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Voorwoord

Voor u ligt mijn scriptie die ik geschreven heb in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding 

Architecture, Building & Planning, afdeling bouwkunde, aan de Technische Universiteit te Eindhoven.

Ik heb onderzoek gedaan naar de herbestemming van leegstaande kantoren naar een hotelfunctie. Dit 

idee is ontstaan doordat ik veel bordjes met daarop ‘te huur’ of ‘te koop’ op kantoorpanden zag hangen. 

Het idee om deze panden duurzaam te herbestemmen naar een hotelfunctie heeft gaandeweg meer 

vorm gekregen. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het online programma GPR-

gebouw om de duurzaamheid van panden met een hotelfunctie te meten.

Ik zou dan ook graag iedereen willen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit werk. 

Allereerst wil ik mijn begeleiders van de universiteit bedanken voor hun inzet, inspiratie en opbouwende 

kritiek. Mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun tijdens mijn afstudeerperiode. Susanne Beckers 

voor de vele malen doorlezen van het stuk en het geven van feedback en behulpzame tips. Verder wil ik 

Koen Sieben bedanken voor de rondleidingen in ‘Metterswane’ het aanleveren van allerlei informatie 

over dit pand, en Daan Steeghs en Dirk Arts voor de hulp bij mijn ontwerp en Robin de Pagter voor de 

hulp bij het bij het 3D model. Als laatste wil ik Jeffrey van der Putten bedanken. Dankzij zijn steun heb 

ik niet alleen deze afstudeeropdracht kunnen afronden maar heb ik ook mijn gehele studietijd aan de 

TU/e met plezier doorlopen. Samen hebben we hard werken kunnen afwisselen met leuke en leerzame 

studiereizen. Hierdoor is de tijd aan de universiteit voorbij gevlogen.
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Probleemstelling: Het probleem dat in dit onderzoek centraal staat is de hoge leegstand van kantoren 

in de gemeente Nijmegen. Grote leegstand kan leiden tot verpaupering van het gebouw en de omgeving. 

De vooruitzichten voor de verhuur van deze leegstaande kantoren zijn somber. Om leegstand tegen te 

gaan kan men de kantoren herbestemmen. Vanuit de vraag van de gemeente Nijmegen is gekozen voor 

de herbestemming tot een hostel.

Doelstelling: Met dit onderzoek verwerft men inzicht en kennis in de criteria waarmee men rekening 

moet houden bij het duurzaam herbestemmen van een kantoor tot een hostel.  Door het opstellen van 

ontwerpcriteria levert het onderzoek een hulpmiddel om kantoren duurzaam her te bestemmen naar 

een hotelfunctie.

Methode: Om tot een aantal ontwerpcriteria te komen is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar 

de belangrijkste begrippen in de onderzoeksvraag. ‘Met welke criteria moet men rekening houden 

bij het duurzam transformeren van een kantoorpand tot een hostel?’ De kenmerken van leegstaande 

kantoren zijn beschreven evenals de reden waarom deze kantoren leeg staan. Hierna worden ook de 

kenmerken van een hotelfunctie beschreven en is onderzocht worden welk type hotel het beste past in 

het herbestemmingsproject. Vervolgens is er onderzocht wat duurzaam bouwen precies inhoudt en op 

welke manier dit in een herbestemming in te passen is. Door middel van een analyse met GPR-gebouw 

zal duidelijk worden hoe duurzaam het pand ‘Metterswane’ is en op welke manieren de duurzaamheid 

verbeterd kan worden. Met de informatie uit de literatuurstudie en uit het onderzoeksinstrument GPR-

gebouw zijn ontwerpcriteria opgesteld waarmee leegstaande kantoren duurzaam herbestemd kunnen 

worden.

In de casestudy zal getoetst worden in hoeverre deze ontwerpcriteria geschikt zijn om een bestaand 

leegstaand kantoor her te bestemmen naar een hostel. Nadat er een nieuw ontwerp gemaakt is met 

behulp van de opgestelde ontwerpcriteria zal het pand nogmaals met GPR-gebouw getoetst worden op 

duurzaamheid om te zien in welke mate het gebouw verbeterd is.

Resultaten: De literatuurstudy resulteert in een aantal ontwerpcriteria die onderverdeeld zijn 

in dezelfde onderdelen als het onderzoeksinstrument GPR-gebouw: energie, milieu, gezondheid, 

gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Uit de casestudy blijkt dat het herberstemmen tot een hostel 

mogelijk is met een aantal kleine bouwkundige ingrepen. Door het aanleggen van een extra natte ruimte 

kan een gehele verdieping uitgerust worden als een hostel waarbij de origineel bedoelde lay-out zo goed 

als kan behouden kan blijven. De grotere ingrepen, zoals het plaatsen van een nieuwe gevel, geeft het 

gebouw weer een modern uiterlijk waarbij de isolatiewaarden weer voldoen aan de hedendaagse eisen.

Conclusie: De opgestelde criteria in dit onderzoek zijn goed bruikbaar wanneer men een leegstaand 

kantoorpand wilt herbestemmen tot een hostel. De analyse van de casestudy geeft aan dat de 

duurzaamheid van het pand verbeterd is met het herbestemmen van het pand. Hiervoor zijn echter wel 

een aantal bouwkundige ingrepen voor nodig.

Samenvatting
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in the city of Nijmegen. Vacancy can lead to degradation of the building and its surroundings. The pros-

pects for renting out the vacant buildings are bleak. A sollution against vacancy is the transformation of 

these buildings. Based on the needs concurring in Nijmegen, the best solution is transformation into a 

hostel.

Goal: The goal of this dessertation is to gain insights and knowledge in the criteria for sustainable trans-

Method: To answer the research question: Which criteria must be considered in the sustainable trans-

buildings are vacant. Then, the characteristics of a hotelbuilding will be described. With this knowledge 

a choice was made for a hotel type that would be best suited in the transformationproject. In the next 

The analytical instrument ‘GPR-gebouw’ shows the sustainability of buildings and shows ways in which 

this sustainability could be improved. The insights gianed in the literary study and the analytical instru-

in its current state. Sustainable redesign was conducted after which the building was analysed again. 

The second analysis shows an improvement of the sustainability and with this the usability of the design 

criteria.

Results: The design criteria based on the literary study can be devided in the modules that  also appear 

in the analytical instrument ‘GPR-gebouw’: energy, environment, public health, user quality and future 

value. As the case study shows, sustainable transformation into a hostel is possible with a few small ar-

few bigger adjustments, like adding a new facade, give the building a modern appearence and contribute 

to the sustainability due to better insulation values.

Conclusion: The criteria designed in this research are very usable for sustainable transformation of 

as the associated architectural adjustments, are demonstrated.

Abstract
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1. Inleiding

In deze tijd hangen op veel kantoorpanden borden waarop staat dat er kantoorruimte te huur is. In 

de kranten is vaak te lezen dat er veel kantoren leeg staan. Op dit moment staat 1 op de 6 kantoren in 

Nederland leeg. De kantorenvoorraad is tussen 1995 en 2009 toegenomen van 33,3 miljoen vierkante 

meter naar 47,4 miljoen vierkante meter. De kantorenvoorraad die in gebruik is neemt in dezelfde 

tijd toe van 31,2 miljoen vierkante meter naar 41,1 miljoen vierkante meter. De leegstand is dus fors 

gegroeid van 2,2 naar 6,3 miljoen vierkante meter. Een percentage van 14% waar een leegstand van 4 

à 5% gewenst is [Remøy, van der Voordt 2006: p.1]. Een deel van deze leegstand is structureel, wat wil 

zeggen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er nog een huurder voor de leegstaande kantoren gevonden 

zal worden [Bestuurlijke werkgroep 2010: p.1]. 

Leegstand is niet alleen een probleem voor de eigenaren van de kantoren, zij lopen natuurlijk inkomsten 

mis omdat deze kantoren niet verhuurd kunnen worden, maar het is ook een maatschappelijk probleem. 

Door de leegstand is er ook kans op verpaupering van het pand en de omgeving, waardoor op den duur 

de leegstand invloed op het negatieve beeld wat mensen van het gebouw en de omgeving hebben. Op 

deze manier komt een dergelijke locatie in een neerwaartse spiraal [Remøy & van der Voordt 2010].

Figuur 1: De kantorenvoorraad in gebruik en leegstand in Nederland [EIB, 2010]

Er hebben niet altijd zoveel kantoren leeg gestaan. Na een hoge leegstand in het begin van de jaren ’90 

trok de markt tussen 1995 en 2000 krachtig aan waarbij de leegstand in 2000 zelfs terug liep tot een 

merendeel op voorraad werd gebouwd. Er kwamen grote volumes nieuwbouw op de markt waardoor 

de leegstand spectaculair op liep toen de economie rond 2002 en 2003 ging haperen. Ondanks enig 

economisch herstel bleef de leegstand hoog. Nieuwe kantoorpanden worden wel in gebruik genomen 

1.1. Leegstand van kantoren
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maar het zijn vooral de bestaande kantoren die leeg blijven staan. In 2008 slaat de crisis toe en schiet de 

leegstand omhoog tot een ongekend niveau [Zuidema, van Elp 2010].

Enige leegstand is gewenst voor een goede marktwerking. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat 

verhuisbewegingen soepel kunnen verlopen. Wanneer we kijken naar de huidige situatie betekent het 

dat een frictieleegstand, de leegstand die noodzakelijk is om de woningmarkt naar behoren te doen 

functioneren, van 2,1 miljoen vierkante meter gewenst zou zijn. De rest, 4,2 miljoen vierkante meter 

kan worden gezien als overcapaciteit. De sterke toename van de leegstand rond de eeuwwisseling komt 

doordat gemeenten, ontwikkelaars en beleggers in het einde van de jaren ’90 initiatief genomen hebben 

om ‘op risico’ nieuwe kantoren te ontwikkelen. Tot 80% van de kantoren werd ontwikkeld zonder dat er 

voor de oplevering een gebruiker was gevonden. De lege nieuwbouw is verantwoordelijk voor bijna de 

gehele toename in de leegstand tot 2002. Na 2002 nemen bedrijven plaats in de nieuwbouw en zien we 

dat oudere kantoorpanden aan de leegstand worden toegevoegd [Zuidema, van Elp 2010: p.6].

HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN

- VOORONDERZOEK - 

Figuur 2: Frictieleegstand en overcapaciteit in miljoen m2 [EIB, 2010]

Niet iedere gemeente in ons land heeft te maken met de problematiek van leegstaande kantoren. 45% 

van de 340 onderzochte gemeenten kent geen kantorenleegstand en nog eens 10% van de gemeenten 

heeft een zeer kleine leegstand. Hierbij moet wel gezegd worden dat in deze gemeenten geen echte 

kantorenmarkt tot ontwikkeling gekomen is. Het aanwezige kantorenbestand beperkt zich enkel tot 

lokaal verzorgende diensten (politie, gemeente, banken). Dit betekent dat een groot deel van de leegstand 

zich in een beperkt aantal gemeenten bevindt. Het gaat om ongeveer 20 gebieden die samen twee derde 

van het totale aanbod voor hun rekening nemen. Dit zijn ook de gebieden die een grote kantorenvoorraad 
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hebben. De leegstandspercentages variëren in deze gebieden tussen de 12,6% in Groningen tot 32,9% in 

Maarssen. De overheid heeft de ontwikkeling op de kantorenmarkt niet in de hand kunnen houden. Tal 

van locaties zijn te luchthartig uitgegeven. Van de vier miljoen vierkante meter die in deze 20 belangrijkste 

kantoorgebieden te huur of te koop staat, kan 35% gezien worden als structurele leegstand. Maar niet 

alle ruimten die beschikbaar zijn vormen een probleem. Sommige kantoorgebouwen zijn zo groot dat 

ze bijvoorbeeld nog niet helemaal opgevuld zijn met huurders. Amsterdam heeft het meeste last van 

Figuur 3: Leegstand per gemeente, in % van voorraad [DTZ Zadelhoff, 2010]

structurele leegstand. Al deze leegstand 

kan verschillende oorzaken hebben. Het 

kan zijn dat de bereikbaarheid te wensen 

overlaat of het imago van de locatie, de 

zogenoemde locationele leegstand. Deze 

vorm van leegstand is ook meteen de 

meest problematische vorm. Ook kan 

het zijn dat de structuur van het pand 

niet meer aan de geldende eisen voldoet 

(operationele leegstand). Ook kan 

het zijn de locatie goed is net zoals de 

gebouwkwaliteit, maar dat het aanbod 

niet helemaal aansluit op de vraag. 

We spreken dan over markttechnische 

leegstand [NVM Business].

Hoe de kantorenmarkt er uit gaat 

zien in de toekomst hangt af van 

verschillende factoren. De belangrijkste 

factor in de vraag naar kantoren vormt 

de werkgelegenheidsontwikkeling. De 

kantorenvoorraad bepaald samen met 

het gemiddelde ruimtegebruik van een 

werknemer de totale kantorenvoorraad 

in gebruik [Zuidema, van Elp 2010: 

p.17]. De Nederlandse bevolkingsgroei 

is aan het teruglopen en de verwachting 

is zelfs dat de beroepsbevolking op korte 

termijn licht gaat dalen [Janssen, Okker 

& Schuur 2006, via Zuidema, van Elp 

1. Inleiding
1.1. Leegstand van kantoren
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2010: p.17]. De totale werkgelegenheid zal naar verwachting pieken rond 2020 maar het niveau van 

voor de crisis zal niet meer gehaald worden. De werkgelegenheid in de kantoorhoudende sector laat 

een iets gunstiger ontwikkeling zien, al is de groei nog steeds bescheiden. Dit betekent dat er voor de 

kantorenmarkt relatief weinig uitbreidingsvraag komt vanuit de nieuwe werkgelegenheid [Zuidema, 

van Elp 2010].  Een analyse [Zuidema, van Elp 2010: p.19] over het gebruik van kantoorpanden in de 

toekomst laat een overcapaciteit van 70% zien in 2020.  De vooruitzichten voor de leegstand zijn dus 

somber.

Figuur 4: Ontwikkeling van de leegstand onderverdeeld naar frictieleegstand en overcapaciteit, in miljoen m2 [EIB, 
2010]

1.2 Achtergronden

Het is onwaarschijnlijk dat de leegstaande kantoren nog verhuurd zullen worden. Door de dalende 

beroepsbevolking en minder ruimtegebruik per werknemer door trends (bijvoorbeeld het nieuwe 

werken), zal de kantorenwerkgelegenheid nauwelijks stijgen [Bestuurlijke werkgroep 2010: p.1]. 

Werknemers zullen dus niet meer perse op kantoor te werken. 

1.2.1 Herbestemmen

Een goede optie is het herbestemmen van kantoorgebouwen. Herbestemmen tot woningen en 

misschien met extra functies voorziet in een grote maatschappelijke behoefte [van der Voordt 2007: 

p.16]. Oude panden zijn goedkoop te verwerven en er zijn, in vergelijking met nieuwbouw, besparingen 

mogelijk op bouwtijd en bouwkosten. Bestaande materialen worden langer gebruikt en er is minder 

sloopafval. Omwonenden tekenen over het algemeen weinig bezwaar aan omdat ze immers al naast 

een kantoorgebouw wonen. Ook komt de herbestemming de omgeving meestal ten goede. Door het 

HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN
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herbestemmen van kantoorpanden kunnen woningen gerealiseerd worden op een locatie waar anders 

geen plaats zou zijn voor nieuwbouw. Oude kantoorpanden in binnenstedelijke gebieden kunnen op 

deze manier erg aantrekkelijk worden [van der Voordt 2007: p.17].

Natuurlijk is het herbestemmen naar woningbouw niet de enige transformatiemogelijkheid. Naast 

woningen is herbestemming naar andere functies zoals scholen, cultuur en hotels ook goed mogelijk. In 

verschillende onderzoeken [NVM 2009 & Huizinga 2006] wordt er geopperd wat er zou moeten gebeuren 

met de structureel leegstaande kantoren die een probleem vormen. Volgens NVM is net iets meer dan de 

helft van de voorraad niet geschikt voor herbestemming en zal gesloopt moeten worden. Een kwart van 

de voorraad is geschikt om te herbestemmen naar woningen. Tien procent kan getransformeerd worden 

naar schoolfuncties en zes procent kan opgevuld worden als zijnde een hotel.

Naast nieuwe kansen en mogelijkheden die herbestemming biedt zijn er natuurlijk ook obstakels en 

risico’s. Kantoren brengen nog steeds meer op dan woningen al wordt het verschil steeds kleiner [van der 

Voordt 2007: p.17]. Het transformeren van een kantoorpand naar woningen is complex en de organisatie 

van het bouwproces is lastig door een veelheid aan partijen, aspecten en ingewikkelde regelgeving 

obstakels zoals het wijzigen van het bestemmingsplan. Het ontwerpen van woningplattegronden en de 

verdiepingshoogte van kantoorpanden wordt door Karina Benraad [Benraad 1994: p.8] ook als nadeel 

genoemd bij transformatie van kantoren naar woningen. De verdiepingshoogten in kantoren zijn vaak 

hoger wat extra verwarmd moet worden. Ook zijn er extra voorzieningen nodig op bouwfysich en 

brandweertechnisch gebied doordat de eisen voor woningen hoger liggen dan bij een kantoorruimte. 

De nadelen die hier worden genoemd zijn niet zo groot dat de voordelen er niet meer tegenop kunnen 

wegen. 

Figuur 5: Onttrekking aan de voorraad naar bestemming 
Figuur 6: Oplossingen voor de structuele leegstand volgens de NVM-makelaars [beide NVM, 2010]

1. Inleiding
1.2. Achtergronden
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1.2.2. Praktijkvoorbeelden

Er zijn al een aantal projecten gerealiseerd die laten zien dat herbestemming succesvol kan zijn. 

Hieronder zijn een aantal van deze projecten beschreven.

1. KPN gebouw te Utrecht

Herbestemmingen kunnen tijdelijk of permanent zijn. Begin 2004 is het voormalige KPN kantoor in 

Utrecht opgeleverd als nieuwe studentenwoningen. Dit pand is voor 3 jaar gehuurd door Stichting 

Tijdelijk Wonen. Het pand staat op nominatie om gesloopt te worden bij een herontwikkelingsproject. 

De bewoonbare verdiepingen mochten ingericht worden als studentenhuisvesting. In het pand zijn 140 

kamers gerealiseerd met een oppervlakte van 11 tot 35 vierkante meter. De kamerprijzen zijn opgebouwd 

uit kale huur en servicekosten. De bewoners betalen in ruil voor hun werkzaamheden. Iedere bewoner 

werkt 64 uur mee aan de verbouw van het pand. Doordat elke bewoner zelf werkzaamheden uitvoert 

zijn de kosten voor professionele inzet beperkt gebleven tot de werkzaamheden die met gas, water en 

elektra te maken hebben. De bewoners hebben de eenvoudigere klussen uitgevoerd zoals het plaatsen 

van gipsen scheidingswanden.

Het kantoorpand was qua verkaveling en onderhoudsstaat al behoorlijk geschikt voor gebruik 

als studentenhuisvesting. De bakstenen gevel had al te openen ramen en het lag op een gunstige 

locatie. Binnen zijn scheidingswanden aangebracht en zijn douches geplaatst naast de bestaande 

toiletvoorzieningen. Ook is er een keuken geplaatst met de daarbij horende afzuiging. Daarnaast 

zijn er voorzieningen getroffen voor het verbeteren van de brandveiligheid en het realiseren van 

goede vluchtwegen. Het systeemplafond moest op een aantal plaatsen onderbroken worden voor het 

aanbrengen van brandwerende afscheiding en ook het ventilatiesysteem moest buiten werking worden 

gesteld vanwege brandveiligheid. Voor verwarming, elektriciteit en dataverkeer kon gebruik gemaakt 

worden van de al beschikbare systemen [Hermans, 2004].

Figuur 7: Het voormalige KPN-kantoor te Utrecht. Het pand bood tijdelijk 
onderdak aan 140 studenten
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2. Puntegale te Rotterdam

In Rotterdam is in het jaar 1999, het voormalige kantoor van de belastingdienst herbestemd naar 

woningen en bedrijfshuisvesting. Er zijn in totaal ruim 201 één, twee en driekamerwoningen gerealiseerd. 

Het nieuwe complex is gericht op studenten en starters. Elektronische data-uitwisseling speelt dan ook 

een grote rol in het nieuwe complex. Bij de transformatie was het belangrijk dat de monumentale waarde 

van de buitenzijde hersteld en behouden zou worden. Ook de kwaliteit van de waarde van de binnenzijde 

zou hier behouden worden. Het nieuwe pand kent vele verschillende combinaties tussen het wonen en 

werken. Zo zijn er woningen met extra ruimte, kantoorruimte naast de woning en zelfs kantoorruimten 

die koppelbaar zijn met de woning. Ook losse bedrijfsruimte kan worden verhuurd.

Het kantoorpand maakte deel uit van het programma duurzaam bouwen. Zo zijn de binnenwanden 

van HSB-elementen en wordt het tapwater verwarmd door een zonneboiler. Het atrium verwarmt de 

omliggende woningen en er is een regenwatersysteem toegepast. Ook is er gebruik gemaakt van een 

hoogwaardig op domotica gebaseerd gebouwsysteem.

