/Station/Binnenstad’ 
(Centrum),  2: ‘Eindhoven Airport/Flight 
Forum’ (West),  3: ‘High Tech Campus/De 
Kade’ (Zuid/Oost), 4: ‘De Hurk/Beukenlaan’ 
(West), 5:  ‘Woensel’ (Noord)(Gemeente 
Eindhoven, 2012; Dynamis, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt 
Naast de landelijke trends en ontwikkelingen voor de kantorenmarkt, gelden specifieke 
ontwikkelingen voor de stad Eindhoven. Zo heeft Eindhoven een sterke vervangingsmarkt, waardoor 
huidige partijen zullen aanblijven. Daarnaast richt de gemeente Eindhoven zich op het profileren van 
de stad als ‘hightech’ en ‘innovatief’ centrum. Daarmee wordt ingezet op technologische bedrijven, 
die vooral zijn gevestigd in het kenniscentrum ‘High Tech Campus’. 
 
Om invulling te geven aan bovenstaande ontwikkelingen blijkt uit de meest recente 
Vastgoedmonitor (Verschuuren & Schreppers, 2009) dat er voor Eindhoven plannen bestaan om op 
meerdere locaties nieuwe kantoren te realiseren. Hierbij gaat het deels om harde plannen, waarbij 
er diverse momenteel in ontwikkeling zijn. Volgens het ‘Eindhoven office market Research & Forecast 
report’ (Colliers, 2011) zijn ‘Strijp-S’ (90.000 m2 BVO) en ‘Meerhoven’ daar voorbeelden van. Verder 
blijken er uit het rapport enkele nieuwbouwprojecten zich in de planfase te bevinden: 
‘Stationskwartier’ (35.000 m2 BVO) en ‘Flight Forum’ (50.000 m2 BVO). Daarnaast is er op de ‘High 
Tech Campus’ nog ruimte voor 100.000 m2 BVO nieuwe ontwikkelingen. 
 
In tegenstelling tot de nieuwe ontwikkelingen richt Eindhoven zich ook op het onttrekken van 
incourante kantoorruimte aan de markt. Middels bovengenoemde herontwikkeling van 
‘Vredenoord’ tot woonlocatie, is in 2011 circa 70.000 m2 VVO kantoorruimte onttrokken. Tevens 
lopen er diverse onderzoeken naar kansrijke transformaties van incourant commercieel vastgoed.  

Figuur 3.7: Kantoorlocaties Eindhoven  (Bron: Bewerking GoogleMaps, 2012) 
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3.2.2 Overzicht leegstaande kantoorgebouwen 
Analyse van de databases van gemeente Eindhoven (2012), RealNext (2012), Funda in Business 
(2012) en Rudolf Bak (2012) levert een aantal van 186 kantoorgebouwen die in Eindhoven worden 
aangeboden voor verhuur vanaf 500 m2 VVO. Aanvullend onderzoek binnen gemeente Eindhoven, 
via makelaars en veldonderzoek heeft uitgewezen dat in Eindhoven 82 kantoorgebouwen 
daadwerkelijk leeg staan. 
De overige 104 kantoorgebouwen bleken momenteel nog in gebruik (57), onderdeel uit te maken 
van een bedrijfscomplex (14) of op een andere manier niet geschikt (33). Om deze reden zijn ze uit 
de database met daadwerkelijke leegstand gefilterd. Daarmee komt de daadwerkelijke leegstand in 
Eindhoven op 216.988 m2 VVO in plaats van 233.700 m2 VVO. Zodoende staat in Eindhoven 15,6% 
van de totale kantorenvoorraad (1.395.000 m2 VVO) boven de 500 m2 VVO leeg. 
De overzichten van zowel de 82 overgebleven kantoorgebouwen als de 104 niet meegenomen 
kantoorgebouwen zijn terug te vinden in bijlage VI en bijlage VII. 

3.2.3 Overzicht leegstandsvorm bij leegstaande kantoorgebouwen 
Teneinde de mate van leegstand van de 82 leegstaande kantoren in Eindhoven te bepalen, is gebruik 
gemaakt van dezelfde toetsingsmethode als voor de kantorenmarkt in Breda (zie paragraaf 3.1.3). Zo 
zijn ook de eindbeoordelingen en daaraan gekoppelde leegstandsvormen van de leegstaande 
kantoren in Eindhoven terug te vinden in bijlage VIII. 
 
De uitkomsten van deze leegstandstoetsing zijn geïllustreerd in figuur 3.8-3.10 en gedetailleerd 
terug te vinden in bijlage IX. Hieruit valt op te maken dat er in Eindhoven momenteel 21 
kantoorgebouwen structureel leeg staan (rood). De gezamenlijke leegstand in deze 21 gebouwen 
bedraagt 90.282 m2 VVO. Dit is 83% van het totale metrage (108.312 m2 VVO) in deze gebouwen en 
42% van de totale leegstand in Eindhoven. Bij 7 gebouwen in deze categorie treedt zelfs volledige 
leegstand op. 
In figuur 3.8 is daarnaast af te lezen dat voor 44 kantoorgebouwen in Eindhoven de kans op 
structurele leegstand aanwezig is (geel). De gezamenlijke leegstand in deze 44 kantoorgebouwen is 
met 94.540 m2 VVO nagenoeg de helft van de totale ruimte in deze gebouwen (190.844 m2 VVO) en 
tevens bijna gelijk aan de totale structurele leegstand, zie figuur 3.9 en 3.10. Van deze 44 gebouwen 
staan er 13 in zijn geheel leeg. 
De overige 17 kantoorgebouwen worden op basis van de criteria geschikt geacht voor verhuur in een 
kantoorfunctie (groen). Hiervan staat met 32.166 m2 VVO 28% van de totale ruimte in deze categorie 
(113.887 m2 VVO) leeg. De totale leegstand in Eindhoven bestaat daarmee voor 15% uit leegstand in 
deze vorm. Ondanks de verhuurbaarheid van deze kantoorgebouwen treedt er bij 3 een leegstand 
op van 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.8-3.10: Leegstandsvorm naar aantal, metrage en percentage 
 
  

3.8 Aantal gebouwen 3.9 Leegstandsmetrage in m
2
 VVO 3.10 Leegstandspercentage 

Structurele leegstand (momenteel) Geschikt als kantoor Kans op structurele leegstand 
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Figuur 3.11: Structureel leegstaande kantoorgebouwen in Eindhoven 
 

Hierboven is te zien dat de leegstand in Eindhoven vooral plaatsvindt in de binnenstad en bij 
‘Eindhoven Airport’. Ook op ‘De Hurk’ komt verspreid over het gehele bedrijventerrein leegstand 
voor. In de Eindhovense binnenstad hebben 31 kantoorgebouwen te maken met leegstand. De 
kantoren geheel aan de rand van de binnenstad zijn daarbij niet meegerekend. Van deze 
leegstandskantoren staan er momenteel 8 structureel leeg. Opvallend is dat ook de 
leegstandskantoren geschikt voor toekomstig kantoorgebruik (10) voornamelijk in de binnenstad 
staan. Bij ‘Eindhoven Airport’ staan 12 leegstandskantoren waarvan er slechts 1 geschikt is voor 
verhuur in de kantoorfunctie. In 4 gevallen is reeds sprake van structurele leegstand. De leegstand 
op het bedrijventerrein ‘De Hurk’ is niet zo geconcentreerd als op de voorgaande locaties. Toch 
staan hier in totaal  19 kantoorgebouwen leeg, waarvan 5 structureel en maar 2 verhuurbaar als 
kantoor. 
 
De analyse in deze subparagraaf toont aan dat er van de 82 leegstandskantoren in Eindhoven 17 
geschikt zijn voor toekomstig kantoorgebruik. Deze kantoren worden niet meegenomen in het 
overzicht van transformatiepotentie (hoofdstuk 6) omdat het niet logisch en wenselijk is deze 
kantoorgebouwen uit de markt te halen. 
Op basis van de eindbeoordeling staan met 21 (structurele leegstand) + 44 (kans op structurele 
leegstand) = 65 kantoorgebouwen in Eindhoven wel problematisch leeg. Verdeeld over deze 
gebouwen gaat het om een leegstand van 184.822 m2 VVO binnen een totale ruimte van 299.156 m2 
VVO. Hiermee staat 13% van de totale kantoorvoorraad in Eindhoven problematisch leeg. Zodoende 
worden deze 65 leegstandskantoren meegenomen in de transformatieanalyse van hoofdstuk 6 en 
vormen daarmee de output van deze paragraaf en de input voor stap 13. 
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3.3  Kantorenmarkt vergelijking 

 
In de vorige paragrafen is de situatie op de kantorenmarkt van Breda en Eindhoven afzonderlijk in 
kaart gebracht. Aan de hand van die gegevens is het mogelijk om te achterhalen in hoeverre de 
markten zich onderling tot elkaar verhouden. Kan er op basis van deze 2 steden een uitspraak 
worden gedaan voor de gehele kantorenmarkt van Brabant? Om dit na te gaan worden de 
kantorenmarkten van Breda en Eindhoven in deze paragraaf met elkaar vergeleken. 

