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Samenvatting 
De Nederlandse vastgoedopgave gaat veranderen. De nadruk verschuift van nieuwbouw 
naar ombouw van vastgoed. De leegstand in de kantorenmarkt toont aan dat veel vastgoed 
moeilijk omgebouwd kan worden voor alternatieve gebruiken. Om voortijdig functieverlies 
van vastgoed te voorkomen is een andere zienswijze op het ontwikkelen van vastgoed 
nodig. Het voorstel is om gebouwen te ontwikkelen waarvan het gebruik en de functie 
ongedefinieerd zijn.  
 
Inleiding 
De verwachting is dat de totale vraag naar vastgoed in Nederland de komende 2 à 3 
decennia toeneemt en omstreeks het jaar 2040 stabiliseert. De totale vastgoedmarkt gaat op 
termijn de overgang maken van een uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt. Er lijkt 
een situatie te ontstaan waarin kwalitatieve veranderingen van het gebouwgebruik 
opgevangen moeten worden binnen een gebouwenvoorraad die in omvang niet meer 
toeneemt. Lange tijd is de bouwsector een uitbreidingsmarkt gewend geweest en kon de 
kwalitatieve vraag hoofdzakelijk bediend worden door nieuwbouw te plegen. De 
kantorenmarkt loopt voor op de overige marktsegmenten en heeft de overgang naar een 
vervangingsmarkt al gemaakt. De komende 2 à 3 decennia is er nog ruimte om vastgoed toe 
te voegen aan de totale gebouwenvoorraad. De kantorenleegstand lijkt aan te tonen hoe 
deze bouwopgave niet ingevuld moet worden. Het vastgoed dat in de aanstaande 
bouwopgave nog wordt toegevoegd moet wel langdurig gebruikt kunnen worden. 
 
Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen 
Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het 
permanent in onbruik raken van vastgoed ten gevolge van functionele veroudering. Het 
accent ligt hierbij op de Nederlandse bouwopgave van de komende 2 à 3 decennia. De 
kantorenleegstand wordt hierbij als voorbeeld gebruikt. De veronderstelling is dat door het 
gebruik en de functie van vastgoed te flexibiliseren de functionaliteit van gebouwen wordt 
vergroot en leegstand voorkomen kan worden. Het gevoel van urgentie, de vereiste kennis 
en “soepelheid” om de benodigde omslag te maken is in de vastgoedsector lang niet altijd 
aanwezig. Er is nog ruimte om de kennis betreffende het flexibiliseren van het gebruik en de 
functie van vastgoed aan te vullen. De volgende vragen zijn in het onderzoek beantwoord.   
 
 Welke lessen kunnen uit de kantorenleegstand worden getrokken ten aanzien van de 

invulling van de aanstaande bouwopgave? 
 Wat is flexibiliteit van vastgoed en in hoeverre is het aannemelijk dat het flexibiliseren van 

het gebruik en de functie van vastgoed leegstand helpt voorkomen? 
 Welke belemmeringen bestaan er voor de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed en 

hoe kan de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed bevorderd worden? 
 
Onderzoeksopzet 
Met behulp van literatuurstudie is onderzocht wat de oorzaak en het perspectief is van de 
huidige kantorenleegstand. Vervolgens is in de literatuur onderzocht wat flexibiliteit van 
vastgoed is en of er bewijzen bestaan voor het verband tussen flexibiliteit en het voorkomen 
van leegstand. Voor dit verband zijn ook bewijzen gezocht in de bestaande 
gebouwenvoorraad. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van bestaande flexibele 
gebouwtypen. Aansluitend is met behulp van literatuurstudie onderzocht welke 
belemmeringen er bestaan voor de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed en hoe de 
ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed bevorderd kan worden. Om de validiteit en 
betrouwbaarheid van het gestelde probleem en de voorgestelde oplossing te toetsen zijn 
interviews gehouden met experts. De geïnterviewde experts zijn werkzaam bij universiteiten 
en vastgoedontwikkelaars en hebben veel expertise op het gebied van flexibiliteit, 
hergebruik van kantoorvastgoed en de kantorenleegstand.  
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Resultaten 
Er zijn diverse oorzaken die hebben geleid tot de huidige grootschalige structurele leegstand 
van kantoorvastgoed. Marktomstandigheden in de periode 1995-2008 hebben geresulteerd 
in een grootschalige ontwikkeling van kantoorvastgoed voor een markt die in omvang niet 
toenam. In de periode 1995-2001 was dit te wijten aan te optimistische voorspellingen van 
de vraag naar kantoorruimte en vraaguitval vanwege een economische crisis. In de periode 
2002-2008 bestond al een overaanbod en was de lage kapitaalrente een belangrijke reden 
om nieuw kantoorvastgoed te blijven ontwikkelen. Toch ligt de leegstandsproblematiek niet 
in de kantoren die sinds het jaar 1995 zijn toegevoegd. Kantoorgebouwen zijn een product 
van hun tijd. Door de tijd veranderen de eisen die gebruikers, eigenaren en de overheid 
stellen aan kantoorvastgoed. De kantoren die sinds het jaar 1995 zijn toegevoegd lijken het 
beste te voldoen aan de eisen die momenteel door kantoorgebruikers worden gesteld. In 
een ruime markt is onderpresterend vastgoed het eerste dat leeg komt te staan. De 
leegstand bestaat daarom vooral onder de kantoren die in de periode 1970-1995 zijn 
gebouwd. Deze kantoren zijn vaak achtergelaten voor de nieuwe beter presterende kantoren 
van de afgelopen 2 decennia. Veel structureel leegstaande kantoren zijn slechts relatief 
functioneel verouderd ten opzichte van het recenter ontwikkelde kantoorvastgoed.  
 
Het perspectief op een nieuw kantoorgebruik is voor veel van het structureel leegstaande 
kantoorvastgoed klein. Naar verwachting bieden het opbloeien van de economie, een 
bouwstop of een verlaging van de huurprijzen geen uitkomst om de leegstand te reduceren. 
Er zijn 3 opties om de leegstand van een kantoorgebouw op te lossen. Door renovatie kan 
een kantoorgebouw weer geschikt gemaakt worden voor de actuele eisen van 
kantoorgebruikers. Renovatie is financieel de minst pijnlijke ingreep maar leidt slechts tot 
mutaties binnen het bestaande aanbod. Sloop is waarschijnlijk het meest doeltreffende 
middel om leegstand te reduceren. Het slopen van kantoren betekent echter 
kapitaalvernietiging en wordt tot op heden weinig gedaan. Het herbestemmen van 
leegstaand kantoorvastgoed wordt momenteel door publieke en private partijen als de meest 
aantrekkelijke optie gezien. De redenatie is dat overschotten in de kantorenmarkt gebruikt 
kunnen worden voor bijvoorbeeld tekorten in de woningmarkt. De haalbaarheid van 
herbestemmen is gering. Herbestemmen is in veel gevallen financieel onhaalbaar en de 
kantoorgebouwen zijn vaak niet aantrekkelijk voor andere gebruiksfuncties. Geschat wordt 
dat slechts 4 tot 10% van het totale kantooraanbod in aanmerking komt voor 
herbestemming. Veel (kantoor)vastgoed in Nederland wordt momenteel niet optimaal benut. 
Een gebouw zou in technische zin 40 tot 100 jaar bruikbaar moeten zijn. De huidige 
leegstandsproblematiek was wellicht kleiner geweest wanneer het structureel leegstaande 
kantoorvastgoed wel eenvoudig benut kon worden voor alternatieve gebruiken.  
 
Het voorstel is om het gebruik en de functie van gebouwen flexibeler te maken. Het flexibel 
maken van gebouwen klinkt heel eenvoudig maar onder het begrip flexibiliteit kan men veel 
verstaan. Sinds de jaren '60 wordt er onderzoek gedaan naar flexibiliteit en is er een grote 
verscheidenheid ontstaan van flexibiliteitsconcepten. In het onderzoek is getracht het 
onderwerp flexibiliteit van vastgoed inzichtelijk te maken. Een eerste onderscheid is gemaakt 
tussen proces- en gebruiksflexibiliteit: respectievelijk flexibiliteit vóór en tijdens de 
bouwuitvoering en flexibiliteit tijdens het gebruik van vastgoed. Dit onderzoek richt zich 
uitsluitend op gebruiksflexibiliteit. Een volgend onderscheid is gemaakt door flexibiliteit niet 
te karakteriseren op basis van de ingreep om aanpasbaarheid te realiseren maar op basis 
van de uitkomst. Er zijn vele ingrepen die een gebouw aanpasbaar maken maar er zijn 7 
uitkomsten waarin gebruiksflexibiliteit zich manifesteert. In het onderzoek wordt onderscheid 
gemaakt tussen inrichtingsflexibiliteit, indelingsflexibiliteit, verkavelingsflexibiliteit, 
volumeflexibiliteit, polyvalentie, opwaarderingsflexibiliteit en functieneutraliteit. Bij 
indelingsflexibiliteit wordt de indeling, vorm en afmeting van een ruimte aangepast. De 
literatuur beschrijft een grote variëteit aan ingrepen waarmee de indeling van een ruimte kan 
worden aangepast. Bij deze ingrepen is een duidelijk onderscheid te maken tussen een 
gedefinieerde en een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. Een ingreep die 
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overeenkomt met een gedefinieerde benadering van  flexibiliteit is het aanwenden van een 
aanwezig modulair wandsysteem waarmee de configuratie van de tussenwanden eenvoudig 
gewijzigd kan worden. Een ingreep die overeenkomt met een ongedefinieerde benadering 
van flexibiliteit is het slopen van traditionele tussenwanden en het op de gewenste positie 
bouwen van nieuwe tussenwanden. Beide ingrepen hebben dezelfde uitkomst maar 
manifesteren verschillende visies op flexibiliteit. Dit onderzoek bespreekt flexibiliteit aan de 
hand van deze 2 benaderingen van flexibiliteit. 
 
Het verschil tussen gedefinieerde en ongedefinieerde flexibiliteit ligt in de controle die de 
ontwerper heeft op het uiteindelijke gebruik van een gebouw. Het toepassen van een 
modulair wandsysteem impliceert dat de ontwerper vooraf voorspellingen heeft gedaan over 
een specifiek meerjarige gebruik en de noodzaak ziet voor het toepassen van een flexibel 
bouwsysteem. Dit bouwsysteem is ontworpen om een specifiek aanpasbaar gebruik 
mogelijk te maken. Wanneer gebruikerseisen veranderen biedt het bouwsysteem de 
mogelijkheid om een gebouw in de meest geschikte configuratie aan te passen. De 
aanpasbaarheid van een gebouw met een gedefinieerde benadering van flexibiliteit reikt zo 
ver als de ontwerper heeft geprogrammeerd. Met een ongedefinieerde benadering van 
flexibiliteit gaat het niet om bouwsystemen die een afgebakend aanpasbaar gebruik mogelijk 
maken maar om ontwerpbeslissingen die een onbepaald gebruik van een gebouw 
accommoderen. De beslissing om traditionele tussenwanden te slopen en op de gewenste 
positie weer te bouwen wordt pas genomen op het moment dat de behoefte bestaat. Deze 
ingreep kan plaatsvinden omdat er bij het ontwerp van het gebouw voor is gezorgd dat het 
constructief mogelijk is om een wand te verwijderen en de plattegrond vrij indeelbaar is. Met 
een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit bekleedt de ontwerper geen bepalende rol in 
het meerjarige gebruik van een gebouw. De ontwerper levert een bouwwerk op dat als 
gevolg van een sociaal proces tussen gebruiker en ontwerper door de tijd kan evolueren.  
 
In de wetenschappelijke literatuur bestaan geen bewijzen voor het verband tussen flexibiliteit 
en het voorkomen van leegstand. In het onderzoek is getracht dit verband met behulp van 
voorbeelden van bestaande flexibele gebouwtypen aannemelijk te maken. Sinds de jaren 
'60 lijkt de aandacht van onderzoekers en de bouwsector zich voornamelijk te hebben 
gericht op een gedefinieerde benadering van flexibiliteit. Het Open Bouwen concept van 
Habraken vormt hierbij het beginpunt. Kenmerken van het Open Bouwen zoals een 
scheiding tussen drager en inbouw en flexibele bouwsystemen zijn sindsdien veel toegepast 
in de gebouwde omgeving. Het Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen [IFD] lijkt de 
richting van de ontwikkeling van flexibiliteit sinds de jaren '60 aan te geven. De nadruk is 
steeds meer komen te liggen op technische detaillering. Een gedefinieerde benadering van 
flexibiliteit lijkt de aanpasbaarheid van een gebouw te vergroten in omstandigheden waarbij 
een specifiek aanpasbaar gebouwgebruik relatief nauwkeurig te voorspellen is. Een vraag 
om tijdelijke demontabele studentenhuisvesting kent bijvoorbeeld een afgebakend 
gebouwgebruik en een korte levensduur. Het aantal onzekerheden is hierdoor klein en 
voorspellingen betreffende het aanpasbare gebouwgebruik kunnen relatief nauwkeurig 
gemaakt worden. Een gedefinieerd bouwsysteem dat exact in staat is om het voorspelde 
aanpasbare gebouwgebruik te bedienen zoals het IFD lijkt hier een goede oplossing te zijn. 
 
Bij veel kantoorvastgoed is een gedefinieerde benadering van flexibiliteit gehanteerd. De 
genomen ontwerpbeslissingen lijken in veel gevallen uitsluitend een (flexibel) kantoorgebruik 
te dienen. De vaak toegepaste flexibele wandsystemen resulteren bijvoorbeeld wel in een 
aanpasbaar kantoorgebouw maar niet in een aanpasbaar gebouw. Ook met betrekking tot 
bijvoorbeeld de vorm en afmeting van de plattegrond, de plaatsing van vervoersruimten en 
installatieschachten, de brandwerendheid, de uitstraling van de buitengevel en de locatie 
van veel kantoorvastgoed komt de doelstelling om een (flexibel) kantoorgebouw te 
ontwikkelen naar voren. De enige kans op een nieuwe functionaliteit voor veel van het 
leegstaande kantoorvastgoed ligt waarschijnlijk buiten de geprogrammeerde (flexibele) 
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kantoorfunctie. Het gedefinieerde ontwerp lijkt dit vaak tegen te houden. Met de kennis van 
nu was het wellicht verstandiger geweest om het gebouwontwerp minder specifiek af te 
stemmen op een kantoorfunctie en te kiezen voor een locatie die ook aantrekkelijk is voor 
andere gebruiksfuncties. Met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit houdt men de 
opties met betrekking tot het meerjarige gebruik open. Ontwerpbeslissingen die het 
meerjarige gebruik van een gebouw teveel definiëren worden vermeden. De kantorenmarkt 
leert ons dat in een vervangingsmarkt kwalitatieve veranderingen van de vraag opgevangen 
moeten worden binnen de bestaande gebouwenvoorraad. Veranderingen van de 
gebruiksfunctie moeten hierbij niet worden uitgesloten. De komende 2 à 3 decennia wacht 
Nederland nog een nieuwbouwopgave en maakt de totale vastgoedmarkt de overgang naar 
een vervangingsmarkt. Gezien de ervaringen die zijn opgedaan in de kantorenmarkt lijkt het 
verstandig om in de aanstaande bouwopgave een ongedefinieerde benadering van 
flexibiliteit te hanteren. Gebouwen zoals grachtenpanden, Georgian rijtjeshuizen in Londen 
en Solids tonen aan dat het mogelijk is om gebouwen te ontwikkelen die succesvol voor een 
grote variëteit aan gebruiken benut kunnen worden. Een vrij indeelbaar casco op een 
aantrekkelijke locatie kan al voldoende zijn om een ongedefinieerd gebruik te huisvesten. 
 