Tijdens de herbouw van het pand zijn alle vleugels, op de kolommen na, geheel leeg gesloopt. De 

woningen zijn hierin door middel van een vurenhouten zelfdragende woning scheidende constructie 

gebied wordt er ver boven de norm gepresteerd [Hermans, 2004].

Figuur 8: Voormalig kantoorpand ‘Puntegale’ te Rotterdam is herbestemd naar woningen 
en bedrijfshuisvesting.

1. Inleiding
1.2. Achtergronden
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3. PDV-kantoor te Zwolle

Het kantoorgebouw van de Provinciale Directie Volkshuisvesting kwam in aanmerking voor 

herbestemming doordat voor dit gebouw geen markt meer was. De herbestemming moest ruimte geven 

om studenten te kunnen huisvesten. Op het moment van herbestemming was er een kamertekort in 

Zwolle en in de naastgelegen wijk was er veel particulier kamerverhuur wat ontlast kon worden door 

deze oplossing. Een klein deel van het gebouw wordt verhuurd aan het ziekenhuis voor de huisvesting 

van coassistenten. Door de ligging van het gebouw en het uitzicht op de Veluwe zal het na de huisvesting 

van de studenten dienst gaan doen als woongebouw.

Bij het ontwerp van de woningen zijn zoveel mogelijk materialen en voorzieningen hergebruikt. Dit 

om de bouwkosten zo laag te kunnen houden. Koken en tapwaterbereiding vindt plaats met behulp 

van elektriciteit. Op deze manier hoeven de eenheden niet van een gasaansluiting te worden voorzien 

wat weer scheelt in de kosten. Het verwarmen van de ruimten gebeurd via een collectief gasgestookt 

verwarmingssysteem [Benraad,1994].

Figuur 9: Het kantoorgebouw van de Provinciale Directie 
Volkshuisvesting te Zwolle [Benraad 1994]

HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN
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4. Belastingkantoor te Delft

Het belastingkantoor van Delft is een somber leistenen gebouw met talloze ramen en stamt uit 1968. 

Met de herbestemming is dit veranderd in een moderne compositie van staal, aluminium en paarse 

baksteen. Er is zelfs op het gebouw zelfs een extra laag toegevoegd. Elke woning is voorzien van een 

opvallend balkon of heeft toegang tot het dakterras. De binnenzijde van het kantoor is eerst geheel 

gestript waarna ruime tweekamerwoningen gerealiseerd zijn met behulp van metal-stud wanden. De 

woningen zijn ontwikkeld als driekamerwoningen waarbij de twee slaapkamers samengevoegd zijn. De 

keuken staat niet in open verbinding met de woonkamer zodat deze als gemeenschappelijke voorziening 

gebruikt kan worden. Zo kunnen er per eenheid twee kamerbewoners gehuisvest worden.

Het balkon is heel diep en heel smal. Dit komt door de kolommenstructuur in de buitengevel. De 

installaties van het gebouw en de woningen zijn aangesloten op een gebouwbeheerssysteem. Zo kunnen 

bijvoorbeeld de verbruikskosten direct bepaald worden. Ook zijn bewegingsmelders aangesloten om 

het energieverbruik te reguleren. Waar geen beweging wordt waargenomen wordt de verwarming lager 

passen aan veranderende wensen. De keuken kan eenvoudig bij een van de kamers getrokken worden 

voor een grotere woonkamer en zelfs een mindervalide woning behoord tot de mogelijkheden.

De constructie gaat schuil achter een inbouwpakket wat het geheel ook beschermd tegen brand. In dit pand 

was de verdiepingshoogte een regeltechnisch probleem. Wanneer hier een verlaagd plafond geplaatst 

zou worden, zou de ruimte te laag zijn voor verblijfsruimte. Met aanpassingen in het leidingverloop en 

een brandwerende coating is dit opgelost. De woningen op de begane grond voldoen nog niet helemaal 

aan de eisen maar de gemeente is hiermee coulant omgegaan. Hierdoor werd de realisatie mogelijk 

[Hermans, 2004].

(links)  Figuur 10: Voormalig belastingkantoor te Delft dat is herbestemd naar woningen.
(rechts)  Figuur 11: De lange uitstekende balkons die tijdens de herbestemming toegevoegd zijn

1. Inleiding
1.2. Achtergronden
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1.3. Conclusie

Leegstand is van alle jaren maar de laatste jaren is het echter schrikbarend gestegen. De negatieve effecten 

van leegstand zijn bekend. Er is sprake van derving van huurinkomsten, verloedering van locaties en 

aantasting van het vertrouwen bij beleggers in de kantorenmarkt [NVM 2009]. Om langdurige leegstand 

tegen te gaan, is het noodzakelijk dat er een groot deel van het aanbod van de markt afgehaald wordt 

[van der Voordt, 2007]. Er zijn in principe vier oplossingen voor de structurele leegstand. Men kan niets 

doen (doorexploiteren) en eventueel de huurprijs verlagen, renovatie, herbestemmen of slopen. 

Huurverlaging zullen gebouweigenaren zover mogelijk vooruitschuiven. Beleggers hebben liever 

leegstand van een lagere huurprijs omdat er bij hertaxaties de hoger liggende huurbedragen 

afgewaardeerd moeten worden, wat duurder is dan leegstand. 

De beslissing om te renoveren wordt bepaald door de kosten van de renovatie en de rendementsverbetering. 

Een belemmering om over te gaan tot renovatie is vaak de te hoge huurprijs ten opzichte van andere, 

concurrerende gebouwen [NVM 2009].

Slopen gaat al snel op voor strikt functie gebonden kantoorgebouwen. Dit is momenteel ook de meest 

voorkomende vorm van onttrekking [NVM 2009].

Het herbestemmen van leegstaande kantoren naar woningen is een actueel thema en het voorziet in een 

grote maatschappelijke behoefte. Oude panden zijn goedkoop te verwerven en er is besparing mogelijk 

op de bouwtijd en bouwkosten. De voorschriften ten aanzien van brandveiligheid, daglichttoetreding en 

buitenruimtes zijn veel complexer voor woningen dan voor kantoren. Ook moeten gemeenten soepeler 

omgaan met bestemmingswijzigingen en bouwvoorschriften [NVM 2009]. Herbestemming kan een 

aantrekkelijke optie zijn wanneer het pand op een goede locatie staat en geschikt is om herbestemd te 

worden.

1.4. Leeswijzer

Het eerste deel van deze scriptie bestaat uit het vooronderzoek. Eerst wordt de totstandkoming van het 

onderzoek behandeld waarna verder ingegaan wordt op de probleemstelling. 

In het tweede deel van deze scriptie worden de belangrijkste onderwerpen nader onderzocht. Als eerste 

zal nader worden ingegaan op de kenmerken van leegstaande kantoorpanden evenals de rede waarom 

deze panden leegstaan. Vervolgens worden de kenmerken van een hotelfunctie nader onderzocht en 

wordt er bepaald naar welk type hotel het beste herbestemd kan worden. In hoofdstuk 5 wordt het 

begrip duurzaam bouwen. Wat is duurzaam bouwen en hoe kan dit bereikt worden? De literatuurstudie 

wordt afgesloten met het opstellen van ontwerpcriteria om kantoren duurzaam her te bestemmen tot een 

hotelfunctie. In het derde deel van het onderzoek, de Casestudy, zal het kantoorpand herbestemd worden 

tot een hotel. Tenslotte worden alle gevonden resultaten op een rij gezet en zal er een antwoord gegeven 

worden op de vraag: ‘Met welke criteria moet men rekening houden bij het duurzaam transformeren van 

een kantoorpand tot een hostel?’

HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN
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Figuur 12 & 13: Vraag en aanbod van kantoor- en bedrijfsruimte [Gemeente Nijmegen 2009].

2. Probleem-, doel- & vraagstelling
2.1. Probleemstelling

Op het gebied van leegstand scoort Nijmegen miserabel. Volgens de gemeente [O&S Gemeente Nijmegen 

2009: p.31] staat er in Nijmegen bijna 300.000 vierkante meter bedrijfsruimte en 60.000 vierkante 

meter kantoorruimte leeg. De stad eindigt op de vierde plaats wat betreft leegstand van verblijfsruimten. 

Daarnaast staat er ook nog 25.000 vierkante meter winkelruimte leeg waarvan ruim de helft in het 

centrum. Hiervan is 24.000 vierkante meter frictieleegstand. Ruim 21.000 vierkante meter van de 

Nijmeegse leegstand staat langdurig leeg waarvan 9.000 vierkante meter structureel leegstaat. Dit is 

circa 1,9% van de totale voorraad, 20% van de leegstand. In theorie zou die ruimte kunnen bieden aan 

circa 150 woningen/wooneenheden. Ruimte boven winkels is hierbij niet mee gerekend [O&S Gemeente 

Nijmegen 2009: p.31]. 

De woningmarkt in Nijmegen wordt al jarenlang gekenmerkt door spanning. Er is meer vraag naar 

woningen dan dat er aanbod is [O&S Gemeente Nijmegen 2009]. Tot 2020 ziet de verkenning van 

Nijmegen een groei van ruim 9000 woningen terwijl er een woningtekort blijft bestaan van 3500 

woningen [ABF 2008 via O&S Gemeente Nijmegen 2009 p.67]. Bovendien is er vraag naar allerlei 

soorten woningen in deze stad. Nijmegen heeft te maken met een blijvende groei van de woningbehoefte.

De lage inkomensgroepen zijn een belangrijke doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid. In 2007 heeft 

het RIGO verschillende analyses gemaakt van deze groep in Nijmegen. Hieruit blijkt dat ongeveer 30% 

van de zelfstandig wonende huishoudens tot deze groep behoort. Dit komt neer op ongeveer 20.000 

huishoudens [O&S Gemeente Nijmegen 2009]. Ook behoort Nijmegen tot de top 10 van steden het 

huishoudens met een echt laag inkomen.

In Nijmegen wonen ook veel studenten. Dit komt doordat de HAN (Hogeschool Arnhem & Nijmegen) 

en de Radbouduniversiteit gevestigd zijn in Nijmegen. Veel studenten wonen bij SSHN (Stichting 

Studenten Huisvesting Nijmegen of in kamers van particulier verhuurde panden. Tussen 2003 en 2007 

heeft SSHN haar bezit uitgebreid met 1000 extra wooneenheden. Nu is er nog steeds een tekort aan 

voor studenten beschikbaar stelt telt Nijmegen ook 2500 particuliere panden waar meerdere kamers 

van verhuurd worden. Gemiddeld wonen er vier a 5 personen maar dit zijn niet allemaal studenten.
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In het verleden woonden ouderen met een zorgbehoefte in zorgtehuizen en instellingen. De gemeente 

Nijmegen werkt sinds 2002 mee aan het beleid van ‘woonservicegebieden’. Het doel hiervan is om de 

ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. De zorg die eerder in tehuizen werd geleverd wordt 

nu vervangen door zorg aan huis. Deze wordt geleverd aan speciale woningen die hiervoor speciaal 

gebouwd zijn.

De gemeente Nijmegen heeft ook grote behoefte aan extra hotelbedden [O&S Gemeente Nijmegen 

2008]. De huidige Nijmeegse hotelmarkt bestaat uit 10 bedrijven met een in totaal 819 bedden. Het 

3 of 4 sterren. De vraag naar extra kamers geldt dan ook voornamelijk voor het hogere segment en juist 

ook voor het goedkoopste segment zoals jongerenhotels. Het aantal bedden verschilt nauwelijks met dat 

van 10 jaar geleden terwijl het aantal overnachtingen in dezelfde tijd een stijging kent van 100.000 naar 

150.000 overnachtingen.

Aangezien er, in Nijmegen, behoefte is aan hotels, studentenkamers, starters- en zorgwoningen zal er 

een keuze gemaakt moeten worden naar welke functie een kantoorpand herbestemd zal worden. In deze 

scriptie zal onderzocht worden of het mogelijk is kantoren in Nijmegen herbestemd kunnen worden tot 

een hotelfunctie. Op dit moment lopen er al een aantal projecten in Nijmegen om extra studentenkamers 

te bouwen. Er zijn al 350 studentenkamers gepland in een nieuwbouwproject aan het stationsplein. En 

in de nieuwbouwplannen voor de waalsprong komen ook veel variërende woningen voor. Hier worden 

woningen gebouwd voor zowel starters, jonge gezinnen als oudere stellen. Een hotelfunctie is het enige 

wat er nog gemist wordt in deze stad.

2.1.1. Vraag naar hotelbedden

hotelonderzoek van 1996 waren er ongeveer 100.000 overnachtingen en in 2008 zijn dat er ruim 150.00. 

Sinds 2003 zit er een stijgende lijn in het aantal hotelovernachtingen in Nijmegen. In 2006 is deze ietwat 

getemperd. Dit terwijl er landelijk sprake was van een stijging. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te 

wijzen. In 2005 zijn er extra overnachtingen gecreëerd door de aantrekkingskracht van de festiviteiten 

bij het tweeduizend jarig bestaan van de stad. En in 2006 werd de Vierdaagse al na één dag afgelast. Dit 

evenement is altijd goed voor 100% bedbezetting [Gemeente Nijmegen, 2008].

De Nijmeegse hotels hebben een bezettingspercentage van 51%. Dit is iets hoger dan het landelijke 

percentage van 46%. De kamerprijs varieert in Nijmegen vanaf het laagste tarief van € 45,- tot een 

bedrag van € 237,- voor de duurste 4-sterren accommodatie. Zeven van de tien hotels hanteren een 

prijs die lager is dan € 100,- per nacht. Ten opzichte van 1996 is de toeristische markt fors gegroeid. In 

absolute zin is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling. Het aandeel zakelijke overnachtingen is 

afgenomen, hoewel in absolute zin sprake is van een stijging van bijna 15.000 overnachtingen in het 

jaar. De toeristische markt is in tien jaar gegroeid naar 65.000 overnachtingen [Gem. Nijmegen, 2008].
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2. Probleem-, doel- & vraagstelling
2.1. Probleemstelling

2.1.2. Toeristische markt

haar terrassen, de Romeinen, de Vierdaagsefeesten, het cultuurcomplex LUX en nog vele andere. Ook 

de bossen en de heuvels in de nabije omgeving worden aangewezen voor activiteiten als wandelen en 

overnachtingen. Dit zorgt vooral voor een goede weekendbezetting van de hotels. 

De stad wordt bezocht door diverse doelgroepen waarbij het zwaartepunt bij de middengroep van 30-

55 jaar ligt. Bijna een kwart van de bezoekende gasten is zelfs jonger dan 30 jaar. Stadsbezoek, actief 

bezig zijn en wellness zijn aantrekkelijke bezigheden voor deze groep. De senioren houden zich meer op 

in de omgeving van Nijmegen. Het aandeel van hen is daar met 43% een stuk hoger dan de 29% in de 

stadshotels. Hier wordt gesproken over de zogenaamde silver economy, een markt waar doorgaans tijd 

en geld voorhanden is. Ruim een derde van de toeristen in Nijmegen is afkomstig uit het buitenland. 

Duitsland, Vlaanderen en Groot-Brittannië zijn de belangrijkste herkomstlanden. De toerist uit het 

nabijgelegen Duitse gebied komt veelal voor een eendaags bezoek. Van alle toeristen in Nijmeegse hotels 

komt 17% via een georganiseerde reis en 83% op individuele basis. Waar vroeger veel gebruik werd 

gemaakt van touringcars is dat nu bijna geheel overgenomen door de low cost vliegmarkt. Veel van deze 

toeristen komen naar Nijmegen via vliegveld Weeze, net over de grens in Duitsland.

De Nijmeegse hotelsector heeft een goed imago onder toeristen. Diversiteit van het aanbod is een 

belangrijk punt. In Nijmegen ontbreekt een goed viersterrenhotel (met name voor de zakelijke markt) 

en juist een budget- of jongeren hotel [Gemeente Nijmegen, 2008].

In 2007 heeft vliegtuigmaatschappij Ryanair gekozen voor vliegveld Weeze als haar nieuwe uitvalsbasis. 

Met de nieuwe bestemmingen die vanaf 2007 in Zuid-Europa (Italie, Spanje), Noord-Afrika en 

Scandinavie worden aangedaan, mag ook een nieuwe stroom inkomend toerisme verwacht worden. Low 

cost vliegverkeer is vooral in trek bij jongeren. Een interessante doelgroep die voor de Stad Nijmegen 

ook interessant is. Een voorwaarde voor deze grote kans is een goede verbinding tussen vliegveld Weeze 

en Nijmegen [Gemeente Nijmegen, 2008].
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Figuur 14: Bedrijventerreinen in Nijmegen. [7] Kantoorruimten rondom stationsomgeving, [8] Brabantse Poort, 
[9] Bedrijventerrein Lindenholt, [10] Mercator, science & technology Park

2.1.3. Locatie in de stad

Nijmegen kent een aantal kantoorlocaties verspreid in de stad. In de factsheets van DTZ Zadelhoff [DTZ 

locaties zijn ‘kantoren rondom stationsomgeving’, ‘de Brabantse Poort’, ‘Bedrijventerrein Lindenholt’ en 

het ‘Mercator Science & Technology Park’. 

De kantoren in de stationsomgeving staan rondom het Keizer Karelplein en aan de verschillende 

uitvalswegen aan dit plein. Deze kantoren zijn aan het centrumgebied van Nijmegen gevestigd en zijn 

erg goed bereikbaar.

De Brabantse Poort is een redelijk nieuw gebied. In 1987 zijn de eerste ideeën voor de Brabantse Poort 

gepresenteerd in de Nota Stedelijke Ontwikkelingszones. De uitvoering van deze plannen leidde tot een 

nieuwe identiteit van het centrumgebied Brabantse Poort. De Brabantse Poort ligt in het gebied rondom 

het spoor ter hoogte van station Dukenburg en de Wijchenseweg.

Figuur 15 & 16: Bedrijventerrein ‘rondom stationsomgeving’ en ‘Brabantse Poort’

Bedrijventerrein Lindenholt wordt tegenwoordig gezien als een deel dat hoort bij de Brabantse Poort. 

Eind jaren ’70 is men begonnen met de bouw van het stadsdeel Lindenholt. Aan de zuidzijde van dit 

stadsdeel ligt het bedrijvenpark Lindenholt. In 1987 is de bestemming van dit gebied verbreed van 

kantoorbestemming tot een terrein voor kantoren en bedrijven. Vanaf dat moment kwam de bouw van 
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2. Probleem-, doel- & vraagstelling
2.1. Probleemstelling

kantoren wel van de grond, in tegenstelling tot de periode daarvoor. Dit vormde een vliegende start voor 

het gebied Brabantse Poort [Gemeente Nijmegen, ondernemers, bedrijfslocaties].

Het Mercator Technology & Science Park is ontstaan in het midden van de jaren negentig. Het primaire 

doel van dit park was het creëren van een ontmoetingsplaats voor wetenschappers en ondernemers 

[Radboud Universiteit Nijmegen]. Een inspirerende werkomgeving binnen moderne kantoorgebouwen 

op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) en op loopafstand van het UMC St 

Radboud. Mercator is opgezet als een bedrijfsverzamelgebouw voor research & development op 

medisch-chemisch gebied en bevat daarom zowel kantoorruimte als laboratoria. Het tweede Mercator 

gebouw is een bedrijfsverzamelgebouw voor informatie- en communicatietechnologie. Het doel hiervan 

is kennisuitwisseling tussen de RUN en het bedrijfsleven [Architectenbureau Paul de Ruiter bv].

In verschillende onderzoeken [Hoefnagel 2011, Rabobank 2006 &  VROM 2009] blijkt dat bewoners 

enkele belangrijke woonwensen hebben. Bijvoorbeeld het aanwezig zijn van groen, een supermarkt in de 

buurt evenals voldoende parkeerplaatsen nabij, zijn criteria waar bewoners naar kijken. Met behulp van 

deze eisen is gezocht naar de beste locatie om een kantoorpand te herbestemmen. Tabel 1 laat zien wat 

de verschillende bewoners belangrijk en nodig vinden in de directe omgeving van de woning. In tabel 2 

wordt weergegeven of de eisen, die deze verschillende groepen belangrijk vinden, in de directe omgeving 

terug te vinden zijn.  Zo wordt duidelijk dat het centrum van Nijmegen als herbestemmingslocatie de 

beste mogelijkheden biedt omdat je op deze locatie het beste aan de woonwensen kan voldoen.

Figuur 17& 18: Bedrijventerrein ‘Lindenholt’ en het ‘Mercator science & Technology Park’
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Tabel 1: Tabel met de belangrijkste woonwensen voor verschillende bevolkingsgroepen.