3.3.1 Kantoorvoorraad en leegstandsvolume 
Ondanks dat beide steden een hoge positie hebben op de landelijke kantorenmarkt, is uit figuur 3.12 
af te lezen dat kantoorvoorraad in Eindhoven met 1.395.000 m2 VVO bijna het dubbele van die in 
Breda (690.000 m2 VVO) bedraagt. Gekeken naar de leegstand in absolute zin staat in Eindhoven 
216.988 m2 VVO leeg, ten opzichte van 65.510 m2 VVO in Breda. Daarmee kent Eindhoven een  
leegstand van ruim 3 maal zo groot als Breda, zie figuur 3.12. In figuur 3.13 is de leegstand 
onderverdeeld naar leegstandsvorm. Hieruit blijkt dat in Breda en Eindhoven nagenoeg evenveel m2 
VVO kantoorruimte geschikt is als kantoor. Het verschil in leegstandsvolume uit zich derhalve in de 
problematische leegstand. Als deze wordt afgezet tegen de totale voorraad blijkt dat in Breda 6% en 
in Eindhoven 13% van de totale kantoorvoorraad problematisch leegstaat.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.12: Kantoorvoorraad in Breda en Eindhoven Figuur 3.13: Leegstandsmetrage naar vorm in Breda en 

Eindhoven 

 
3.3.2 Leegstand en kantoorgebouwen 
De leegstand in Breda is verdeeld over 43 kantoorgebouwen, zie figuur 3.14. In figuur 3.15 zijn deze 
onderverdeeld naar aantal per leegstandsvorm.  Voor 14 gebouwen geldt dat ze verhuurbaar zijn in 
de kantoorfunctie en dus geen probleem vormen. De 8 structureel en 21 kans op structureel 
leegstaande kantoorgebouwen zijn wel een probleem in de markt. Daarmee staat 67% van de 
leegstandskantoren in Breda problematisch leeg. 
In Eindhoven zijn 17 leegstandskantoren geschikt voor kantoorgebruik. Vanwege de grotere 
kantorenmarkt zijn dit er in verhouding tot Breda weinig. De leegstand in Eindhoven treedt dan ook 
vooral op in de vorm van ‘kans op structurele leegstand’(44). Met structurele leegstand (21) daarbij 
opgeteld staat 79% van de leegstandskantoren problematisch leeg. Daarmee is de problematische 
leegstand in Eindhoven naast absolute zin ook verhoudingsgewijs groter dan in Breda.  
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Figuur 3.14 en 3.15: Leegstandskantoren naar aantal            

3.3.3 Locatie van de leegstand 
Zowel in Breda als in Eindhoven staan veel kantoren in de binnenstad leeg. Op deze locatie staan 
met 5 (Breda) en 8 (Eindhoven) in beide steden zelfs de meeste structureel leegstaande 
kantoorgebouwen, zie subparagraaf 3.1.3 en 3.2.3. In Eindhoven valt op dat de kansrijke kantoren 
juist ook zijn gelegen in de binnenstad. In Breda liggen de kansrijke kantoren niet in de binnenstad 
maar voornamelijk op de kantoorlocatie ‘Westerhage’ en aan de Claudius Prinsenlaan. 

3.3.4 Conclusie 
Eindhoven heeft met 1.395.000 m2 VVO kantoorruimte een aanzienlijk grotere kantorenmarkt dan 
de 690.000 m2 VVO in Breda. In Eindhoven staan logischerwijs meer kantoorgebouwen leeg. Daarbij 
valt op dat in Eindhoven bijna evenveel kantoorruimte geschikt is voor toekomstig kantoorgebruik 
als in Breda. De problematische leegstand in Eindhoven is daarmee in verhouding tot Breda een stuk 
hoger.  
Aan de hand van deze verschillen tussen Breda en Eindhoven kan worden geconcludeerd dat het 
niet mogelijk is op basis van regionaal marktonderzoek een algeheel beeld over de kantoren in 
Brabant te geven. De stelling vanuit de literatuur, zie paragraaf 1.5, wordt daarmee bevestigd. 
 
Ondanks dat de markten zich niet tot elkaar verhouden, zijn op sommige punten voor beide steden 
dezelfde uitkomsten naar voren gekomen. Zo zou middels transformatie zowel in Breda als in 
Eindhoven een afname van de problematische leegstand kunnen worden gerealiseerd. Interessant 
daarbij is dat in beide steden de leegstand voornamelijk in het centrum voorkomt. De eerste indruk 
zegt dat dit een locatie is met potentie voor transformatie.  
Echter, of transformatie daadwerkelijk haalbaar is hangt mede af van de geschiktheid tot 
transformatie van een kantoorgebouw en de woningvraag vanuit de markt. Om dit te achterhalen 
worden de leegstaande kantoorgebouwen in het volgende hoofdstuk onafhankelijk van de 
leegstandsvorm getoetst op transformatiegeschiktheid. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan 
op de woningmarkt van Breda en Eindhoven.  
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HOOFDSTUK 4: Transformatiegeschiktheid van kantoren 
 
In hoofdstuk 3 is bekend geworden welke leegstaande kantoorgebouwen weinig kans hebben om in 
de huidige kantoorfunctie verhuurd te worden. Handhaving van deze functie zal naar verwachting 
geen rendement meer opleveren. Om dergelijke kantoorgebouwen nieuw leven in te blazen, dient 
onderzocht te worden welke mogelijk transformeerbaar zijn naar een woonfunctie.  
Om die reden wordt in dit hoofdstuk voor de leegstandskantoren in Breda en Eindhoven onderzocht 
of ze transformatiegeschikt zijn. Het onderzoek naar deze transformatiegeschiktheid wordt 
onafhankelijk van de leegstandsvorm uitgevoerd. Dit hoofdstuk vormt daarmee de vervolgstap (stap 
9) uit het stappenplan in hoofdstuk 1. 
 

4.1   Transformatietoetsing 

 
Of een kantoorgebouw geschikt is om te transformeren naar een woonfunctie, hangt af van de in 
paragraaf 2.6 beschreven transformatietoetsing. Middels deze toetsing is van alle 125 leegstaande 
kantoorgebouwen in Breda en Eindhoven onderzocht of deze kans hebben om getransformeerd te 
worden naar een woongebouw. 
 
Alvorens alle gegevens in kaart zijn gebracht, is gestart met een beoordeling op de 4 vetocriteria. 
Zodoende zijn eerst de gegevens omtrent ‘verdiepingshoogte’, ‘luchtkwaliteit’, ‘geluidhinder’ en 
‘externe veiligheid’ verzameld. De beoordeling op vetocriteria kent 3 scores: ‘voldoet’(groen), 
‘voldoet niet’(rood) en ‘maatregelen nodig’(oranje). De laatste score is gehanteerd indien een 
kantoorgebouw niet direct voldoet aan de eis, maar met (kleine) maatregelen wel kan voldoen. Een 
afkeuring zou in deze gevallen te streng zijn. 
De verdere dataverzameling (op de graduele criteria) heeft voor enkele criteria een belemmering 
opgeleverd. Vanwege het ontbreken van gegevens omtrent ‘stramien draagconstructie’, ‘realisatie 
leidingschachten’, ‘geluidsisolatie vloeren’ en ‘warmte isolatie’  zijn deze criteria bij de toetsing in de 
praktijk niet meegenomen. Door deze aanpassing komt de maximale eindbeoordeling op 149 en ziet 
de indeling van de transformeerbaarheid er als volgt uit:  
 

Eindbeoordeling Rang Transformeerbaarheid kantoorgebouw

0 -29 1 Goed transformeerbaar

30 - 59 2 Transformeerbaar

60 - 89 3 Beperkt transformeerbaar

90 - 119 4 Nauwelijks transformeerbaar

120 - 149 5 Niet transformeerbaar

Indeling transformatiegeschiktheid

 
Tabel 4.1 Indeling transformatiegeschiktheid in praktijktoetsing 

 
Uiteindelijk is middels de transformatietoetsing van tabel 2.12 per leegstaand kantoorgebouw in 
Breda en Eindhoven een eindbeoordeling bepaald. Figuur 4.1 op de volgende pagina is hiervan een 
voorbeeld. De transformatietoetsen en eindbeoordelingen van alle leegstaande kantoorgebouwen in 
Breda en Eindhoven zijn opgenomen in bijlage X en bijlage XI. Op basis daarvan is aangegeven in 
hoeverre het betreffende kantoorgebouw geschikt is om te transformeren naar een woonfunctie. 
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Figuur 4.1: Transformatietoetsing met eindbeoordeling van een kantoorgebouw in Breda 
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4.2   Transformatiegeschikte kantoren Breda 

4.2.1 Toetsing op veto- en graduele criteria 
In figuur 4.1 is aangegeven dat 21 leegstaande kantoorgebouwen na toetsing op de vetocriteria 
ongeschikt blijken voor transformatie naar woningen. Omdat transformatie bij deze 
kantoorgebouwen sowieso niet mogelijk is, zijn deze niet meer op graduele criteria getoetst en 
worden ze niet meegenomen in het overzicht van de transformatiepotentie in hoofdstuk 6. 
De afgevallen leegstandskantoren voldoen vooral op het gebied van externe veiligheid (15) en 
geluidhinder (13) niet aan de eisen. Daarnaast voldoen 4 kantoorgebouwen niet aan de minimale eis 
van een ‘vrije plafondhoogte van ≥ 2.60 m’. De luchtkwaliteit in Breda blijkt voldoende te zijn om op 
alle kantoorlocaties een transformatie toe te staan.  
 