In ontwerptechnische zin levert de ontwikkeling van vastgoed met een ongedefinieerde 
benadering van flexibiliteit geen belemmeringen op. Op financieel en juridisch bestaan wel 
belemmeringen. Ongedefinieerde flexibiliteit lijkt een middel om onzekerheid ten aanzien 
van de meerjarige functionaliteit van vastgoed te verkleinen. Tegelijkertijd creëert men met 
deze benadering van flexibiliteit ook veel onzekerheid. Ongedefinieerd vastgoed heeft een 
onbepaald gebouwgebruik. Het is aan de gebruiker om een gebouwgebruik toe te kennen. 
Een gevolg hiervan is dat de belegger, ontwikkelaar, overheid en de omgeving in 
onzekerheid zijn over het werkelijke gebruik van een gebouw. De ontwikkelaar/belegger 
heeft hierdoor onzekerheid over de huurinkomsten en marktwaarde. De overheid kan geen 
actief ruimtelijk beleid voeren. En de omwonenden weten niet wie of wat de nieuwe buurman 
wordt. In de huidige bouwpraktijk wordt op financieel en juridisch gebied gestreefd naar 
zekerheid. Om deze zekerheid te krijgen gaat men bij de ontwikkeling van vastgoed uit van 
een afgebakend en bestendig gebruik. In de wijze waarop vastgoed momenteel wordt 
gefinancierd en vergund wordt dit gereflecteerd. Het rendement wordt berekend op basis 
van een vrijwel ongewijzigd gebruik en de overheid vraagt om exacte specificaties van het 
ontwerp en gebruik van een gebouw. Deze zienswijze op de ontwikkeling van vastgoed botst 
met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. De realisatie van de 2 Solids bewijst 
dat in de huidige omstandigheden de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed zeer 
moeilijk en eigenlijk onwettig is. Om de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed te 
stimuleren zou het rendement van vastgoed bijvoorbeeld bepaald moeten worden op basis 
van de gehele levenscyclus en met een veranderlijk gebruik. Ook zouden overheden de 
nadruk moeten leggen op het stimuleren van gewenste ontwikkelingen en minder op het 
voorkomen van ongewenste ontwikkelingen.  
 
De interviews met de experts hebben bevestigd dat Nederland een nieuwbouwopgave wacht 
die afwijkt van de voorgaande. De kantorenmarkt kan hierbij, net als diverse andere 
marktsegmenten, als negatief voorbeeld gebruikt worden. Volgens de experts moet in de 
aanstaande stedelijke bouwopgave vastgoed ontwikkeld worden dat wel langdurig gebruikt 
kan worden en een ruime variëteit aan gebruiken kan huisvesten. Bij de ontwikkeling van 
vastgoed moet naast het initiële (korte termijn) gebruik ook rekening gehouden worden met 
eventuele alternatieve gebruiken op de langere termijn. In de aanstaande bouwopgave 
wordt een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit in veel gevallen, eventueel in 
afgezwakte vorm, het meest geschikt bevonden. Het stedelijke karakter en de bijbehorende 
schaarste maken het volgens de experts waarschijnlijk dat bestaand vastgoed aangepast 
wordt voor verschillende gebruiken. Solids, het project Adaptief Vermogen en het 
getransformeerde ACTA kantoorgebouw zijn door de experts aangedragen als voorbeelden 
van ongedefinieerde flexibiliteit. De overtuiging bestaat dat met een bepaalde mate van 
ongedefinieerdheid de functionaliteit van vastgoed vergroot kan worden. Tegelijkertijd zijn de 
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experts het er ook over eens dat het ontwikkelen van ongedefinieerd vastgoed momenteel 
geen voor de hand liggende optie is. Naar verwachting bestaan er geen partijen die hierin 
willen investeren, biedt de wet- en regelgeving hiervoor geen ruimte en botst het met de 
cultuur in Nederland. Maatregelen om de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed te 
bevorderen zijn volgens de experts het bewijzen van de financiële meerwaarde in de praktijk 
en het ruimte maken voor ongedefinieerdheid in de wet- en regelgeving. Het gevoel van 
urgentie om in de aanstaande bouwopgave aanpasbaar vastgoed te ontwikkelen is niet naar 
voren komen. Aanpasbaarheid heeft bij de experts de voorkeur maar is geen halszaak. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Het is aannemelijk dat met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit de structurele 
leegstand van (kantoor)vastgoed in Nederland kleiner was geweest. Men had bij het ontwerp 
minder gedefinieerde keuzes gemaakt waardoor dit vastgoed in het heden mogelijk 
eenvoudiger benut had kunnen worden voor alternatieve gebruiken. De kantorenmarkt vormt 
een negatief voorbeeld voor de aanstaande bouwopgave. Het is daarom aannemelijk dat 
met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit voortijdig functieverlies van vastgoed in 
de aanstaande bouwopgave voorkomen kan worden. Diverse praktijkvoorbeelden van 
ongedefinieerd vastgoed lijken dit te ondersteunen.  
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen blauwdruk bestaat voor een gebouw met een 
ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. Het experimentele Solids concept is een 
voorbeeld van verregaande ongedefinieerde flexibiliteit maar ook een traditioneel 
kantoorgebouw op een stedelijke locatie kan een ongedefinieerd gebruik aan de dag leggen. 
De benodigde mate van ongedefinieerdheid is afhankelijk van het vraagstuk en hoeft/kan 
niet maximaal (te) zijn. Een eventuele oplossing is om vastgoed te ontwikkelen dat een 
ongedefinieerd gebruik kan huisvesten van gebouwgebruiken die veel overeenkomstig 
hebben. Op deze wijze hoeft men geen grote investeringen te doen in een ongelimiteerd 
accommodatievermogen maar vergroot men wel de functionaliteit van een gebouw.  
 
Het ontwikkelen van ongedefinieerd vastgoed is momenteel vanwege financiële en 
juridische redenen geen voor de hand liggende optie. Om de financiële haalbaarheid van 
ongedefinieerd vastgoed te vergroten zou het rendement van vastgoed bepaald moeten 
worden op basis van de gehele levensduur bij een veranderlijk gebruik. De verwachting is 
dat op deze wijze de financiële voordelen van flexibel vastgoed in het ontwerpproces beter 
naar voren komen en dat flexibel vastgoed meer kans krijgt. Om de haalbaarheid van 
ongedefinieerd vastgoed op juridisch gebied te vergroten zou de wet- en regelgeving meer 
ruimte moeten geven voor een ongedefinieerd gebruik en de overheid een meer 
faciliterende rol moeten aannemen. Een concreet voorbeeld is om in het bestemmingsplan 
niet langer te spreken van woon- of kantoorfuncties maar van bijvoorbeeld een 
binnenstedelijke functie. De overheid schrijft dus geen specifieke gebruiksfunctie voor maar 
geeft ruimte aan alle gebruiksfuncties die binnen het stedelijk gebied aannemelijk zijn.        
 
Het gevoel van urgentie om leegstand zoals in de kantorenmarkt in de aanstaande 
bouwopgave te voorkomen lijkt niet aanwezig te zijn in de bouwsector. Het is niet te 
verwachten dat op korte termijn veel ongedefinieerd vastgoed ontwikkeld gaat worden. 
Solids, het Project Adaptief vermogen, Multispace en de transformatie van het ACTA 
gebouw bewijzen wel dat de aandacht voor een ongedefinieerd gebruik van vastgoed lijkt 
toe te nemen. Ook de recentelijk permanent geworden Crisis en Herstelwet lijkt te wijzen op 
een ontwikkeling die meer ruimte biedt voor de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed. 
 
Enkele aanbevelingen zijn om de kennis van de aanstaande bouwopgave te vergroten en 
meer nadruk te leggen op hoe leegstand in de aanstaande bouwopgave voorkomen kan 
worden. Daarnaast moet er meer onderzoek verricht worden naar hoe ongedefinieerd 
vastgoed ontworpen, gefinancierd en vergund moet worden. 
 

Flexibiliseren van gebruik en functie| 10 
 



  

11 | Afstudeerrapport W.J.P. de Haas 
 



Summary 
The way real estate is developed in The Netherlands is about to change. The emphasis 
moves from new build to the conversion of existing buildings. The high vacancy rate in the 
office market shows that it is difficult to utilize vacant office buildings for a alternative use. In 
order to prevent the premature loss of function of buildings the way real estate is developed 
must be revised. The proposal is to develop buildings of which the use and function is 
undefined.  
 
Introduction 
It is expected that the overall demand for real estate in The Netherlands increases the next 2 
to 3 decades and stabilizes around the year 2040. The overall real estate market will make 
the transition from a market that expands to a market in which new build is merely needed to 
replace existing buildings. A situation arises in which qualitative changes in the demand for 
real estate needs to be provided for within a building stock that no longer increases in size. 
For a long time the building industry was used to a expanding real estate market and 
predominantly adding new property to the total building stock. The office market is ahead of 
the other market segments and has already made the transition to a replacement market. 
The next 2 to 3 decades there still is room to add new property to the total building stock. 
The high vacancy rate in the office market shows how the demand for new property must not 
be filled in. The buildings that are added to the total building stock the next 2 to 3 decades 
need to be adaptable for alternative use.  
 
Objective, problem definition and research questions 
The objective of this study is to make a contribution to the prevention of vacancy because of 
premature loss of function. The emphasis is on the building assignment of the next 2 to 3 
decades. The office market is used as an example. The assumption is that by flexibilising the 
use and the function of buildings the functionality of buildings increases and vacancy can be 
prevented. The sense of urgency, the necessary knowledge and “suppleness” to make the 
necessary turnaround seems not to be present in today's building industry. There still is 
room to increase the knowledge of flexible buildings. the following questions are answered in 
this study. 
 
 What lessons can be learned from the vacancy in the office market with regard to the 

building assignment of the next 2 to 3 decades? 
 What is flexibility in connection with real estate and to what extend is it likely that a 

flexible use and function of a building helps to prevent vacancy? 
 What obstacles are there for the development of buildings without a defined use and 

function and how can the development of this undefined real estate be encouraged? 
 
Research plan 
In the literature the cause and the perspective of the vacant office buildings is researched. 
Next is examined what flexibility is in connection with real estate and whether in the literature 
and practice there is evidence of the assumption that flexibility helps to prevent vacancy. For 
this an inventory is made of existing flexible buildings and building concepts. Subsequently is 
examined what the obstacles are for the development of undefined buildings and how the 
development of undefined real estate can be encouraged. In order to assess the validity and 
reliability of the given problem and the proposed solution interviews were held with experts. 
the interviewed experts are working at universities and real estate developers and have 
great expertise in the areas of flexible buildings, the reuse of vacant office buildings and 
office vacancy. 
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Results 
There are several causes that led to the current structural vacancy of office buildings. Market 
conditions in the period 1995-2008 resulted in the development of office buildings for a 
market that was not growing in size. In the period 1995-2001 this was caused by optimistic 
forecasts of the demand for office space followed by a sudden fall in demand due to an 
economic crisis. In the period 2002-2008 there already was an oversupply of office space 
but a low interest rate on capital made it attractive for investors to keep developing new 
office buildings. However, the issue of vacant office buildings lies not in the offices that have 
been added since the year 1995. Office buildings are a product of their time. Over time the 
requirements that users, owners and government demand from office buildings change. The 
offices that have been built since the year 1995 are best equipped to meet these 
requirements. In a market that is characterized by oversupply under-performing buildings are 
the first to become vacant. The vacancy therefore mainly exists among the office buildings 
that were built in the period 1970-1995. these buildings are often abandoned for the new 
better performing offices that have been developed in the past 2 decades. Many of the 
structural vacant office building are just relatively functionally obsolete compared to the more 
recently developed office buildings.  
 
The prospect of a new office-use for many of the structural vacant office buildings is small. It 
is expected that a blossoming of the economy, a building freeze or a reduction of office rents 
offers no solution to reduce vacancy rates. There are three options to resolve the vacancy of 
an office building. By renovation an office building can be made suitable for the current 
requirements of office users. Renovation is financially the least painful measure but only 
leads to mutations within the existing office building stock. Demolition is probably the most 
effective method to reduce vacancy rates. However, the demolition of office buildings leads 
to the demolition of capital and therefore does not appeal to owners. Reallocating vacant 
office buildings is currently considered by public and private parties as the most attractive 
option to resolve the vacancy of office buildings. The reasoning is that surpluses in the office 
market can be utilized for shortages in for example the housing market. The feasibility of 
reallocating vacant office buildings is small. In many cases reallocation is financially not 
feasible and the vacant office buildings are often unattractive for alternative uses. It is 
estimated that only 4 to 10% of the total office supply is eligible for reallocation. Many 
(office)buildings in the Netherlands are currently not optimally utilized. From a technical point 
of view a building should be able to function during a period of 40 to 100 years. The current 
vacancy issue might have been smaller if office buildings could have been utilized for 
alternative uses more easily. 
 
The proposal is to make the use and the function of buildings more flexible. Since the 60s a 
lot of research has been done concerning flexible buildings. This has resulted in a wide 
variety of flexibility concepts. In this study an attempt is made to clarify the subject of 
flexibility in relation to buildings. A first distinction has been made between flexibility during 
the design and construction of a building and flexibility during the use of a building. This 
research focuses only on flexibility during the use of a building. The next distinction is made 
by characterizing the flexibility of a building not on the method to achieve flexibility but on the 
basis of the outcome. There are many methods to make a building adaptable but there are 
just 7 outcomes in which flexibility manifests itself. In this research a distinction is made 
between inrichtingsflexibiliteit, indelingsflexibiliteit, verkavelingsflexibiliteit, volumeflexibiliteit, 
polyvalentie, opwaarderingsflexibiliteit and functieneutraliteit. With indelingsflexibiliteit 
(layout-flexibility) the layout, shape and dimension of a space is adapted. The literature 
describes a wide variety of methods to adjust the layout of a building. A clear distinction can 
be made between a defined and an undefined method to the adapt the layout of a building. 
A defined method is to change the position of the internal walls using the available modular 
building system. An undefined method is the demolition of the traditional internal walls and 
the construction of new traditional walls at the desired location. Both methods have the same 
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outcome but manifest a different view on flexibility. This research will further discuss 
flexibility using the distinction between defined and undefined flexibility. 
 
The difference between a defined and an undefined approach to flexibility lies in the control 
that the designer has on the use of a building. The application of a modular building system 
implies that the designer has made predictions about a specific long-term use and sees the 
need to apply a modular building system. This building system is designed to allow for a 
specific adaptable use of the building. When user requirements change the building system 
provides the possibility to reconfigure the building in the most suitable configuration. With a 
defined approach to flexibility the possibilities to reconfigure a building extends as far as the 
designer has programmed. With an undefined approach to flexibility it is not about building 
systems that offer a limited amount of configurations but it is about making design decisions 
to accommodate an undetermined use of a building. The decision to demolish and build a 
new traditional wall is made when the need arises. This adaptation can take place because 
the designer of the building made it possible to remove a wall and change the layout of a 
building. With an undefined approach to flexibility the designer does not have a decisive role 
in the long-term use of a building. The designer delivers a building that as a result of a social 
process between the user and designer can evolve over time.  
 
In the scientific literature there is no evidence for the assumption that flexibility helps to 
prevent vacancy. In this research an attempt is made to make this assumption plausible by 
using examples of existing flexible buildings. Since the 60s the focus of researchers and the 
building industry seems to be on a defined approach to flexibility. The Open Building concept 
of Habraken can be seen as the starting point of this development. Characteristics of the 
Open Building concept such as the division between support and infill and modular building 
systems have since been widely used in the built environment. The IFD concept (industrial, 
flexible and demountable building) seems to indicate the direction of the development of 
flexibility since the 60s. The focus has increasingly been placed on technical detailing and 
the development of complex building systems. Defined flexibility seems to increase the 
functionality of buildings in circumstances in which the needed possibilities to adapt a 
building can be predicted accurately. For example a demand for temporary demountable 
student accommodation has a defined use and a short life span. Therefore the number of 
uncertainties are small and predictions of the adaptable use of the building can be made 
relatively accurately. In this case a defined building system which can serve the predicted 
adaptable use seems to be the best solution. 
 