Tabel 2: De connectie tussen de verschillende woonwensen en de vier locaties. De afstanden zijn berekend aan de hand van 
www.googl.e.com/maps
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2. Probleem-, doel- & vraagstelling
2.2. Doelstelling

Uit de probleemstelling blijkt dat er in Nijmegen veel leegstand heerst. Er staat ruim 21.000 m2 

kantoorruimte leeg waarvan er 9000 m2 structureel leegstaat. Herbestemming is een goede manier om 

een kantoorgebouw weer met een nieuwe functie op de markt te zetten. De doelstelling van dit onderzoek 

is het duurzaam herbestemmen van een leeg kantoorgebouw tot een hostel. Oude kantoorpanden 

worden vaak herbestemd tot (studenten)woningen of onderwijsvoorzieningen [NVM 2009]. De keuze 

voor een hotelfunctie is gemaakt omdat er in de stad Nijmegen juist vraag is naar deze functie. Op deze 

manier kan er op een goedkopere manier een nieuw gebouw ontwikkeld worden voor een functie die de 

gemeente Nijmegen zo nodig acht in de stad.

Het wetenschappelijke doel van dit onderzoek is het verwerven van inzicht en kennis in de criteria waar 

men rekening mee moet houden bij het duurzaam transformeren van een kantoorpand tot een hotel. 

Middels een analyse zal duidelijk worden hoe duurzaam het huidige kantoorpand is en op welke manier 

de duurzaamheid van het pand verbeterd kan worden met een herbestemming. Er zullen een aantal 

ontwerpcriteria opgesteld worden om kantoorpanden succesvol her te bestemmen tot een hotelfunctie. 

Dit is dan ook het maatschappelijke en praktische doel van het onderzoek.

2.3. Vraagstelling

Onderzoeksvraag

Nadat de keuze gemaakt was om een kantoorpand in Nijmegen her te bestemmen tot een hostel rees 

ook de vraag op welke manieren dit pand verbeterd zou kunnen worden. De vraag die hierbij naar boven 

kwam en ook centraal zal staan in dit onderzoek is als volgt:

 Met welke criteria moet men rekening houden bij het duurzaam transformeren van een   

 kantoorpand tot een hostel?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is deze hoofdvraag opgedeeld in een aantal deelvragen. 

Allereerst zal er onderzocht worden wat de kenmerken zijn van leegstaande kantoren. Vervolgens wordt 

er onderzocht wat de kenmerken zijn van een hotel. Ten slotte wordt het begrip duurzaam bouwen 

behandeld. Wat houdt het precies in en op welke manier kan duurzaam bouwen worden bereikt? Op 

basis van deze informatie worden ontwerpcriteria opgesteld waarmee leegstaande kantoren herbestemd 

kunnen worden tot een hostel.

Wanneer de onderzoeksvraag is beantwoord en duidelijk is met welke criteria men rekening moet 

houden bij een herbestemming tot een hostel zal, door middel van een casestudy bekeken worden of de 

opgestelde ontwerpcriteria bruikbaar zijn bij een herbestemming van leegstaande kantoren. De vraag 

die bij deze casestudy gehanteerd wordt is als volgt:

 Welke technische ingrepen moeten er gemaakt worden om het kantoorpand van de   

 Casestudy duurzaam te kunnen herbestemmen?
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2.4 Methode

Het onderzoek is eigenlijk te verdelen in twee delen. Allereerst wordt er een exploratief beschrijvend 

onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste begrippen in dit onderzoek. Er wordt beschreven wat 

duurzaam herbestemmen, een leeg kantoorpand en de uiteindelijk nieuwe functie is. Vervolgens wordt 

er met behulp van GPR gebouw een analyse gemaakt van het bestaande gebouw. Met deze analyse kan 

er een waarde gegeven worden aan de duurzaamheid van het gebouw. Zo wordt duidelijk of het gebouw 

voldoende duurzaam is, of hoeveel er nog aangepast zou moeten worden om het gebouw zo duurzaam te 

laten zijn als dat je van tevoren gesteld hebt. Allereerst wordt er met een ruwe analyse aangetoond dat 

het kantoorgebouw niet meer te gebruiken is als kantoorfunctie en met dezelfde analyse wordt een keuze 

gemaakt voor een nieuwe functie. Met behulp van de analyse van GPR Gebouw wordt er aangetoond dat 

het gebouw duurzaam her bestemd kan worden tot een hostel. Ook laat de analyse zien welke punten 

er dan veranderd zouden moeten worden. Met behulp van het opgestelde plan van eisen, worden er een 

aantal ontwerpen gemaakt om op deze manier aan te tonen dat het mogelijk is om een kantoorpand te 

herbestemmen naar een hostel.
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3. Kantoorpanden
3.1. Veroudering van kantoorpanden

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op het begrip kantoor. Waarom raken kantoren uit de 

gratie en op welke manier verouderen ze? De behoeften van de gebruikers van kantoren zullen ook nog 

behandeld worden als mede de verhuurbaarheid van de panden. 

Bij het begrip kantoor kan gedacht worden aan de huisvesting van bepaalde activiteiten en de organisaties 

waarbinnen deze plaatsvinden [Korteweg 2002: p.13]. Kantoorpanden worden gebruikt voor bepaalde 

activiteiten. De activiteiten die in deze kantoren plaatsvinden omvatten onder andere het verzamelen, 

werkplaatsen die grotendeels gebruikt kunnen worden voor kantooractiviteiten of daarvoor zijn ingericht 

en die zijn uitgerust met faciliteiten voor het werken met informatie (PC’s, telefoons e.d.) [Korteweg 

2002: p.13]. In een kantoorpand kunnen één of meerdere bedrijven gehuisvest zijn. Wanneer er meerdere 

bedrijven gehuisvest zijn in een kantoorpand wordt er gesproken van een verzamelkantoorgebouw.

3.1. Veroudering van kantoorpanden

Eerder in dit onderzoek is al vermeld hoe het komt dat er zoveel kantoorpanden leegstaan op dit moment 

(zie inleiding). In hoofdstuk 2 is te lezen op welke plaatsen in Nederland de leegstand het hoogste is. 

Hier wordt duidelijk dat de marktsituatie kan zorgen voor de leegstand onder kantoren. Dit is niet de 

enige reden dat kantoren leeg kunnen komen te staan. Ook kantoorgebouwen zelf en de locatie kunnen 

een rede zijn dat een kantoor leegstaat. In deze gevallen kan veroudering de rede zijn voor de leegstand 

van de kantoren. Veroudering kan zowel te maken hebben met de verandering van kenmerken van het 

“De verminderde bruikbaarheid en/of aantrekkelijkheid van dat pand en/of de locatie ervan voor de 

functie waarvoor het pand is ontworpen of lange tijd in gebruik is geweest.”  [Korteweg 2002: p. 16]. 

Er zijn verschillende vormen van veroudering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen die veroudering 

van het pand en de veroudering van de locatie waar het pand gevestigd is. Ook is er nog sprake van de 

veranderende eisen die gebruikers stellen aan het pand. Deze vormen van veroudering staan vermeld 

Figuur 21: Vormen van veroudering van kantoorpanden.
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Korteweg [Kortweg 2002] maakt op pandniveau onderscheid tussen drie soorten veroudering:

- structurele veroudering van het pand;

- functionele veroudering van het pand;

- relatieve veroudering van het pand.

3.1.1. Structurele veroudering

Men spreekt van structurele veroudering van het pand wanneer de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid 

voor de kantoorfunctie afneemt. Het betreft de slijtage van een pand als gevolg van aantasting door 

fysieke en chemische factoren [Korteweg 2002: p. 23]. Bij deze vorm van veroudering gaat het om 

een langzaam verlopend proces. De fysieke levensduur van een pand kan vele decennia zijn, soms wel 

levensduur. Bij structurele verandering maakt het niet uit of de eisen van kantoorgebruikers veranderen.

3.1.2. Functionele veroudering

Wanneer de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van panden verminderd door de veranderende eisen 

van de gebruikers van kantoorruimte spreekt men over de functionele veroudering van het pand. 

Technisch gezien kan een kantoorpand nog prima in orde zijn wanneer de functionele levensduur al 

over tot nieuwe technische ontwikkelingen (nieuwe apparaten e.d.). In de afgelopen decennia hebben 

vooral automatisering en telecommunicatie reusachtige ontwikkelingen doorstaan. Door gebruik te 

maken van deze nieuwe ontwikkelingen veranderen ook de eisen aan de structuur en uitrusting van 

kantoorgebouwen. [Geraedts, van der Voordt 2002: p.2]. Zo is in tabel 3 te zien dat de eisen en wensen 

aan de inrichting van kantoren per decennium sterk veranderd.

Tabel 3: Eisen en wensen aan de inrichting van kantoren door gebruikers [Regterschot 1998, bewerkt door Both 2010]
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3.1.3. Relatieve veroudering

Men spreekt van relatieve veroudering wanneer gebouwen ‘verouderd’ zijn doordat er veel nieuwbouw op 

de markt komt. Wanneer er veel kantoorgebouwen op de markt komen en het aanbad van kantoorruimte 

is voldoende kunnen kantoorgebruikers doorstromen vanuit de bestaande bouw naar de nieuwbouw. 

De nieuwbouw is voorzien van de nieuwste materialen en de nieuwste technische vindingen. Ook al 

is de bestaande bouw nog van prima kwaliteit, het is wel verouderd doordat het simpelweg niet meer 

de allernieuwste gebouwen zijn. De snelheid van relatieve veroudering neemt toe wanneer er relatief 

veel nieuwbouw aan de voorraad wordt toegevoegd [Korteweg 2002: p. 31]. Bij relatieve veroudering 

is de bestaande bouw verouderd doordat er nieuwere gebouwen aan de voorraad worden toegevoegd. 

Het kwaliteitsverschil tussen de nieuw- en bestaande bouw is heel klein. De grens tussen relatieve en 

functionele veroudering is niet altijd duidelijk. Relatieve veroudering is nog geen functionele veroudering 

maar is wel het voorportaal daarvan [Korteweg 2002: p.33].

Veroudering van de locatie wordt door Korteweg [Korteweg 2002] onderscheiden in functionele en 

relatieve veroudering van de locatie. Wanneer bijvoorbeeld de omgeving verloederd of de bereikbaarheid 

verslechterd kan er gesproken worden over functionele veroudering van de locatie. In dit geval 

veranderen de kenmerken van de locatie waardoor het minder aantrekkelijk is om je op deze locatie te 

vestigen. Ook wanneer de eisen van de gebruikers veranderen valt dit onder de functionele veroudering. 

Men spreekt over relatieve veroudering wanneer bestaande locaties in kleine mate minder aantrekkelijk 

worden, omdat er veel nieuwe locaties voor kantoren aangewezen worden.

3.2. Behoeften van gebruikers

Veroudering van kantoorpanden is een reden waarom gebruikers wegtrekken naar een nieuwe locatie. 

Wat zijn de eisen die deze gebruikers stellen aan de panden die ze gebruiken? Korteweg [Korteweg 

2002] heeft in 1988 en 1991 een onderzoek gehouden onder gebruikers van kantoorpanden over de 

belangrijkste eisen die men stelt aan een kantoorpand (tabel 4). Het verschil in deze twee onderzoeken 

zit hem in de vestigingsplaats van de populatie die is onderzocht. In 1988 is voornamelijk de stadsrand 

uit de jaren ’80 onderzocht en in 1991 zijn voornamelijk de oudere stadsdelen en de stadsrand 

uit de jaren ’60 en ’70 onderzocht. In deze onderzoeken is onderscheid gemaakt tussen pand- en 

locatie eigenschappen. Ook Remøy en Koppels [Remøy en Koppels 2007] hebben onderzocht wat de 

belangrijkste karakteristieken zijn die gebruikers zoeken in kantoorpanden. Ze hebben verschillende 

onderzoeken [Korteweg 1989, Stichting REN 1992, NVB 2005 en Rodenburg 2005] gebruikt om inzicht 

te krijgen welke factoren belangrijk zijn voor de keuze van een nieuw kantoorpand. Uit vijftien pand- 

en zes locatiekarakteristieken heeft een panel van verschillende experts een rangschikking opgesteld 

van de eigenschappen naar belangrijkheid. Deze rangschikking is gemaakt voor drie verschillende 
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De rangschikking laat een duidelijk patroon zien. De mogelijkheid om te parkeren bij het kantoorpand 

wordt gezien als belangrijkste gebouweigenschap. Hierna volgen eigenschappen die samenhangen 

met de verschijningsvorm van het gebouw. Dit zijn de belangrijkste eigenschappen die altijd bovenaan 

staan. De onderste vijf eigenschappen, die als minst belangrijk worden ervaren, zijn eigenschappen 

geplaatst kunnen worden. 

Tabel 4: De belangrijkste pand- en locatiekenmerken volgens gebruikers [Korteweg 2002].

Tabel 5: Rangschikking van verschillende gebouweigenschappen [Remøy en Koppels 2007]
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In hetzelfde onderzoek hebben Remøy en Koppels [Remøy en Koppels 2007] onderzoek gedaan naar de 

eisen die men stelt aan de locatie van kantoorpanden. Op dezelfde manier als hierboven is beschreven is 

er een rangschikking gemaakt van zes locatie eigenschappen. 

Het gaat hier om de bereikbaarheid per auto en per OV, aanzien, voorzieningen, clustering en veiligheid. 

Veiligheid staat erg laag terwijl het wel belangrijk wordt gevonden. Dit komt omdat veiligheid 

samenhangt met de aanwezigheid van openbaar vervoer en voorzieningen in de buurt. Wanneer dit 

aanwezig is wordt de sociale veiligheid ook groter [Remøy en Koppels 2007: p.12]. Sommige zeggen dat 

er geen rangschikking nodig is voor de eigenschappen van de locatie omdat ze allemaal belangrijk zijn 

[Remøy en Koppels 2007: p.12].

Tabel 6: Rangschikking van verschillende locatie eigenschappen [Remøy en Koppels 2007]

3.3. Verhuurbaarheid

Als kantoren en gebieden waarin ze staan niet aan de eisen voldoen van kantoorgebruikers is de kans 

klein dat deze nog verhuurd worden. DTZ Zadelhoff [DTZ Zadelhoff 2012] heeft een onderverdeling 

gemaakt om kantoorpanden in te delen in drie categorieën: kansrijk, kanshebbend en kansarm. Bij 

deze verdeling wordt naast de aantrekkelijkheid van het pand en de locatie, ook nog naar de periode 

gekeken dat een pand leegstaat. De verhuurkans voor een pand dat drie jaar of langer leegstaat is vele 

malen kleiner dat panden die korter op de markt zijn [DTZ Zadelhoff 2012]. Ongeveer 18% van het totale 

aanbod, circa 1 miljoen m2, valt in de categorie kansrijk. Deze panden staan nabij grote intercity-stations, 

hebben aantrekkelijke architectuur en hebben een adequate parkeernorm. Kanshebbend aanbod vormt 

54% van het totale aanbod, circa 4 miljoen m2. Deze kantoren kennen een concurrerend aanbod en de 

huurprijzen staan onder druk. Ze staan op goede locaties binnen randgemeenten of secundaire locaties 

kernsteden. Ruim 2 miljoen m2, 28% van het totale aanbod valt in de categorie kansarm. Deze kantoren 

staan structureel (drie jaar of langer) leeg, zijn ontworpen vanuit een standaard stramien en hebben 

grote volumes. 

Wanneer is een kantoorpand kansloos om nog verhuurd te worden? Dynamis [Dynamis 2006] heeft 

onderzocht wat de kenmerken zijn van kansloze kantoorpanden. Ook hier is onderscheid gemaakt 

tussen pand en locatie kenmerken. Veel van deze kenmerken komen natuurlijk overeen met de eisen die 

gebruikers stellen bij het zoeken naar nieuwe kantoorruimte. De gebrekkige architectuur en afwerking 

van het kantoorpand zijn de belangrijkste redenen voor een kansloos kantoorpand. Meestal worden 

meerdere gebreken voor het pand genoemd  wanneer het pand als niet verhuurbaar wordt gezien. Maar 
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het is vaak een combinatie tussen deze kenmerken die het kantoorpand kansloos maken voor de verhuur.

3.4. Conclusie

Kantoorpanden, de werkplaatsen voor kantooractiviteiten, kunnen op diverse manieren verouderen. 

Het pand kan niet meer in trek zijn doordat het pand zelf verouderd is, de eisen van de gebruikers 

veranderen of doordat er veel nieuwbouw op de markt is verschenen. Eisen die aan het pand gesteld 

worden door de gebruikers zoals ligging, bereikbaarheid en uitstraling zijn van grote invloed. Wanneer 

een pand aan veel van deze eisen voldoet is de kans groter dat het sneller verhuurd wordt. 

Veel kantoren zijn tegenwoordig minder geschikt om in te werken. Waar vroeger nog gewerkt werd in een 

met wireless internet. Oudere kantoren zijn ontworpen met oude kantooreisen. Deze hebben vaak een 

standaard dieptemaat en voldoen niet aan de eisen die in deze tijd gesteld worden aan kantoorpanden.

Figuur 22: Verschillende soorten aanbod op de 

kantorenmarkt [DTZ Zadelhoff 2012]
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Zoals al eerder vermeld in deze scriptie, zal het kantoorpand herbestemd worden tot een hotelfunctie. 

De keuze voor deze functie is tot stand gekomen door te kijken naar de vraag in de gemeente Nijmegen. 

In deze stad is er vraag naar hotels in meerdere segmenten.

In dit hoofdstuk zullen eerst de verschillende soorten hotels beschreven worden waar in Nijmegen 

vraag naar is. Wat zijn de kenmerken van deze hotels en aan welke eisen moeten ze voldoen. Met deze 

opgedane informatie zal een ruwe analyse gemaakt worden van het kantoorpand om te bepalen naar 

welk soort hotel het kantoor het beste herbestemd kan worden.

4.1 Soorten hotels

In Nederland zijn ongeveer 2900 logiesverstrekkende bedrijven. Dit zijn locaties waar je kan overnachten 

en wat wij onder hotels verstaan. Van deze 2900 bedrijven zijn er circa 2210 hotels. In de gemeente 

Nijmegen is er vraag naar hotels in het laagste en in het hoogste segment. Hieronder vallen hotels met 

één, twee en vijf sterren maar ook hostels. In deze paragraaf zal het verschil tussen deze verschillende 

hotelfuncties uitgelegd worden.

4.1.1. Wat is een hotel?

kent een bepaald voorzieningsniveau dat tot uitdrukking komt in bepaalde basis- en keuzenormen. 

Basisnormen geven aan welke vaste basisvoorzieningen aanwezig moeten zijn. Iedere extra ster die 

een hotel heeft staat voor meer basisvoorzieningen. Vanaf twee sterren zijn er naast de verplichte 

licht te brengen, waarmee punten gehaald kunnen worden. Op deze manier worden de individuele extra 

voorzieningen, faciliteiten en services van het hotel beloond. Het is aan het hotel zelf om te kiezen aan 

welke keuzenormen zij willen voldoen. Op deze manier kunnen hotels zich ook van elkaar onderscheiden 

wanneer ze binnen eenzelfde sterrencategorie vallen. Zo zijn er hotels die zich richten op de zakenmarkt 

en zich onderscheiden met vergadervoorzieningen. Het andere hotel richt zich meer op leisure en heeft 

allerlei wellness activiteiten.

4.1.1.1. Low budgethotel:

een hotelkamer zeer laag ligt. Budget hotels worden meestal geboekt door jongeren en vakantiegangers 

voorbeelden van deze lowbudget hotels zijn Etap hotels. Deze hotelketen heeft meer dan 460 hotels in 

15 landen in de wereld. Het is ook de grootste lowbudget hotelketen in Europa. Een ander voorbeeld 

is het Formule 1 hotel. De formule die dit deze hotelketen hanteert werkt als volgt. De formule gaat 
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uit van kamerhuur. Het maakt dus niet uit of je er met één, twee of drie personen wilt overnachten. 

De kamers zijn klein en ingericht met een (klein) tweepersoonsbed en doorgaans ook nog voorzien 

van een stapelbed voor een derde persoon. De kamers zijn verder voorzien van een wasbak en een TV. 

Toiletten en doucheruimtes zijn niet aanwezig op de kamer maar op de gang. Deze faciliteiten zijn dus 

niet per kamer aanwezig maar per aantal gasten. Ontbijt is mogelijk in Formule-1 hotels maar zit er niet 

standaard bij. Je vindt deze hotels vaak langs de grote snelwegen in Europa. De receptie is open van 

006.30 uur tot 09.30 uur en van 17.00 uur tot 21.00 uur. Wanneer je buiten deze tijden aankomt bij 

zo’n hotel kan je inchecken met behulp van je creditcard via een selfservicepaal die naast de ingang staat. 

Basisnormen voor een lowbudgethotel:

Om aan te geven waar een hotel met één ster aan moet voldoen worden hieronder kort een aantal 

basisnormen beschreven. Deze eisen zullen met iedere ster die een hotel extra kan verdienen zwaarder 

en uitgebreider worden. Een kamer in een één sterrenhotel moet een eigen ingang hebben en het moet 

niet mogelijk zijn om naar binnen te kunnen kijken. Ook moeten alle kamers verlicht zijn inclusief 

nachtlampje. Er moet minstens één raam aanwezig zijn en een verwarming is verplicht. Ook een 

zithoek en een wastafel met stromend warm en koud water is een vereiste. In het hotel zelf dient er 

per niveau ten minste één toilet en één badgelegenheid per tien kamers aanwezig te zijn. Verder moet 

er een mogelijkheid zijn om gebruik te maken van een telefoon en gasten moeten 24 uur per dag een 

functionaris van het hotel kunnen bereiken. Gasten moeten ook altijd toegang hebben tot het hotel en 

bij het receptiepersoneel is talenkennis aanwezig. Ook moet er mogelijkheid zijn tot het verkrijgen van 

ontbijt.