Verder blijkt uit figuur 4.1 dat 19 kantoorgebouwen niet direct voldoen aan enkele eisen van de 
vetocriteria. Echter, met (kleine) maatregelen zou een transformatie van deze kantoren mogelijk 
moeten zijn. Deze aanpassingen hebben voor 3 kantoorgebouwen betrekking op zowel geluidhinder 
als externe veiligheid. Aanpassingen alleen op het niveau van geluidhinder en externe veiligheid 
komen respectievelijk 14 en 2 maal voor. 
Als laatste blijken slechts 3 kantoorgebouwen in Breda volledig te voldoen aan de eisen op 
vetocriteria.  
 
Voor de toetsing op graduele criteria is er vanuit gegaan dat de (kleine) maatregelen zijn getroffen, 
derhalve zijn 22 leegstandskantoren meegenomen. Figuur 4.2 toont dat na de graduele toetsing alle 
22 overgebleven leegstandskantoren transformeerbaar zijn. Hiervan zijn er 10 ‘goed 
transformeerbaar’ en 12 ‘transformeerbaar’. Daarmee blijkt uiteindelijk de helft van de leegstaande 
kantoorgebouwen in Breda geschikt te zijn om te transformeren naar een woonfunctie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1: Transformatietoetsing op vetocriteria      Figuur 4.2: Transformatietoetsing op graduele criteria 
   naar aantal           naar aantal 

  

Niet transformeerbaar 

(goed) Transformeerbaar 

Transformeerbaar na maatregelen 
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4.2.2 Transformatiepotentie in kaart 
In onderstaande figuur worden de leegstandskantoren weergegeven op basis van 
transformatiegeschiktheid. De kantoren die op vetocriteria ongeschikt zijn voor transformatie zijn 
met rood aangegeven. Kantoren waar nog (kleine) maatregelen getroffen moeten worden zijn met 
geel aangeduid en direct transformatiegeschikte kantoorgebouwen zijn groen gekleurd. 
Uit deze figuur volgt dat de meeste transformatiegeschikte kantoorgebouwen in het centrum zijn 
gelegen. De niet transformeerbare kantoorgebouwen liggen voornamelijk nabij of langs het spoor. 
Voor de transformatiepotentie van Breda worden voor stap 13 in hoofdstuk 6 alleen de (na 
maatregelen) transformatiegeschikte leegstandskantoren meegenomen (geel en groen). Een 
uitgebreid overzicht van de transformatietoetsing en de transformatiegeschiktheid per 
kantoorgebouw in Breda is terug te vinden in bijlage X en XII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3: Locatie en transformeerbaarheid kantoorgebouwen 
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4.3  Transformatiegeschikte kantoren Eindhoven 

4.3.1 Toetsing op veto- en graduele criteria 
In Eindhoven zijn na toetsing op de vetocriteria 46 kantoorgebouwen ongeschikt om te 
transformeren naar een woonfunctie, zie figuur 4.5. Ook hier voldoen veel kantoorgebouwen niet 
aan de eisen van ‘externe veiligheid’(19) en ‘geluidhinder’(34). De luchtkwaliteit in Eindhoven is op 
sommige locaties matig tot slecht te noemen, waardoor 9 kantoorgebouwen niet aan deze eisen 
voldoen. Verder zorgt het ontbreken van een vrije verdiepingshoogte van ≥ 2.60 m in 11 gevallen 
voor onmogelijkheid tot transformatie. Bij bovengenoemde kantoorgebouwen is transformatie op 
basis van de vetocriteria niet mogelijk. Derhalve worden deze net als in Breda niet meer getoetst op 
graduele criteria en weggelaten uit het overzicht van de transformatiepotentie in hoofdstuk 6. 
 
Daarnaast is in figuur 4.5 af te lezen dat 27 kantoorgebouwen niet direct voldoen aan enkele eisen 
op vetocriteria. Toch is transformatie mogelijk, mits (kleine) maatregelen worden getroffen. Het gaat 
hierbij om maatregelen ten behoeve van zowel geluidhinder als externe veiligheid (5), alleen 
geluidhinder (21) of alleen externe veiligheid (1). 
Verder blijken in Eindhoven 9 kantoorgebouwen direct transformeerbaar op basis van de eisen van 
de vetocriteria.  
 
Er vanuit gaande dat bij bovenstaande kantoorgebouwen de (kleine) maatregelen worden getroffen, 
zijn 36 leegstandskantoren verder getoetst op graduele criteria. In figuur 4.6 is te zien dat 4 
kantoorgebouwen op basis hiervan ‘beperkt transformeerbaar’ zijn. Omdat voor deze gebouwen 
teveel maatregelen getroffen moeten worden om transformatie mogelijk te maken, zijn ze net als de 
bovengenoemde 46 kantoorgebouwen niet meegenomen in het transformatiepotentie overzicht van 
stap 13. De 32 kantoorgebouwen die na de graduele toetsing ‘transformeerbaar’(13) en ‘goed 
transformeerbaar’(19) blijken, worden hier wel in opgenomen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.5: Transformatietoetsing op vetocriteria      Figuur 4.6: Transformatietoetsing op graduele criteria 
   naar aantal           naar aantal 

  

Niet transformeerbaar 

(goed) Transformeerbaar 

Transformeerbaar na maatregelen 
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4.3.2 Transformatiepotentie in kaart 
Van alle leegstandskantoren in Eindhoven zijn in figuur 4.7 de locatie en mate van 
transformeerbaarheid aangegeven. Ook hier zijn de met rood aangegeven kantoren op basis van 
vetocriteria niet geschikt voor transformatie. De kantoren die (kleine) maatregelen behoeven zijn 
geel gekleurd en kantoren direct geschikt voor transformatie hebben een groene kleur. 
Zoals af te lezen in de figuur, staan de transformatiegeschikte kantoorgebouwen voornamelijk in het 
centrum en in Woensel. Daarentegen hebben niet transformeerbare kantoren veelal een locatie 
langs het spoor, snelweg of op een bedrijventerrein. De uitslagen omtrent de 
transformatiegeschiktheid per kantoorgebouw in Eindhoven zijn terug te vinden in bijlage XI en XIV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.7: locatie en transformeerbaarheid kantoorgebouwen 
 

Na deze laatste analyse is het aanbod, de leegstaande kantoorgebouwen in Breda en Eindhoven, 
volledig in kaart gebracht. Om succesvol te transformeren moet nu de ‘vraag’ onderzocht worden. 
De ‘vraag’ bestaat in dit geval uit de woonbehoefte en bijpassende woonwensen in Breda en 
Eindhoven. Om deze inzichtelijk te krijgen richt het volgende hoofdstuk zich op de woningmarkt in 
deze 2 steden.  
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HOOFDSTUK 5: Woningmarkt Brabant 
 
In voorgaande hoofdstukken 3 en 4 is van het aanbod leegstaande kantoorgebouwen in Breda en 
Eindhoven bepaald in hoeverre deze problematisch leegstaan en onafhankelijk daarvan 
transformeerbaar zijn. Om in hoofdstuk 6 de uiteindelijke transformatiepotentie goed weer te 
kunnen geven, dient in de volgende stap de vraagkant te worden uitgediept. Een transformatie heeft 
immers alleen potentie wanneer de nieuwe functie aansluit bij de vraag uit de markt. In dit 
onderzoek bestaat de vraag uit een combinatie van de woonbehoefte en bijpassende woonwensen. 
Om deze inzichtelijk te krijgen, wordt eerst een kort beeld gegeven van de woningmarkt in de 
provincie Brabant. In de daarop volgende paragrafen worden de woningmarkten van Breda en 
Eindhoven in kaart gebracht, gevolgd door een paragraaf met woonwensen binnen de 
woonbehoefte. 
 