Many office buildings are designed using a defined approach to flexibility. In many cases the 
taken design decisions mainly serve a (flexible) office use. The commonly applied building 
systems often just result in an adaptable office building but not in an adaptable building. Also 
concerning the shape and size of the floor plan, the placement of staircases and installations 
shafts, fire resistance, the building's exterior and the location the designers objective of 
developing an (adaptable) office building reveals. But the only chance of a new functionality 
for many of the vacant offices probably lies outside the programmed (flexible) office function. 
The defined design of these buildings seems to rule out alternative uses for these buildings. 
In retrospect it would have been wiser to design these office buildings less specific to meet 
an office use and choose locations that are also attractive for alternative uses. With an 
undefined approach to flexibility one keeps an open view on the long-term use of a building. 
Design decisions that define the long-term use of a building too much are avoided. The 
office market shows that in a replacement market qualitative changes in demand must be 
met within the existing building stock. Changes of the function of a building should not be 
seen as unrealistic. The next 2 to 3 decades The Netherlands awaits a building assignment 
and the overall real estate market makes the transition to a replacement market. considering 
the experience gained from the office market it seems sensible to use an undefined 
approach to flexibility in the upcoming building assignment. Buildings such as Dutch canal 
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houses, Georgian terraced houses and Solids show that it is possible to develop buildings 
that can be successfully used for a wide variety of uses. A building with an open layout at an 
attractive location can be enough to house an undefined use. 
 
Technically there seem to be no obstacles to develop buildings without a defined use. 
However, there are several financial and legal obstacles for the development of an 
undefined building. An undefined approach to flexibility seems to be a method to reduce 
uncertainties regarding the long-term functionality of a building. At the same time one 
creates a lot of uncertainties when using an undefined approach to flexibility. An undefined 
building has an indeterminate building use. It is up to the user to assign a building use. As a 
consequence of this the investor, developer, government and surroundings are uncertain 
about the actual use of a building. The developer/investor for instance will have uncertainty 
about the income of rents and the market value. The government cannot conduct an active 
planning policy. And residents in the vicinity of the development are uncertain about who or 
what their new neighbour is going to be. In today's building practice it is about obtaining 
security on financial and legal fields. To get this security real estate developments are based 
on a defined and stable view on the use of the building. This is reflected in the way real 
estate currently is financed and permitted. The yield is calculated on the basis of an 
unchanged use and the government requires exact specifications of the design and use of a 
building. This view on the development of real estate is in conflict with an undefined 
approach to flexibility. The development of the 2 Solids proves that the development of 
undefined buildings is not straightforward and is actually illegal in the present circumstances. 
In order to stimulate the development of undefined buildings the yield should be based on 
the total lifecycle of a building and with a variable use. Governments should focus more on 
stimulating desired developments instead of preventing unwanted developments.  
 
The expert interviews have confirmed that The Netherlands is awaiting a building 
assignment that deviates from the previous one. The office market can, like several other 
market segments, be used as a negative example. According to the experts the buildings 
that are developed in the coming urban building assignment need to be suited for a long and 
variable use. When developing real estate in the coming building assignment one must 
consider the initial (short-term) use of a building and the use in the long term. In the coming 
building assignment an undefined approach to flexibility, possibly in a weakened form, is 
found to be most suitable. According to the experts the urban character an scarcity in the 
coming building assignment makes it probable that existing buildings will be used for a wide 
variety of uses. Solids, the project Adaptief Vermogen en the reallocated ACTA office 
buildings were put forward as examples of existing undefined buildings. The belief is that 
with a certain degree of undefinedness the functionality of  buildings will increase. 
Simultaneously the experts agree that developing undefined buildings is currently no obvious 
option. It is expected there are no parties that want to invest in it, it is prohibited by the 
current laws and regulations and it clashes with the culture in The Netherlands. Measures to 
stimulate the development of undefined buildings is to prove the financial benefits in practise 
and adapt laws and regulations to allow for an undetermined use. The interviews revealed 
no sense of urgency to develop adaptable buildings in the coming building assignment. The 
experts prefer adaptability but it is no necessity. 
 
Conclusions and recommendations 
It is likely that with an undefined approach to flexibility the structural vacancy of (office) 
buildings could have been smaller. The made design choices would have been less defined 
making these buildings more accessible for alternative uses. The office market provides a 
negative example for the coming building assignment. It is therefore likely that an undefined 
approach to flexibility helps to prevent the premature loss of function in the coming building 
assignment. Several examples of undefined buildings seem to support this thesis. 
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The study shows that there is no blueprint for the design of a building with an undefined 
approach to flexibility. The experimental Solids concept is an example of extensive 
undefined flexibility but also a traditional office building in an urban location can 
accommodate an undefined use. The required degree of  undefinedness is dependent on 
the circumstances and is variable. A possible solution is to develop buildings that can 
accommodate an undefined use within a defined ranges of uses that have comparable 
requirements. In this way no major investments need to be done in an unlimited capacity to 
accommodate building uses, but the functionality of a building will be increased. 
 
The development of undefined real estate is because of financial and legal reasons currently 
not an obvious option. In order to increase the chance of finding an investor for the 
development of an undefined building the yield should be determined on the basis of the 
entire lifecycle with an variable use. It is expected that in this way the financial benefits of 
adaptable real estate are better taken into account and that the adaptable design alternative 
gets more chance in the design process. In order to increase the chance of getting a permit 
for the development of an undefined building the laws and regulations need to be adapted to 
allow for an undetermined use. An example is to make zoning plans that ask for thematic 
uses instead of specific uses such as an office or residential use. An example of a thematic 
use is an urban use (all uses that can be expected in an urban area). This way the 
government does not dictate but stimulate the use of land. 
 
A sense of urgency to prevent new structural vacancy in the coming building assignment 
seems not to be present in the real estate sector. It is not expected that in the near future a 
lot of undefined real estate will be developed. Solids, the project Adaptief Vermogen, 
Multispace and the reallocation of the ACTA office building prove that interest in an 
undefined use of property seems to be increasing. Also the recently introduced Crisis en 
Herstelwet seems to indicate that the government is giving more space for the development 
of undefined buildings.  
 
Some recommendations are to increase the knowledge of the coming building assignment 
and to put more emphasis on how structural vacancy can be prevented instead of solved. 
Another recommendation is to study how undefined real estate can be designed, financed 
and permitted.  
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Leeswijzer 
 
 
1. Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft het uit te voeren onderzoek. Hierin wordt de achtergrond van het 
onderzoek besproken en komen doel- en probleemomschrijving aan bod. Tevens wordt 
ingegaan op de hoofdvraag van het onderzoek en de daaruit volgende deelvragen. 
Aansluitend wordt inzicht gegeven in de relevantie van het onderzoek en de 
onderzoeksopzet. 
 
2. De kantorenleegstand 
Dit hoofdstuk gaat eerst in op enkele algemene vormen en oorzaken van leegstand van 
vastgoed. Vervolgens wordt het ontstaan van de kantorenleegstand en het perspectief van 
het structureel leegstaande kantoorvastgoed besproken. Afsluitend wordt uiteengezet welke 
lessen getrokken kunnen worden uit de huidige kantoorleegstand. 
 
3. Verschijningsvormen van flexibiliteit 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de verschillende verschijningvormen van flexibiliteit. Daarnaast 
wordt onderzocht of er in de literatuur bewijzen zijn die het verband tussen flexibiliteit en het 
voorkomen van leegstand aantonen. 
 
4. Verschillende benaderingen van flexibiliteit 
Dit hoofdstuk beschrijft welke benaderingen van flexibiliteit er zijn en verduidelijkt dit met 
enkele voorbeelden van bestaande flexibele gebouwtypen. Van deze flexibele gebouwtypen 
wordt beschreven welke benadering van flexibiliteit is gehanteerd, in welke 
gebouwkenmerken dit zich vertaalt en of deze gebouwen in de praktijk aanpasbaar gebruikt 
worden. Vervolgens wordt uiteengezet waarom een specifieke benadering van flexibiliteit ten 
aanzien van de aanstaande bouwopgave het meest geschikt bevonden wordt. Afsluitend 
wordt een beschrijving gegeven van een gebouw met deze benadering van flexibiliteit.   
 
5. Belemmeringen voor ongedefinieerde flexibiliteit 
Dit hoofdstuk geeft globaal inzicht in belemmeringen die bestaan voor gebouwen met 
ongedefinieerde flexibiliteit. Hierbij wordt gedetailleerd ingegaan op enkele financiële en 
juridische belemmeringen. Hierbij wordt geen volledigheid nagestreefd. Het doel is om met 
behulp van voorbeelden aan te tonen hoe de huidige bestaande visie op het ontwikkelen 
van vastgoed botst met de ontwikkelingen van gebouwen met een ongedefinieerde 
benadering van flexibiliteit. Bij iedere belemmering wordt een mogelijke oplossingsrichting 
beschreven. 
 
6. Interviews met experts 
Om de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten worden interviews 
gehouden met experts. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het doel van de interviews, 
de keuze van de experts en de interviewopzet. Daarna volgen een veldwerkverslag en de 
resultaten. 
 
7. Conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het 
onderzoek.  
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1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft het uit te voeren onderzoek. Hierin wordt de achtergrond van het 
onderzoek besproken en komen doel- en probleemomschrijving aan bod. Tevens wordt 
ingegaan op de hoofdvraag van het onderzoek en de daaruit volgende deelvragen. 
Aansluitend wordt inzicht gegeven in de relevantie van het onderzoek en de 
onderzoeksopzet. 
 
 
1.1 Achtergrond  
De Nederlandse vastgoedopgave gaat gedurende de eerste helft van de 21e eeuw een 
fundamentele verandering doormaken. De verwachting is dat de omvang van de totale vraag 
naar vastgoed de komende 2 à 3 decennia toeneemt. Omstreeks het jaar 2040 gaat de 
omvang van de vraag naar vastgoed stabiliseren vanwege een stabilisering van de 
populatie, beroepsbevolking en aantal huishoudens (cbs.nl; statline.cbs.nl; Brounen, 2006). 
De totale vastgoedmarkt gaat de overgang maken van een uitbreidingsmarkt naar een 
vervangingsmarkt (Brounen & Eichholtz, 2004). Aan de tijd van kwantitatieve groei van de 
Nederlandse gebouwenvoorraad komt binnen afzienbare tijd een einde. De vraag naar 
vastgoed in kwalitatieve zin blijft zich naar verwachting wel ontwikkelen. Vanwege 
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de vergrijzing, ontgroening, flexibilisering van arbeid, 
individualisering en huishoudensverdunning veranderen de wijze waarop men woont, werkt, 
winkelt en leeft (SCP, 2011). Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting invloed op de 
kwalitatieve eisen die gebruikers stellen aan gebouwen. Op termijn lijkt een situatie te 
ontstaan waarin kwalitatieve veranderingen van het gebouwgebruik opgevangen moeten 
worden binnen een gebouwenvoorraad die in omvang niet meer toeneemt.  
 
Lange tijd is de bouwsector een uitbreidingsmarkt gewend geweest en kon de kwalitatieve 
vraag bediend worden door hoofdzakelijk nieuwbouw te plegen. De aanstaande 
bouwopgave lijkt om een andere zienswijze op het ontwikkelen van vastgoed te vragen. De 
kantorenmarkt vormt hier een duidelijk voorbeeld van. De kantorenmarkt loopt voor op de 
overige vastgoedsegmenten en heeft de overgang van een uitbreidingsmarkt naar een 
vervangingsmarkt al gemaakt (EIB, 2010a; van Driel, 2010; Brounen & Eichholtz, 2004). 
Iedereen is bekend met de problematiek in de huidige kantorenmarkt. Er bestaat een 
grootschalige structurele leegstand van kantoorgebouwen die waarschijnlijk niet opgelost 
wordt door een periode van hoogconjunctuur (EIB, 2010a). Ongeveer 50% van het huidige 
leegstaande kantoorvastgoed staat inmiddels meer dan drie jaar onafgebroken leeg. Sloop 
of herbestemming is voor dergelijk “perspectiefloos” vastgoed vrijwel de enige oplossing 
(van der Voordt et al., 2007). Het ontstaan van deze problematiek lijkt direct verband te 
houden met de overgang van een uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt (EIB, 
2010a; Brounen & Eichholtz, 2004). Dit onderzoek gebruikt de kantorenleegstand als 
voorbeeld om structurele leegstand in de aanstaande bouwopgave te voorkomen. Op de 
volgende twee omstandigheden wordt in dit onderzoek de nadruk gelegd. 
 
1. Het toevoegen van kwalitatief beter vastgoed in een vervangingsmarkt leidt tot leegstand.  
De totale voorraad kantoorvastgoed in gebruik is sinds de eeuwwisseling gestabiliseerd 
(EIB, 2010a). Vanwege technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn kwalitatieve 
eisen die gebruikers aan kantoorvastgoed stellen veranderd (CBS, 2012). Om te voldoen 
aan deze kwalitatieve veranderingen van de vraag zijn nieuwe kantoorgebouwen 
toegevoegd aan de bestaande voorraad (van der Voordt & Remoy, 2011). Wanneer in een 
vervangingsmarkt gebouwen wordt toegevoegd zonder daarbij gebouwen te onttrekken 
ontstaat er een overaanbod en dus leegstand (EIB, 2010b). 
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2. Monofunctionaliteit van kantoren maakt hergebruik in een ander functie problematisch.  
De structurele kantoorleegstand is doorgaans geen gevolg van de economische conjunctuur 
of technische veroudering (Harmsen, 2008). Deze leegstand is vaak ontstaan omdat de 
eisen die gebruikers aan vastgoed stellen zijn veranderd (EIB, 2010a). Het bestaande 
kantoorvastgoed is ten opzichte van de toegevoegde nieuwbouw functioneel verouderd en 
raakt vaak permanent in onbruik (Korteweg, 2002).  Hergebruik in een alternatieve functie 
blijkt vanwege de locatie en diverse financiële, (bouw)technische en juridische redenen vaak 
moeilijk haalbaar (Remoy, 2010). Het bestaande leegstaande kantoorvastgoed is volgens 
Remoy (2010) vanwege het monofunctionele karakter in veel gevallen ongeschikt om 
aangepast te worden aan een alternatief functiegebruik (van der Voordt & Remoy, 2011).  
 
De komende 2 à 3 decennia is er nog ruimte om vastgoed toe te voegen aan de totale 
Nederlandse gebouwenvoorraad. De kantorenmarkt toont aan hoe in een vervangingsmarkt 
de bouwopgave niet ingevuld moet worden. Om structurele leegstand in de aanstaande 
bouwopgave te voorkomen lijkt de nadruk meer gelegd te moeten worden op ombouw en 
hergebruik van vastgoed (Santé, 2011). Het vastgoed dat toe wordt gevoegd moet in staat 
zijn om in een vervangingsmarkt de veranderende kwalitatieve vraag naar vastgoed te 
kunnen blijven bedienen. Dit onderzoek stelt dat door het gebruik en de functie van 
vastgoed te flexibiliseren gebouwen meer gebruiksmogelijkheden hebben en structurele 
leegstand kan worden voorkomen. Om een indruk te geven van een bouwconcept waarbij 
het gebruik en de functie flexibel is wordt onderstaand een voorbeeld gegeven. Dit Solids 
concept is ontwikkeld door woningcorporatie Stadgenoot. Inmiddels zijn er twee Solids 
gerealiseerd in Amsterdam. 
 