Voor een twee sterrenhotel gelden er een aantal extra basisnormen naast de hierboven genoemde 

basisnormen. Het belangrijkste verschil tussen deze twee soorten hotels is de aanwezigheid van een eigen 

badgelegenheid op ten minste 50% van de hotelkamers in een twee sterrenhotel (Voor een compleet 

overzicht van de basisnormen zijn deze opgenomen als bijlage).

4.1.1.2. Luxe hotel:

Vijf sterren is het meeste wat een hotel kan verdienen. Het verschil met vier sterren zit hem vooral 

in kleine dingen. Zo moet er in de hotelkamer (min. 26m2) een schakelaar bij het bed zitten voor de 

algemene verlichting en hoort er een spionnetje in de deur te zitten. Ook qua gastartikelen op de kamer 

en eisen aan de badgelegenheid zijn er wat strengere eisen in de basisnormen vastgelegd. Een opvallend 

punt in de basisnormen is dat pas voor een vijf sterrennorm is vastgelegd dat de entree rolstoelvriendelijk 

is en dat hiervoor een aparte kamer is. Ook is het verplicht om ten minste twee suites te hebben in het 

hotel. Verder moeten de services van het hotel, zoals reserveren voor het theater of bioscoop, verder 

uitgebreid moeten worden. De benodigde hoeveelheid keuzenormen waaraan een hotel moet voldoen 

voor vijf sterren staat op 90. Bekende hotelketens met vijf sterren zijn het Hilton, The Four Seasons en 
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het Sheraton hotel. Bij dit soort hotels kan men ontspannen en genieten van allerlei wellness activiteiten 

die er worden aangeboden.

4.1.2. Wat is een hostel?

Een hostel, of jeugdherberg, biedt een gezellige, budget georiënteerde accommodatie aan, waar men een 

comfortabele nachtrust geniet in een vriendelijke omgeving. Hostels bieden de perfecte mogelijkheid 

om, tegen lage kosten, alles te weten van een land of stad die je bezoekt. In hostels kan je veel sociale 

contacten opdoen doordat er veel gemeenschappelijke ruimten zijn waar je kunt verblijven. 

In een hostel huur je geen kamer zoals in een hotel maar een bed. Dit bed staat in een gemeenschappelijke 

kamer die je deelt met andere gasten, meestal gescheiden per geslacht. Grote slaapzalen zoals vroeger 

(15 personen) komen bijna niet meer voor. Tegenwoordig gaat het om kamers van vier tot zes personen. 

In sommige gevallen is een privékamer of familiekamer mogelijk maar dit is dan meestal beschikbaar 

tegen een meerprijs.

In een hostel is geen hotel (room-)service en voor handdoeken bedlinnen hoor je ook zelf te zorgen. 

Tegenwoordig is het in sommige hostels wel mogelijk deze te huren. Bedden moet je dus ook zelf 

opdekken en bij vertrek wordt je geacht je kamer netjes achter te laten. 

Hostels hebben een aantal gemeenschappelijke ruimten waar het hele hostel gebruik van kan maken. 

De badkamer en toiletten zitten bijvoorbeeld op de gang en niet per kamer en ook de keuken is voor 

gemeenschappelijk gebruik. Verder is er meestal een grote gemeenschappelijke ruimte waar men bijeen 

kan komen. Ook staan er in de meeste hostels kluisjes zodat men de kostbare spullen veilig kan opbergen.

4.2. Analyse

Om een keuze te kunnen maken tussen de verschillende soorten hotelfuncties zal een ruwe analyse van 

het kantoorpand ‘Metterswane’ gemaakt worden. Op deze manier wordt duidelijk welk type hotel het 

beste geschikt is om als nieuwe functie in het bestaande kantoorpand geplaatst te worden.

Om het bestaande pand te analyseren zullen verschillende elementen van het gebouw onderzocht 

worden. In deze analyse zal gebruik gemaakt worden van de theorie van Stewart Brand. Hij beschrijft in 

zijn boek ‘How buildings learn, what happens after they’re built’ de onderverdeling van een gebouw in 

verschillende lagen. De lagen ‘site, structure, skin, services, space plan & stuff’ worden de zogenoemde 

S-lagen genoemd. De onderverdeling van deze lagen komt voort uit de levensduur van de verschillende 

elementen. Doordat deze ‘S-lagen’ verschillen in de snelheid waarmee de componenten vervangen 

technische levensduur van deze verschillende elementen. 

Zoals al behandeld in hoofdstuk 5, hebben Korteweg (2002), Remøy & Koppels (2007) en Dynamis 

(2006) onderzoek gedaan naar de belangrijkste eisen voor een kantoorpand. In deze verschillende 

onderzoeken zijn de eisen vaak opgedeeld tussen locatiekenmerken en pandkenmerken. In deze ruwe 
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analyse worden de eisen die gesteld worden aan de locaties en panden opgesplitst in de zes S-layers van 

Brand. Vervolgens wordt er een waardering gegeven aan deze eisen in de vorm van een – (negatief), 0 

(neutraal) of een + (positief). Op deze manier kan eenvoudig afgelezen worden op welke elementen het 

pand positief of negatief scoort. In tabel 7 is af te lezen welke functie het meest geschikt is om het pand 

naar te herbestemmen. De totale analyse is terug te vinden in de bijlage.

Figuur 23: De S-layers van Stewart Brand

Tabel 7: Welke functie is het meest geschikt als herbestemmingsfunctie in het kantoorpand

4.3. Hotelkeuze herbestemming

Het kantoorpand is, zoals de analyse laat zien, niet geschikt om ver verbouwen naar een vijf sterrenhotel. 

Er moeten eenvoudigweg teveel aanpassingen gedaan worden om een luxe hotel hierin te moeten 

huisvesten. Een luxe hotel moet veel voorzieningen kunnen bieden aan de gasten en daarvoor zouden veel 

verschillende ruimten aanwezig moeten zijn. Ook wil je natuurlijk uitstralen dat je een vijf sterrenhotel 

bent en met dit pand is dat met kleine aanpassingen niet uitvoerbaar.

Een één en twee sterrenhotel lijken veel op elkaar en verschillen qua basisnormen niet veel. Het zijn een 

aantal extra voorzieningen die een twee sterrenhotel net wat luxer maken. Het grootste verschil tussen 

die twee is het feit dat een in twee sterrenhotel tenminste 50% van de kamers moet beschikken over een 

eigen badkamer. Ook moet een twee sterrenhotel aan een aantal keuzenormen voldoen maar die kan het 

hotel, zoals de naam al zegt, zelf kiezen.

De twee beste keuzes voor de herbestemming van het kantoorpand bestaat uit de low-cost opties. 



Pagina 32 Master Architecture, Building & Planning

4. Hotelfunctie
4.3. Hotelkeuze herbestemming

Een hostel en een één sterrenhotel. En het hostel komt net een punt beter uit de analyse. Dit komt 

vooral omdat een hostel niet verplicht is om aan de basisnormen voor hotels te voldoen. Een belangrijk 

punt tussen deze twee opties is het feit dat voor een hotel het verplicht is om een wastafel in iedere 

kamer te hebben terwijl dat bij een hostel niet het geval is. Wanneer men een hostel zou plaatsen in 

het kantoorpand hoeft er maar één natte cel per verdieping aangebracht te worden. Wanneer men voor 

een hotel zou kiezen zou men waterleidingen en afvoer door het hele gebouw moeten gaan leggen. De 

voordeligste optie is het herbestemmen naar een hostel.

4.4. Conclusie

De keuze voor een hotelfunctie komt voort uit de vraag die er is in de gemeente Nijmegen. Hoe meer 

sterren een hotel heeft hoe luxer het is. Een vijfsterrenhotel is van alle luxe voorzien terwijl er bij een 

lowbudgethotel op de kosten wordt gelet. Een hostel of jeugdherberg valt ook onder deze categorie. 

Er worden zoveel mogelijk faciliteiten (badkamer, toiletten en keuken) gedeeld zodat de verhuurbare 

kamers alleen bedden bevatten. Panden zijn op deze manier gemakkelijk in te richten omdat er in 

principe weinig verbouwd hoeft te worden. De analyse die in dit hoofdstuk uitgevoerd is laat ook zien 

dat het pand het beste herbestemd kan worden tot een hostel. Bij het boeken van een lowbudgethotel 

zijn de verwachtingen van de luxe natuurlijk ook minder hoog.
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5. Duurzaamheid
5.1. Wat is duurzaamheid?

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het onderwerp duurzaamheid. Om de onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden moet er eerst een antwoord moeten worden gegeven op de vraag wat duurzaamheid nu 

precies is. En wat wordt er verstaan onder duurzaam herbestemmen? Met enkele voorbeeldprojecten 

wordt duidelijk dat er al succesvolle duurzame herbestemmingsprojecten voltooid zijn. In dit hoofdstuk 

wordt ook beschreven welk instrument er gebruikt gaat worden voor het meten van de duurzaamheid. 

5.1. Wat is duurzaamheid?

Duurzaam bouwen is in de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp geworden in de bouw. Maar wat 

is nu precies duurzaam bouwen? Het begrip heeft in de loop van de jaren verschillende betekenissen 

gekregen [Nelissen 2011]. Er werd voor het eerst melding gemaakt van het begrip duurzame ontwikkeling 

nog steeds als actueel gezien worden [VROM 2010]:

 ‘Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie 

zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun 

behoeften te voorzien’.

Kortom, duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de 

toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen 

de reden dat begrippen als ‘duurzaam bouwen’ en ‘green architecture’ verschillende betekenissen hebben 

voor verschillende mensen. Het woord duurzaam is aan veel gebouwen gekoppeld die deze benaming 

eigenlijk niet verdienen [McLennan 2004]. Vaak wordt duurzaam bouwen gezien als een dure optie 

terwijl veel maatregelen juist kostenneutraal zijn of zelfs een directe kostenbesparing opleveren [bron 

1999]. Een deel van het probleem is dat de term duurzaam bouwen volstrekt ontoereikend beschreven 

woordenboek als volgt omschreven:

 Duurzaam (tijdsduur):

 Van lange duur, van een product: dat lang meegaat.

 Duurzaam (ontwikkeling):

 Van een proces: dat permanent kan worden toegepast omdat het de aarde niet uitput.

 Van een product: dat gemaakt wordt met een productiemethode die in deze zin duurzaam in.

Een andere reden voor de verwarring rondom duurzaam bouwen is dat de mensen al een benaming 
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toe, ontwerpen en bouwen van gebouwen [McLennan 2004]. Volgens McLennan zijn de aankomende 

decennia ook belangrijk voor de verandering van het duurzaam bouwen. Met de beginselen van 

duurzaam bouwen waar we nu mee bouwen veranderen we langzaam naar een ecologische tijd van 

Sustainable Design is a design philosophy that seeks to maximize the quality of the built environment, 

while minimizing or eliminating negative impact to the natural environment.

ook vaak gebruikt als een overkoepelende term om een verzameling van strategieën of technologieën te 

beschrijven, die een lagere impact op het milieu hebben en is veel gevallen een verbetering van comfort 

hebben. Bij deze categorieën moet je denken aan daglicht, luchtkwaliteit, zonne-energie, natuurlijke 

ventilatie, waterbeheer en nog vele anderen.

Duurzaamheid is het creëren van een gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en 

tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting.

Het maximaliseren van kwaliteit gaat over de gezondheid, gebruikswaarde en omgeving, nu en in de 

toekomst [www.gprgebouw.nl].

5.1.1. Geschiedenis duurzaam bouwen

In 1972 verschijnt er een rapport van de Club van Rome, een collectief wetenschappers. In dit rapport, 

‘The Limits of Growth: a global challenge’, werd expliciet een relatie gelegd tussen economische 

ontwikkeling en milieu [VROM 2010]. Er zitten grenzen aan de groei. Wanneer er geen maatregelen 

getroffen zouden worden binnen afzienbare tijd zou er een tekort dreigen aan voedsel en grondstoffen 

[van Hal & de Vries 2000]. Veel voorspellingen bleken te negatief, maar de publicatie zet voor het eerst 

milieu op de agenda [VROM 2010].

Een jaar later (1973) krijgt men te maken met de eerste oliecrisis. Voor de crisis kent Nederland een 

periode van toenemende welvaart en toenemend energiegebruik. De crisis legt de afhankelijkheid van 

fossiele brandstoffen bloot en genereert aandacht voor energiebesparing. De rijksoverheid richt zich met 

regelgeving met name op het binnenmilieu en gezondheid [van Hal & de Vries 2000]. In de bouw leidt 

dat tot de eerste isolatie-eisen voor nieuwbouw en tot energiebesparing in de bestaande bouw [VROM 

2010].

In 1987 brengt de World Commission on Environment and Development onder leiding van de vrouwelijke 
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Noorse premier Gro Harlem Brundtland de rapportage ‘Our Common Future’ uit. Hierin werd voor 

het eerst gesproken over duurzame ontwikkeling. Vanaf deze tijd is het begrip duurzame ontwikkeling 

In 1992 organiseert de Verenigde Naties een conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro. 

Hier wordt klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen erkend als het grootste wereldwijde 

verbonden aan een nieuw beleid met betrekking tot milieu en ontwikkeling. Industriële landen 

ondertekenen een eerste internationaal klimaatverdrag. Het doel van dit verdrag is de stabilisatie 

van de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer door het vermijden van gevaarlijke menselijke 

beïnvloeding van het klimaatsysteem [VROM 2010].

5.1.2. Duurzaam bouwen in Nederland

De publicatie van het rapport Our common future schudt de beleidsmakers wakker. Naast een gezond 

binnenmilieu en energiebesparing is er meer aandacht nodig voor een duurzame mondiale ontwikkeling 

[van Hal & de Vries 2000]. Wanneer deze visie wordt verwoord in het rapport van het RIVM verschijnt 

er als een beleidsmatig antwoord in 1989 het Nationaal milieubeleidsplan (NMP). De rijksoverheid zet 

een stevig nationaal milieubeleid neer om milieuproblemen aan te pakken. Duurzame ontwikkeling 

1990 verschijnt een aangescherpt plan, het Nationaal milieuplan+ met een bijlage Duurzaam bouwen. 

Dit plan gaat uit van drie beleidslijnen: Ketenbeheer, energie extensivering en kwaliteitsbevordering 

[van Hal & de Vries 2000].

In de eerste helft van de jaren ’90 verschijnen de eerste handleidingen voor duurzaam bouwen. Bekende 

woningbouw. In dezelfde tijd realiseren de eerste pioniers de eerste duurzaam bouwen projecten. De 

accenten liggen hier op zonne-energie, ecologie en duurzame materialen. 

Halverwege de jaren ’90 werd het duidelijk dat er al een grote hoeveelheid kennis aanwezig was over 

duurzaam bouwen. Met het Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen: Investeren in de toekomst wilde de 

overheid de regelgeving en kennis over duurzaam bouwen verspreiden. Eind 1996 werd het Nationaal 

Dubo Centrum opgericht om kennis en informatie over duurzaam bouwen te verspreiden. Het centrum 

richtte zich voornamelijk op professionals uit de bouw. Een andere manier waarop kennis werd verspreid 

waren de Nationale Pakketten, die in 1996 geïntroduceerd werden door de Stichting Bouwresearch. 

Na het pakket woningbouw, verschenen ook nog pakketten voor beheer, utiliteitsbouw, stedenbouw en 

grond-, weg- en waterbouw.  Deze pakketten moeten duurzaam bouwen op grote schaal beschikbaar 

maken. Deze pakketten zijn veelvuldig gebruikt voor duurzaam bouwen projecten. Inmiddels zijn deze 

pakketten opgevolgd door prestatie-instrumenten [VROM 2010].
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Eind jaren ’90 verschijnen de eerste modellen om de duurzaamheid/milieuprestaties van gebouwen 

te bepalen. Deze modellen zijn ontwikkeld voor een integrale beoordeling van milieukwaliteit van 

gebouwen. Er kwamen onder andere versies van de vier-variantenmethode, EcoQuantum, GPR Gebouw 

en GreenCalc op de markt. Deze programma’s gaven meer inzicht in de duurzaamheid dan de Nationale 

Pakketten. Een aantal van deze instrumenten zijn doorontwikkeld en nieuwere versies zijn nog steeds 

beschikbaar.

In 2004 verschijnt de Toolkit duurzame woningbouw. Hiermee willen de ontwikkelaars de totstandkoming 

van energiezuinige woningbouwprojecten bevorderen. De Toolkit bevat 28 realistische energieconcepten 

die een CO2 reductie mogelijk maken. Deze Toolkit wordt nog steeds actueel gehouden. Sinds 2008 is 

het energielabel voor bestaande woningen opgenomen in de regelgeving. Een energielabel laat zien hoe 

energiezuinig een woning is. Het is sinds in januari 2008 verplicht bij de verkoop en verhuur van een 

huis [VROM 2010]. De geschiedenis van duurzaam bouwen is inmiddels geweest. Duurzaam bouwen 

is ontwikkeld tot een beweging die door tal van mensen en organisaties in gang is gezet en gehouden.

5.2. Duurzaam Herbestemmen

duurzaamheid. Maar wanneer is een herbestemming precies duurzaam? Een duurzame herbestemming 

is goed voor het milieu, onze leef- en werkomgeving en biedt economische voordelen [Rakhorst, 2011]. 

Deze resultaten kunnen bereikt worden door het hergebruiken van grondstoffen, gebouw en omgeving 

multifunctioneel in te richten en nieuwe energieconcepten toe te passen.

Wat zijn nu de voordelen van duurzaam herbestemmen? Door bestaande gebouwen te verduurzamen 

wordt de productie van schadelijke stoffen gereduceerd en het gebruik van grondstoffen geminimaliseerd. 

Ook zal er minder grond worden onttrokken aan onze groene gebieden om te kunnen bouwen. Duurzaam 

herbestemmen is ook goed voor onze economie. De groei zal komen jaren vooral van de grote steden 

moeten komen. Mensen willen weer wonen en werken in een stadsomgeving die hen inspireert en 

uitdaagt. Door kantoren, woningen en winkels duurzaam te maken investeert men in de toekomst van 

de Randstad en andere stadsregio’s [Rakhorst, 2011]. Door duurzaam her te bestemmen wordt er ook 

een positieve impuls gegeven de omgeving.

5.3.1. Voorbeelden duurzaam herbestemmen

The Bank, Amsterdam

The Bank is een voormalig bankgebouw dat dateert uit 1926. Kenmerkend zijn de granieten 

beeldhouwwerken en de koperen en bronzen lampen en brievenbussen. In de jaren ’70 is het monumentale 

pand verbouwd en uitgebreid. In deze tijd is ook het glazen dak en de lichthof dichtgemaakt wat het 

gesloten karakter van het pand versterkte.
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In 2008 werd het 80-jarige monument herbestemd tot een energiezuinig gebouw met kantoren, 

multifunctionele ruimten en een eigen parkeervoorziening. In The Bank zijn tal van duurzame materialen 

en installaties toegepast. Het gebouw is voorzien van hoog rendement isolatieglas, automatische 

zonwering en daglichtafhankelijke verlichting. Het wordt gekoeld en verwarmd met behulp van een 

eigen warmte- en koudeopslag [Rakhorst, 2011].

HAKA-gebouw, Rotterdam

Het HAKA-gebouw is het eerste gebouw in Nederland waarbij het betonskelet en de buitenmuren door 

middel van een betonpomp zijn gestort. Het pand heeft tot 1973 dienst gedaan als hoofdkantoor van 

de Coöperatieve Groothandelsvereniging de Handelskamer (HAKA). Behalve kantoren huisvestte het 

gebouw ook opslag- en productieruimten, werkplaatsen, een graansilo en een garagegebouw.

Met de herbestemming van dit pand moest er een aantrekkelijk en duurzaam gebouw gecreëerd worden 

wat een impuls geeft aan de transformatie van het havengebied. Ook moesten de karakteristieke 

eigenschappen van dit Rijksmonument zoveel mogelijk intact worden gelaten. Het gebouw moest een 

‘Living Lab’ worden, een interactieve broedplaats van bedrijven die elkaar versterken op het gebied van 

water en energie.

Figuur 19: The Bank in Amsterdam, het interieur (links) en exterieur (rechts) na de verbouwing.

Figuur 20: The Bank in Amsterdam, het interieur (links) en exterieur (rechts) na de verbouwing.
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Het gebouw moet onderdak bieden aan een verscheidenheid van gebruiksmogelijkheden en ook in de 

toekomst aanpasbaar zijn aan de behoeften van wisselende gebouwgebruikers. In het nieuwe ontwerp 

zijn materialen gebruikt, in functionele onderdelen van het interieur die uit sloopwerkzaamheden in 

de omgeving komen. Het uitgangspunt hierbij was het minimaliseren van afval in het bouwproces, het 

uitvoeren van zo weinig mogelijk technische ingrepen en het streven naar een eenvoudige demontage 

[Rakhorst, 2011].