5.1  Woningmarkt provincie Brabant 
 
Uit ‘De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant’ (provincie Noord-Brabant, 2012) 
volgt de prognose dat de bevolkingsomvang  in de provincie Noord-Brabant toeneemt van ruim 2,45 
miljoen in 2011 tot een maximum van circa 2,56 miljoen mensen in 2030 (figuur 5.1). Als gevolg 
hiervan ondervindt ook de woningvoorraad een toename, met een maximum in 2040. De 
verwachting is dat er dan circa 1,19 miljoen woningen staan, tegenover ruim 1,03 miljoen in 2011 
(figuur 5.2). Vooral de sterke groei van eenpersoonshuishoudens, beïnvloed door vergrijzing en 
individualisering, speelt hierbij een rol. Uitgaande van deze bevolkings- en huishoudensgroei, wacht 
Noord-Brabant de komende jaren een behoorlijke woningbouwopgave. Daarbij geldt dat de groei 
van de bevolking, het aantal huishoudens en de woningvoorraad in de stedelijke 
concentratiegebieden hoger ligt dan de landelijke gebieden (provincie Noord-Brabant, 2012). 
 

 
Figuur 5.1-5.2: Bevolkingsomvang en Woningvoorraad Noord-Brabant 1980 – 2050        Bron: Provincie Noord-Brabant 2012 

 
Vanaf de volgende pagina wordt het bovenstaand algemene beeld van de woningmarkt in Noord-
Brabant dieper uitgewerkt voor Breda en Eindhoven. 
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2011 
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5.2   Woningmarkt Breda 

5.2.1 Algemeen beeld woningmarkt 
 
Woningmarkt in cijfers 
Breda telt medio 2012 ruim 176.000 inwoners, welke verdeeld zijn over bijna 83.000 huishoudens. 
De bevolking in Breda is daarbij relatief jong (50% tot 40 jaar) en kent met 41% van de huishoudens 
veel alleenstaanden (CBS, 2012). Wanneer de huishoudens worden onderverdeeld naar 
inkomensgroepen blijkt 52% een inkomen te hebben tot €33.000 per jaar. Verder heeft 13% een 
inkomen tussen de €33.000 en €43.000, slechts 6% van €43.000 tot €50.000 en 29% een inkomen 
boven de €50.000 op jaarbasis. Dit leidt tot een gemiddeld besteedbaar inkomen van €33.000 per 
jaar (RIGO, 2011). 
Uit cijfers van de provincie (provincie Noord-Brabant, 2012) blijkt daarnaast dat in Breda bijna 
77.000 woningen staan. Volgens ‘Wonen in Breda’ (RIGO, 2011) overtreft het aantal huishoudens het 
woningaantal doordat een deel van de huishoudens in onzelfstandige wooneenheden woont en er 
sprake is van ‘inwoning’. Een voorbeeld daarvan is de studentenhuisvesting, die medio 2011 circa 
8.000 eenheden bedroeg (gemeente Breda, 2011).  
Van de woningvoorraad is circa 54% koop en 46% huur (CBS, 2012). Met 30% van alle woningen is er 
een ruime voorraad koopwoningen vanaf €265.000. Ook zijn er met 22% relatief veel huurwoningen 
in het prijssegment €357-€511. Daarentegen zijn in Breda nauwelijks goedkope koopwoningen (t/m 
€ 175.000) en duurdere huurwoningen (vanaf €548) vertegenwoordigd in de woningvoorraad.  
Gekeken naar woningtype, blijken vooral hoek- en tussenwoningen (45%) en appartementen (35%) 
veel voor te komen in de woningvoorraad van Breda (RIGO, 2011). 
 
Cijfers van Dynamis (Dynamis, 2012) tonen dat 3% (2.425 woningen) van de totale woningvoorraad 
op 1 januari 2012 wordt aangeboden. Vooral het aanbod van woningtype appartementen en 
tussenwoningen is met respectievelijk 927 en 600 groot.  
 
Trends en ontwikkelingen op de woningmarkt 
De bevolkingsomvang in Breda zal naar verwachting van de provincie toenemen tot circa 189.000 
inwoners in 2030 (provincie Noord-Brabant, 2012). In navolging van de verwachte bevolkingsgroei, 
wordt een stijging van het aantal huishoudens voorspeld. Volgens cijfers van het CBS (CBS, 2012) 
komt deze voor Breda uit op circa 94.600 huishoudens in 2030. Dit betekent een verwachte toename 
van 14% in de periode 2012-2030, tegenover een voorspelde bevolkingsgroei van 7%. Ook uit andere 
prognoses volgt hetzelfde beeld. Volgens RIGO (RIGO, 2011) wordt dit verklaard door een toename 
van het aantal alleenstaanden, gezinsverdunning en vergrijzing. 
 
Om de groei van het aantal huishoudens op te vangen, dient de woningvoorraad toe te nemen. De 
provincie Noord-Brabant rekent daarbij op een aanbod van ruim 89.500 woningen in 2030 (provincie 
Noord-Brabant, 2012). Dit is een absolute stijging van 12.500 woningen in bijna 20 jaar tijd. 
Zodoende zal de woningvoorraad met 625 woningen per jaar moeten worden uitgebreid. 
 
Naast de omvang zal tevens de samenstelling van de bevolking aan verandering onderhevig zijn. 
Omdat steeds meer jongeren na hun studie in de gemeente blijven wonen, stijgt het aantal inwoners 
tussen de 20 en 35 jaar. Ook zijn er steeds meer inwoners met een leeftijd vanaf 50 jaar, als gevolg 
van de vergrijzing. Het aantal inwoners tussen de 35 en 50 jaar zal daarentegen afnemen (RIGO, 
2011).   
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5.2.2 Woonbehoefte in kaart 
Uit voorgaande subparagraaf blijkt dat de woningvoorraad in Breda fors uitgebreid dient te worden 
tot 2030. Om inzichtelijk te krijgen voor welke woontypen /-segmenten deze uitbreidingsbehoefte 
het grootst is, wordt hieronder ingegaan op de woonbehoefte van woningzoekenden. 
Woningzoekenden zijn op te delen in 4 groepen: ‘studenten’, ‘starters’, ‘semistarters’ en 
‘doorstromers’ (RIGO, 2011). Vanwege het vergelijkbare uitgangspunt en het geringe aantal 
semistarters, worden zowel semistarters als starters in dit onderzoek vermeld als 1 groep: ‘starters’. 
 
Studenten 
Studenten vormen een speciale groep woningzoekenden. Doorgaans zijn studenten op zoek naar 
een onzelfstandige woonruimte (kamers) en laten ook geen (zelfstandige) woonruimte achter. In het 
‘Actieplan studentenhuisvesting 2011-2014’ (gemeente Breda, 2011) wordt voorspeld dat het aantal 
studenten toeneemt met een piek in 2015 en stabilisatie tot 2020. Op basis van voorzichtige 
schattingen is de woonbehoefte voor studenten circa 9.050 wooneenheden in 2014. Het aanbod aan 
studentenwoningen bedraagt medio 2011 circa 8.000 eenheden. Dit resulteert in een kwantitatieve 
studentenwoningbehoefte van 1.000 eenheden tot 2014 (LSVb, 2011). Uitgaande van een 
gemiddelde oppervlakte van  15-20 m2 per studentenkamer, is er behoefte aan 15.000 tot 20.000 m2 
extra studentenhuisvesting. 
 
Starters 
Starters zijn woningzoekenden die geen zelfstandige woonruimte achterlaten na het vinden van een 
nieuwe (zelfstandige) woning. Ondanks dat ‘de starter’ niet bestaat en zodoende starters weer op 
zijn te delen in diverse subgroepen, worden ze in dit onderzoek als 1 doelgroep aangeduid. 
Uit het rapport ‘Wonen in Breda’ (RIGO, 2011) blijkt dat er in Breda medio 2011 circa 4.300 starters 
zijn, zie tabellen 5.1-5.3. Het merendeel (90%) van de starters is jonger dan 34 jaar. 
 
Mede vanwege aangescherpte regels bij banken en het ontbreken van een startkapitaal, is het voor 
starters lastig om een koopwoning te betrekken. In tabel 5.1 is te zien dat als gevolg daarvan bijna 
70% op zoek is naar een huurwoning, waarbij met name de huurwoning in het prijssegment €357-
€548 gewenst is. Tabel 5.2 toont dat vooral het woningtype appartement favoriet is. Wanneer deze 
gegevens worden gecombineerd komt naar voren dat een huurappartement de meest gewenste 
woning is, binnen de groep starters. Tevens zijn starters gesteld op aanwezigheid van voorzieningen, 
wat terugkomt in het type woonomgeving: centrum-stedelijk en buiten-centrum (RIGO, 2011). 
Wanneer als gemiddeld gewenste woonoppervlakte voor een starterswoning 70 m2 wordt 
aangenomen, is 187.600 m2 aan startershuisvesting benodigd. 
 