 
Het Solids concept 
Vastgoed volgens het Solids concept omvat een gebouw met een vrij indeelbare plattegrond 
dat op cascobasis gehuurd kan worden voor verschillende doeleinden. De huurders kunnen 
zelf bepalen hoeveel m² ze voor welk gebruik, op welke locatie en voor welke prijs willen 
huren. Alle functies zijn mogelijk zolang er maar geen sprake is van overlast voor de 
medegebruikers. De toewijzing en daadwerkelijke indeling wordt gemaakt met behulp van 
een computerprogramma. De gebruikersscheidende wanden worden door de ontwikkelaar 
geplaatst. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inbouw. Dit betekent 
verantwoordelijkheid voor alles tot de aansluiting aan de leidingschacht. Volgens de 
ontwikkelaar zijn de Solids gebouwd zonder marktonderzoek want een Solid vervult immers 
ten allen tijde de actuele behoefte van de markt. 
 
De Ontwikkelaar heeft zich, zoals te lezen is in het visiedocument “met andere ogen” 
(Bijdendijk, 2006), laten inspireren door de wijze waarop krakers gebruik maken van hun 
gebouwen. Met behulp van verschuifbare wanden zijn zij in staat het gebruik van hun 
gebouwen constant aan te passen aan de op dat moment geldende behoeften variërend in 
woon- werk- en horecafuncties. Een andere inspiratiebron werd gevonden in de 
aanpasbaarheid van de oude stedelijke bebouwing zoals de grachtenpanden in Amsterdam. 
Inmiddels 400 jaar later heeft dit type vastgoed meerdere functies gehuisvest en lijkt hun 
levensduur nog ver te reiken. Binnen het Solids concept is getracht beide principes samen te 
voegen tot een gebouw waarbij zowel het functiegebruik als de indeelbaarheid zo flexibel 
mogelijk is. Hierdoor ontstaat een maximale toekomstwaarde voor het gebouw en optimale 
vrijheid voor de gebruiker. 
 
Zoals eerder beschreven moet een Solid in staat zijn om meerdere functies te kunnen 
herbergen. Daarnaast is het belangrijk dat het gebouw gedurende 200 jaar rendabel blijft. 
Kort gezegd komt dit neer op indelingsvrijheid, overmaat en gebruik van hoogwaardige 
(duurzame) materialen. Grofweg zijn de specificaties als volgt: 
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Figuur 1.1: Solids 11 in Amsterdam West 

 ruim, vrij oppervlak zonder obstakels en vrije hoogte, voortdurend vrij indeelbaar; 
 grote overspanningen; 
 verhoudingsgewijs groot draagvermogen; 
 verticale lasten afdragen via kolommen; 
 permanente (dragende) gevel; 
 relatief veel verticale ontsluitingen voor mensen, pijpen, leidingen en kabels; 
 voldoet aan de bouwbesluit eisen voor optimaal/maximaal gebruik. 
 
Het gebouw op zich is niet innovatief of 
baanbrekend. Veel van de bovengenoemde 
kenmerken zijn al vele malen beproefd en 
besproken bij het flexibel en aanpasbaar bouwen. 
Volgens de Britse architect was hij bij dit 
“programmatic indeterminate” gebouw slechts 
benodigd bij het ontwerpen van de buitengevel. De 
vernieuwing bij dit project ligt dan ook niet bij de 
techniek achter het gebouw zelf maar hoe dit 
gebouw gebruikt kan worden en ontwikkeld is. Een 
gebruik waarbij de gebruiker meer vrijheid en 
betrokkenheid heeft, een gebouw dat de actuele 
ruimtevraag kan bedienen en een ontwikkelproces 
waarbij buiten de huidige wet en regelgeving getreden moest/mocht worden en meer ruimte 
is gemaakt voor ontwikkelingen vanuit de markt. Niet reguleren maar stimuleren is volgende 
de ontwikkelaar het devies. Dit onderzoek stelt dat dergelijk onorthodox en liberaal  
vastgoed beter weerstand kan bieden tegen structurele  leegstand. 

 
 

1.2 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het 
permanent in onbruik raken van vastgoed ten gevolge van functionele veroudering. Het 
accent ligt hierbij op het voorkomen van dergelijke leegstand in de Nederlandse 
bouwopgave van de komende 2 à 3 decennia. De huidige structurele leegstand van 
kantoorvastgoed wordt binnen dit onderzoek als voorbeeld gebruikt. De omstandigheden in 
dit vastgoedsegment lijken aan te tonen hoe in een vervangingsmarkt een bouwopgave niet 
ingevuld moet worden. Allereerst wordt de leegstandsproblematiek in de huidige 
kantorenmarkt bestudeerd. De verwachting is dat deze studie leidt tot inzichten die kunnen 
bijdragen om vergelijkbare omstandigheden in de aanstaande bouwopgave te voorkomen. 
Het tweede deel van dit onderzoek gaat in op de veronderstelling dat door het gebruik en de 
functie van gebouwen te flexibiliseren structurele leegstand kan worden voorkomen. 
Allereerst wordt een studie verricht naar flexibiliteit van vastgoed en wordt een inventarisatie 
gedaan van de mogelijkheden om gebruik en functie van gebouwen te flexibiliseren. De 
verwachting is dat deze studie inzicht geeft in welke vorm van flexibiliteit kansrijk is voor de 
aanstaande bouwopgave. Aansluitend wordt de haalbaarheid van het voorstel dat hier uit 
voortkomt getoetst. 
 
 
1.3 Probleemomschrijving 
In de vastgoedsector is men lange tijd gewend geweest om te ontwikkelen voor een 
groeimarkt en hoofdzakelijk nieuwbouw te plegen om aan de  kwalitatieve vraag  naar 
vastgoed te voldoen. De veranderende vastgoedopgave lijkt om een andere zienswijze te 
vragen op het ontwikkelen van vastgoed. Het gevoel van urgentie, de vereiste kennis en 
“soepelheid” om de benodigde omslag te maken is in de vastgoedsector lang niet altijd 
aanwezig. De wijze waarop men momenteel de grootschalige structurele leegstand van 
kantoorvastgoed aanpakt lijkt hiervoor illustratief. De nadruk ligt hierbij voornamelijk op het 
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oplossen van de bestaande leegstandsproblematiek. Subsidies worden gegeven voor het 
transformeren van leegstaande kantoorpanden en het sloopfonds moet het interessanter 
maken om kantoorvastgoed aan de voorraad te onttrekken (Convenant aanpak leegstand 
kantoren, 2012; van Eerd, 2011). Maar het probleem van het permanent in onbruik raken 
van (kantoor)vastgoed ten gevolge van functionele veroudering wordt ogenschijnlijk niet 
aangepakt. Terwijl het juist belangrijk is om te onderzoeken waarom dergelijke leegstand 
heeft kunnen ontstaan en hoe het in de aanstaande bouwopgave wellicht voorkomen kan 
worden. Het gestelde probleem is als volgt samen te vatten: 
 

Het permanent in onbruik raken van vastgoed ten gevolge van functionele veroudering 
moet in de kern worden aangepakt. Het flexibiliseren van gebruik en functie van vastgoed 
lijkt bij te dragen aan het voorkomen van structurele leegstand. Er is nog ruimte om de 
kennis betreffende het flexibiliseren van gebruik en functie  van vastgoed aan te vullen. 
De mogelijkheden om gebruik en functie van vastgoed te flexibiliseren dienen 
geïnventariseerd  te worden.  
 
 

1.4 Onderzoeksvragen  
1.4.1  De hoofdvraag 
Op basis van de voorgaande probleemomschrijving is de volgende hoofdvraag 
geformuleerd:  
 

In hoeverre helpt het flexibiliseren van gebruik en functie van vastgoed om structurele 
leegstand te voorkomen, en hoe kunnen het gebruik en de functie van vastgoed flexibeler 
gemaakt worden?  

 
1.4.2  De Deelvragen 
Onderstaande deelvragen zijn opgesteld om antwoord te krijgen op de bovenstaande 
hoofdvraag: 
 
Deel A: Probleemidentificatie en Oplossingsrichting. 
1 Hoe is de huidige structurele leegstand van kantoorvastgoed ontstaan en wat is het 

toekomstperspectief van dit vastgoed? 
2 Wat is flexibel vastgoed en in hoeverre bestaat er een verband tussen flexibel vastgoed 

en het voorkomen van structurele leegstand ten gevolge van functionele veroudering 
zoals in de kantorenmarkt? 
 

Deel B: Flexibiliseren van gebruik en functie van vastgoed. 
3 Wat is flexibiliseren van het gebruik en de functie van vastgoed? 
4 Welke mogelijkheden zijn er om het gebruik en de functie van vastgoed te flexibiliseren? 
5 Welke vastgoedobjecten corresponderen met de geïdentificeerde mogelijkheden en 

waarom?  
6 Wat zijn de kenmerken van deze vastgoedobjecten? 
7 In hoeverre onderbouwt of maakt dit vastgoed het vermoeden aannemelijk dat het 

flexibiliseren van het gebruik en de functie van vastgoed structurele leegstand ten 
gevolge van functionele veroudering helpt te voorkomen? 

 
Deel C: Aanbevelingen met het oog op de aanstaande bouwopgave. 
8 Welke belemmeringen bestaan er voor de ontwikkeling van vastgoed waarvan het 

gebruik en de functie flexibel zijn? 
9 Welke verschuivingen moeten plaatsvinden om de ontwikkeling van vastgoed waarvan 

het gebruik en de functie flexibel zijn gangbaar te maken in de aanstaande bouwopgave? 
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1.5 Relevantie 
1.5.1 De maatschappelijke relevantie 
Via een maatschappelijk relevant onderzoek wordt informatie verzameld die men verwacht 
te kunnen benutten bij de oplossing van een praktisch probleem. Het doel bij een dergelijk 
onderzoek is een problematische situatie in de praktijk te veranderen naar een meer 
gewenste situatie (Baarda & de Goede, 2006). 
 
De waarde van het totale Nederlandse vastgoed wordt grofweg geschat op 2000 miljard 
euro. Het op peil houden van de kwaliteit en waarde van dit vastgoed vertegenwoordigt 
vanzelfsprekend een enorm belang. De Nederlandse vastgoedopgave gaat naar 
verwachting in de eerste helft van de 21e eeuw fundamenteel veranderen. Dit onderzoek 
stelt dat niet (tijdig) inspelen op deze verandering kan leiden tot een verdere toename van 
structurele leegstand in de Nederlandse gebouwenvoorraad. Door middel van het 
flexibiliseren van gebruik en functie van vastgoed meent dit onderzoek bij te dragen aan het 
voorkomen van structurele leegstand van vastgoed ten gevolge van functionele veroudering. 
De maatschappelijke relevantie ligt in het leveren van een bijdrage om deze specifieke 
leegstand te voorkomen. 
 
1.5.2 De wetenschappelijke relevantie 
Bij een wetenschappelijk relevant onderzoek wordt als doel gesteld om wetenschappelijke 
kennis over een bepaald onderwerp te vergroten (Baarda & de Goede, 2006). Hierbij gaat 
het onder andere om het opdoen en genereren van kennis over processen. Het onderzoek 
heeft als doel de volgende wetenschappelijke bijdrage te leveren. 
 
Veel structureel leegstaand kantoorvastgoed voldoet in zijn originele functiegebruik vaak niet 
meer en is moeilijk aan te passen voor een alternatief functiegebruik. Daarnaast lijkt de 
groei- en uitbreidingsmarkt die de  Nederlands vastgoedsector de afgelopen decennia 
gekend heeft op termijn te verdwijnen. De nieuwe omstandigheden verlangen ogenschijnlijk 
andere eigenschappen van vastgoed. Zijn de huidige processen die toegespitst zijn op 
groei, uitbreiding en toevoegen nog wel geschikt om te voldoen aan een vastgoedopgave 
die lijkt te transformeren naar hergebruik en ombouw van vastgoed? Welke specifieke 
kenmerken herbergt het huidige structureel leegstaande kantoorvastgoed en welk 
(ontwikkel)proces is er aan voorafgegaan? Hoe zouden vastgoedontwikkelingsprocessen 
moeten worden aangepast om de gevolgen hiervan beter te ondervangen en beter aan te 
sluiten op de veranderende vastgoedopgave? En waarom moet dat zo? De 
wetenschappelijke relevantie ligt in het opdoen van kennis over de processen die geleid 
hebben tot de huidige structurele leegstand van kantoorvastgoed en het genereren van 
kennis over processen om dergelijke leegstand te voorkomen. 
 
 
1.6 Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek komt tot stand met behulp van literatuurstudie, het houden van interview(s) en 
inventariseren van flexibiliteitsconcepten. Het totale onderzoek is zoals beschreven in 
paragraaf 1.4 opgedeeld in 3 delen. Deze drie delen worden onderstaand besproken. Figuur 
1.2 biedt een grafische weergave van het onderzoek.  
 
In Deel A wordt met behulp van literatuurstudie het ontstaan en het perspectief van het 
structureel leegstaande kantoorvastgoed onderzocht. Daarnaast wordt met behulp van 
literatuurstudie onderzocht in hoeverre flexibiliteit een middel is om leegstand zoals in de 
kantorenmarkt in de aanstaande bouwopgave te voorkomen. Bronnen die hierbij worden 
geraadpleegd zijn wetenschappelijk onderzoeken, artikelen in vakliteratuur en statistische 
gegevens. In Deel B wordt met behulp van literatuurstudie inzicht gegeven in het begrip 
flexibiliteit van vastgoed en wordt onderzocht of er wetenschappelijke bewijzen bestaan voor 
het verband tussen flexibiliteit en het voorkomen van leegstand. Bronnen die hierbij worden 
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Figuur 1.2: Grafische weergave van het onderzoek 

geraadpleegd zijn wetenschappelijk onderzoeken en  artikelen in vakliteratuur. Vervolgens 
wordt met behulp van deskresearch een inventarisatie gemaakt van flexibele gebouwtypen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van  internet(forums), kranten en (wetenschappelijke) 
tijdschriften. In Deel C wordt met behulp van literatuurstudie onderzocht welke 
belemmeringen er bestaan voor de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed en welke 
maatregelen genomen moeten worden om deze te overkomen. Bronnen die hierbij worden 
geraadpleegd zijn wetenschappelijk onderzoeken en artikelen in vakliteratuur. Om de 
validiteit en betrouwbaarheid van het gestelde probleem en de voorgestelde oplossing te 
toetsen zijn interviews gehouden met experts. De interview hebben als doel mogelijke 
ontbrekende informatie aan te vullen. 
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2 De kantorenleegstand  
Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van structurele 
leegstand. Het accent ligt hierbij op het voorkomen van dergelijke leegstand in de 
Nederlandse bouwopgave van de komende 2 à 3 decennia. De verwachting is dat de 
overgang naar een vervangingsmarkt in de aanstaande bouwopgave een grote rol gaat 
spelen. De kantorenmarkt heeft de overgang naar een vervangingsmarkt al gemaakt en 
wordt sindsdien gekenmerkt door een grootschalige leegstand. De kantorenleegstand wordt 
in dit onderzoek daarom gebruikt als voorbeeld. Om het onderzoek hanteerbaar te houden 
wordt specifiek gericht op de structurele kantorenleegstand vanwege functionele 
veroudering. Dit hoofdstuk gaat eerst in op enkele algemene vormen en oorzaken van 
leegstand van vastgoed. Vervolgens wordt het ontstaan van de kantorenleegstand en het 
perspectief van het structureel leegstaande kantoorvastgoed besproken. Afsluitend wordt 
uiteengezet welke lessen getrokken kunnen worden uit de huidige kantoorleegstand. 
 