5.3. Strategieën Duurzaam Bouwen

Er zijn verschillende strategieën om duurzaam bouwen te bereiken. Er zijn onder andere benaderingen, 

visies, stappen of richtlijnen om inhoud te geven aan duurzaam bouwen. Actuele strategieën zijn worden 

hieronder nader toegelicht:

Trias Energetica

De Trias Energetica is vanouds de meest bekende, maar nog steeds actuele strategie voor duurzaam 

bouwen. Deze strategie richt zich op het besparen van energie en bestaat uit drie stappen.

Stap 1  Beperk de behoefte aan energie, gebruik zo min mogelijk energie;

Stap 2  Gebruik voor de energiebehoefte die overblijft zoveel mogelijk energie uit duurzame  

  bron, zoals zonne-energie of windenergie;

  mogelijk.

Het beperken van de behoefte en/of het besparen op energieverbruik kan door het goed isoleren van het 

gebouw, het lager zetten van de verwarming en zorgen voor zuinige verlichting. Bij het gebruiken van 

duurzame energie kan men denken aan bijvoorbeeld het gebruik van windmolens en PV-zonnecellen. 

bijvoorbeeld aardgas en kolen, zijn grondstoffen voor energieopwekking die op kunnen raken [VROM 

2010].

De Triple P-strategie is een benadering waarbij met ingrepen in een wijk of een gebouw  bij 

nieuwbouwplannen en bij renovatie een evenwicht wordt gezocht op drie vlakken: People (mensen), 

maar waar mensen niet graag in verblijven is volgens deze benadering niet duurzaam [VROM 2010]

Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen

IFD-Bouwen is een manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. Het richt zich niet alleen op het 
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gebouw en de installaties, maar ook om het bouwproces en de organisatie ervan. De industrie kan 

complete bouwdelen leveren, zoals gevels die al zijn voorzien kan kozijnen met glas. Op de bouw maakt 

de traditionele uitvoering plaats voor assemblagewerk. Met alle arbo-, kwaliteits-, en milieuvoordelen 

van dien. De combinatie van IFD-Bouwen maakt dat aanpassingen aan gebouwen relatief goedkoop en 

eenvoudig kunnen worden uitgevoerd [VROM 2010].

Cradle to Cradle is een zeer actuele strategie voor duurzaam ontwikkelen en bouwen. ‘Afval is voedsel’ is 

het concept waarop deze strategie gebaseerd is. De basisregels van dit principe zijn als volgt:

- Afval = voedsel

- Zon is de energiebron

- Respect voor diversiteit

Gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nog nuttige gebruikt kunnen worden 

in het andere. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten zouden hergebruikt 

kunnen worden. Zo ontstaat een gesloten kringloop [McDonough & Braungart 2007].

Slimbouwen is een strategie voor duurzaam bouwen die zich richt op het bouwproces. Het is gebaseerd 

op drie kernwaarden:

- Industrialisatie van het bouwproces

- Flexibel/Levensduurbestendig bouwen

- Reductie van milieubelasting

en dus economischer bouwproces te zijn. Door de installatietechniek een eigen plek te geven in het 

proces en in het gebouw, wordt industrieel bouwen mogelijk gemaakt en blijven gebouwen bovendien in 

Daarnaast is Slimbouwen een herbezinning op materiaal-  en volumegebruik hetgeen samen met de 

levensduurverlenging ten opzichte van het traditionele bouwen een spectaculaire reductie van de 

milieubelasting met zich meebrengt (omschrijving van www.slimbouwen.nl).

Men kan een van deze verschillende strategieën aanhouden om het duurzaam bouwen te bereiken. 

De meeste strategieën beperken zich maar tot een bepaald onderwerp. Men kan de behoefte van de 

energie beperken en zoveel mogelijk duurzame energie gebruiken en men leeft al bijna naar de regels 

van Trias Energetica. Deze strategie richt zich duidelijk op het aspect energie. Materiaalgebruik komt 

hier bijvoorbeeld niet aan de orde terwijl men ook kan letten op het gebruik van duurzame materialen. 

Dit is immers goed voor het milieu. Ook de gedachte aan de toekomst is belangrijk. Wanneer men nu 
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al rekening kan houden met het hergebruik van de materialen zal er op een andere manier worden 

ontworpen. Er zal minder materiaal aan ‘elkaar geplakt’ worden en er zal meer demontabel gebouwd 

worden.

Elke strategie heeft zo zijn goede punten voor het duurzaam bouwen maar het is goed mogelijk om 

verschillende strategieën te volgen. Zo kan men tot een duurzamer ontwerp komen dan wanneer er 

maar één strategie gevolgd wordt.

5.4. Conclusie

Er is al veel geschreven over duurzaamheid en duurzaam bouwen. Hierdoor heeft het begrip in de loop 

der jaren verschillende betekenissen gekregen [Nelissen 2011]. Het idee achter duurzaam bouwen, 

het creëren van een gebouwde omgeving met een hoge kwaliteit en een lage milieubelasting, is ook 

goed toe te passen in herbestemmingsprojecten. Een duurzame herbestemming, biedt economische 

voordelen, is goed voor het milieu en onze leef- en werkomgeving [Search Knowledge 2011]. Men kan 

via verschillende manieren het duurzaam bouwen bereiken. Sommige strategieën richten zich op één 

onderwerp terwijl je met meerdere onderwerpen rekening kan houden. Met deze gedacht is rekening 

gehouden met het kiezen van het onderzoeksinstrument om de duurzaamheid te meten. Ook zal hier 

rekening mee gehouden worden tijdens het ontwerpproces van de casestudy (deel 2 van deze scriptie).
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GPR-gebouw is een digitaal instrument waarmee de duurzaamheid van een woongebouw, kantoorpand 

of een onderwijsgebouw in kaart kan worden gebracht. In dit hoofdstuk zal uitgelegd worden waarom 

juist dit instrument gebruikt zal worden in deze scriptie. Ook zullen de verschillende thema’s kort 

beschreven worden. 

6.1. Waarom GPR-gebouw?

Er zijn verschillende instrumenten die laten zien dat een gebouw duurzaam is. Sommige van deze 

instrumenten zijn te gebruiken als praktische handleiding, publicatie of naslagwerk. Met andere 

zijn er modellen waarmee je de duurzaamheid van een gebouw kan toetsen. Met de analyse van GPR-

gebouw kan men zien hoe duurzaam een gebouw is. Het geeft inzicht in de kwaliteit en milieubelasting 

van beleid tot bouw. Het programma maakt gebruik van de meest recente methodes en ontwikkelingen. 

In de nieuwste versie is het ook mogelijk om GPR-gebouw toe te passen op bestaande bouw. Zo kan 

er een vergelijking gemaakt worden tussen het pand in originele staat, en de staat waarin het pand 

verkeert na de ingreep. GPR-gebouw wordt breed erkend door landelijke instituten en de prestaties zijn 

opgenomen in de actuele richtlijnen voor duurzaam inkopen van de rijksoverheid.

In vergelijking met de andere instrumenten is GPR-gebouw het instrument dat het meest compleet is. 

gebouw rekening houdt met de meeste strategieën die te maken hebben met duurzaam bouwen. Veel 

instrumenten  behandelen elleen beleidsthema’s die onderdeel zijn van de Triple-P strategie. Dit zijn 

opties ook nog rekening gehouden met duurzaam inkopen, C2C, politiekeurmerk, gebruikskwaliteit en 

toekomstwaarde. Ook de doelgroep beslaat de gehele bouwkolom, lokale overheden en de vastgoedsector. 

Een ander voordeel van dit model is dat het te gebruiken is via het internet. Men hoeft hier geen speciale 

software voor te gebruiken. Naast het feit dat dit instrument de meest complete is, ligt een pand met een 

logiefunctie bij geen enkel instrument binnen de grenzen van het toepassingsgebied.

6.2. GPR-gebouw

GPR-gebouw is ontwikkeld door de gemeente Tilburg in samenwerking met W/E adviseurs en is een 

praktisch software pakket om de plankwaliteit en milieubelasting van een project in samenhang te 

kunnen meten. Het instrument geeft de duurzaamheid weer door rapportcijfers (cijfers van 1 tot 10) 

toe te kennen aan een vijftal thema’s. Deze thema’s zijn Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit 

en Toekomstwaarde. Men kan het instrument op verschillende momenten in het proces gebruiken. De 

startwaarde waarmee elk thema begint is een zes. Dit staat gelijk aan de kwaliteit van het bouwbesluit. 

Wanneer men verder zal gaan, (dus zich niet alleen houden aan het bouwbesluit) kan men een hogere 

score halen. Omdat het instrument ook voor de bestaande bouw te gebruiken is, kan men een analyse 
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maken voor de bestaande situatie en de situatie na de ingreep. Op deze manier ziet men snel in hoeverre 

het pand een upgrade heeft gehad qua duurzaamheid.

6.3. Thema’s in GPR-gebouw

Energie

De module ‘energie’ omvat alle informatie over de energieprestaties van het gebouw. De module richt 

zich alleen op het energieverbruik tijdens het gebruik van het gebouw. Verwarming, koeling, ventilatie 

en verlichting zijn enkele onderwerpen die onder deze module vallen. De eisen die in deze module 

thuishoren zijn van algemene aard. De hoofdgedachte die bij dit thema hoort is als volgt: ‘Zorg dat er 

energiezuinige producten worden gebruikt.’

Milieu

In de module milieu worden drie submodules, ‘water’ ‘milieuzorg’ en ‘materiaal’,  behandeld. In 

de module ‘water’ zijn punten te behalen met het beperken van het absolute drinkwaterverbruik en 

vermindering van de belasting van riolering, bodem en grondwater. 

In de submodule ‘milieuzorg’ wordt aandacht besteed aan duurzaamheid in de verschillende fases 

van uitvoering, gebruik en uiteindelijke sloop van het gebouw. Met deze voorwaarden dient in het 

ontwerpproces rekening te worden gehouden. 

In de submodule ‘materiaal’ dient voor een aantal gebouwcomponenten de materiaalkeuze aangegeven te 

worden. De materiaalkeuze bij deze componenten is relevant voor de uiteindelijke milieubelastingscore. 

Het programma berekent van elk component de milieubelastingscore, zowel voor de huidige situatie als 

voor de situatie na de ingreep. Hierbij geldt: hoe lager de milieubelastingscore, hoe beter de prestatie 

[www.gprgebouw.nl].

Gezondheid

Geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort en licht en visueel comfort zijn de vier submodules die 

ondergebracht zijn bij het thema gezondheid. Reductie van geluidshinder is één van de speerpunten 

van het binnenmilieubeleid. Bij geluidsoverlast spelen de geluidsbelasting van buiten, geluid tussen 

woningen onderling en in de woning een rol. 

Zomercomfort wordt bereikt door het toepassen van maatregelen met betrekking tot ventilatie, koeling 

en zonwering. Voor thermisch comfort in de winter dient aandacht besteed te worden aan verwarming, 

isolatie en tochtwering. Daarnaast draagt de individuele regelbaarheid van voorzieningen bij aan het 

thermisch comfort. 

Voldoende daglicht heeft een grote invloed op de beleving van het gebouw door de gebruiker. Daarnaast 

wordt in de submodule “Licht en visueel comfort” aandacht besteed aan de kwaliteit van het uitzicht 

[www.gprgebouw.nl].
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6.3. Thema’s in GPR-gebouw

Gebruikskwaliteit

Bij gebruikskwaliteit is ‘toegankelijkheid’ een submodule die behandeld wordt. Toegankelijkheid 

is een kwaliteit van de gebouwde omgeving. Door middel van aanpasbaar bouwen kan een goede 

toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning worden gewaarborgd. Dit uitgangspunt kan alleen 

worden gerealiseerd als er in de ontwerpfase rekening mee wordt gehouden. 

In de submodule ‘technische kwaliteit’ dient een aantal gebouwcomponenten, installaties en 

voorzieningen op kwaliteit beoordeeld te worden. 

Formeel toezicht op de openbare ruimte, persoonlijke controle over de omgeving en het imago van het 

gebied zijn factoren die kunnen bijdragen aan (het gevoel van) meer veiligheid. Dit komt aan bod in de 

submodule ‘sociale veiligheid’ [www.gprgebouw.nl].

Toekomstwaarde

De toepassing van hoogwaardige elementen draagt bij aan de toekomstwaarde van het gebouw. Ook 

voorzieningen die anticiperen op toekomstige duurzamere uitrusting leveren punten op in de submodule 

“Toekomstgerichte voorzieningen”.

De toenemende verscheidenheid aan leefstijlen en woonvormen is een maatschappelijke ontwikkeling 

die vraagt om de realisatie van breed scala aan woningtypen. De voorkeur gaat daarbij uit naar woningen 

die aangepast kunnen worden aan wijzigende leefomstandigheden, waarbij ook rekening wordt gehouden 

een belangrijk aandachtspunt.

In de submodule “Belevingswaarde” komen de belevingswaarde van de directe omgeving, de buitenzijde 

van het gebouw en de binnenkant van het gebouw aan bod. Daarnaast zijn punten te verdienen met 

zichtbare systemen die bijdragen aan de duurzaamheid van het gebouw, waardoor het gebouw een 

educatieve waarde krijgt [www.gprgebouw.nl].

6.4. Conclusie

GPR-gebouw is een geschikt programma om de duurzaamheid van ee gebouw door te meten. Het 

programma houdt rekening met meerdere aspecten van duurzaam bouwen en het is zelfs toe te passen 

op de bestaande bouw. Het instrument is eenvoudig te gebruiken en geeft de duurzaamheid weer in een  

cijfer op een schaal van 1 tot 10.

GPR-gebouw is vooralsnog alleen nog maar te gebruiken voor woningen, kantoren en onderwijsgebouwen. 

Het kantoorpand kan in de huidige staat nog geanalyseerd worden met behulp van GPR-gebouw maar 

voor de nieuwe (hotel)functie is het instrument nog niet geschikt. Hiervoor zullen extra ontwerpcriteria 

opgesteld moeten worden die duidelijk moeten maken in hoeverre het pand verduurzaamd is na de 

herbestemming tot een hotelfunctie.
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In dit hoofdstuk komen de verschillende ontwerpcriteria aan bod. Omdat GPR-gebouw niet geschikt 

is voor een pand met een hotelfunctie zullen de eisen voor de duurzaamheid aangevuld worden met 

criteria die gesteld worden aan een hotel. Een hotel moet aan een aantal basisnormen en keuzenormen 

(HCN) worden een aantal eisen uitgekozen om de analyse van GPR-gebouw aan te vullen. Naast de eisen 

aan een hotelfunctie worden er ook nog eisen toegevoegd uit het ambitiedocument van de gemeente 

Nijmegen. Dit document is opgezet ter verbetering van het plein en de gebouwen rondom het station. 

De eisen uit deze verschillende bronnen zijn samengevoegd in vijf verschillende thema’s. Deze thema’s 

hebben dezelfde opbouw als in de analyses van GPR-gebouw wordt gebruikt. Ook de sub modules die 

hierin voorkomen worden aangehouden in de verdeling van de nieuwe ontwerpcriteria. Per eis is ook 

aangegeven op welke manier deze eis te toetsen is. Omdat het thema ‘energie’ alleen alle informatie over 

de energieprestaties van het gebouw omvat zijn hier geen speciale eisen opgesteld voor een hotelfunctie.  

Er zullen dus vier thema’s voorkomen in de nieuw opgestelde eisen.

De nieuwe ontwerpcriteria voor een hotelfunctie zijn terug te vinden in het eerste gedeelte van 

dit hoofdstuk (hoofdstuk 7.1). Onder deze criteria vallen ook eisen die alleen betrekking hebben op 

hotels en niet op hostels. Deze worden toch vermeld om zo een completer beeld te geven wanneer 

men wilt herbestemmen naar een hotelfunctie. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk (7.2.) zijn de 

ontwerpcriteria terug te vinden die al voorkomen in de analyse voor bestaande kantoorpanden van 

GPR-gebouw. Deze criteria vormen samen met de nieuw opgestelde criteria voor hotelfuncties het 

onderzoeksinstrument in deze scriptie.

7.1 Nieuwe ontwerpcriteria voor hotelfuncties

7.1.1. Milieu

7. Ontwerpcriteria
7.1. Nieuwe ontwerpcriteria voor hotelfuncties

Eis Omschrijving Te toetsen met

Materiaal

Kleur en  
Materiaal

Zorg voor een onderlinge afstemming tussen plint en hoogbouw en de andere 
nieuwbouw rondom het plein.

Ontwerp

Tabel 8: Eisen aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Milieu’

De eisen uit de subthema’s water en en milieuzorg komen vooral terug in de analyse van GPR-gebouw. 

De eis die aan het materiaal wordt gesteld is vooral van esthetische aard. Het materiaal moet natuurlijk 

goed zijn voor het milieu maar het pand moet qua uiterlijk ook in zijn omgeving passen.

7.1.2. Gezondheid

Onder het thema gezondheid vallen wel een aantal criteria waar men rekening mee moet houden wanneer 

er herbestemd wordt tot een hotelfunctie. De eisen aan de geluidsisolatie liggen hoger in een gebouw 

met een hotelfunctie dan in een pand met een kantoorfunctie. Deze eis wordt niet opnieuw opgenomen 
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Eis Omschrijving Te toetsen met

Thermisch comfort

Luchtbehande-
ling in de kamer

In alle kamers een, per kamer individueel regelbare, verwarming.In alle kamers kan 
óf een raam óf een rooster open óf is er een luchtverversingssysteem.
50% van de kamers hee� individueel regelbare airconditioning of een enigzins 
vergelijkbare koelmogelijkheid.
In alle kamers individueel regelbare airconditioning of een enigzins vergelijkbare 
koelmogelijkheid.

HCN

Luchtbehande-
ling in het hotel

Airconditioning of enigzins vergelijkbare koelmogelijkheid in gemeenschappelijke 
lokalen.

HCN

Licht en visueel comfort

Daglicht in de 
kamers

Tenminste één doorzichtig raam op zichthoogte met daglicht in alle kamers.
Overgordijnen of soortgelijke voorzieningen in alle kamers.
Niet doorlatende gordijnen of soortgelijke voorzieningen om ook overdag te 
kunnen verduisteren in alle kamers.

HCN

Verlichting en 
elektra in de 
kamers

Elke kamer dient voorzien te zijn van algemene verlichting. 
Bij de ingang van alle kamers moet een schakelaar zitten voor de verlichting.
Verlichting geschikt om bij te lezen in bed, per slaapplaats te bedienen vanuit bed, 
in alle kamers.
Vrij stopcontact bij het bed, goed bereikbaar, in alle kamers.
Bij het bed moet een schakelaar zitten voor de algemene verlichting, te bedienen 
vanuit bed, in alle kamers.

HCN

Tabel 9: Eisen aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Gezondheid’

in deze ontwerpcriteria omdat deze al terugkomt in de analyse van GPR-gebouw. In hotelkamers en 

in het hotel zelf moet er gedacht worden aan de luchtbehandeling. Deze eis staat beschreven onder de 

submodule ‘thermisch comfort’.

7.1.3. Gebruikskwaliteit

In het thema gebruikskwaliteit komen veel nieuwe criteria aan bod. Dit komt doordat er veel eisen aan 

de hotelkamers gesteld worden die onder deze subthema’s vallen. Alle ruimten die in een hotel aanwezig 

moeten zijn staan hier ook vermeld onder de module functionaliteit.

Eis Omschrijving Te toetsen met

Toegankelijkheid

Voorzieningen 
gehandicapte 
gasten

De pand moet geheel toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
Aangepaste Algemene WC voor rolstoelgebruikers.
Er dient een aangepaste kamer aanwezig te zijn voor rolstoelgebruikers.
Parkeerplaats aanwezig met aanduiding ‘gereserveerd voor rolstoelgebruikers’.