   
 
 
 

Tabellen  5.1-5.3: Woonbehoefte starters     Bron: WoOn 2009; RIGO 2011 
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Doorstromers 
Een doorstromer laat bij het betreden van een nieuwe woning een andere zelfstandige woning 
achter. Volgens RIGO (RIGO, 2011) telt Breda medio 2011 7.900 doorstromers. Van de doorstromers 
heeft 74% een leeftijd tussen de 24 en 54 jaar.  
Uit tabel 5.4 blijkt dat doorstromers, in tegenstelling tot de starters, vooral op zoek zijn naar een 
koopwoning. Met name koopwoningen in het prijssegment €175.000 - € 265.000 en vanaf €345.000 
zijn daarbij gewild. Voor doorstromers die zich toch richten op huur, is met 24% van het totaal ook 
hier het prijssegment €357-€548 favoriet. Doorstromers hebben geen specifieke voorkeur voor het 
type woningen, al blijkt met 72% een meerderheid te willen verhuizen naar een grondgebonden 
woning, zie tabel 5.5  

 
   
 
 

Tabel 5.4-5.6 Woonbehoefte doorstromers     Bron: WoOn 2009; RIGO 2011 

 
Binnen de groep doorstromers valt een specifieke subgroep te benoemen: doorstromende 55-
plussers. In tegenstelling tot de overige leeftijdsklassen zijn deze eerder bereid naar een huurwoning 
te verhuizen. Tevens zoeken 940 van de in totaal 1.630 woningzoekende 55-plussers een 
appartement, met name onder de € 648 (RIGO, 2011). Met een gemiddeld gewenste oppervlakte 
van 80 m2 bedraagt de behoefte voor deze doelgroep circa 75.000 m2 woonruimte. 
 

5.3   Woningmarkt Eindhoven 

5.3.1 Algemeen beeld woningmarkt 
 
Woningmarkt in cijfers 
Medio 2012 bestaat de bevolking in Eindhoven uit ruim 217.000 inwoners, verdeeld over bijna 
110.000 huishoudens. De bevolking in Eindhoven is relatief jong (52% tot 40 jaar) en kent met 47% 
van de huishoudens veel alleenstaanden. Volgens de laatste inkomenscijfers (2009) is het gemiddeld 
besteedbaar inkomen per huishouden in Eindhoven €29.900 per jaar. Daarvan heeft 66% een 
inkomen tot € 33.000 per jaar. Verder heeft 18% een inkomen tussen de €33.000 en €50.000 en 16% 
een inkomen boven de €50.000 op jaarbasis (CBS, 2012). 
Volgens de provincie Noord-Brabant (2012) staan in Eindhoven bijna 98.500 woningen. Daarvan is 
circa 45% een koop- en 55% een huurwoning (CBS, 2012). Het gat tussen het aantal huishoudens en 
woningen wordt onder meer verklaard door de onzelfstandige woonvorm en studentenhuisvesting, 
die medio 2010 ruimte biedt aan circa 8.500 studenten (Technische Universiteit Eindhoven, 2008).  
Van de woonvoorraad worden op 1 juni 2012 2.857 woningen (3%) aangeboden 
(www.woningmarktcijfers.nl, 2012) 
 
  

http://www.woningmarktcijfers.nl/
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Trends en ontwikkelingen op de woningmarkt 
De bevolkingsomvang in Eindhoven zal naar verwachting van de provincie toenemen tot circa 
233.000 inwoners in 2030 (provincie Noord-Brabant, 2012). In navolging van de verwachte 
bevolkingsgroei, wordt een stijging van het aantal huishoudens voorspeld. Volgens cijfers van het 
CBS (CBS, 2012) komt deze voor Eindhoven uit op circa 116.300 huishoudens in 2030. Dit betekent 
een verwachte toename van 6% in de periode 2012-2030, tegenover een voorspelde bevolkingsgroei 
van 7%. Opvallend hierbij is dat in Eindhoven de stijging van het aantal huishoudens nagenoeg 
evenredig is aan de stijging van het aantal inwoners. Met deze cijfers zal de Eindhovense 
woningmarkt, in tegenstelling tot Breda, niet verder individualiseren.   
 
Om de groei van het aantal huishoudens op te vangen, dient de woningvoorraad toe te nemen. De 
provincie Noord-Brabant rekent daarbij op een aanbod van circa 113.500 woningen in 2030 
(provincie Noord-Brabant, 2012). Dit is een absolute stijging van 15.500 woningen in bijna 20 jaar 
tijd. Zodoende zal de woningvoorraad met 775 woningen per jaar moeten worden uitgebreid. 

5.3.2 Woonbehoefte in kaart 
Zoals hierboven blijkt dient ook de woningvoorraad in Eindhoven uitgebreid te worden tot 2030. In 
deze subparagraaf zal de woonbehoefte per doelgroep in Eindhoven inzichtelijk worden. Voor de 
omschrijving van de doelgroepen wordt verwezen naar de toelichting in paragraaf 5.2.2. Verder  
kent Eindhoven ten opzichte van Breda een extra doelgroep: de internationale kenniswerkers 
(IKW’ers). Vanwege de aanwezigheid van grote internationale bedrijven, komen steeds meer 
buitenlandse werknemers naar Eindhoven. 
 
Studenten 
Cijfers uit 2008 tonen dat circa 24.000 HBO en WO studenten een opleiding in Eindhoven volgen. 
Van deze studenten wonen er 8.500 in een studentenwoning in de stad. Betrokken partijen zijn van 
mening dat dit aantal te laag is in verhouding tot andere studentensteden. Omdat de gemeente en 
Brainport Eindhoven daarnaast behoefte hebben aan hoger opgeleiden, is het doel om in 2020 te 
kunnen voorzien in huisvesting voor 15.000 uitwonende studenten. Dit levert een nieuwbouw 
opgave van 6.500 studentenwoningen (Technische Universiteit Eindhoven, 2008). 
 
Starters 
Net als in de rest van Nederland, hebben starters in de regio Eindhoven de afgelopen jaren minder 
kansen op de woningmarkt gehad. Door de stagnatie in de doorstroming binnen de koopsector, zijn 
minder goedkope koopwoningen voor starters vrijgekomen. De afname in verhuisbewegingen van 
huur naar koop heeft tevens geresulteerd in minder vrijgekomen huurwoningen geschikt voor 
starters. Dankzij deze lastige uitgangssituatie zal een starter zijn verhuiswens mogelijk uitstellen. 
Toch zal deze op een zeker moment het ouderlijk huis willen verlaten en daardoor zijn kwalitatieve 
wens mogelijk bijstellen. Een voorbeeld daarvan is de toenemende vraag naar een huurwoning van 
verhuisgeneigden in 2011, ten opzichte van 2007. Verder komt een deel van de starters niet meer in 
aanmerking voor een sociale huurwoning vanwege de aangescherpte Europese regelgeving. 
Hoewel de cijfers van de woonbehoefte van starters in de stad Eindhoven niet bekend zijn, zoeken in 
de regio Eindhoven 27.000 starters een woning (SRE, 2012).  
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Doorstromers 
De reden om te verhuizen is voor een doorstromer vaak de wens zijn woonkwaliteit te verbeteren.  
Echter, vanwege de lastige situatie op de woningmarkt vindt een deel van de doorstromers het 
aantrekkelijk om de woningverbetering te realiseren middels een verbouwing.  
Toch blijven 65.300 doorstromers in de regio Eindhoven op zoek naar een betere / andere woning. 
Ook van de doorstromers zijn de cijfer voor de stad Eindhoven niet bekend (SRE, 2012). Tevens is in 
de beschikbare data voor Eindhoven geen onderscheidt gemaakt in doorstomers en doorstromende 
55-plussers. 
 
Internationale kenniswerkers 
Internationale kenniswerkers (IKW’ers) zijn voornamelijk afkomstig uit Azië en Oost-Europa, maar 
komen ook uit andere delen van de wereld. Kenmerken van IKW’ers zijn dat ze veelal alleenstaand 
zijn, een leeftijd hebben rond de 30 en doorgaans veel met elkaar optrekken. IKW’ers zijn op te 
delen in 3 doelgroepen: ‘verbonden aan onderwijsinstellingen’, ‘verbonden aan andere 
kennisinstellingen’ en ‘verbonden aan het bedrijfsleven’. 
Wat betreft de woonbehoefte van IKW’ers in Eindhoven is bekend dat de eerste doelgroep bestaat 
uit circa 1.350 IKW’ers voor 2011-2012. In jaargang 2012-2013 zijn dit er ruim 1.400. Het aanbod dat 
voldoet aan de prijsklasse van deze doelgroep is gering. Van de overige 2 doelgroepen binnen de 
IKW’ers zijn geen exacte cijfers bekend. Al lijken zich nauwelijks problemen voor te doen bij de 
huisvesting van IKW’ers verbonden aan het bedrijfsleven (Vriens, 2009). 
 