2.1 leegstand van vastgoed in het algemeen 
De waarde van een willekeurig product volgt uit onderhandelingen tussen de vrager en 
aanbieder. In een gezonde markt staat de toegekende waarde in verhouding met de kwaliteit 
van het product. Wanneer er sprake is van onbalans tussen vraag en aanbod kan dit 
gevolgen hebben voor de waarde. Een grote vraag en een laag aanbod leidt tot een hoge 
waardering en andersom. Doorgaans gaat dit principe van marktwerking op voor alle 
(commerciële) marktsegmenten en de vastgoedmarkt vormt hierop geen uitzondering. In de 
Nederlandse vastgoedmarkt lijkt in diverse vastgoedsegmenten sprake van onbalans tussen 
vraag en aanbod. Deze onbalans slaat in beide richtingen uit. In de woningmarkt is 
bijvoorbeeld sprake van een grote vraag en een klein aanbod. In de kantorenmarkt is van 
het tegenovergestelde sprake. Doorgaans is de markt in staat om een onbalans te 
herstellen. Wanneer deze onbalans structureel is kan dit problematische gevolgen hebben. 
Het aanbod van een bepaald type vastgoed kan bijvoorbeeld zo groot zijn geworden dat 
gebouwen soms permanent in onbruik raken. Het potentieel van doorgaans goed bruikbaar 
vastgoed lijkt in dit geval vaak niet optimaal benut te worden. Van een dergelijke situatie is 
momenteel op een grote schaal sprake in de Nederlandse kantorenmarkt. Alvorens hier 
verder op in te gaan worden eerst de meest voorkomende vormen en oorzaken van 
leegstand van vastgoed in het algemeen besproken. Veel van deze begrippen komen in het 
vervolg van dit verslag terug. 
 
2.1.1 Enkele algemene vormen en oorzaken van leegstand 
Leegstand heeft in een vastgoedmarkt een tweeledig karakter. Enerzijds is leegstand 
benodigd voor een gezonde marktsituatie. Anderzijds kan leegstand ook zorgen voor 
economische en maatschappelijke problemen (Harmsen, 2008). Het is daarom belangrijk 
om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van leegstand. De literatuur maakt 
onderscheid tussen een verscheidenheid aan vormen van leegstand. Enkele beschreven 
vormen van leegstand zijn: aanvangsleegstand, frictieleegstand, conjuncturele leegstand, 
structurele leegstand, tijdelijke leegstand, voorziene leegstand, gedeeltelijke leegstand, 
opzettelijke leegstand, leegstand door overmacht, maatschappelijke leegstand, 
gevoelsmatige leegstand, milieutechnische leegstand, juridische leegstand en planologische 
leegstand (Korteweg, 2002; Remoy, 2010; Harmsen, 2008; van Gool et al., 2007). Van deze 
vormen van leegstand worden de volgende het meeste gebruikt. 
 
 Aanvangsleegstand: Dit is leegstand die direct ontstaat na oplevering; 
 Frictieleegstand: Dit is leegstand van maximaal 1 jaar die voorkomt na een mutatie; 
 Structurele leegstand: Dit is leegstand gedurende een onafgebroken periode van 3+ jaar. 
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Naast verschillende verschijningsvormen kan leegstand van vastgoed ook diverse oorzaken 
hebben. Deze oorzaken kunnen volgens Harmsen (2008) zowel van economische, 
functionele sociale, culturele en technische aard zijn. Enkele belangrijke oorzaken zijn de 
volgende: 
 
 De conjunctuur: De economische conjunctuur heeft een grote invloed op de omvang van 

de leegstand van vastgoed. In perioden van laagconjunctuur neemt de vraag naar 
vastgoed af  waardoor leegstand toeneemt. In perioden van hoogconjunctuur werkt dit 
mechanisme omgekeerd. Schommelingen tussen laag- en hoogconjunctuur zijn een 
terugkerend fenomeen dus ook schommelingen in de omvang van de leegstand. 
Conjuncturele leegstand is doorgaans van tijdelijke aard. Maar hoe langer een gebouw 
leegstaat hoe groter de kans is op structurele leegstand; 

 Technische veroudering: De verschillende bouwdelen van een gebouw zijn onderhevig 
aan materiële slijtage en veroudering. Deze slijtage en/of veroudering kan onder andere 
tot uiting komen in de draagconstructie, installaties en energietechniek. Deze technische 
veroudering kan leiden tot leegstand; 

 Functionele veroudering: Vanwege veranderende wensen en eisen van gebruikers van 
vastgoed veranderen ook de prestaties die gebruikers van vastgoed verlangen. Deze 
functionele veroudering kan leiden tot leegstand; 

 Sociaal-culturele ontwikkelingen: Vanwege sociaal-culturele ontwikkelingen en wet- en 
regelgeving kan vastgoed zijn functie verliezen. Vastgoed zoals bijvoorbeeld een 
watertoren heeft in de huidige samenleving zijn oorspronkelijke functie verloren. Diverse 
ontwikkelingen zoals een monumentale status, milieueisen en bouwregelgeving kunnen 
daarnaast een alternatief gebruik bemoeilijken. Dergelijke ontwikkelingen kunnen leiden 
tot leegstand. 

 
 
2.2 De structurele kantorenleegstand 
Dit onderzoek richt zich specifiek op het voorkomen van structurele leegstand vanwege 
functionele veroudering. Deze vorm van leegstand komt veel voor in de huidige 
kantorenmarkt. De kantorensector vervult een grote rol in Nederland. In het jaar 2012 telt 
Nederland ruim 9,2 miljoen arbeidsplaatsen (statline.cbs.nl). Bijna 2,3 miljoen van deze 
arbeidsplaatsen worden vervuld in een kantoorgebouw (DTZ, 2013). Om deze 
arbeidsplaatsen te huisvesten is in Nederland ruim 49 miljoen m² kantoorruimte beschikbaar. 
Sinds het jaar 1995 is ongeveer 16 miljoen m² kantoorruimte aan de voorraad toegevoegd 
(EIB, 2010b). Ruim 7 miljoen vierkante meter van de totale voorraad staat momenteel leeg. 
Dit komt neer op een leegstand van 14.6%. In een gezonde kantorenmarkt wordt uitgegaan 
van een frictieleegstand van 4 à 5% (EIB, 2010b). Dit betekent dat er momenteel een 
aanbodoverschot is van ongeveer 4,9 miljoen vierkante meter (EIB, 2010a). Een groot 
gedeelte van het huidige kantooraanbod vindt waarschijnlijk geen huurder meer en loopt 
grote kans om structureel leeg te komen staan. De voorraad kantoorvastgoed is in de 
periode 1995 tot heden substantieel toegenomen en overlapt grotendeels de periode waarin 
de kantorenmarkt is overgegaan naar een vervangingsmarkt. Waarom gedurende ruim twee 
decennia op zo’n grote schaal vastgoed is toegevoegd aan de totale voorraad is toe te 
schrijven aan de volgende oorzaken: 
 
 Marktomstandigheden;  
 Veranderende eisen die gesteld worden aan kantoren; 
 Bestaand kantoorvastgoed levert niet meer de gewenste prestaties. 

 
In de volgende subparagrafen worden deze oorzaken verder uitgelegd. 
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Figuur 2.1: Het 4 kwadrantenmodel  
(van Gool et al., 2007). 

2.2.1 Marktomstandigheden 
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de marktomstandigheden die hebben geleid tot de 
huidige onbalans tussen vraag en aanbod in de kantorenmarkt. Een goed hulpmiddel 
hiervoor is het vier kwadranten model van Wheaton en DiPasquale (van Gool et al., 2007). 
Zie Figuur 2.1. Dit model vangt de 4 verschillende deelmarkten van de kantorenmarkt samen 
en geeft een beeld van de marktwerking en aanwezige aanpassingsmechanismen. Het 
model is opgebouwd uit vier afzonderlijke kwadranten die onderling verband houden en 
zorgen voor schommelingen in huur, prijzen, vraag en aanbod (van Gool et al., 2007). De 4 
kwadranten of deelmarkten worden eerst afzonderlijk besproken: 
 
 Kwadrant 1: Dit kwadrant beschrijft de vraag naar kantoorruimte en wordt de 

gebruikersmarkt genoemd. De twee assen beschrijven de huurprijs en de totale vraag 
naar ruimte per m². De hellende lijn (vraagcurve) geeft aan dat bij stijging van de huren 
de kwantitatieve vraag naar kantoorruimte afneemt. De totale vraag naar kantoorruimte is 
een afgeleide van de huurprijs; 

 Kwadrant 2: Dit kwadrant beschrijft de prijs van kantoorvastgoed en wordt de 
beleggingsmarkt genoemd. De twee assen beschrijven de huurprijs en de 
beleggingswaarde (prijs) van het vermogensobject kantoorvastgoed. De hellende lijn 
beschrijft dat bij een stijging van de huur(inkomsten) de beleggingswaarde van onroerend 
goed toeneemt. De verhouding tussen deze twee grootheden vertaalt zich in de 
hellingsgraad van de lijn en kan gezien worden als de kapitalisatievoet. De 
kapitalisatievoet is een afgeleide van de rendementseisen van beleggers. Deze 
verhouding is niet constant en staat in een positieve relatie tot de kapitaalmarktrente. 
Lage rente op de kapitaalmarkt leidt tot lagere rendementeisen van beleggers waardoor 
de helling van de lijn afvlakt en vice versa; 

 Kwadrant 3: Dit kwadrant beschrijft de nieuwbouwproductie van kantoorvastgoed en 
wordt de nieuwbouwmarkt genoemd. De twee assen beschrijven het prijspeil van 
kantoorvastgoed op de onroerendgoedmarkt en de totale bouwproductie in m². De vraag 
naar nieuw kantoorvastgoed wordt bepaald door beleggers/investeerders. Hierbij neemt 
de bouwproductie toe naarmate de prijzen stijgen.  De hellende lijn begint niet in de 
oorsprong maar op het prijsniveau van de minimale (bouw)kostprijs van kantoorvastgoed. 
Hoe hoger het prijspeil van kantoorvastgoed op de onroerendgoedmarkt hoe groter de 
opslag op de minimale (bouw)kostprijs; 

 Kwadrant 4: Dit kwadrant beschrijft de bouwproductie gekoppeld aan het totale aanbod 
m² kantoorruimte. De twee assen beschrijven de bouwproductie in m² en het totale 
aanbod van kantoorvastgoed in m². Hoe groter de bouwproductie hoe groter het totale 
aanbod m² kantoorvastgoed. De hellende lijn beschrijft de verandering van de voorraad in 
een bepaalde periode. Deze lijn is een functie van de mate van nieuwbouw en 
onttrekking van vastgoed. Hiervoor geldt hoe verticaler de lijn hoe hoger de mate van 
nieuwbouw of renovatie benodigd is om de kwaliteit van de voorraad in stand te houden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouwproductie (m²) 

Totale aanbod (m
²) 

Prijs (€) 

2: Beleggingsmarkt 1: Gebruikersmarkt 

3: Nieuwbouwmarkt 4: Voorraad 

Huur (€) 
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Omstreeks de eeuwwisseling heeft de kantorenmarkt de overgang gemaakt van een 
uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt (van Driel, 2010; Brounen & Eichholtz, 2004). 
Sinds deze periode neemt de vraag naar kantoorvastgoed niet meer toe. De omvang van 
het aanbod van kantoorvastgoed nam gedurende deze periode wel toe (DTZ, 2013; EIB, 
2010a). Zodoende is er een structureel overaanbod van kantoorvastgoed ontstaan. De 
marktomstandigheden die hebben geleid tot het overaanbod is volgens het Economische 
Instituut voor de Bouw [EIB] (2010a) in 2 figuren uit te leggen. 
 
Figuur 2.2 laat zien hoe in de periode 1995-2001 
een gedeelte van de onbalans heeft kunnen 
ontstaan. In de tweede helft van de jaren '90 is er 
sprake van een sterke toename van de vraag 
naar kantoorvastgoed. De vraagcurve in Figuur 
2.2 schuift vanwege deze toename naar rechts (a 
naar b). In Figuur 2.2 worden de volgende 
marktontwikkelingen weergegeven: (1) vanwege 
de toegenomen vraag gaan de huren stijgen; (2) 
de beleggingswaarde van vastgoed neemt toe 
waardoor ook de stimulans om te gaan bouwen 
toeneemt (3) en er een overaanbod ontstaat. De 
kantorenmarkt reageert vanwege bepaalde 
karakteristieken vertraagd op een toename van 
de vraag. Vastgoed kent een lange 
voorbereidings- en bouwtijd (van Gool et al. 
2007). Het aanbod van vastgoed loopt vaak 
achter op de vraag. Gebouwen worden daarom 
mogelijk pas opgeleverd op het moment dat de 
conjunctuur weer is omgeslagen. In dit geval was 
de omslag de internetzeepbel die resulteerde in 
een economische crisis die duurde van 1997 tot 
2000. Op het moment dat nieuwe gebouwen 
werden opgeleverd was de vraag inmiddels 
afgenomen en bestond er een overaanbod. In de 
periode 1995-2001 lijkt het aanbodoverschot 
hoofdzakelijk ingegeven te zijn door dit 
mechanisme. 
 
Ondanks het aanbodoverschot dat in de periode 
1995-2001 is ontstaan is het toevoegen van 
kantoorvastgoed aan de totale voorraad 
doorgegaan. Vanwege de crisis van 1997-2000 is 
door overheden besloten om het monetair beleid 
te verruimen (EIB, 2010a). De kapitaalmarktrente 
en dus de kosten voor kapitaal gingen omlaag. 
Hierdoor gingen rendementseisen omlaag en 
werd het aantrekkelijker om te investeren in 
bijvoorbeeld vastgoed. Figuur 2.3 beschrijft de 
ontwikkelingen die de kantorenmarkt in de periode 2002-2008 globaal kenmerkt: (1) de 
kapitalisatievoet gaat omlaag; (2) de beleggingsprijs van vastgoed gaat omhoog; (3) de 
bouwproductie neemt toe en (4) de huren komen onder neerwaartse druk te staan. De 
dalende huurprijzen die het model voorziet hebben in deze periode echter niet geleid tot een 
afnemende bouwproductie.  
 
 

Figuur 2.3: Hogere beleggingsvraag en 
een lagere gebruikersvraag (EIB, 2010a). 
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Figuur 2.2: Toegenomen vraag (EIB, 2010a). 
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De totale kostprijs van een kantoorgebouw wordt bepaald door de stichtingskosten en de 
grondprijs bij elkaar op te tellen. De ontwikkeling van een kantoorgebouw is financieel 
haalbaar wanneer de beleggingswaarde de kostprijs evenaart of overstijgt. De grondprijs is 
doorgaans samengesteld  uit directe en indirecte kosten. Onder de directe kosten vallen 
kosten die gemaakt moeten worden om de grond bouwrijp en geschikt te maken voor 
exploitatie. De indirecte kosten vormen een vergoeding voor eventuele (negatieve) effecten 
die gepaard gaan met de vastgoedontwikkeling. Het bepalen van de indirecte kosten is 
doorgaans moeilijk. Om deze reden wordt de grondprijs daarom vaak residueel bepaald. Het 
residu van de beleggingswaarde minus de stichtingskosten is de grondprijs. In de praktijk 
wordt dit bedrag verdeeld onder de belanghebbenden en gaat niet volledig gaat naar de 
grondeigenaar (EIB, 2010a). In dit laatste ligt een verklaring dat ondanks de dalende 
huurprijzen men is blijven doorgaan met de ontwikkeling van nieuwe kantoorgebouwen. 
 