GPR Gebouw / 
HCN

Functionaliteit

Receptie Er dient een receptie aanwezig te zijn om gasten te kunnen ontvangen in het hostel 
en deze in te checken. [11 m2, entree hal 14 m2]

Ontwerp

Fietsenstalling Dient aanwezig te zijn voor gasten die arriveren per "ets. 
[28 m2 voor 30 "etsen]

Ontwerp

Bagageruimte
Voor in- of uitgecheckte gasten om de bagage op te slaan voor enkele uren. [14 m2] Ontwerp

Opslagruimte Ruimte aanwezig voor opslag van eten, meubilair, linnengoed enz. Ontwerp

Personeelsruimte Ruimte voor het personeel waar ze kunnen pauzeren en ontspannen. Ontwerp

Parkeerplaats Een parkeerplaats nabij het pand voor gasten die arriveren per auto. Ontwerp
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7.1. Nieuwe ontwerpcriteria voor hotelfuncties

Eis Omschrijving Te toetsen met

Eetgelegenheid Er dient een bijeenkomstruimte te zijn waar gasten samen kunnen komen om eten 
te kunnen nuttigen. [46,5 m2 of 0,7 m2 per persoon]

Ontwerp

Gemeenschap-
pelijke ruimte

Een gemeenschappelijke ruimte waar gasten samen kunnen komen om te ontspannen 
en te socializen. [18,5 - 23 m2]

Ontwerp

Keuken
Er dient een keuken aanwezig te zijn waar gasten eten klaar kunnen maken. [16 m2] Ontwerp

Bar
Aanwezigheid van een bar zodat gasten een drankje kunnen nuttigen in het hotel. Ontwerp

Hotelkamers Tweepersoonskamer 17 m2 (90% van de kamers incl. natte cel en voorportaal).
Tweepersoonskamer 22 m2 (90% van de kamers incl. natte cel en voorportaal).
Tweepersoonskamer 26 m2 (90% van de kamers incl. natte cel en voorportaal).
25% van de hotelkamers beschikken over een voor gasten toegankelijk balkon in 
directe verbinding met de kamer.
Hang- legkast of een vergelijkbare voorziening voor het opbergen van kleding in 
alle kamers.
Ko�errek of soortgelijke voorziening in alle kamers.
Kapstok (minimaal 2 haken) in alle kamers.
Verscheidene kamers qua grootte en aantal personen aanwezig. 
[3,16 m2 per persoon]

Ontwerp / HCN

Badgelegenheid 
in de kamers

50% van de kamers hee� een privé-badgelegenheid en WC in verbinding met de 
slaapkamer (onder badgelegenheid wordt verstaan: een afgescheiden ruimte, 
voorzien van een badkuip met handdouche of een douche, met voortdurend 
beschikbaar warm en koud stromend water, luchtverversing en verlichting).
Wastafel met warm en koud stromend water en zeep in alle kamers.
Wastafelspiegel in alle kamers.
Wastafelverlichting in alle kamers.
Bij de wastafelspiegel een (scheer)stopcontact in alle kamers

HCN

Gemeenschap-
pelijke sanitaire 
voorzieningen

In het voor overnachting bestemde deel van het bedrijf dient op dezelfde etage ten 
minste één WC te zijn per 10 kamers (of deel daarvan) die niet over een eigen toilet 
beschikken. Deze toilet beschikt over een kledinghaak, voortdurend beschikbaar 
stromend water, luchtverversing en verlichting en is duidelijk afgescheiden van de 
gemeenschappelijke badgelegenheid [1 x 1,2 m2, invalidetoilet 1,65 x 2,2 m2].
In het voor overnachting bestemde deel van het bedrijf dient op dezelfde etage ten 
minste één badgelegenheid per 10 kamers aanwezig te zijn die niet over een privé-
badgelegenheid beschikken.
Handgreep voor in- en uitstappen in bad in de gemeenschappelijke badgelegenheid.
Voorziening om kleding op te hangen buiten bereik van het water.
Handdoekenrek in gemeenschappelijke badgelegenheid.
Vanuit de badgelegenheid te bereiken voorziening voor het plaatsen van zeep of 
�acons.
Spiegel in de gemeenschappelijke badgelegenheid.

HCN

Sociale veiligheid

Hoofdentree De hoofdentree dient zichtbaar te zijn vanuit de omgeving en de hal is voorzien van 
binnen- en buitenverlichting.
De hoofdentree is voorzien van helder en doorzichtig glas.

GPR Gebouw / 
Ontwerp

Inbraak Gasten dienen alleen op de eigen kamer te kunnen komen en in de 
gemeenschappelijke ruimten. Toegang met pasjes.

HCN

Tabel 10: Eisen aan herbestemming naar een hotelfunctie bij ontwerpcriteria ‘Gebruikskwaliteit’. De aantal m2 die toegevoegd 
zijn aan de verschillende ruimten komen uit neufert.
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7.1.4. Toekomstwaarde

De nieuwe criteria die vallen onder het thema ‘Toekomstwaarde’ vallen vooral onder de submodule 

belevingswaarde. Hier gaat het om de aanleg van het nieuwe stationsplein en de gevel die variërend en 

Eis Omschrijving Te toetsen met

Voorzieningen

Toegang Ingecheckte gasten dienen 24 uur per dag toegang te hebben tot het hotel. HCN

Properheid Slaapruimte, sanitair en de gemeenschappelijke ruimten in het hostel zijn proper en 
in voldoende staat van onderhoud.

HCN

Overige 
voorzieningen

Zorg voor zitgelegenheid bij de receptie.
Mogelijkheid om gebruik te maken van een PC met internetaansluiting.

HCN

Flexibiliteit

Verschillende 
functies

Er dient ruimte te zijn voor verschillende functies in het pand. De hoofdmaatvoering 
en verticale leidingdoorvoeringen moeten geschikt zijn voor meer dan één 
gebruiksfunctie.

Ontwerp

Uitbreidbaar Er moeten meer indelingen gemaakt kunnen worden per verdieping. Verschillende 
vertrekken kunnen groter of kleiner gemaakt worden.

Ontwerp

Belevingswaarde

Belevingswaarde De karakteristieke beleving is verdwenen. Het nieuwe stationsplein wordt omsloten 
door een plint van 5 bouwlagen. Dit is de rode draad van alle ontwerpen rondom het 
plein. Van deze plint is ten minste de onderste laag transparant.

Ontwerp

Openbaar plein Er is een park, recreatief water, openbaar groen, of een plein aanwezig in een straal 
van 400 meter. Het plein hee" een oppervlakte van ten minste 30 x 30 meter en is 
veilig bereikbaar en toegankelijk.

Ontwerp

Gevel Gevelbeeld toont meerdere varianten op het basisontwerp, die tezamen een geheel 
vormen.
Zorg voor schaal en ritme in de gevel. Ook moet de variatie in beeldcontrasten 
samenhangend zijn.

Ontwerp

Tabel 11: Eisen aan herbestemming naar een hotelfunctie bij ontwerpcriteria ‘Toekomstwaarde’. 
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7.2. Ontwerpcriteria uit analyse ‘bestaande kantoorpanden’

Onderstaande ontwerpcriteria komen vanuit GPR-gebouw en zijn toe te passen op het nieuwe ontwerp. 

Ook deze criteria zijn onderverdeeld in 5 thema’s.

Energie

Eis Omschrijving Te toetsen met

Energieprestaties

Energiezuinig Gebruik energiezuinige producten om het pand te verwarmen, ventileren en te 
verlichten.

GPR Gebouw

Kennisniveau Zorg dat de gebruiker een goede gebruikshandleiding hee� wat afgestemd is op 
zijn kennisniveau.

GPR Gebouw

Tabel 12: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Energie’

Eis Omschrijving Te toetsen met

Water

Waterbesparing Gebruik waterbesparende toiletsystemen.
Gebruik waterbesparende douches.
Gebruik waterbesparende kranen.
Beperk de lengte van de warmwaterleidingen.

GPR Gebouw

Belasting op 
riolering

Verminder de belasting op de riolering en de bodem.
GPR Gebouw

Milieuzorg

Bouwproces Zorg voor een goede opslag voor de bouwplaats.
Benut standaardmaterialen voor blokken en plaatmaterialen.

GPR Gebouw

Sloopproces Hanteer een duurzaam sloopproces (gebruik een sloopbestek en hergebruik 
sloopmaterialen wanneer dit mogelijk is).

GPR Gebouw

Materiaal

Materiaalgebruik Gebruik duurzame materialen. GPR Gebouw

Tabel 13: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Milieu’

Eis Omschrijving Te toetsen met

Geluid

Geluidswering 
van buiten

Zorg voor een goede geluidswering van buiten. GPR Gebouw

Geluidswering 
van binnen

Zorg voor een goede geluidswering tussen verschillende vertrekken.
Het bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties.
Het gebouw hee� een zodanige geluidsabsorbtie dat geluidshinder door galm 
wordt tegengegaan.

GPR Gebouw

Luchtkwaliteit

Ventilatie Zorg voor voldoende ventilatie zodat een nadelige kwaliteit voor de gezondheid 
wordt voorkomen.
In het gebouw dient de ventilatie per vertrek te regelen zijn.

GPR Gebouw

Voorkom 
biologische 
agentia

Voorkom vorming van biologische agentia (voorkom koudebruggen, optrekkend 
vocht en gebruik weinig of geen schimmelgevoelige materialen.
Zorg ervoor dat de verwarmingsvoorzieningen goed reinigbaar zijn.

GPR Gebouw

Milieu

Gezondheid
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Eis Omschrijving Te toetsen met

Thermisch comfort

Wintercomfort Zorg voor een goede verwarming en goede isolatie zodat het behaaglijk blij� in de 
winter.

GPR Gebouw

Zomercomfort Zorg voor mogelijkheden voor zonwering, ventilatie en koeling GPR Gebouw

Licht en visueel comfort

Daglicht in de 
kamers

Zorg voor zoveel mogelijk natuurlijk (dag)licht in de kamers.
Voorkom verblinding in de vertrekken.

GPR Gebouw

Tabel 14: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Gezondheid’

Gebruikskwaliteit

Eis Omschrijving Te toetsen met

Toegankelijkheid

Voorzieningen 
gehandicapte 
gasten

De pand moet geheel toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
Aangepaste Algemene WC voor rolstoelgebruikers.
Er dient een aangepaste kamer aanwezig te zijn voor rolstoelgebruikers.
Parkeerplaats aanwezig met aanduiding ‘gereserveerd voor rolstoelgebruikers’.

GPR Gebouw / 
HCN

Bereikbaarheid Het pand moet goed bereikbaar zijn met het OV (halte op max. 300 m) en er dient 
parkeergelegenheid op eigen terrein te zijn.

GPR Gebouw

Hoofdentree Zorg voor een brede toegang tot het pand.
Aan weerszijde van de hoofdentree dient ten minste 500 mm opstelruimte te zijn.

GPR Gebouw

Binnendeuren Zorg voor vrije ruimte naast de slotzijde van deuren in verblijfsruimten. GPR Gebouw

Bedieningspaneel Bedieningselementen (li�, koorten van roosters en lichtschakelaars) worden 
geplaatst op een hoogte van 0,9 tot 1,2 meter boven de vloer en 0,5 meter vrij uit 
inwendige hoeken.

GPR Gebouw

Functionaliteit

Eis Omschrijving Te toetsen met

Gebruiksfunctie Meerdere gebruiksfuncties op elkaar (op hetzelfde perceel). GPR Gebouw

Diversiteit Zorg dat het gebouw een grote ruimtelijke diversiteit omvat. GPR Gebouw

Sociale veiligheid

Veiligheid en 
privacy in de 
kamers

Alle kamers van het hotel dienen een eigen ingang te hebben die afgesloten kan 
worden door iedereen die een bed huurt in de desbetre!ende kamer.
Voorzieningen in inkijk te voorkomen (vitrage of soortgelijke voorzieningen) in 
alle kamers.
Spionnetje in de kamerdeur van alle kamers.
Extra afsluitmogelijkheden van de kamerdeur in alle kamers.
Gastenkluisje in de kamer of elders in het hotel.
Kluis in alle kamers.

GPR Gebouw

Hoofdentree De hoofdentree dient zichtbaar te zijn vanuit de omgeving en de hal is voorzien 
van binnen- en buitenverlichting.
De hoofdentree is voorzien van helder en doorzichtig glas.

GPR Gebouw / 
Ontwerp

Toegangsdeuren De toegangsdeuren van het gebouw zijn zelfsluitend en het slot is voorzien van 
een nachtschoot.
De overige toegangsdeuren zijn ook voorzien van buitenverlichting. De afstand 
van licht tot deur is maximaal twee meter.

GPR Gebouw

Vormgeving Zorgvuldige vormgeving van nissen en onderdoorgangen. ZOrg ervoor dat er 
geen slecht zichtbare nissen aanwezig zijn vanaf de openbare ruimte.

GPR Gebouw
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Eis Omschrijving Te toetsen met

Inbraak Het gebouw is niet opklimbaar tot ten minste 3,5 meter.
De inbraakwerendheid van te openen delen is minder dan weerstandsklasse 2.

GPR Gebouw

Tabel 15: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming naar een hotelfunctie bij ontwerpcriteria ‘Gebruikskwaliteit’. 

7. Ontwerpcriteria
7.2. Ontwerpcriteria uit analyse ‘bestaande kantoorpanden’

Eis Omschrijving Te toetsen met

Voorzieningen

Zonwering Zorg voor de aanwezigheid van zonwering of ruimte om deze te plaatsen. GPR Gebouw 

Ventilatie Zorg dat de gevel gereed is voor vraaggestuurde ventilatieroosters. Laat extra 
loze leidingen lopen vanaf de meterkast naar de gevel.

GPR Gebouw

Hu!erproof De publiek bereikbare delen op maaiveldniveau vandaalbestendig uitvoeren. GPR Gebouw

Planning 
onderhoud

Zorg dat er bij oplevering een planning aanwezig is waarin per bouwdeel de 
onderhoudscycli staan beschreven.

GPR Gebouw

Leidingtracés Zorg dat leidingtracés bereikbaar zijn door bijvoorbeeld wegneembare 
panelen.

GPR Gebouw

Flexibiliteit

Scheiding 
inbouw en drager

De inbouw (scheidingswanden e.d.) zijn los te koppelen van de drager 
(hoofddraagconstructie) zonder schade aan te brengen.

GPR Gebouw

Installatie- 
componenten 
aanpasbaar

Componenten van elektrische en klimaatinstallaties zijn goed bereikbaar en 
demontabel en zijn verbonden door demontabele leidingen en/of kanalen.

GPR Gebouw

Gebruiks- 
eenheden

Afzonderlijke gebruiksfuncties zijn samen te voegen en/of te splitsen zonder 
dat hiervoor bijzondere technische aanpassingen nodig zijn.

GPR Gebouw

Grootte Alle verblijfsruimten hebben ten minste één niet-dragende binnenwand 
zonder elektraleidingen

GPR Gebouw

Belevingswaarde

Belevingswaarde Ten minste één gebouw op de monumentenlijst van de overheid is in de 
omgeving aanwezig ( straal 400 meter).

GPR Gebouw

Openbare 
voorzieningen

Er zijn recreatieve, culturele voorzieningen en/of winkels aanwezig binnen 
een straal van 400 meter.

GPR Gebouw

Straatbeeld
Er is een gevarieerd maar samenhangend straatbeeld GPR Gebouw

Gevarieerde 
plattegrond

Ruimtelijke werking en/of plattegrondindeling is bijzonder en gevarieerd. GPR Gebouw

Zichtbare 
duurzame 
systemen

Zorg voor zichtbare duurzame systemen om te laten zien dat het een 
duurzaam gebouw betre!. Zichtbare systemen voor waterverwerking zoals 
watervallen bij #ltreersystemen, opvangen van regenwater etc.
Gebruik duurzame materialen (keurmerk) en gebruik zichtbare systemen 
voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld nestelgelegenheid en verblijfplaatsen voor 
vogels, groene gevels en daken.

GPR Gebouw

Toekomstwaarde

Tabel 16: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming naar een hotelfunctie bij ontwerpcriteria ‘Toekomstwaarde’. 
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7.3. Conclusie

Hotels moeten aan bepaalde basisnormen voldoen om in aanmerking te komen voor een aantal sterren. 

Daarbij mag een hotel zelf een aantal keuzenormen kiezen waaraan ze willen voldoen (per extra ster 

moet er een meer keuzenormen worden voldaan). 

toekomstwaarde. Dit komt vooral doordat onder deze thema’s de meeste ontwerpeisen vallen. Het 

thema ‘energie’ gaat over de energieprestaties van het pand. Hier worden voor een hotelfunctie geen 

Men dient na te denken over de materiaalkeuze en milieuzorg tijdens het ontwerpproces. Dit moet bij 

elk ontwerpproces en niet alleen bij een hotelfunctie.

De eisen onder het thema ‘gezondheid’ zijn in de analyse voor kantoorpanden redelijk algemeen van 

aard. Deze zijn dus ook te gebruiken voor een hotelfunctie. Deze eisen zijn echter wel uitgebreid met 

eisen die gesteld worden aan hotelkamers. Bij het thema gebruikskwaliteit kan men zien dat er niet 

alleen eisen voor een type hotel gekozen zijn maar eisen voor de hotelfunctie in totaal. Bijvoorbeeld: hoe 

luxer het hotel, hoe groter de kamer dient te zijn. Dit is meegenomen in de eisen die opgesteld zijn. Zo 

zou er een waardering gehangen kunnen worden aan deze verschillende opties zoals in het bestaande 

instrument ook al het geval is.

De opgestelde criteria voor een hotelfunctie zijn niet compleet zonder de criteria die al voorkomen in 

het bestaande instrument. Veel eisen voor bestaande kantoorgebouwen zijn algemeen van aard en zijn 

vormen ze het onderzoeksinstrument voor deze scriptie.
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CASE STUDY
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8. Metterswane

Figuur 26: Achterzijde van Metterswane, de kern van het gebouw steekt aan deze zijde ietswat uit.

Figuur 27: Hoofddraagconstructie van het kantoorpand.  [eigen afbeelding]

Figuur 24 & 25: Kantoorpand ‘Metterswane’ links: www.kwp.nl  rechts: www.reinierdejong.nl

Kantoorgebouw Metterswane staat op een zeer prominente plek direct aan het stationsplein, de 

Tunnelweg en de Van Schaeck Mathonsingel. Het pand bevindt zich aan de overzijde van het Centraal 

Station en busstation van Nijmegen. Het pand staat aan het begin van de looproute naar de binnenstad 

van Nijmegen wat binnen enkele minuten te bereiken is.

Het pand is eind jaren ’70 gebouwd en deed dienst als gemeentekantoor. Het bestaat uit tien verdiepingen, 

elk van circa 500 m2. 

Het is een karakteristiek gebouw uit de jaren ’70, gemaakt met prefab betonnen gevels. Ter hoogte van 

de entree heeft de vloer een uitkraging die om de verdieping terug komt. Zo ontstaat er in het gevelbeeld 

centimeter terug uit de gevel. 
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De kern van het gebouw bestaat uit een drietal liften, een trappenhuis en een toiletgroep. De 

draagstructuur bestaat uit een betonnen kolomstructuur waar de wanden aan de smalle zijden als 

draagwanden fungeren. De stramienmaat bedraagt vijf meter.

8.1. Geschiedenis

Het stadsbestuur van de gemeente Nijmegen heeft zich begin vorige eeuw gevestigd in het oude 

stadshuis. In 1944 werd dit gebouw door oorlogshandelingen verwoest. Na de oorlog werd het stadshuis 

gerestaureerd en vanaf 1953 werd het weer in gebruik genomen. Tijdens de oorlog is er ook nog 

een ander pand in gebruik genomen als gemeentekantoor. In de jaren zestig blijkt het pand te klein 

om het groeiende aantal ambtenaren in onder te brengen. Hierdoor verspreiden de verschillende 

afdelingen zich over verscheidene locaties in de stad. Halverwege de jaren zeventig starten de eerste 

voorbereidingscommissies voor de nieuwbouw. In het voorjaar van 1977 gaat de Raad akkoord met 

de nieuwbouwplannen en vanaf 1 juli 1978 verhuist het secretariepersoneel van het stadhuis naar het 

nieuwe kantoorpand ‘Metterswane’.

In 2006 kocht Talis het gebouw en onderzocht of er plannen voor woningbouw mogelijk waren. Er was 

zelfs een hoge woontoren gepland maar dat stuitte op bezwaren van defensie omdat een toren op deze 

plek de radar van Volkel kan storen. Door de crisis  in 2008 slaagt Talis er ook niet meer in om hier een 

betaalbaar woningproject neer te zetten en wordt er besloten om het gebouw af te stoten [Huis van de 

Nijmeegse geschiedenis].

Figuur 28: De bouw van Metterswane [www.beeldbank.nl]
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Figuur 29: Plattegrond 1e verdieping (oranje gebieden zijn algemene ruimten). Tekeningen van bestaande situatie zijn terug te 
vinden in de bijlage.

8. Metterswane
8.2. Plattegrond
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Het doel van de casestudy is het in kaart brengen van de duurzaamheid van het pand om deze vervolgens 

met behulp van de opgestelde ontwerpcriteria te herbestemmen naar een hostel met een hoger 

duurzaamheidscijfer. Allereerst wordt het huidige pand geanalyseerd met behulp van het computermodel 

GPR Gebouw. Op deze manier wordt duidelijk hoe duurzaam het gebouw is en waar zich de zwakke en 

sterke punten in het gebouw bevinden.

Een ander doel van de casestudy is het onderzoeken of de opgestelde ontwerpcriteria en bijbehorende 

eisen goed in te passen zijn in het nieuwe ontwerp. Het nieuwe ontwerp zal wederom geanalyseerd 

worden met hetzelfde instrument als het bestaande pand. Op deze manier zal duidelijk worden in 

hoeverre het gebouw qua duurzaamheid verbeterd is. Ook zal er nog een terugkoppeling gemaakt 

worden naar de ontwerpcriteria om te zien of er eisen overbodig zijn, nieuwe eisen bij moeten komen of 

anders geformuleerd moeten worden.

Fase 1

- Toetsen van de bestaande situatie om sterke en zwakke punten te bepalen.

- Resulteert in: Cijfer duurzaamheid bestaand pand.