5.4  Woonwensen van de woonbehoefte 
 
Studenten 
Bij de zoektocht naar nieuwe woonruimte is voor studenten vooral de locatie en prijs van belang. 
Studenten maken doorgaans veel gebruik van voorzieningen in het stadscentrum. Deze moet 
daarom goed bereikbaar zijn per fiets of te voet. Een ligging centraal in de stad of nabij de 
onderwijsinstelling geniet zodoende de voorkeur en wordt als belangrijker ervaren dan het gebouw 
zelf. Voor een onzelfstandige studentenwoning (kamer) wordt in Breda gemiddeld € 330 (inclusief 
servicekosten) betaald. In Eindhoven ligt deze maandelijkse huur tussen de € 225 en €325. 
 
Naast de kwantitatieve woonwens is er een kwalitatieve vraag: steeds meer studenten wensen 
zelfstandig te wonen. De voorkeur gaat daarbij uit naar een zelfstandig appartement of een  studio.  
De gemiddelde huurprijs voor een dergelijke zelfstandige wooneenheid in Breda bedraagt €450 
(inclusief servicekosten) per maand en ligt in Eindhoven tussen de €325 en €425. (Gemeente Breda, 
2011; Gemeente Eindhoven, 2011; DUWO, 2010; LSVb, 2011). 
 
Starters 
Uit de publicatie ‘Starters aan zet’ (Inbo BV, Hegeman Bouwontwikkeling en Kristal NV, 2007) blijkt 
een gemiddelde starter zich te richten op een appartement met een ligging in of nabij het 
stadscentrum. Net als bij studenten geldt dat voor starters de prijs van de woning van belang is. 
Lichte overlast wordt geaccepteerd en ook met een kleinere woonruimte wordt in veel gevallen 
genoegen genomen, aangezien daarvoor de woningprijzen lager zijn.  
Aanvullende woonwensen zijn een korte afstand tot voorzieningen, privé buitenruimte en ruimte op 
een openbare parkeergelegenheid. Verder zijn starters minder kritisch dan doorstromers. 
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Doorstromers 
De verhuiswens van doorstromers komt voornamelijk voort uit de toenemende ruimtevraag, vaak 
gestuurd vanuit de wens tot gezinsuitbreiding. De gewenste woning is daarom van het type 
‘grondgebonden woning’. Deze wens voor een grondgebonden woning komt mede tot uiting in de 
buitenruimte en parkeergelegenheid: een tuin en eigen garage zijn voor deze doelgroep van belang. 
Doorstromers zijn bij de zoektocht naar een nieuwe woning met name op zoek naar een rustige 
woonomgeving. Slechts 15% wenst in een drukke en levendige ‘centrum-stedelijke’ omgeving te 
wonen.  Dit is een gevolg van het gewenste woningtype; grondgebonden woningen zijn met name 
gelegen buiten een centrum-stedelijke woonomgeving (RIGO, 2011). 
 
Internationale kenniswerkers 
IKW’ers zijn vooral op zoek naar een huurappartement of -studio met een hoge standaard 
(gemeubileerd, internet en schoonmaakservice). Bij voorkeur wonen ze in of nabij het centrum 
vanwege de aanwezigheid van de voorzieningen of in de buurt van hun werkgever. Het budget voor 
de huur varieert voor de 3 doelgroepen van €550 via €700 tot zelfs € 1.500 (Vriens, 2009). 
 
Om te bepalen welke te transformeren kantoren mogelijkerwijs in de smaak vallen bij 
woningzoekenden, zijn de woonwensen per doelgroep samenvattend weergegeven in onderstaand 
overzicht.  

Tabellen 5.7: Woonwensen woningzoekenden 
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HOOFDSTUK 6: Transformatiepotentie Brabant 
 
Om het aanbod leegstaande kantoren en de woningvraag in Breda en Eindhoven overzichtelijk weer 
te geven, zijn deze stapsgewijs en onafhankelijk van elkaar in kaart gebracht in voorgaande 
hoofdstukken. Deze stappen zijn allen ondersteunend geweest voor de laatste stap (13). Deze stap 
vormt daarmee de kern van het onderzoek en zal daarmee antwoord geven op de hoofdvraag: 
 
 
 
 
 
Om te komen tot dit eindoverzicht van leegstandskantoren met transformatiepotentie in Breda en 
Eindhoven, worden de ongeschikte leegstandskantoren stapsgewijs gefilterd uit het totale aanbod 
van leegstaande kantoorgebouwen. Dit wordt uitgewerkt in een aparte paragraaf voor Breda en 
Eindhoven. 
 

6.1   Transformatiepotentie Breda 

6.1.1 Leegstand en transformatie 
In hoofdstuk 3 is gebleken dat een totaal van 43 kantoorgebouwen in Breda met leegstand te maken 
heeft. In hetzelfde hoofdstuk is duidelijk geworden dat 14 van deze leegstaande kantoren geschikt 
zijn voor toekomstig kantoorgebruik en het zodoende niet logisch en wenselijk is deze uit de markt 
te halen.  Derhalve blijven 29 kantoorgebouwen over die problematisch leegstaan en dus onttrokken 
moeten worden aan de markt. 
Anderzijds blijkt uit het vierde hoofdstuk dat 21 van de 43 leegstaande kantoorgebouwen op basis 
van de eisen ongeschikt zijn voor transformatie, waarmee 22 kantoorgebouwen wel geschikt zijn om 
getransformeerd te worden. 
Om na te gaan welke kantoorgebouwen zowel problematisch leegstaan als transformeerbaar blijken, 
zijn de uitslagen van deze toetsen tegen elkaar uitgezet in bijlage XIII. Hieruit volgt dat 5 van de 8 
structurele leegstandskantoren geschikt zijn om te transformeren. Van de 21 overige problematisch 
leegstaande kantoorgebouwen blijken er 13 transformeerbaar. Zodoende zijn 18 van de 29 
problematisch leegstaande kantoorgebouwen transformeerbaar. Deze 18 transformatiegeschikte 
kantoorgebouwen zijn weergegeven naar locatie in figuur 6.1. 
 
Deze uitkomst betekent ook dat er 3 structureel leegstaande kantoren geen kans hebben op 
transformatie. Nog eens 8 overige problematisch leegstaande kantoorgebouwen zijn eveneens niet 
transformeerbaar. Voor deze kantoorgebouwen moet nader bekeken worden hoe ze uit de markt 
gehaald kunnen worden. Die analyse valt buiten de kaders van dit onderzoek. 

6.1.2 Transformatie en woonbehoefte 
Na analyse op leegstandsvorm en transformatiegeschiktheid blijkt dat 18 kantoorgebouwen van het 
totale aanbod overblijven om te transformeren. In dit laatste deel wordt gekeken of deze 18 
kantoorgebouwen ook op basis van de woonbehoefte in Breda (paragraaf 5.2) potentieel hebben 
om getransformeerd te worden. 
Deze koppeling met de woonbehoefte wijst uit dat bij 9 van de 18 kantoorgebouwen een 
woonfunctie voor de doelgroepen studenten, starters of doorstromende 55-plussers mogelijk is. Dit 
is voornamelijk gebaseerd op de ligging in of nabij het centrum. De overige 9 kantoorgebouwen 
lijken vanwege hun locatie niet geschikt voor deze doelgroepen. Ondanks de ligging buiten het 
centrum, lijken deze kantoorgebouwen evenmin geschikt voor een woonfunctie van de doelgroep 
doorstromers. Deze doelgroep is voornamelijk gericht op een grondgebonden woning, waarvan in 
dit onderzoek is uitgegaan dat die niet realiseerbaar zijn in een voormalig kantoorgebouw. 