Volgens het 4 kwadrantenmodel leidt het toenemen van het aanbod van kantoorvastgoed tot 
lagere huurprijzen en een lagere beleggingswaarde. Normaal gesproken zou deze 
ontwikkeling leiden tot een afname van de bouwproductie. Maar wanneer de stijging van de 
beleggingswaarde volledig in uitdrukking wordt gebracht in een stijging van de (indirecte) 
grondkosten blijft het 4 kwadrantenmodel onveranderd en kan men blijven doorgaan met 
ontwikkelen. Het is voor partijen zoals de grondeigenaren, beleggers, bouwers, 
ontwikkelaars en huurders daarom van belang dat de grondwaarde toeneemt en de 
beleggingswaarde hoog blijft. Op deze wijze kunnen nieuwe kantoorgebouwen ontwikkeld 
blijven worden en kunnen alle deelnemers blijven profiteren van de nieuwbouw. Binnen dit 
mechanisme waren aanvankelijke alleen maar tevreden partijen. De ontwikkelaars, bouwers 
en grondeigenaar konden blijven ontwikkelen en dus inkomsten blijven genereren. En de 
huurders profiteerden van nieuwe kantoorgebouwen en kregen incentives zoals huurkorting 
en verhuisvergoedingen om de te hoge huurprijs te compenseren (EIB, 2010a).  
 
In de periode 1995-2001 lijkt het overaanbod voornamelijk te zijn ontstaan vanwege te 
optimistische aannames betreffende de toename van de vraag naar kantoorruimte. In de 
periode 2002-2008 bestond er al een overaanbod van kantoorvastgoed. Desondanks is men 
collectief door blijven gaan met het toevoegen van nieuwe kantoorgebouwen. 
Ontwikkelingen uit deze periode lijken speculatief van aard te zijn en gericht op (financieel) 
gewin op de korte termijn. 
 
2.2.2 Veranderende eisen die gesteld worden aan kantoren 
Kantoorgebouwen zijn een product van hun tijd en zijn de afgelopen decennia veel 
veranderd (Hunnes Blakstad, 2001). Door de tijd veranderen eisen die gebruikers, eigenaren 
en de overheid stellen aan kantoorgebouwen en veranderen dus ook de kenmerken van 
kantoorvastgoed. Een onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [RCE] 
(2013) beschrijft de evolutie van het kantoorgebouw sinds het jaar 1945. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat er in ieder decennium een onderscheidende visie op het 
kantoorgebouw bestaat. Omstreeks het jaar 1950 was het kantoorgebouw een statig 
“werkpaleis”. Rond het jaar 1960 bestond het beeld van grote moderne en 
gestandaardiseerde cellenkantoorgebouwen van glas, staal en beton. Deze zakelijke en 
hiërarchische kantoren werden omstreeks het jaar 1970 opgevolgd door kantoorgebouwen 
met kantoortuinen waarin juist op een democratische wijze samengewerkt kon worden. 
Omstreek het jaar 1980 deed het huurkantoor zijn intrede en werd het kantoorgebouw een 
gestandaardiseerd, neutraal en economischer ontworpen beleggingsobject. In het decennia 
daarna sprak men van smart buildings die ingericht waren op de komst van computers en 
waren uitgerust met geavanceerde klimaatinstallaties. Sinds het jaar 2000 bestaat het beeld 
van het “flexibele en virtuele kantoor” dat specifiek is ingericht op Het Nieuwe Werken 
[HNW]. Er zijn diverse ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de evolutie van 
kantoorvastgoed. Aan de hand van enkele bepalende gebouwkenmerken worden de 
belangrijkste ontwikkelingen besproken (RCE, 2013; Hunnes Blakstad, 2001). 
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 De locatie: Ontwikkelingen in de mobiliteit van de gebruikers en bezoekers van 
kantoorgebouwen hebben een grote invloed op de vestigingsplaats van kantoren. In de 
jaren '50 was het autobezit nog beperkt. Mensen kwamen lopend, op de fiets of met het 
openbaar vervoer naar hun werk. Kantoorgebouwen uit deze periode zijn daarom vaak 
gevestigd in binnensteden. Vanaf de jaren '60 neemt het autobezit toe en ontstond er een 
behoefte aan locaties met ruimte om parkeergelegenheden aan te leggen. Deze ruimte 
kon in de jaren '70 en '80 gevonden worden aan of nabij de stadsrand. Door 
ontwikkelingen zoals fileproblematiek en de hoge grond- en bouwkosten die gepaard 
gaan met het bouwen in de stadsrand werd in de jaren '90 uitgeweken naar perifere 
locaties zoals aan snelwegen of in kantoorparken. De grond was hier goedkoop, de 
bereikbaarheid goed en er was voldoende ruimte voor parkeerruimte en eventuele 
uitbreidingen. Een recente ontwikkeling is dat gebruikers de voorkeur geven aan 
kantoorlocaties in stadscentra (CPB, 2012). 

 De werkplek: De kenmerken van de werkplekken in kantoorgebouwen worden 
grotendeels bepaald door organisatorische ideeën die op dat moment  bestaan. In de 
jaren '50 en '60 bestond er een hiërarchische organisatiestructuur en werden 
kantoorgebouwen opgedeeld in afgescheiden cellen. In de loop van de jaren '60 ontstond 
een stroming waarin de hiërarchische organisatiestructuur plaats maakte voor een 
horizontale organisatiestructuur. De werkplek werd hierbij ingericht op een democratische 
wijze van samenwerken en meer onderlinge communicatie. Dit resulteerde in de 
ontwikkeling van de kantoortuin: grote open ruimtes met daarin clusters van werkplekken 
en ontmoetingsplekken. Eind jaren '90 deden nieuwe communicatiemiddelen zoals 
internet, e-mail, mobiele telefoons, laptops en wifi hun intrede. Deze technologische 
ontwikkelingen resulteerde in een organisatievorm die gericht was op het HNW en tijd- en 
plaatsonafhankelijk werken (CPB, 2012). Werknemers hebben binnen deze 
organisatiestructuur geen vaste werkplek en dienen een werkplek te zoeken die past bij 
de activiteiten die zij gaan ondernemen. Het kantoorgebouw biedt verschillende typen 
werkplekken (stilte-, samenwerk- en ontspanningsplekken) waaruit de werknemer een 
keuze kan maken (Bosma, et al., 2013). Ook de mogelijkheid om thuis te werken behoort 
tot HNW. 

 Het gebouw: De ontwikkeling van de economische conjunctuur heeft een grote invloed op 
de grootte van kantoorgebouwen. In de jaren '60 werden kantoorgebouwen vanwege de 
hoogconjunctuur groter, in de jaren '80 vanwege de laagconjunctuur kleiner en in de jaren 
'90 vanwege de hoogconjunctuur weer groter. Ook technologische en organisatorische 
ontwikkelingen hebben invloed op de grootte van kantoren. Door de komst van steeds 
betere computers worden mensen productiever en neemt het aantal werknemers af. 
Tegelijkertijd is de ruimte per werknemer sinds de jaren '50 vanwege organisatorische 
ontwikkelingen toegenomen van 17 naar maximaal 25 m² (Bosma, et al., 2013). Een 
reden hiervoor is dat kantoren met kantoortuinen minder efficiënt gebruik maken van de 
ruimte. Hedendaagse gebouwindelingen met verschillende typen werkplekken gebaseerd 
op HNW lijken even inefficiënt in het ruimtegebruik per werkplek als kantoortuinen. Maar 
omdat bij HNW werknemers minder vaak op kantoor zijn en werkplekken gedeeld worden 
met meerdere werknemers is het ruimtegebruik per werknemer inmiddels weer 
afgenomen naar 19 m² (Remoy, 2010; Bosma, et al., 2013). Andere ontwikkelingen met 
betrekking op het kantoorgebouw hebben betrekking op energiebesparing en comfort. De 
overheid en gebruikers van kantoren zijn de afgelopen decennia meer gaan eisen met 
betrekking tot de isolatie en het binnenklimaat van gebouwen.  

 De eigendomssituatie: Een eigenaar/gebruiker stemt zijn kantoorgebouw vaak specifiek 
af op de wensen van zijn bedrijf en werknemers. Halverwege de jaren '70 nam de 
populariteit van het huurkantoor als beleggingsobject toe. Een kantoorgebouw dat wordt 
ontwikkeld als beleggingsobject is vaak gestandaardiseerd en neutraal om de potentiële 
groep huurders zo groot mogelijk te maken.  Deze ontwikkeling resulteerde in flexibele 
kantoorgebouwen waarvan de indeling van de ruimtes eenvoudig aangepast kon worden 
aan de gebruikerseisen van potentiële huurders. 
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De eisen die aan kantoorgebouwen gesteld worden zijn zeer veranderlijk. In ieder 
decennium lijken andere eisen gesteld te worden aan kantoorvastgoed. Lange tijd is de 
vestigingsplaats bijvoorbeeld steeds verder afgedreven van het stadcentrum naar perifere 
locaties. Inmiddels worden kantoren net als in de jaren '50 juist weer gevestigd in 
stadscentra. Het voorspellen van de toekomstige eisen die worden gesteld aan 
kantoorgebouwen is niet eenvoudig. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de ontwikkelingen 
ten gevolge van HNW nog verder doorzetten of dat het grote aantal zelfstandigen opeens 
besluit om kantoorruimte te gaan huren (CPB, 2012). Feit blijft dat de eisen die aan 
kantoorgebouwen gesteld worden vanwege diverse bekende en nog onbekende 
ontwikkelingen continue blijven veranderen. Er blijft waarschijnlijk altijd een vraag bestaan 
naar nieuwe kantoorconcepten. kantoorconcepten zijn zeer trendgevoelig (Remoy, 2010). 
De houdbaarheid van kantoorconcepten lijkt kort.  
 
2.2.3 Bestaand kantoorvastgoed levert niet meer de gewenste prestaties 
De primaire functie van een gebouw is het leveren van een technische prestatie om 
gedurende een vastgestelde periode een gebruiksfunctie1 te bedienen tegen een 
afgesproken prijs (Gijsbers, 2011). De prestatie van een gebouw lijkt volgens deze definitie 
verband te houden met de kwaliteit van de gebouwonderdelen, de eisen van de gebruiker, 
de gewenste gebruiksperiode en de prijs die de gebruiker bereid is te betalen. De 
bruikbaarheid of levensduur van een gebouw is een afgeleide van de interactie tussen deze 
factoren. Een te hoge prijs, te lage kwaliteit of onvermogen om te voldoen aan eisen van 
gebruikers kunnen een oorzaak zijn voor het einde van de levensduur van een gebouw. De 
literatuur onderscheidt drie vormen van levensduur (Korteweg, 2002; Gijsbers, 2011): 
 
 De technische levensduur: De periode waarin een gebouw voldoende betrouwbaar de 

gewenste functie kan blijven vervullen. In deze periode wordt aan de gestelde 
technische prestatie-eisen voldaan. Daarbij dient opgemerkt te worden dat in de tijd de 
standaard voor technische prestatie-eisen stijgen terwijl technische prestaties van 
vastgoed vanwege slijtage en veroudering dalen; 

 De functionele levensduur: Periode tussen het moment van oplevering en het moment 
waarin het gebouw niet meer voldoet aan de wensen en eisen van gebruikers. Het 
eisenpakket  van de gebruiker bepaalt of een gebouw nog bruikbaar is;  

 De economische levensduur: Op het moment dat een alternatieve oplossing om 
dezelfde functie te vervullen op economische gronden de voorkeur krijgt eindigt de 
economische levensduur van een gebouw. In economische zin is het niet langer 
aantrekkelijk om een gebouw in stand te houden omdat de baten niet meer opwegen 
tegenover kosten. Tussen de functionele en economische levensduur bestaat een 
direct verband. 

 
Metaforisch gezien is de werkelijke levensduur van een gebouw afhankelijk van de zwakste 
schakel. Een gebouw kan voor gebruikers bijvoorbeeld niet meer functioneel zijn terwijl het 
technisch gezien nog in goede staat is. Feitelijk heeft een gebouw 3 leeftijden die vaak niet 
met elkaar overeenkomen. De functionele levensduur is vaak bepalend voor de uiteindelijke 
levensduur van een gebouw (Korteweg, 2002). Toch kan in een krappe markt vastgoed dat 
onderpresteert nog steeds benut worden. In een ruime markt is onderpresterend vastgoed 
het eerste dat leeg komt te staan. Het doel moet zijn om de functionele levensduur  van 
vastgoed zo hoog mogelijk te krijgen. Idealiter komt de  functionele levensduur overeen met 
de technische levensduur. Hiermee wordt automatisch de economische levensduur 
geoptimaliseerd.  

1 Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen de volgende 12 gebruiksfuncties waarover een gebouw 
kan beschikken: woonfunctie; bijeenkomstfunctie; celfunctie; gezondheidszorgfunctie; industriefunctie; 
kantoorfunctie; logiesfunctie; onderwijsfunctie; sportfunctie; winkelfunctie; overige gebruiksfunctie; 
bouwwerk geen gebouw zijnde (Bouwbesluitonline.nl). 
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De afgelopen decennia is er in de kantorenmarkt relatief weinig sprake van leegstand 
vanwege technische veroudering (EIB, 2010a). De beschreven marktomstandigheden en 
veranderende gebruikerseisen spelen hierbij een grote rol. De constante toestroom van 
nieuw kantoorvastgoed aan de  voorraad heeft er voor gezorgd dat het bestaande 
kantoorvastgoed in functionele prestatie-eisen onder doet voor het nieuwe (Thomsen & Flier, 
2011). Voor huurders werd het met incentives aantrekkelijk gemaakt om te verhuizen naar 
nieuwe kwalitatief nog betere kantoorgebouwen. Het bestaande kantoorgebouw werd 
afgedankt en bleef vaak leeg achter. De bestaande kantoorgebouwen zijn dus slechts 
relatief verouderd ten opzichte van nieuwe kantoorgebouwen (Korteweg, 2002). De looptijd 
van een huurcontract van een kantoor beslaat doorgaans 5 tot 10 jaar (EIB, 2010b). In de 
periode 1995-2008 betekende het aflopen van een huurcontract vaak verhuizen naar een 
nieuw en kwalitatief passender kantoorgebouw (EIB, 2010a; Korteweg, 2002). Een 
kantoorgebouw zou in technische zin 40 tot 100 jaar bruikbaar moeten kunnen zijn (EIB, 
2010a; Gijsbers, 2011). Vaak lijkt de functionele levensduur van een kantoorgebouw niet 
gehaald te worden en wordt vastgoed niet optimaal benut. 
 
 
2.3 Het perspectief voor de bestaande kantorenleegstand 
Naar verwachting is het opbloeien van de economie niet voldoende om de huidige 
leegstandsproblematiek in de kantorenmarkt op te lossen. Een sterke daling van de 
nieuwbouw of huurprijzen lijkt ook geen uitkomst te bieden om de leegstand te reduceren 
(EIB, 2010a). Volgens het CPB (2012) kan de leegstand zelfs in het geval van een bouwstop 
in het jaar 2040 40% bedragen. Uiteindelijk zal het onvermijdelijk zijn om verliezen te nemen 
en iets te doen aan de grootschalige leegstand van kantoren. De volgende opties zijn er 
mogelijk (Gijsbers, 2011; Korteweg, 2002)     
 
 Renovatie: Een bestaand leegstaand kantoorgebouw kan gerenoveerd worden. Na 

renovatie is een kantoorgebouw weer bruikbaar naar de actuele maatstaven en 
normen. Het renoveren van leegstaand vastgoed is voor eigenaren waarschijnlijk de 
meest aantrekkelijke optie. Er vindt geen functiewijziging plaats waardoor het 
technisch en financieel waarschijnlijk de minst pijnlijke ingreep is. Het aanbod wordt 
middels deze ingreep niet gereduceerd en waarschijnlijk zorgt een dergelijke 
kwaliteitsimpuls alleen maar voor mutaties binnen het bestaande aanbod; 

 Sloop: Een bestaand leegstaand kantoorgebouw kan geheel of gedeeltelijk gesloopt 
worden. Sloop is waarschijnlijk het meest doeltreffende middel om de leegstand te 
reduceren. Maar slopen betekent kapitaalsvernietiging. Een kantoor vertegenwoordigt 
een boekwaarde die in verhouding staat tot de potentiële huurinkomsten. De 
boekwaarde van een leeg kantoorgebouw is waarschijnlijk groter dan de boekwaarde 
van geen kantoorgebouw. Daarnaast brengt het slopen van een kantoorgebouw op 
zich ook kosten met zich mee. Tot op heden zijn er weinig kantoorgebouwen gesloopt 
(CPB, 2012). Er bestaat vanuit publieke en private partijen wel het voornemen om een 
sloopfonds op te richten waarmee verliezen die gepaard gaan met sloop onder 
belanghebbenden worden verdeeld (Convenant Aanpak Leegstand, 2012); 

 Herbestemmen: Een bestaand leegstaand kantoorgebouw kan een nieuwe 
gebruiksfunctie gegeven worden. Herbestemmen komt vaak pas in beeld wanneer 
renovatie geen optie is. Er zijn diverse redenen om over te gaan tot herbestemming 
(Hek et al., 2004). Een gebouw mag bijvoorbeeld vanwege een monumentale status of 
eventuele milieuschade niet gesloopt worden. Andere redenen zijn een lage 
aanschafwaarde, lage verbouwkosten, uniekheid van een gebouw of locatie en 
tijd/geldwinst tijdens de bouw. 