Fase 2

- M.b.v. ontwerpcriteria nieuw ontwerp opstellen

- Ontwerp toetsen met GPR om vernieuwd duurzaamheidscijfer te krijgen

Fase 3

- Verbetering ontwerpcriteria

Tabel 17: Fasering van de casestudy

9. Methodologie
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10. Analyse
10.1. GPR-gebouw

In dit hoofdstuk wordt nog kort beschreven met welk model de duurzaamheid van het pand wordt 

bepaald. Vervolgens worden de resultaten beschreven en zal duidelijk zijn wat de sterke en wat de 

zwakke punten zijn.

10.1 GPR Gebouw

GPR Gebouw is een hulpmiddel waarmee je de ambities van duurzaam bouwen kunt vaststellen, 

afspreken en toetsen [www.gprgebouw.nl]. Het programma zet ontwerpgegevens van een gebouw 

om naar prestaties op het gebied van kwaliteit, toekomstwaarde en de gebruikelijke aspecten van 

duurzaamheid. Voor elk thema geeft het instrument een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. 

De startwaarde hierbij is een 6,0, wat bij benadering het Nederlandse Bouwbesluit niveau (nieuwbouw) 

weergeeft. Ten opzichte van deze startwaarde kunnen toegepaste maatregelen negatief scoren, als ze 

niet voldoen aan het prestatieniveau van het Bouwbesluit en positief wanneer ze verder gaan dan vereist. 

Hoe hoger het cijfer, hoe lager de milieubelasting en/of hoe hoger de kwaliteit.

Figuur 30: Resultaat analyse GPR Gebouw kantoorpand ‘Metterswane’

De gehele analyse van het kantoorpand is terug te vinden in de bijlage.
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10.2 Duurzaamheid Metterswane

Het kantoorpand scoort, in de huidige situatie, qua duurzaamheid laag. Een gebouw kan maximaal vijf 

sterren behalen. De score van het huidige pand is een halve ster. De energiezuinigheid van het pand is 

ook laag. Het energielabel laat zien dat het gebouw in de laatste categorie, categorie G, zit.

De module energie (4,1) scoort een zware onvoldoende op de energieprestaties. Dit komt doordat de 

eisen eind jaren ’70 lager waren als dat ze nu zijn. De installaties voldoen niet meer aan de eisen die 

tegenwoordig gesteld worden. 

Milieu (3,3) scoort het laagst cijfer van de vijf modules. De submodule materiaal heeft een score van 2,1 

en zorgt daarmee voor deze lage waardering. De andere submodules scoren geen extra punten waardoor 

de eindscore zo laag blijft. 

Gezondheid (5,6) scoort iets slechter ten opzichte van de startwaarde. De submodules ‘geluid’ en ‘licht 

en visueel comfort’ scoren net iets beter dan de startwaarde.  ‘Luchtkwaliteit’ en ‘thermisch comfort’ 

scoren net iets slechter als de startwaarde waardoor het totaal voor deze module net iets lager uitvalt.

De laatste twee modules scoren iets beter dan de startwaarde waarmee wordt begonnen. 

Gebruikskwaliteit (6,8) scoort goed op de toegankelijkheid en sociale veiligheid. Dit komt mede door 

de goede ligging van het pand. GPR Gebouw geeft ook aan dat het pand sociaal veilig is. De technische 

kwaliteit die ook onder deze module valt scoort net een onvoldoende wat de eindscore wat lager doet 

uitvallen. Dit komt doordat de verwarmingsinstallaties en luchtbehandelingsinstallaties van een te lage 

kwaliteit zijn.

Toekomstwaarde (6,3) scoort een paar tienden hoger dan de startwaarde. De toekomstgerichte 

voorzieningen scoort een onvoldoende. Dit is te verklaren doordat het gebouw eind jaren ’70 gebouwd 

is. Het gebouw is inmiddels verouderd. Zo is de gevel bijvoorbeeld niet gereed voor buitenzonwering. 

voor belevingswaarde. Door de kolommenstructuur is het mogelijk om variërende plattegronden te 

ontwerpen. Door de goede ligging van het gebouw scoort de belevingswaarde van de omgeving ook veel 

pluspunten. De belevingswaarde van de buitenzijde van het gebouw scoort minder goed. 

10.3 Conclusie

Met behulp van het instrument GPR Gebouw is een analyse gemaakt om de duurzaamheid van een 

gebouw weer te geven met een cijfer tussen de één en de tien. Het huidige gebouw scoort laag. Drie van 

de vijf modules scoort onder een zes, de startwaarde van elk thema. De energieprestaties van het pand 

leveren een onvoldoende op en het materiaalgebruik zorgt ook voor een lage score bij het thema milieu 

(zie tabel 18). 

1. Energie 4.1 2. Milieu 3.3

Energieprestatie 3.3 Water 6.0

Aanvullende energiemaatregelen 6.5 Milieuzorg 5.7

Materiaal 2.1
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10. Analyse
10.3. Conclusie

In deze tabel kan men zien welke submodules laag scoren en welke hoog. Hieruit kan men opmaken dat 

de locatie van het pand zorgt juist voor positieve punten. De belevingswaarde van de omgeving is hoog, 

het pand is goed bereikbaar en het is sociaal veilig. De zwakke punten in dit gebouw, de modules met een 

onvoldoende als score, zijn goed aan te pakken door middel van herbestemming.

Tabel 18: Cijfers duurzaamheid Metterswane als kantoorpand, Modules en submodules.

3. Gezondheid 5.6 4. Gebruikskwaliteit 6.8

Geluid 7.6 Toegankelijkheid 7.2

Luchtkwaliteit 4.7 Functionaliteit 6.9

�ermisch comfort 5.6 Technische kwaliteit 5.4

Licht en visueel comfort 6.2 Sociale veiligheid 7.7

5. Toekomstwaarde 6.3

Toekomstgerichte voorzieningen 5.4

Flexibiliteit 7.2

Belevingswaarde 7.3
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11. Nieuw ontwerp
11.1. Benodigde ruimte

Tabel 18 laat zien welke ruimte er allemaal aanwezig moeten zijn in een hostel. De aantal vierkante 

meters die achter de verschillende ruimtes staan zijn terug te vinden in het boek van Neufert [Neufert 

2003]. Niet alle ruimtes die voorgeschreven staan zijn meegenomen in de ontwerpeisen. Zo stelt Neufert 

dat er in grote hostels (40 bedden of meer) vaak ook privéruimtes aanwezig zijn voor stellen die het 

hostel runnen. Nu hoeft dit niet altijd voor te komen dus in deze casestudy hebben de privéruimtes 

plaatsgemaakt voor een personeelsruimte. Ook is er een rookruimte toegevoegd omdat er tegenwoordig 

niet meer binnen gerookt mag worden.

Vervolgens is er ook een relatieschema opgezet om duidelijk te maken welke ruimtes dicht bij elkaar 

Tabel 19: Tabel met de benodigde ruimtes in het hostel, met het aantal vierkante meters.

Figuur 31: Relatieschema
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11. Nieuw ontwerp
11.2. Indeling op gebouwniveau

Omdat het pand aan de grote kant is om geheel te herbestemmen naar een hostel is besloten de resterende 

ruimte als verhuurbare ruimte vrij te laten. Vervolgens is besloten waar het hostel ontworpen moet 

worden in het pand.

In variant A is het hostel op de onderste lagen gesitueerd, gebruikmakend van de hoofdingang van het 

pand. De bar, waar gasten ’s avonds een drankje kunnen nuttigen, is gescheiden van de rest van het 

hostel en is op de bovenste verdieping gesitueerd zodat gasten een mooi uitzicht hebben over de stad.

In variant B is het gehele hostel in de onderste helft van het pand geplaatst. De entree van het hostel ligt 

echter in de, nu apart verhuurbare, ruimte op de begane grond. In de huidige situatie staat deze ruimte 

ook niet in verbinding tot de rest van het pand. Op deze manier kan de hoofdingang worden gebruikt 

voor de bovenste helft van het pand.

In variant C is het hostel in de bovenste helft van het pand geplaatst. Op deze manier kunnen gasten over 

de stad uitkijken.

De uiteindelijke keuze voor de indeling van het pand is variant B. De scheiding tussen de bar en rest van 

het hostel in de eerste variant is een nadeel omdat de gasten van het hostel al snel door het hele pand 

kunnen lopen. In variant B kan dit opgelost worden door de gescheiden entree van de twee verschillende 

functies. Met kleine aanpassingen is de ruimte op de begane grond te verbinden met de onderste 

verdiepingen van het pand.

Variant A Variant B Variant C

Figuur 32: Verschillende varianten op gebouwniveau.

Hostel Verhuurbare ruimte Algemene ruimte

Looproutes

de looproutes weer van het hostel. Door een extra ingang te creëren aan de achterzijde van het pand is 

het hostel ook gemakkelijk te bereiken vanaf de parkeerplaats. Wanneer men het pand binnenkomt, 

bereikt men direct de receptie en vanaf daar kan men zijwaarts richting het verticale transport lopen. 

Voor de overige ruimtes in het pand kan de hoofdentree gebruikt worden.

Het verticale transport wordt in de nieuwe situatie opgedeeld in twee delen. Het noodtrappenhuis wordt 
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in gebruik genomen als trappenhuis voor het hostel. Door een deur te plaatsen in het trappenhuis op de 

5e verdieping kunnen gasten niet verder omhoog lopen. Voor de verhuurbare ruimtes boven het hostel 

dient dit trappenhuis nog wel als noodtrappenhuis. De lift die in gebruik wordt genomen door het hostel 

kan niet verder omhoog dat de 5e verdieping. De liften voor de verhuurbare ruimtes slaan de eerste 

verdiepingen juist over. Ook het trappenhuis in de kern van het pand wordt gescheiden door een extra 

Figuur 33: Looproutes van het hostel (groen) en de verhuurbare ruimtes (paars) op de begane grond.

Figuur 34: Looproutes van het hostel (groen) en de verhuurbare ruimtes (paars) in de trappenhuizen en liften.
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11. Nieuw ontwerp
11.3. Plattegronden

Begane grond

het centrale punt op de verdieping is. De twee entrees, van af het stationsplein en vanaf de parkeergarage, 

kijken direct uit op de receptie. Vanaf de receptie kan men zijn weg vervolgen naar de rest van het hostel 

door óf naar links óf naar rechts richting de trappen of de lift te lopen. De belangrijkste looproutes 

liggen als een soort kruis over de verdieping heen met de receptie als middelpunt. De ‘hoeken’ van 

deze verdieping zijn opgevuld met de andere benodigde ruimtes zoals de bagageruimte, toiletten, 

kantoorruimte en wachtruimtes. Vanaf de receptie zijn ook deze ruimtes te overzien.

De plattegrond ter plaatse van de hoofdentree blijft zoals het in de bestaande situatie is. De receptie kan 

hier in gebruik genomen worden en huurders kunnen via de liften de hogere verdiepingen bereiken.

Figuur 35: Entree hostel ‘Metterswane’

Eerste verdieping

ruimte wordt betreden via het huidige noodtrappenhuis komt men als eerst in de gemeenschappelijke 

ruimte. Hier kunnen de gasten van het hostel ontspannen. Achter de gemeenschappelijke ruimte ligt 

de eetruimte. Hier staan een aantal tafels en stoelen opgesteld zodat iedereen uit het hostel hier zijn 

zelfgemaakte maaltijd kan nuttigen. De keuken en afwasruimte liggen naast de eetruimte.

Figuur 36: Eerste verdieping hostel
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(links)  Figuur 37: Begane grond pand ‘Metterswane’

Meer gedetailleerde tekeningen zijn terug te vinden in de bijlage.

(rechts) Figuur 38: Eerste verdieping pand ‘Metterswane’
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11. Nieuw ontwerp
11.3. Plattegronden

Meer gedetailleerde tekeningen zijn terug te vinden in de bijlage.

2e, 3e en 4e verdieping

en aantal bedden. In de kern van het pand bevinden zich de toiletten. De badgelegenheid is ontworpen 

naast de kern van het gebouw om zo gebruik te maken van de bestaande leidingschachten. Op elke 

verdieping is ook nog één opslagruimte aanwezig om verschillende spullen (extra bedden, linnengoed, 

schoonmaakspullen e.d.) op te slaan. 

Figuur 39: vierpersoonskamer van het hostel

5e verdieping

wilt het stationsplein omsluiten met een bouwplint van ongeveer 5 bouwlagen. Door een buitenruimte 

te creëren ontstaan er een soort gat tussen de vijfde en zesde bouwlaag. Aan de bovenzijde van de 

plattegrond staat een bar waar gasten de mogelijkheid hebben om iets te drinken. Hier ligt de gevel iets 

terug zodat vanaf het stationsplein lijkt alsof de verdieping geheel open is.

Figuur 40: Het café op de vijfde verdieping
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Figuur 41a (links): tweede verdieping, 41b (rechts): vijfde verdieping, tussenverdieping incl bar en buitenruimte

Meer gedetailleerde tekeningen zijn terug te vinden in de bijlage.
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11.4. Brandveiligheid

De eisen aan brandveiligheid zijn bij een hotelfunctie hoger als dat bij een kantoorfunctie is. Dit komt 

omdat gebouwen met een kantoorfunctie doorgaans beter bekend zijn bij gebruikers en deze gebouwen 

hebben bovendien geen slaapfunctie. Daarom zijn de brandcompartimenten relatief groot en zijn er 

vanuit het bouwbesluit geen subbrandcompartimenten voorgeschreven.

Bij gebouwen met een logiefunctie is men voorzichtig omdat de gebruiker (gast) doorgaans de omgeving 

niet helemaal kent en verrast kan worden door brand tijdens de slaap. De loopafstand binnen het 

rookcompartiment is daarom relatief kort en men verdeelt de (standaard)brandcompartimenten in 

kleinere subbrandcompartimenten om meer brandwerendheid per oppervlakte te hebben.

Brandcompartiment:

De oppervlakte van een brandcompartiment moet kleiner of gelijk zijn aan 500 vierkante meter. De 

WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) tussen twee brandcompartimenten 

en vanaf brandcompartiment naar een brand- en rookvrije vluchtroute moet minstens 60 minuten 

bedragen.

Subbrandcompartiment:

Binnen het brandcompartiment met niet ingedeelde ruimten dient er een subbrandcompartiment 

aanwezig te zijn met een maximale loopafstand van twintig meter. Wanneer de ruimte ingedeeld is 

geldt er een maximale loopafstand van dertig meter. De weerstand tegen rookdoorgang van een 

subbrandcompartiment naar een besloten ruimte bedraagt minstens 30 minuten.

Beschermd subbrandcompartiment:

Een beschermd subbrandcompartiment is een gedeelte van een subbrandcompartiment dat meer 

bescherming biedt tegen rook en brand dan een subbrandcompartiment. Dit wordt gebruikt bij ruimtes 

met een slaapfunctie. De WBDBO van een subbrandcompartiment naar besloten ruimtes (naar de gang 

en tussen twee subbrandcompartimenten onderling) bedraagt minstens 30 minuten.
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Figuur 42: Brandcompartimenten per verdieping
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Figuur 43: Ventilatie in de kamers van het hostel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Figuur 44: Ventilatie in de verhuurbare ruimtes, mechanische toe- en afvoer

11.5.1. Ventilatie

In het nieuwe ontwerp is het kantoorpand verdeeld in twee verschillende functies. Doordat deze 

twee verschillende functies aanwezig zijn in het pand is de keus gevallen op het gebruik van twee 

luchtbehandelingskasten. Zo heeft elke functie zijn eigen ventilatie en verwarming. Wanneer de ruimtes 

op de bovenste verdiepingen verhuurd worden zijn de kosten voor ventilatie en verwarming ook 

gemakkelijker te bepalen voor de verschillende huurders.

De verhuurbare ruimtes zullen waarschijnlijk verhuurd worden als kantoorruimte, dezelfde functie als 

het huidige pand. Op deze verdiepingen zal geventileerd worden op dezelfde manier als in het bestaande 

pand. Er zal mechanisch lucht toe- en afgevoerd worden. Dit is zonder twijfel het beste systeem voor een 

gezond binnenklimaat, iets wat de productiviteit op de werkvloer ten goede komt. 

Het hostel heeft ook een mechanische afvoer van de ‘vuile’ lucht maar er zal natuurlijk toegevoerd 

worden. Ook kan er ten minste één raam open per kamer zodat de ruimte goed geventileerd kan worden 

in verband met de meerdere personen die op één kamer slapen.
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Figuur 45: Ventilatieprincipe per verdieping in het hostel en in de verhuurbare ruimtes.

Verhuurbare ruimtes 
(verdieping 6 t/m 10)

Hostel
(verdieping 0 t/m 5)
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11.5.2. Verwarming

Wanneer ‘Metterswane’ herbestemd wordt tot een hostel zal er ook een nieuwe gevel geïnstalleerd worden. 

In de bestaande gevel zit de verwarming weggewerkt in de gevel welke ook verwijderd zal worden. Ook 

het nieuwe verwarmingsprincipe zal opgedeeld worden in twee delen. De verhuurbare ruimtes zullen 

gekoeld en verwarmd worden met behulp van een klimaatplafond. Door lage temperatuurverwarming 

(LTV) is het een energiezuinig systeem en het is eenvoudig te onderhouden. Het plafond kan door de 

geperforeerde uitvoering en isolatie zorgdragen voor een goede geluidsabsorptie. 

Op de verdiepingen van het hostel zal er verwarmd worden door middel van (LTV)radiatoren. Voor deze 

nieuwe radiatoren zullen leidingen geplaatst moeten worden. De nieuwe radiators zullen op dezelfde 

plaats komen als de bestaande verwarming. Het enige verschil tussen het oude en het nieuwe ontwerp is 

dat de gevel niet terug loopt in het nieuwe ontwerp zodat de radiators voor de gevel staan en niet in de 

gevel verwerkt is. Op deze plaats is geen deklaag gestort dus het is niet nodig om extra sleuven te trekken. 

De deklaag zal dus een klein stuk doorgetrokken moeten worden. De (LTV)radiatoren zijn zuiniger dan 

de traditionele radiatoren, reageren direct op de warmtebehoefte en stoppen met verwarmen wanneer 

de gewenste temperatuur bereikt is.

11.5.3. Water

Om de douches te voorzien van warm water zal een warmtepomp gebruikt worden die zijn energie haalt 

uit de afgevoerde ventilatielucht van het hostel. De voorraad tapwater zal hiermee langzaam opgewarmd 

worden.

Om water te besparen zal regenwater opgevangen worden om de toiletten mee door te spoelen. Het 

regenwater wordt opgevangen op het dak en komt via de goten terecht in een grote opslagtank die in de 

kelder zal worden geplaatst. Via deze tank kan het regenwater opgepompt worden om de toiletten mee 

te spoelen.
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Figuur 48: Opvang regenwater op het dak, afvoer richting kelder via leidingschacht in de kern van het gebouw

Figuur 49: Plattegrond kelder, rood gearceerde ruimte: opslag grijswater

Figuur 46: Verwarming verhuurbare ruimten via klimaatplafond

Figuur 47: Verwarming hostel via radiatoren
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11.6. Gevel

In het nieuwe ontwerp zal de bestaande gevel vervangen worden. Het pand wordt nu gezien als één 

van de lelijkste gebouwen in de gemeente Nijmegen. De gemeente wil het plein voor het station ook 

gaan opknappen en heeft voor de nieuwbouw rondom het plein bepaalde eisen opgesteld. Zo moet er 

een plint rond het plein komen van ongeveer 5 bouwlagen. De gebouwen mogen hoger worden maar 

dan moeten de resterende bouwlagen iets terug liggen uit de gevel. Met deze eis is rekening gehouden 

in het nieuwe ontwerp voor zover dit mogelijk is met de bestaande bouw. De eerste vijf verdiepingen 

worden voorzien van een aluminium vliesgevel. Aluminium is licht, stabiel, onderhoudsarm en heeft 

een lange levensduur. Aluminium gerecycled worden en op het moment bestaat 35% van het verbruikte 

aluminium uit hergebruikt aluminium. 

De gevel op de bovenste 5 verdiepingen ligt ongeveer een meter terug ten opzichte van de onderste 

verdiepingen. Op deze manier heeft het pand een plint van vijf bouwlagen. Op de bovenste verdiepingen 

is er door de terug liggende gevels ruimte om zonwering aan te brengen.

11.7 Samenvatting

De zwakke punten die bij de analyse van het pand naar voren zijn gekomen, zijn aangepakt in het nieuwe 

ontwerp. Het gebouw is in tweeën gedeeld zodat de helft van het pand gebruikt kan worden voor een 

andere functie. Door het noodtrappenhuis te gebruiken voor het hostel is het pand zo ingedeeld dat 

de verschillende gebruikersgroepen niet door elkaar kunnen lopen. Op de begane grond en de eerste 

verdieping zijn de gemeenschappelijke ruimtes geplaatst. Op deze verdiepingen zullen ook de meeste 

personen verblijven. De tweede, derde en vierde verdieping zijn zo ingedeeld dat er geslapen kan worden. 

De vijfde verdieping deelt het pand in tweeën. Hier is een bar ontworpen waar gasten van het hostel in 

drankje kunnen drinken. De rest van de verdieping is één grote buitenruimte. Op deze manier wordt de 

gevel onderbroken zodat te zien is dat het gebouw uit twee delen bestaat.