“Welke (structureel) leegstaande kantoorgebouwen in Brabant zijn op fysiek niveau geschikt 
om getransformeerd te worden naar woningen om zodoende invulling te kunnen geven aan de  
woonbehoefte in Brabant?” 
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6.1.3 Eindoverzicht leegstandskantoren met transformatiepotentie 
Aan de hand van alle voorgaande stappen en analyses kan eindelijk antwoord op de hoofdvraag 
worden gegeven:  
 
 
 
 
 
Deze 9 leegstandskantoren met transformatiepotentie (groen) zijn evenals de leegstandskantoren 
die transformeerbaar zijn volgens de eisen, maar niet voldoen aan de woonbehoefte (wit) in 
onderstaande figuur opgenomen. De 9 leegstandskantoren met transformatiepotentie zijn nogmaals 
weergegeven in bijlage XVI. Daaruit is af te lezen dat 24.902 m2 VVO kantoorruimte (waarvan 15.625 
m2 VVO leegstand) aan de markt wordt onttrokken indien deze kantoorgebouwen daadwerkelijk 
worden getransformeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figuur 6.1: Transformeerbare leegstandskantoren in Breda 

6.2  Transformatiepotentie Eindhoven 

6.2.1 Leegstand en transformatie 
Hoofdstuk 3 toont dat in Eindhoven 82 kantoorgebouwen met leegstand te maken hebben. In dat 
hoofdstuk is tevens duidelijk geworden dat 17 van deze leegstaande kantoren geschikt zijn voor 
toekomstig kantoorgebruik. Het uit de markt halen hiervan is zodoende niet logisch en wenselijk.   
De overige 65 kantoorgebouwen staan problematisch leeg en moeten derhalve wel onttrokken 
worden aan de markt. 
Aan de andere kant wijst hoofdstuk 4 uit dat 46 van de 82 leegstaande kantoorgebouwen op basis 
van de eisen ongeschikt zijn voor transformatie, waarmee 36 transformatiegeschikte 
kantoorgebouwen overblijven. 
In bijlage XV zijn de uitslagen van bovenstaande gegevens aan elkaar gekoppeld, zodat kan worden 
nagegaan welke van de 65 problematisch leegstaande kantoorgebouwen transformeerbaar blijken. 
Deze koppeling toont dat  8 van de 21 structurele leegstandskantoren en 15 van de overige 44 
problematische leegstandskantoren geschikt zijn om te transformeren. Dit levert een aantal van 23 
problematisch leegstaande kantoorgebouwen op die transformeerbaar zijn. Deze 23 
transformatiegeschikte kantoorgebouwen zijn weergegeven naar locatie in figuur 6.2. 
 

“Negen problematisch leegstaande kantoorgebouwen in Breda hebben de potentie om 
middels transformatie aan de markt onttrokken te worden en daarmee te voorzien in de 
bestaande woonbehoefte”. 
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Uit de koppeling valt verder op te maken dat 13 structureel leegstaande kantoren geen kans hebben 
op transformatie. Nog eens 29 kantoorgebouwen met kans op structurele leegstand zijn eveneens 
niet transformeerbaar. Nadere analyse moet uitwijzen hoe deze 42 kantoorgebouwen toch kunnen 
worden onttrokken aan de markt. Die analyse valt buiten de kaders van dit onderzoek. 

6.2.2 Transformatie en woonbehoefte 
Van de 23 kantoorgebouwen die op basis van leegstandsvorm en transformatiegeschiktheid 
transformeerbaar blijken wordt nu gekeken of deze passen binnen de woonbehoefte van Eindhoven 
(paragraaf 5.3) en dus transformatiepotentie hebben. 
Vanwege een ligging in het centrum lijken 8 transformatiegeschikte kantoorgebouwen mogelijk te 
voorzien in een woonfunctie voor studenten, starters of IKW’ers. Aanvullend zijn 9 
kantoorgebouwen gelegen in (de buurt van) een woongebied buiten het centrum. Transformatie van 
deze kantoren zou kansrijk kunnen zijn voor de doelgroep starters en IKW’ers. De resterende 6 
kantoorgebouwen zijn gelegen op afgelegen bedrijventerreinen en lijken op basis van die ligging en 
afstand tot voorzieningen niet gewenst vanuit de woonbehoefte. 

6.2.3 Eindoverzicht leegstandskantoren met transformatiepotentie 
Aan de hand van alle voorgaande stappen en analyses kan eindelijk antwoord op de hoofdvraag 
worden gegeven:  
 
 
 
 
 
In onderstaande figuur zijn zowel de 17 leegstandskantoren met transformatiepotentie (groen) als 
de 6 leegstandskantoren die transformeerbaar zijn volgens de eisen, maar niet voldoen aan de 
woonbehoefte (wit) opgenomen. In bijlage XVI zijn de 17 leegstandskantoren met transformatie-
potentie nogmaals terug te vinden. Hieruit volgt dat indien al deze kantoorgebouwen daadwerkelijk  
getransformeerd worden, er 49.389 m2 VVO kantoorruimte (waarvan 40.160 m2 VVO leegstand) aan 
de markt onttrokken wordt.  
 
  

Figuur 6.2: Transformeerbare leegstandskantoren in Eindhoven 

“Zeventien problematisch leegstaande kantoorgebouwen in Eindhoven hebben de potentie 
om middels transformatie aan de markt onttrokken te worden en daarmee te voorzien in de 
bestaande woonbehoefte”. 
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Figuur 6.3: Kantoren met transformatiepotentie in Breda 

 

Figuur 6.4: Kantoren met transformatiepotentie in Eindhoven 
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HOOFDSTUK 7: Conclusies en aanbevelingen 
 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de conclusies naar aanleiding van dit onderzoek 
toegelicht. Daarbij is aandacht voor conclusies over de leegstand, transformatiepotentie, 
toetsingsmethode en algehele conclusies. 
Aanvullend volgt een paragraaf waarin op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen worden 
gedaan voor vervolgonderzoek.  
 

7.1   Conclusies 

Daadwerkelijke leegstand verschilt van gepubliceerde leegstand 
De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt wordt door diverse marktpartijen in kaart gebracht. 
Gedurende het jaar worden diverse maand-, kwartaal- en jaaroverzichten gepresenteerd. Hierin 
worden onder andere de totale voorraad, opnamecijfers, huurprijzen en de leegstand in kaart 
gebracht.  
Bij de zoektocht naar daadwerkelijke leegstand in de steden voor dit onderzoek, is gebleken dat dit 
cijfer niet overeenkomt met de gepubliceerde cijfers. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 
leegstandscijfers van marktpartijen zijn gebaseerd op het aanbod van kantoorruimte. Ondanks dat er 
wordt gesproken van leegstand, blijken diverse ruimten (nog) niet daadwerkelijk leeg te staan. 
 
Na onderzoek blijkt in Breda zodoende 65.510 m2 VVO leeg te staan, in plaats van de gepubliceerde 
109.100 m2 VVO. De daadwerkelijke leegstand in Breda komt daarmee op circa 9,5% en niet ruim 
15%. In Eindhoven is het verschil kleiner, hier staat 216.988 m2 VVO leeg ten opzichte van de 
gepubliceerde 233.700 m2 VVO. Zodoende is het leegstandspercentage in Eindhoven geen 17% maar 
15,5%. Met deze cijfers is het probleem van de leegstand kleiner dan wordt gepubliceerd. 

 
Merendeel van de leegstand in Breda en Eindhoven is problematisch 
Analyse van de leegstand in Breda en Eindhoven toont dat respectievelijk 29 (van de 43) en 65 (van 
de 82) kantoorgebouwen problematisch leeg staan. Deze problematische leegstand bestaat uit 
momenteel structureel leegstaande kantoorgebouwen en leegstaande kantoorgebouwen die deze 
verwachting in de nabije toekomst hebben.  
Gekeken naar de omvang bedraagt de problematische leegstand in Breda 40.425 m2 VVO, 62% van 
de totale leegstand. In Eindhoven bedraagt de problematische leegstand 184.822 m2 VVO, gelijk aan 
85% van de totale leegstand. Van deze problematische leegstand staat in Breda 12.383 m2 VVO en in 
Eindhoven 90.282 m2 VVO zelfs structureel leeg. Dit is goed voor respectievelijk 19% en 42% van de 
totale leegstand in Breda en Eindhoven. 
 
Aan de andere kant blijken slechts 14 van de 43 (Breda) en 17 van de 82 (Eindhoven) leegstaande 
kantoren geschikt te zijn voor verhuur als kantoor. Met een metrage van 25.085 m2 VVO in Breda en 
32.166 m2 VVO in Eindhoven betekent dit dat respectievelijk 38% en 15% van de leegstand geen 
probleem vormt en nog verhuurbaar is in de kantoorfunctie. 
De bovenstaande (geschikte) kantoorgebouwen voldoen voornamelijk vanwege een ‘goed 
imago/uiterlijk’, ‘goede onderhoudstaat’, ‘OV voorziening binnen 1 km’, ‘ligging in het centrum’ 
en/of omdat ze slechts ‘tot en met 1 jaar leeg staan’. 
 
Kantoren met transformatiepotentie voornamelijk gelegen in de binnenstad 
Omdat in een voormalig kantoor geen grondgebonden woonvorm mogelijk is, wordt uitgegaan van 
een toekomstige woonfunctie als ‘meergezinswoning’. De vraag naar deze woonvorm gaat gepaard 
met de wens om op korte afstand van voorzieningen en daarmee op een locatie in het stadscentrum 
te wonen. Hiermee hebben vooral leegstaande kantoren in een binnenstad de potentie om 
getransformeerd te worden naar woningen.  
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Kenmerken met invloed op leegstand 
Hoewel bekend is dat de locatie een belangrijk kenmerk is van een gebouw, bleek deze voor de 
toetsing in dit onderzoek van teveel invloed te zijn. Wanneer gebouwen in diverse gevallen 
onvoldoende scoorden op gebouwniveau maar een goede locatie hadden, bleek het kantoorgebouw 
toch ‘geschikt als kantoor’ of ‘geschikt voor transformatie’. Dit ondanks dat het op gebouwniveau 
ongeschikt zou zijn. Verder bleek na toetsing op leegstand dat vooral kantoorgebouwen met een 
bouwjaar tussen 1981 en 2000 of met een matig uitzicht beperkt verhuurbaar zijn. Dit ondanks de 
lage wegingsfactor ‘1’ die aan deze kenmerken was toegekend. 