 
Het herbestemmen van kantoorvastgoed naar bijvoorbeeld woningen wordt momenteel door 
publieke en private partijen aangedragen als een belangrijke oplossing voor het huidige 
leegstandsprobleem. De haalbaarheid van herbestemmen blijkt in de praktijk vaak gering. 
Ten eerste zijn het vaak de overheden zelf die barrières opwerpen voor de 
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herbestemmingen. Overheden staan bijvoorbeeld uit vrees voor overlast het hergebruik van 
leegstaande kantoren voor andere gebruiksfuncties niet toe in kantoorparken (CPB, 2012). 
Ook is het financieel vaak niet haalbaar om kantoorgebouwen een nieuwe functie te geven. 
De kosten van transformatie zijn hoog en er bestaan voldoende goedkopere alternatieven 
zoals nieuwbouw (CPB, 2012). Ook de kenmerken van kantoorgebouwen spelen een rol 
(Remoy, 2010). Een kantoorgebouw op een monofunctionele locatie, met weinig 
voorzieningen en een lage status heeft een kleine kans om een nieuwe bestemming te 
krijgen. Andere kenmerken die de kans op herbestemming van kantoorvastgoed aanzienlijk 
verkleinen zijn een beperkte flexibiliteit van de plattegrond en een lage kwaliteit van het in- 
en exterieur van een gebouw 
 
Geschat wordt dat slechts 4 tot 10% van het totale kantooraanbod in aanmerking komt voor 
herbestemming (van der Voordt et al., 2007). Tussen het jaar 1990 en 2007 zijn 4.500 
woningen opgeleverd in kantoorgebouwen (Rodenhuis, 2012). Ongeveer 60% van de 
kantoorgebouwen die de afgelopen 10 jaar aan de voorraad zijn ontrokken zijn gesloopt en 
de rest heeft een nieuwe functie gekregen (RCE, 2013). Hierbij moet opgemerkt worden dat 
de onttrekking van kantoorvastgoed in deze periode zeer gering is en aanzienlijk kleiner is 
dan de toevoeging van kantoorruimte aan de voorraad (CPB, 2012). De beperktheid van het 
herbestemmen als oplossing voor de bestaande structurele leegstand lijkt hiermee 
aangetoond te worden.   
 
 
2.4 Lessen uit de kantorenleegstand voor de aanstaande bouwopgave 
Het probleem van de huidige structurele kantorenleegstand ligt voor het grootste deel niet in 
de gebouwen die sinds het jaar 1995 aan de totale voorraad zijn toegevoegd. Deze 
gebouwen worden in veel gevallen succesvol gebruikt en spelen een kleinere rol in de 
leegstandscijfers (EIB, 2012b). Ruim tweederde van de leegstaande kantoorgebouwen is 
gebouwd vóór het jaar 1995 (RCE, 2013). De leegstand onder kantoorgebouwen die zijn 
gebouwd vóór 1970 bedraagt 8% van de totale kantoorleegstand (EIB, 2010b). Het grootste 
deel van de leegstaande kantoren is dus gebouwd in de periode 1970-1995. Deze 
leegstaande gebouwen zijn door de voormalige gebruikers vaak achtergelaten voor de 
kantoorgebouwen die de afgelopen 2 decennia zijn ontwikkeld. Een kans op een nieuwe 
kantoorgebruiker is voor deze gebouwen vanwege de afnemende kantoorvraag en het ruime 
aanbod niet groot. Achteraf kan men oordelen dat het niet verstandig is geweest om het 
aanbod van kantoorruimte zo te vergroten. Maar de marktomstandigheden nodigden nu 
eenmaal uit tot nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast kan men ook niet stellen dat er in de 
afgelopen 2 decennia slechte kantoorgebouwen ontwikkeld zijn. Over het algemeen lijken 
kantoorgebruikers namelijk te kiezen voor kantoorgebouwen uit de periode 1995 tot heden. 
Deze gebouwen zijn kwalitatief hoogwaardiger en passen beter bij de eisen die in het heden 
gesteld worden door kantoorgebruikers. 
 
In de kantorenmarkt is er sprake van een structurele mismatch tussen de vraag  en het 
aanbod van kantoorruimte. In de totale vastgoedmarkt bestaat nog steeds behoefte aan 
toevoegingen van gebouwen aan de totale voorraad. De komende 2 á 3 decennia nemen 
bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking en het aantal huishoudens in Nederland nog met 1 
miljoen toe (CBS, 2011). Het is een logische redenatie om de overschotten in de 
kantorenmarkt te gebruiken voor de tekorten in de totale vastgoedmarkt. Veel aandacht 
vanuit de overheid, wetenschap en bouwsector gaat uit naar het hergebruiken van 
leegstaande kantoorgebouwen voor bijvoorbeeld woon- of logiesfunctie. In theorie is dit een 
oplossing voor de structurele leegstand. Maar het herbestemmen van leegstaande 
kantoorgebouwen is in de praktijk vaak moeilijk (Remoy, 2010).  
 
Het overaanbod van kantoorvastgoed had geen probleem hoeven zijn. De groei van de 
totale vastgoedmarkt had, mits deze gebouwen eenvoudig een nieuwe functionaliteit konden 
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krijgen, waarschijnlijk het structurele deel van de leegstand kunnen absorberen. In de 
aanstaande bouwopgave stabiliseert de omvang van de Nederlandse gebouwenvoorraad 
omstreeks het jaar 2040. Vanaf dat moment bestaat er naar verwachting geen groei meer 
die een eventueel overaanbod kan absorberen. De gebouwen die op dat moment bestaan 
zijn, behoudens enkele onttrekkingen, de gebouwen waarmee we het moeten doen. 
Onvermijdelijke kwalitatieve veranderingen van de vraag moeten vanaf dat moment 
hoofdzakelijk opgevangen worden binnen de bestaande gebouwenvoorraad. De structureel 
leegstaande kantoorgebouwen hebben hun originele gebruiksfunctie waarschijnlijk definitief 
verloren en zijn het vaak niet waard om aangepast te worden voor een alternatief 
functiegebruik. Het lijkt onvermijdelijk dat er gedurende de technische levensduur van een 
gebouw een mismatch ontstaat tussen een gebouw en het gewenste gebouwgebruik. Het is 
niet wenselijk dat gebouwen voortijdig hun functionaliteit verliezen. Daarom is het wellicht 
verstandig om vooraf rekening te houden met onvoorziene gebouwgebruiken en een 
eventuele herbestemming. Het voorstel wordt gedaan om het gebruik en de functie van 
gebouwen flexibel te maken. De overtuiging is dat hiermee de functionaliteit van gebouwen 
wordt vergroot en perspectiefloze leegstand zoals in de kantorenmarkt voorkomen kan 
worden. Het volgende hoofdstuk hier verder op in. 
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3 Verschijningsvormen van flexibiliteit 
Er staat veel kantoorvastgoed om functionele redenen leeg. Een mogelijke oplossing voor dit 
probleem is om deze gebouwen aan te passen en om te bouwen voor nieuwe 
gebruiksfuncties. Bij het structureel leegstaande kantoorvastgoed blijkt dit vaak moeilijk 
haalbaar. De veronderstelling is dat het gebruik en de functie van een gebouw daarom 
flexibeler gemaakt moeten worden. Het flexibel maken van gebouwen klinkt heel eenvoudig 
maar onder het begrip flexibiliteit kan men veel verstaan. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de 
verschillende verschijningvormen van flexibiliteit. Daarnaast wordt onderzocht of er in de 
literatuur bewijzen zijn die het verband tussen flexibiliteit en het voorkomen van leegstand 
aantonen. 
 
 
3.1 Flexibiliteit van vastgoed in de literatuur. 
Bij vastgoed wordt doorgaans gedacht aan iets wat statisch is en niet direct aan flexibiliteit. 
Toch wordt in de literatuur het begrip vastgoed vaak gebruikt in combinatie met het begrip 
flexibiliteit. Flexibiliteit duidt in deze context op de capaciteit van vastgoed om te kunnen 
omgaan met veranderingen en te kunnen anticiperen op een nog onbekende toekomst 
(Prins, 1992; Van Rongen, 1994; Gibb et al., 2007). Volgens de definitie van Prins (1992) 
beschikt een flexibel gebouw over de fysieke samenstelling (ruimtelijk en materieel) om 
aanpasbaar te zijn en te kunnen reageren op materieel-technische, ruimtelijk-functionele, 
sociale en juridische veranderingen binnen randvoorwaarden van technische, juridische, 
temporele en financiële aard. Een groot deel van de gebouwenvoorraad in Nederland is 
volgens Gijsbers (2006) niet flexibel. Hoofdstuk 2 beschrijft dat kantoorvastgoed vaak niet de 
gehele technische levensduur een gebruiker heeft en moeilijk hergebruikt kan worden. Mede 
hierdoor lijkt de Nederlandse gebouwenvoorraad momenteel een overschot van structureel 
leegstaande gebouwen te hebben.  
 
Veel onderzoek naar flexibiliteit is verricht met als doel de functionaliteit van vastgoed te 
vergroten en dergelijke problematiek te voorkomen. De overtuiging leeft dat meer flexibiliteit 
de functionaliteit en dus de economische waarde van vastgoed kan vergroten (Manewa et 
al., 2008). Sinds de jaren '60 is veel geschreven over flexibel vastgoed en is er een grote 
verscheidenheid ontstaan van vormen en benamingen voor flexibiliteit (zie Figuur 3.1 op de 
volgende pagina). Geconcludeerd lijkt te kunnen worden dat verschillende onderzoekers 
vaak verschillende benamingen gebruiken voor grotendeels vergelijkbare concepten en vice 
versa. Het bespreken van de flexibiliteit van vastgoed wordt mede hierdoor bemoeilijkt. In 
paragraaf 3.2 wordt een methode beschreven waarmee flexibiliteit van vastgoed op een 
duidelijke wijze besproken kan worden. 
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3.2  De flexibiliteitsbegrippen. 
Om de flexibiliteit van vastgoed te kunnen bespreken is het belangrijk om onderscheid te 
kunnen maken tussen de verschillende vormen van flexibiliteit. De literatuur maakt 
onderscheid tussen proces- en gebruiksflexibiliteit: respectievelijk flexibiliteit vóór en tijdens 
de bouwuitvoering en flexibiliteit tijdens het gebruik van vastgoed (Prins, 1992; Gijsbers, 
2011). Momenteel lijkt in de vastgoedsector veel nadruk te worden gelegd op het 
ontwikkelen vanuit de actuele wensen van gebruikers en dus het toepassen van 
procesflexibiliteit. Door het toepassen van procesflexibiliteit is het mogelijk om in een laat 
stadium van het bouwproces nog beslissingen te nemen over het ontwerp van vastgoed en 
meer vraaggericht te kunnen ontwikkelen. De prestaties van het vastgoed ten opzichte van 
de initiële gebruiker kunnen hierdoor gemaximaliseerd worden. Procesflexibiliteit komt 
tegemoet aan de vraag naar differentiatie van vastgoed door diversificatie van het aanbod. 
In theorie biedt procesflexibiliteit vanwege de  ruime diversiteit van het aanbod de 

Movable 
Changing configurations/ locations. 
 
 
 Dismantable 

Capable of being demolished 
safely, efficiently and speedily in 
parts or as a whole. 
 
 
 

Suitable 
The degree to which a 
building and its integrated 
components survive user 
needs  in the present and 
nearby future 
 
 
 

Ambiguity 
Allow for a variety of possible 
uses not bound by the contrived 
categories of regulations. 
 
 
 Available 

Accessing a ready set 
of components 
 
 
 

Customizability 
The adaption of a product 
or design to specific 
preferences 
 
 
 

Variability 
The parallel adaptation of a single 
design is used to produce a variety 
of products. The development of 
shared platforms based on a family 
of products created through 
differentiating modules.   
 
 
 

Segmentability 
The separation of a product into 
autonomous functional modules.  
 
 
 

Flexible 
Modifying internal 
spaces for various 
uses. 
 
 
 
Partitionable 
The possibilities of 
dividing into different 
functional units. 
 
 
 

Partitionability 
The possibilities of splitting up, re-
arranging or combining installation 
systems into different spatial units 
in a simple way.  
 
 
 

Flexible 
Minor if not major shifts in 
space planning to reconfigure 
the layout and make it more 
efficient. 
 
 
 

Flexibility 
Create spaces within a building which have a quality 
that people adapt their activities to suit the building  
(and not the building to match their activities) 
 
 
 

Adaptability 
The possibility of altering installation 
systems in a simple way to meet 
changes in the user demands. 
 
 
 

Versatility 
The shape of the space leads 
itself to alternative use. 
 
 
 

Flexible 
Permits variations in activities 
without the need for adaptation. 
Essentially low magnitude/high 
frequency change.  
 
 
 

Flexible 
Enabling minor 
shifts in space 
planning. 
 
 
 Versatility 

Parallel adaptations of a 
product when changing 
functions occur frequently: 
the product is designed so 
that these adaptations do not 
require significant alterations.  
 
 
 

Flexible 
Ability of a building to 
meet changing user or 
owner needs by changing 
its properties easily. 
 
 
 

Flexible 
The ability to change within 
existing main structures.   
 
 
 
Convertable 
Allowing for changes 
in use (economically, 
legally and technically. 
 
 
 
Convertable 
Allowing for changes is 
use within the building. 
 
 
 

Multifunctional 
Properties of a building or 
space that will allow it to 
be used in different ways 
and for different functions.   
 
 
 

Multifunctionality 
The possibility of employing 
or  deploying installations, 
systems or components for 
functional fluctuations. 
 
 
 

Refitable 
Changing, replacing or 
removing components. 
 
 
 

Replaceability 
 
 
 

Upgradable 
Systems and components 
that accommodate increased 
performance.  
 
 
 

Independence 
Features that permit 
removal or upgrade without 
affecting the performance of 
connected systems. 
 
 
 

Extendibility 
The possibility of altering 
installations systems to cater 
for additional user demands. 
 
 
 

Service accessibility 
Dropped ceilings, raised 
floors central cores that 
provide easy access to pipes, 
ducts, wires and equipment.  
 
 
 

Simplicity 
The absence of complex 
systems vital for the continued 
operation of the building 
 
 
 

Scalable 
Increasing/ decreasing 
the building size 
 
 
 

Elasticity 
Ability of a building to be 
extended or partitioned 
related to changing user 
and owners needs. 
 