In het vernieuwde ontwerp zullen het hostel en de verhuurbare ruimtes beide een eigen klimaatconcept 

hebben. In het hostel zal geventileerd worden door het natuurlijk aan te voeren en mechanisch af te 

voeren. De verhuurbare ruimtes zullen gebruik maken van een gebalanceerd systeem (toe- en afvoer 

mechanisch).

Figuur 50: 3D-model nieuw ontwerp ‘Metterswane’
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Figuur 51: 3D-model nieuw ontwerp ‘Metterswane’

Figuur 52: 3D-model nieuw ontwerp ‘Metterswane’
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12. Evaluatie Casestudy

De Casestudy naar het kantoorpand ‘Metterswane’ is opgezet in drie verschillende fasen. In de eerste 

fase is de bestaande situatie geanalyseerd. Met deze analyse is duidelijk gemaakt in hoeverre het pand 

duurzaam is en waar de sterke en zwakke punten zitten in het pand. In de tweede fase is met behulp 

van de opgestelde ontwerpcriteria een vernieuwd ontwerp gemaakt. Deze fase is afgesloten door het 

vernieuwde ontwerp wederom te analyseren met behulp van GPR Gebouw. 

Uit de analyse van fase 1 komt naar voren dat het pand niet duurzaam is. Drie van de vijf modules scoren 

onder een zes, de startwaarde van elk thema. Vooral de thema’s gebruikskwaliteit en toekomstwaarde 

scoren hoog. Dit is vooral te danken aan de goede locatie van het pand, de bereikbaarheid en doordat 

het een sociaal veilig pand is. Het materiaalgebruik in het pand en de gebruikte installaties zorgen voor 

een lage waardering van de analyse.

In fase 2 wordt duidelijk dat door middel van enkele ingrepen een lichte verbetering zichtbaar is. 

Door een nieuwe gevel toe te passen krijgt het pand weer een modern uiterlijk en voldoet het aan de 

hedendaagse eisen voor isolatie. Door deze aanpassing scoort het thema toekomstwaarde hoger. Het 

cijfer voor gebruikskwaliteit komt uiteindelijk iets hoger uit doordat de technische kwaliteit erg hoog 

scoort in het nieuwe ontwerp. Dit komt doordat de sanitaire voorzieningen vernieuwd moeten worden 

en er een nieuwe gevel geplaatst wordt. Ook de vernieuwing van de ventilatie en verwarming draagt 

hier ook aan bij. Deze nieuwe installaties zorgen ook voor een hoger punt voor het thema energie. Het 

thema milieu scoort hoger doordat het punt voor materiaal ditmaal niet zo laag staat. Doordat veel 

materiaal blijft bestaan in het nieuwe ontwerp. Deze bestaande materialen worden niet meegenomen in 

de milieubelastingscore wat ervoor zorgt dat de score hoger kan uitvallen.
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Figuur 53: Uitslag analyse voor het vernieuwde ontwerp
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13. Conclusie

Centraal in dit onderzoek staat de vraag met welke criteria men rekening moet houden bij het 

duurzaam transformeren van een kantoorpand tot een hostel. Om deze vraag te beantwoorden is er 

literatuuronderzoek gedaan en een casestudy uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn een aantal conclusies 

getrokken. 

Kantoren, de werkplaatsen voor kantooractiviteiten, kunnen fysiek verouderen, verouderen doordat er 

veel nieuwbouw op de markt komt of omdat de eisen van de gebruikers veranderen. In Nijmegen is er 

vraag naar hotels, een locatie waar men kan overnachten. Herbestemmen naar hostels of lowbudgethotels 

is eenvoudiger dan herbestemmen naar een luxe hotel omdat eisen die aan deze hotels gesteld worden 

vele malen hoger en uitgebreider zijn. Bij herbestemmingsprojecten is het concept van duurzaam 

bouwen, het creëren van een gebouwde omgeving met een hoge kwaliteit en een lage milieubelasting, 

ook goed toepasbaar. Het biedt economische voordelen, is goed voor het milieu en voor onze leef- en 

werkomgeving [Search Knowledge 2011]. Door gebruik te maken van meerdere strategieën zoals C2C en 

de triple P strategy, kan men meerdere invalshoeken van duurzaam bouwen  bereiken.

Op basis van de informatie uit de literatuurstudy zijn een aantal ontwerpcriteria opgesteld om kantoren 

her te bestemmen naar hostels. Om deze ontwerpcriteria te toetsen is vervolgens een casestudy 

uitgevoerd waarin een leegstaand kantoor geanalyseerd is met behulp van GPR-gebouw. Uit deze 

analyse kan worden opgemaakt in hoeverre het pand voldoet als kantoorpand en in hoeverre het pand 

duurzaam is. De uitkomsten leveren ook inzicht in de toepassing van de opgestelde ontwerpcriteria in 

een herbestemmingsproject.

Uit de analyse van het kantoorpand Metterswane blijkt dat het pand qua duurzaamheid een zware 

onvoldoende scoort. Van de vijf thema’s scoren energie en milieu onvoldoende terwijl  gezondheid, 

gebruikskwaliteit en toekomstwaarde rond de voldoende scoren. Energieprestaties, luchtkwaliteit en 

materiaal gebruik zijn submodules die slecht scoren. Dit zijn aandachtspunten waaraan gedacht moet 

worden tijdens de herbestemming. Submodules als belevingswaarde, toegankelijkheid en sociale 

veiligheid scoren in de analyse ruim voldoende. Hieruit blijkt dat de locatie van het pand goed beoordeeld 

wordt waardoor het pand geschikt is voor herbestemming.

Door kleine bouwkundige ingrepen te doen is het kantoorpand al snel her te bestemmen naar een 

hostel. Door het creëren van een doorgang bij het noodtrappenhuis is het pand al te splitsen in twee 

gedeelten zodat er meerdere functies in het pand geherbergd kunnen worden. Het aanleggen van een 

badgelegenheid maakt elke verdieping al gereed om in te delen met slaapvertrekken in verschillende 

grootte. De grotere bouwkundige ingrepen zoals het vernieuwen van de installaties en de gevel zorgen 

ervoor dat het pand weer een modern uiterlijk krijgt en op de punten energie, milieu en belevingswaarde 
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een hogere score kan behalen met betrekking tot duurzaamheid.

Uit de analse van GPR-gebouw die uitgevoerd is op het vernieuwde ontwerp ziet men dat het pand hoger 

scoort qua duurzaamheid dan het pand in de originele staat. De energieprestaties scoren een stuk hoger 

door het gebruik van een nieuw verwarmings- en ventilatiesysteem. Ook de nieuwe gevel draagt bij aan 

een betere isolatie. Doordat de gehele constructie blijft bestaan is er veel minder sloopafval en is er veel 

minder materiaal nodig bij het nieuwe ontwerp. Hierdoor valt de score onder de module materiaal veel 

hoger uit dan in de eerste analyse. Dit komt doordat de bestaande materialen niet worden meegenomen 

in de milieubelastingsscore wat ervoor zorgt dat de totale score hoger uitvalt. Door het vernieuwen van 

de sanitaire ruimten scoort ook de submodule technische kwaliteit een stuk hoger. Deze casestudy toont 

aan, door de verbeterde score in de analyse, dat de ontwerpcriteria geschikt zijn om het kantoorpand 

duurzaam her te bestemmen tot een hostel. 

De ontwerpcriteria zijn dus geschikt om in te zetten bij de herbestemming van leegstaande kantoorpanden. 

Mede hierdoor kan de leegstand van kantoren op duurzame wijze teruggebracht worden. Wanneer men 

de ontwerpcriteria toevoegt aan het instrument GPR-gebouw kan het instrument op bredere schaal 

toegepast worden.
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14. Discussie

Dit onderzoek naar het opstellen van ontwerpcriteria voor de herbestemming van kantoren naar hostels 

is in stappen tot stand gekomen. De keuze voor een hotelfunctie is pas gemaakt aan het einde van 

het vooronderzoek. Dit is gedurende het onderzoek bijgewerkt tot een hostel. Door deze keuze is de 

hoofdvraag van het onderzoek bijgesteld en zijn er zijn de deelvragen bepaald om de hoofdvraag zo goed 

mogelijk te beantwoorden. 

Om de duurzaamheid van het pand te meten is gekozen voor het analyse instrument GPR-gebouw. Dit 

instrument is het meest compleet en zeer geschikt om de duurzaamheid van een kantoorgebouw te 

meten. Vanaf deze stap is pas besloten dat de op te stellen ontwerpcriteria ook geschikt moesten zijn 

om in het bestaande instrument toe te kunnen passen. Het onderzoek heeft dus stapsgewijs steeds meer 

vorm gekregen. Wanneer deze kennis direct bij aanvang aanwezig wasgeweest, had ik de eisen eisen 

beter kunnen afstellen op het duurzaamheidsinstrument GPR-gebouw.

Door de keuze om de ontwerpcriteria te verbinden aan GPR-gebouw werd al snel duidelijk dat 

dezelfde opzet gebruikt moest worden als in het instrument staat aangegeven. De ontwerpcriteria 

dienden onderverdeeld te worden in de vijf modules die voorkomen in GPR-gebouw: energie, milieu, 

gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Kijkend naar de inhoud van deze modules zouden 

de nieuw op te stellen ontwerpcriteria vooral in de laatste twee modules geplaatst worden. De eisen uit 

de modules energie en milieu zullen dus vooral uit het bestaande instrument komen. Hierbij moet wel 

vermeld worden dat dit eisen zijn die uit de analyse komen die geschikt zijn voor kantoorpanden. Dit 

zijn wel algemene eisen die voor verschillende functies gebruikt kunnen worden maar de eisen vanuit 

het bouwbesluit zijn hoger voor een logiesfunctie dan voor een kantoorfunctie.

Deze norm geeft een overzicht van de eisen die gesteld worden aan verschillende soorte hotels. De eisen 

voor hostels zijn minder streng waardoor voor deze functie gekozen is. Het komt namelijk ook voor dat 

bijvoorbeeld schoolgebouwen in de zomervakantie omgebouwd worden tot een hostel. De eisen voor de 

lowbudgethotels zijn dan ook zoveel mogelijk aangehouden. De eisen worden wel ondersteund door de 

eisen die gesteld worden in het boek van Neufert.

Om de ontwerpcriteria geschikt te maken voor gebruik binnen mijn case study zijn er ook wensen 

toegevoegd van de gemeente Nijmegen. De gemeente is op dit moment bezig met het vernieuwen van 

deze locatie en heeft hiervoor een aantal ontwerpcriteria opgesteld. Zo moet de plint aan het stationsplein 

5 a 6 bouwlagen bedragen. Deze eis is meegenomen in de criteria en dus verwerkt in het ontwerp van de 

casestudy. Deze ontwerpeisen zijn dus plaatsgebonden en hoeven niet terug te komen in de analyse van 

GPR-gebouw.
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Een laatste punt waar een kanttekening bij geplaatst kan worden is de uitslag van de analyse die 

toegepast is op het vernieuwde ontwerp. De analyse waarmee gemeten is, is bedoeld voor bestaande 

kantoorpanden. De ontwerpcriteria die zijn opgesteld voor het ontwerp van een hostel staan nog niet 

in het programma en hieraan is nog geen waardering gegeven. Met de eisen die opgesteld zijn kan dus 

wel een ontwerp gemaakt worden maar een concreet cijfer voor de duurzaamheid kan nog niet gegeven 

worden.

Met dit onderzoek is er een opzet gegeven om het instrument van GPR-gebouw uit te breiden met een 

nieuwe functie. In de ontwerpcriteria is al enigzins rekening gehouden met de eisen aan verschillende 

soorten hotels (luxe hotels hebben bijvoorbeeld grotere kamers nodig).  Dit is een onderdeel waarin 

men zich nog meer kan verdiepen en wat nog verder onderzocht kan worden. Ook het waarderen van 

de verschillende eisen is een onderdeel wat niet behandeld is in dit onderzoek. Door het waarderen van 

de verschillende eisen (sommige zullen zwaarder tellen als andere) kan er een concreet punt gegeven 

worden voor de verschillende modules in de analyse van GPR-gebouw.
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16.1. Figuren

Figuur 1: De kantorenvoorraad in gebruik en leegstand in Nederland [EIB, 2010 pp. 5]

Figuur 2: Frictieleegstand en overcapaciteit in miljoen m2 [EIB, 2010 pp. 6]

Figuur 3: Leegstand per gemeente, in % van voorraad [DTZ Zadelhoff, 2010 pp. 6]

Figuur 4: Ontwikkeling van de leegstand onderverdeeld naar frictieleegstand en overcapaciteit, in miljoen 

m2 [EIB, 2010 pp. 21]

Figuur 5: Onttrekking aan de voorraad naar bestemming [NVM, 2010 pp. 4]

Figuur 6: Oplossingen voor de structuele leegstand volgens de NVM-makelaars [NVM, 2010 pp. 5]

Figuur 7: Het voormalige KPN-kantoor te Utrecht. Het pand bood tijdelijk onderdak aan 140 studenten. [on-

line afbeelding] gedownload op 28 september 2011 via: http://www.woneninkantoren.nl/projecten/project.

Figuur 8: Voormalig kantoorpand ‘Puntegale’ te Rotterdam is herbestemd naar woningen en bedrijfshuis-

belastingparadijs-rotterdam/

Figuur 9: Het kantoorgebouw van de Provinciale Directie Volkshuisvesting te Zwolle [Benraad 1994 pp. 43]

Figuur 10: Voormalig belastingkantoor te Delft dat is herbestemd naar woningen. [online afbeelding] ge-

download op 28 september 2011 via: http://www.duwo.nl/095,%20Westplantsoen,%2022.jpg

Figuur 11: De lange uitstekende balkons die tijdens de herbestemming toegevoegd zijn. [online afbeelding] 

gedownload op 28 september 2011 via: http://www.duwo.nl/095,%20Westplantsoen,%2032.jpg

Figuur 12: Vraag en aanbod van bedrijfsruimte [Gemeente Nijmegen 2009 pp. 5]

Figuur 13: Vraag en aanbod van kantoorruimte [Gemeente Nijmegen 2009 pp. 5]

Figuur 14: Bedrijventerreinen in Nijmegen. [7] Kantoorruimten rondom stationsomgeving, [8] Brabantse 

Poort, [9] Bedrijventerrein Lindenholt, [10] Mercator, science & technology Park [DTZ Zadelhoff, 2010 pp. 

12]

Figuur 15: Bedrijventerrein ‘rondom stationsomgeving’ [eigen afbeelding]

Figuur 16: Bedrijventerrein ‘Brabantse Poort’ [eigen afbeelding]

Figuur 17: Bedrijventerrein ‘Lindenholt’ [eigen afbeelding]

Figuur 18: Bedrijventerrein ‘Mercator science & Technology Park’ [eigen afbeelding]

Figuur 19: Vormen van veroudering van kantoorpanden. [Korteweg 2002 pp. 36]

Figuur 20: Verschillende soorten aanbod op de kantorenmarkt [DTZ Zadelhoff 2012 pp. 5]

Figuur 21: De S-layers van Stewart Brand [online afbeelding] gedownload op 9 september 2012 via: http://

peterme.com/archives/6S.gif

afbeelding] gedownload op 9 september 2012 via: http://www.dearchitect.nl/projecten/2010/49/amster-

dam-rijnboutt-the-bank/amsterdam-rijnboutt-the-bank.html en http://rijnboutt.nl/projects

afbeelding] gedownload op 9 september 2012 via: http://www.dearchitect.nl/blogs/2011/02/28/
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wat-renovatie-van-architecten-vraagt.html en http://www.doepelstrijkers.com/#/projects/70/

HAKA+RECYCLE+OFFICE/

Figuur 24: Kantoorpand ‘Metterswane’ [0nline afbeelding] gedownload op 9 september 2012 via: www.

kwp.nl

Figuur 25: Kantoorpand ‘Metterswane’ [0nline afbeelding] gedownload op 9 september 2012 via: www.

reinierdejong.nl

Figuur 26: Achterzijde van Metterswane, de kern van het gebouw steekt aan deze zijde ietwat uit. Met-

terswane’ [0nline afbeelding] gedownload op 9 september 2012 via: www.kwp.nl

Figuur 27: Hoofddraagconstructie van het kantoorpand. [eigen afbeelding]

Figuur 28: De bouw van Metterswane [0nline afbeelding] gedownload op 9 september 2012 via: www.

beeldbank.nl

Figuur 29: Plattegrond 1e verdieping [verkregen vanuit kwp]

Figuur 30: Resultaat analyse GPR Gebouw kantoorpand ‘Metterswane’ [online afbeelding via analyse GPR-

gebouw] 

Figuur 31: Relatieschema [eigen afbeelding]

Figuur 32: Verschillende varianten op gebouwniveau [eigen afbeelding]

afbeelding]

liften. [eigen afbeelding]

Figuur 35: Entree hostel Metterswane [eigen afbeelding]

Figuur 36: Eerste verdieping hostel [eigen afbeelding]

Figuur 37: Begane grond pand ‘Metterswane’ [eigen afbeelding]

Figuur 38: Eerste verdieping pand ‘Metterswane’ [eigen afbeelding]

Figuur 39: Vierpersoonskamer van het hostel [eigen afbeelding]

Figuur 40: Het café op de vijfde verdieping [eigen afbeelding]

Figuur 41a: tweede verdieping [eigen afbeelding]

Figuur 41b: vijfde verdieping, tussenverdieping incl bar en buitenruimte [eigen afbeelding]

Figuur 42: Brandcompartimenten per verdieping [eigen afbeelding]

Figuur 43: Ventilatie in de kamers van het hostel, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer [eigen 

afbeelding]

Figuur 44: Ventilatie in de verhuurbare ruimtes, mechanische toe- en afvoer [eigen afbeelding]

Figuur 45: Ventilatieprincipe per verdieping in het hostel en in de verhuurbare ruimten [eigen afbeelding]

Figuur 46: Verwarming verhuurbare ruimten via klimaatplafonds [eigen afbeelding]

Figuur 47: Verwarmingsprincipe van het hostel via radiatoren [eigen afbeelding]

Figuur 48: Opvang regenwater op het dak, afvoer richting kelder via leidingschacht in de kern van het 
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16.2 Tabellen

Tabel 1: Tabel met de belangrijkste woonwensen voor verschillende bevolkingsgroepen. [eigen tabel, met 

informatie uit: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningmarkt/nieuws/2009/09/16/senioren-

verkennend onderzoek]

Tabel 2: De connectie tussen de verschillende woonwensen en de vier locaties. De afstanden zijn berekend 

aan de hand van www.google.com/maps [eigen tabel]

Tabel 3: Eisen en wensen aan de inrichting van kantoren door gebruikers [Regterschot 1998, bewerkt door 

Both 2010]

Tabel 4: De belangrijkste pand- en locatiekenmerken volgens gebruikers [Korteweg 2002 pp. 94]

Tabel 5: Rangschikking van verschillende gebouweigenschappen [Remøy en Koppels 2007 pp. 11]

Tabel 6: Rangschikking van verschillende locatie eigenschappen [Remøy en Koppels 2007 pp. 11] 

Tabel 7: Welke functie is het meest geschikt als herbestemmingsfunctie in het kantoorpand [eigen tabel]

Tabel 8: Eisen aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Milieu’ [eigen tabel]

Tabel 9: Eisen aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Gezondheid’ [eigen tabel]

Tabel 10: Eisen aan herbestemming naar een hotelfunctie bij ontwerpcriteria ‘Gebruikskwaliteit’. De aantal 

m2 die toegevoegd zijn aan de verschillende ruimten komen uit Neufert. [eigen tabel]

Tabel 11: Eisen aan herbestemming naar een hotelfunctie bij ontwerpcriteria ‘Toekomstwaarde’. [eigen 

tabel]

Tabel 12: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Energie’ [eigen tabel]

Tabel 13: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Milieu’ [eigen tabel]

Tabel 14: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming bij ontwerpcriteria ‘Gezondheid’ [eigen tabel]

Tabel 15: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming naar een hotelfunctie bij ontwerpcriteria 

‘Gebruikskwaliteit’. [eigen tabel]

Tabel 16: Eisen vanuit GPR-gebouw aan herbestemming naar een hotelfunctie bij ontwerpcriteria ‘Toe-

komstwaarde’. [eigen tabel]

Tabel 17: Fasering van de casestudy [eigen tabel]

Tabel 18: Cijfers duurzaamheid Metterswane als kantoorpand, Modules en submodules. [eigen tabel, 

relustaten uit GPR-gebouw]

Tabel 19: Tabel met de benodigde ruimtes in het hostel, met het aantal vierkante meters [Tabel uit Neufert 

pp. 470, aangepast door auteur]
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Figuur 49: Plattegrond kelder, rood gearceerde ruimte is opslag van het grijswater [eigen afbeelding]

Figuur 50: 3D-Model nieuw ontwerp ‘Metterswane’ [eigen afbeelding]

Figuur 51/52: 3D-Model nieuw ontwerp ‘Metterswane’ [eigen afbeelding]

Figuur 53: Uitslag analyse voor het nieuwe ontwerp [eigen afbeelding]
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