Geluidhinder is de voornaamste faalfactor voor de transformatie van kantoorgebouwen 
Het niet voldoen aan de eisen op gebied van geluidhinder blijkt in de meeste gevallen de faalfactor 
bij  transformatie naar een woonfunctie te zijn. Zowel in Breda (13) als in Eindhoven (34) zou de 
geluidhinder leiden tot een gevaarlijke / ongewenste situatie voor gebruikers. Ook de externe 
veiligheid heeft in 15 (Breda) en 19 (Eindhoven) gevallen een negatieve invloed op de 
transformeerbaarheid van kantoren. Luchtkwaliteit en verdiepingshoogte vormen daarentegen in 
veel mindere mate een belemmering om te transformeren naar een woonfunctie. 

Vanwege het hoge detailniveau en de grootschalige opzet bleken gegevens lastig in kaart te 
brengen 
Voor het in kaart brengen van kantoren met transformatiepotentie zijn in dit onderzoek 2 toetsen 
ontwikkeld: de ‘leegstandstoetsing’ en de ‘transformatietoetsing’. Om deze toetsen uit te kunnen 
voeren dienden meerdere gegevens in kaart te worden gebracht. Deze benodigde gegevens kenden 
een hoog niveau van detail. Vanwege dit hoge detailniveau en de grootschalige opzet van dit 
onderzoek is het lastig gebleken al deze gegevens in kaart te brengen. Zo bleken de kenmerken op 
‘duurzaamheidniveau’, ‘stramien draagconstructie’, ‘leidingschachten realiseerbaar’, ‘geluidsisolatie’ 
en ‘warmte isolatie’ zelfs niet te achterhalen. Tevens zijn de kenmerken ‘uitstraling, imago’, 
‘onderhoudstaat buitenschil’, ‘technische staat constructie en inbouw’, ‘functionele kwaliteit’, 
‘uitzicht’, ‘status van het gebied’, ‘veiligheid’ en ‘overlast’ in kaart gebracht middels veldonderzoek 
ter plaatse.  

Transformatie van kantoorgebouwen is een kans om te voorzien in de woonbehoefte  
Hoewel in dit onderzoek alleen is gekeken naar het fysieke niveau van kantoorgebouwen, valt te 
concluderen dat met 18 van de 29 (Breda) en 23 van de 65 (Eindhoven) een ruim aantal van de 
problematisch leegstaande kantoorgebouwen transformeerbaar is naar een woonfunctie, op basis 
van de eisen.  
 
De woonvorm die gerealiseerd kan worden middels transformatie beperkt zich tot een 
meergezinswoning (appartement, studio of studentenwoning). De woonwensen die bij deze 
woonbehoefte aansluiten zijn vooral ‘locatie in het centrum’ en ‘korte afstand tot voorzieningen’. Op 
basis van deze woonwensen kunnen 9 van de 18 transformatiegeschikte kantoorgebouwen in Breda 
voorzien in deze woonbehoefte. In Eindhoven geldt dit voor 17 van de 23 transformatiegeschikte 
kantoren. Hiermee hebben in Breda en Eindhoven dus respectievelijk 9 en 17 problematisch 
leegstaande kantoorgebouwen de potentie om getransformeerd te worden. 
  



Afstudeerscriptie  87 
 

Indien deze kantoren daadwerkelijk uit de markt worden gehaald neemt de kantorenleegstand in 
Breda af met 15.625 m2 VVO en komt dan uit op 49.885 m2 VVO. Met de nu nog in gebruik zijnde 
ruimtes meegerekend komt in totaal 24.902 m2 beschikbaar voor de transformatie naar een 
woonfunctie. In Eindhoven geldt dat respectievelijk 40.160 en 49.389 m2 VVO leegstand uit de markt 
wordt gehaald en beschikbaar is voor transformatie naar wonen, waarmee 176.828 m2 VVO 
leegstand overblijft. Als de vraag naar woonruimte in beide steden wordt omgezet naar benodigd 
metrage, overstijgt deze het aanbod vanuit transformatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
transformatie van kantoorgebouwen een kans is om te voorzien in de woonbehoefte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2  Aanbevelingen 

Gedetailleerd onderzoek per transformatieproject 
In dit onderzoek is de transformatiepotentie op grote schaal in kaart gebracht. Voordat 
transformatie daadwerkelijk plaats kan vinden is het nodig om per project een gedetailleerde 
analyse uit te voeren. Vanwege de analyse op projectniveau kunnen meer gegevens worden 
achterhaald.   
Verdergaand op de vijfde conclusie is het zodoende raadzaam om de output van kantoren met 
transformatiepotentie nogmaals te analyseren en toetsen op projectniveau. Indien slechts 1 gebouw 
getoetst dient te worden kan meer tijd worden besteed aan het achterhalen van de gegevens. 
Tevens is dan bekend welke betrokken partijen geraadpleegd kunnen worden. 

Onderzoek naar overige factoren bij transformatie 
In dit onderzoek is een begin gemaakt met het in kaart brengen van mogelijk te transformeren 
kantoren door te kijken naar het uitgangspunt ‘het gebouw en zijn directe omgeving zelf’. Wanneer 
hieruit blijkt dat een gebouw potentie heeft te transformeren betekent dit het begin van het 
transformatieproces. In dit proces zal de daadwerkelijke transformatie in gang worden gezet. Het is 
voor het vervolgtraject dan ook van belang om te kijken naar aspecten als ‘juridische en financiële 
haalbaarheid’, ‘bereidheid bij marktpartijen’ en ‘enthousiasme bij toekomstige gebruikers’, ondanks 
dat dit buiten het doel van deze scriptie viel.  
Vervolgonderzoek zou uit kunnen wijzen op welke manier de transformatie van het gebouw tot 
stand moet komen. Daarbij valt te denken aan onderling afhankelijke aspecten als keuze voor een 
doelgroep, kosten en opbrengsten raming, indeling en kwaliteitsniveau en medewerking vanuit 
publieke en private partijen. 

Onderzoek naar investeerder, eigenaar en andere betrokken partijen 
Transformatie van kantoren naar woningen wordt ondanks de groeiende aandacht nog niet op grote 
schaal toegepast. Een oorzaak hiervan kan zijn dat ondanks de geschiktheid tot transformatie weinig 
investeerders hiervan op de hoogte zijn. Ook kan het transformeren van (een deel van) het 
eigendom voelen als ‘gezichtsverlies’ bij een eigenaar.  
In vervolgonderzoek zou per betrokken partij nagegaan kunnen worden in hoeverre zij op de hoogte 
zijn van het transformeren van kantoorgebouwen. Daarnaast kunnen eigenaren van kantoren met 
transformatiepotentie hiervan op de hoogte worden gesteld en worden uitgezocht wat hun 
beweegredenen zijn om al dan niet tot transformatie over te gaan.  
  

Transformatie heeft potentie 
Ondanks dat transformatie van problematische leegstand met respectievelijk 30% en 26% van de 
gevallen niet dé oplossing is voor het leegstandsprobleem, heeft deze aanpak zeker potentie om 
bij te dragen aan de vermindering van de leegstand. Ook biedt transformatie met deze 
percentages ruime mogelijkheden om te voorzien in nieuwe woningen.  
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Gedetailleerd woningmarkt onderzoek 
In dit onderzoek zijn de woningmarkten in Breda en Eindhoven globaal bekeken. In 
vervolgonderzoek kan dieper worden ingegaan op de situatie binnen deze woningmarkten. Zo kan 
uitgezocht worden hoe groot de woningvraag daadwerkelijk is, welke (sub)doelgroepen er te 
onderscheiden zijn, of de woningplannen reeds voorzien in woonbehoefte en welk deel van de 
woningzoekenden openstaat voor bewoning van een voormalig kantoorgebouw. Het is namelijk 
mogelijk dat potentiële doelgroepen zelf niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot wonen in 
een voormalig kantoor en de daarbij behorende voordelen. In dat geval kan het ‘wonen in kantoren’ 
worden overgebracht op potentiële doelgroepen en worden getoetst hoe deze tegenover deze vorm 
van wonen staan.  

Onderzoek naar andere kantoorsteden in Nederland 
Naast de Randstad en de in dit onderzoek behandelde steden, zijn er meerdere kantoorrijke steden 
en gebieden in Nederland. Met dit onderzoek als voorbeeld kan gekeken worden of in die steden of 
gebieden leegstand optreedt en in hoeverre die problematisch is. In aanvulling kan eveneens 
worden onderzocht wat daar de transformatiepotentie is. 
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