 
 

Extendable 
The possibilities to be 
extended horizontally and 
vertically. 
 
 
 Expendable 

Allowing for 
increases in volume. 
 
 
 

Expendable/Shrinkable 
Facilitating adjustments to the 
quantity of spaces in a building 
 
 
 

Redundancy 
Structural elements can 
bear larger loads that 
were originally imposed. 
 
 
 

Generality 
Ability of a building to meet 
changing functional user or 
owner needs without 
changing its properties. 
 
 
 

Design 
Informed design to meet the ever changing 
demand of the users of that environment: 
understanding of which characteristics give 
buildings the most robust sort of possible 
options in the future. 
 
 
 Adaptable 

The capacity to change the 
building's built- environment in 
order to respond and fit to the 
evolving demands of its users 
maximizing  value throughout its 
lifecycle. 
 
 
 

Reusable 
Being used again in 
its original form. 
 
 
 

Robustness/Adaptability 
 
 
 

Disassemblable 
Making it easier to take 
products, and assemblies 
apart so that their components 
and elements can more easily 
be reused or recycled.   
 
 
 

Disaggregatable 
Materials and components 
from any dismantled 
should be reusable or 
reprocessable.   
 
 
 

Durable 
A quality incorporated in the design of 
buildings to ensure that a building is able 
to withstand various conditions that it will 
be exposed to during its lifetime.  
 
 
 

Durable 
Selecting materials, assemblies and 
systems that require less maintenance, 
repair and replacement    
 
 
 

Durability 
Repair, maintenance 
and replacement 
periods, especially for 
structure and shell 
 
 
 

Reliable 
The probability that the service 
will continue to be performed 
as intended throughout the life 
of the facility, given specified 
maintenance and use.   
 
 
 

Inspectability 
 
 
 

Figuur 3.1: Overzicht van flexibiliteitsconcepten in de literatuur (Manewa et al., 2008). 
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flexibiliteit van vastgoed 

ruimtelijke flexibiliteit functionele flexibiliteit 

opwaarderingsflexibiliteit 

polyvalentie 

functieneutraliteit 

procesflexibiliteit 
bouw- & uitvoeringsfase 

gebruiksflexibiliteit 
gebruiksfase 

indelingsflexibiliteit 

inrichtingsflexibiliteit 

verkavelingsflexibiliteit 

volumeflexibiliteit 

mogelijkheid om veranderende gebruikerseisen op te vangen binnen de bestaande 
gebouwvoorraad. Volgens Prins (1992) wordt hierbij echter geen rekening gehouden met 
een eventuele gehechtheid van gebruikers aan een specifieke locatie, de functionele 
houdbaarheid van het bestaande vastgoed en het feit dat de toekomstige vraag moeilijk te 
voorspellen is. Met het toepassen van procesflexibiliteit lijkt in de praktijk uitsluitende 
rekening te worden gehouden met het initiële gebruik van vastgoed. Aan de mogelijke 
toekomstige veranderingen van de vraag naar vastgoed lijkt geen aandacht te worden 
geschonken.  
 
De meest voor de hand liggende toepassing van flexibiliteit is flexibiliteit na de oplevering 
van het gebouw (Gibb et al., 2007). Met behulp van gebruiksflexibiliteit wordt rekening 
gehouden met de onvoorspelbaarheid van de toekomstige vraag en wordt de mogelijkheid 
gecreëerd om tijdens de gebruiksfase van het vastgoed aanpassingen te doen zonder 
rigoureus ingrijpen. Dit onderzoek richt zich uitsluitend op gebruiksflexibiliteit. Door de 
flexibiliteit van vastgoed niet te karakteriseren op basis van de ingreep die benodigd is om 
aanpasbaarheid te realiseren maar op basis van de uitkomst van een bepaald ingreep is het 
mogelijk om gebruiksflexibiliteit inzichtelijk te maken. Er zijn namelijk vele ingrepen die een 
gebouw aanpasbaar maken maar er zijn 7 uitkomsten (flexibiliteitsmaatregelen) waarin 
gebruiksflexibiliteit zich manifesteert. Figuur 3.2 geeft inzicht in de flexibiliteitsmaatregelen 
die vallen onder gebruiksflexibiliteit. Gebruiksflexibiliteit wordt opgesplitst in ruimtelijke en 
functionele flexibiliteit. Beide vormen van gebruiksflexibiliteit worden opgesplitst in 
verschillende flexibiliteitsmaatregelen. Deze maatregelen worden in het vervolg van deze 
paragraaf verder besproken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2: Ordening flexibiliteitsbegrippen (Gijsbers, 2012b) 
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Figuur 3.3: Aanpassingen m.b.t. inrichtingsflexibiliteit. 
 

3.2.1 Ruimtelijke flexibiliteit 
Ruimtelijke flexibiliteit is een vorm van gebruiksflexibiliteit die de gebruiker of eigenaar van 
vastgoed de mogelijkheid geeft om in en aan de ruimte aanpassingen te verrichten 
(Gijsbers, 2011; Buitenhuis, 2012). Deze aanpassingen kunnen invloed hebben op de 
inrichting, indeling, vorm, afwerking of afmeting van een ruimte. Ruimtelijke flexibiliteit kan 
onderverdeeld worden in een variant waarbij het bruto gebouwvolume ongewijzigd is en een 
variant waarbij het bruto gebouwvolume gewijzigd is (Gijsbers, 2012). Onderstaand worden 
de ruimtelijke flexibiliteitsmaatregelen verder omschreven conform de omschrijvingen van 
Gijsbers (2012) en Buitenhuis (2012). De bijgevoegde afbeeldingen geven een ruimte in een 
kantoorgebouw weer waarin twee bedrijven (grijs en blauw) gehuisvest zijn. Elke afbeelding 
schetst de situatie vóór en ná een bepaalde flexibiliteitsmaatregel. In deze voorbeelden is 
gekozen voor een kantoorruimte. De beschreven flexibiliteitsmaatregelen zijn ook 
toepasbaar op andere gebruiksfuncties. 
 
Maatregelen in het geval van een ongewijzigd gebouwvolume: 
 Inrichtingsflexibiliteit:  

Bij deze flexibiliteitsmaatregel wordt de inrichting en afwerking van een ruimte binnen 
de bestaande gebruiksfunctie aangepast. De vorm en afmeting van de ruimte blijft 
ongewijzigd. Deze maatregel heeft doorgaans als doel een ruimte te revitaliseren. Dit 
kan gedaan worden door middel van het verplaatsen en/of vervangen van losse 
elementen (bijv. meubilair) in de ruimte en het aanpassen van wand-, plafond- en 
vloerafwerking. Figuur 3.3 toont de veranderingen van de werkplekken van twee 
bedrijven. De gebruiksfunctie van de beide ruimtes blijft ongewijzigd maar vanwege 
bijvoorbeeld veranderingen in de werkvorm worden de werkplekken anders ingericht. 
In het voorbeeld wordt een situatie geschetst waarbij beide bedrijven kiezen voor een 
werkvorm die minder hiërarchisch is en meer gericht is op samenwerken. 
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Figuur 3.4: Aanpassingen m.b.t. indelingsflexibiliteit. 
 

 Indelingsflexibiliteit:  
Bij deze flexibiliteitsmaatregel wordt de indeling, vorm en afmeting van een ruimte 
aangepast binnen de bestaande gebruiksruimte van een gebruiker. Bij deze 
maatregel ligt de nadruk op het verplaatsen, vervangen, toevoegen en/of verwijderen 
van niet-dragende wanden. Dit kan gepaard gaan met het aanpassen van de wand-, 
plafond- en vloerafwerking. Figuur 3.4 toont twee bedrijfsruimtes waarbij 
aanpassingen worden verricht aan de indeling van de bestaande gebruiksruimte. 
Hierbij worden niet-dragende wanden verplaatst en/of toegevoegd/verwijderd 
teneinde de indeling van de ruimte aan te passen aan gewijzigde gebruikerseisen.  

 

 Verkavelingsflexibiliteit:  
Bij deze flexibiliteitsmaatregel wordt de ruimteverdeling en verkaveling van een 
ruimte tussen de verschillende gebruiksters aangepast. Deze maatregel kan gepaard 
gaan met het verplaatsen, vervangen, toevoegen en/of verwijderen van dragende 
en/of niet-dragende wanden/elementen.  Deze ingreep vraagt vaak om 
aanpassingen van de wand-, plafond- en vloerafwerking. Figuur 3.5 toont twee 
bedrijfsruimtes waarbij aanpassingen worden verricht aan de indeling van de 
gebruiksruimte. In tegenstelling tot indelingsflexibiliteit wordt hierbij de bestaande 
ruimteverdeling en verkaveling van de totale gebruiksruimte gewijzigd. Naast het 
verplaatsen en/of verwijderen van niet-dragende wanden wordt de gebruiksruimte 
van bedrijf blauw groter gemaakt en die van grijs kleiner gemaakt. 
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Figuur 3.5: Aanpassingen m.b.t. verkavelingsflexibiliteit. 
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Maatregel in het geval van een gewijzigd gebouwvolume: 
 Volumeflexibiliteit:  

Bij deze flexibiliteitsmaatregel wordt het bruto oppervlak van een ruimte in vierkante 
meters vergroot of verkleint. Deze maatregel gaat gepaard met het verplaatsen, 
vervangen, toevoegen en/of verwijderen van dragende en/of niet-dragende 
wanden/elementen.  Deze ingreep vraagt doorgaans  ook om een aanpassing van de 
wand-, plafond- en vloerafwerking. Figuur 3.6 toont een vergroting van het bruto 
oppervlak van bedrijf blauw door dragende en niet-dragende wanden te verplaatsen, 
verwijderen, vervangen en/of  toe te voegen.  
 

 
 
 
 
3.2.2 Functionele flexibiliteit 
Functionele flexibiliteit is een vorm van gebruiksflexibiliteit die de gebruiker of eigenaar van 
vastgoed de mogelijkheid geeft om de gebruiksfunctie van een ruimte aan te passen 
(Buitenhuis, 2012; Gijsbers, 2011). De flexibiliteitsmaatregelen die vallen onder functionele 
flexibiliteit kunnen onderverdeeld worden in een variant waarbij de hoofdfunctie van een 
ruimte ongewijzigd blijft en een variant waarbij de hoofdfunctie van een ruimte gewijzigd is 
(Gijsbers, 2012; Prins; 1992). In de gebruikte voorbeelden is de hoofdfunctie een 
kantoorfunctie waarbinnen diverse gebruiken (werken, vergaderen, presenteren, etc.) 
kunnen plaatsvinden. Op de volgende pagina worden de functionele flexibiliteitsmaatregelen 
omschreven conform de omschrijvingen van Gijsbers (2012) en Buitenhuis (2012). De 
flexibiliteitsmaatregelen opwaarderingsflexibiliteit en functieneutraliteit worden niet begeleid 
met een afbeelding maar worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. 
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Figuur 3.6: Aanpassingen m.b.t. volumeflexibiliteit. 
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Maatregelen in het geval van een ongewijzigde hoofdfunctie: 
 Polyvalentie:  

Bij deze flexibiliteitsmaatregel wordt het gebruik van een ruimte binnen de 
hoofdfunctie continue aangepast zonder technische bewerkingen te doen. Naast de 
hoofdfunctie blijft ook de  gebruiker ongewijzigd. Mogelijke aanpassingen beperken 
zich tot het verplaatsen van losse elementen in de ruimte. Figuur 3.7 toont een 
bedrijfsruimte die binnen de hoofdfunctie (kantoorfunctie) zonder ingrijpende 
bouwkundige aanpassingen te gebruiken is als vergaderruimte en flexwerk-ruimte. 
De mogelijkheid om het gebruik van een ruimte binnen de hoofdfunctie continue te 
wijzigen onderscheidt polyvalentie van inrichtingsflexibiliteit.  

 

 
 
 
 
 Opwaarderingsflexibiliteit:  

Bij deze flexibiliteitsmaatregel wordt de prestatiecapaciteit van vastgoed op peil 
gehouden, vergroot of verkleint. De gebruiksfunctie, inrichting, verkaveling, indeling 
en het gebouwvolume blijven bij opwaarderingsflexibiliteit ongewijzigd. Een 
voorbeeld is de klimaatinstallatie van een gebouw. Door de tijd kan de 
prestatiecapaciteit van deze installatie vanwege bijvoorbeeld slijtage afnemen.  
Opwaarderingsflexibiliteit maakt het mogelijk om deze installatie relatief gemakkelijk 
equivalent of niet-equivalent te vernieuwen.  

 
 Maatregel in het geval van een gewijzigde hoofdfunctie: 
 Functieneutraliteit:  

Bij deze flexibiliteitsmaatregel wordt de hoofdfunctie van een gebouw of ruimte 
aangepast zonder rigoureus bouwkundig ingrijpen. Functieneutraliteit wordt 
beschreven als een passieve vorm van flexibiliteit (Blok & Herwijnen, 2006). Een 
voorbeeld is een 17e eeuws Amsterdams grachtenpand. Oorspronkelijk is dit 
vastgoed ontworpen met een woon- annex opslagfunctie. In de praktijk blijkt dit 
vastgoed vaak ook over de capaciteit te beschikken om bijvoorbeeld kantoor, winkel 
en horeca functies te huisvesten. Het Solids concept uit hoofdstuk 1 lijkt ook 
verwantschap te hebben met functieneutraliteit. Over beide in Hoofdstuk 4 meer. 

 
Gebruikflexibiliteit heeft voornamelijk betrekking op de functionaliteit van vastgoed (Gijsbers, 
2012). De technische bewerkingen die benodigd zijn om vastgoed aanpasbaar te maken zijn 
het middel om de functionaliteit van vastgoed te beïnvloeden. Maar niet iedere 
flexibiliteitsmaatregel vraagt om technische bewerkingen. Blok en Herwijnen, 2006 (2006) 
beschrijven actieve en passieve flexibiliteit. Wanneer een gebouw aanpasbaar is met behulp 
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Figuur 3.7: Aanpassingen m.b.t. polyvalentie. 
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van technische bewerkingen wordt gesproken van actieve flexibiliteit. Hierbij moet worden 
gedacht aan bijvoorbeeld indelingsflexibiliteit. Bij passieve flexibiliteit bestaat er geen 
noodzaak om met grote technische bewerkingen te reageren op veranderingen. Een 
gebouw beschikt van nature over de tolerantie om veranderingen van het gebruik te kunnen 
opvangen. Een voorbeeld hiervan is polyvalentie. Voor gebruiksflexibiliteit geldt dat 
aanpassingen omkeerbaar zijn en met relatief beperkte inspanning kunnen worden 
gerealiseerd (Gijsbers, 2011). 
 

3.3  Helpt flexibiliteit leegstand van vastgoed voorkomen? 
Flexibel vastgoed is beter aanpasbaar, heeft daardoor een grotere functionaliteit en lijkt 
daardoor een kleinere kans te hebben om structureel leeg te staan. Ten tijde van de 
opkomst van het flexibel bouwen als bouwconcept in de jaren '60 was dit mede het 
uitgangspunt en in de recente literatuur worden soortgelijke verbanden nog vaak gelegd 
(Davison et al., 2006; Gosling et al., 2008; Kelly et al., 2011; Manewa et al., 2008; Nakib, 
2011). Maar zijn er in de afgelopen 50 jaar ook wetenschappelijke bewijzen geleverd voor 
het verband tussen flexibiliteit en leegstand en in hoeverre helpt een grotere functionaliteit 
van vastgoed leegstand voorkomen? De beschikbare literatuur betreffende flexibel vastgoed 
wordt gedomineerd door onderzoeken die beschrijven hoe vastgoed flexibel te maken 
(Pinder et al., 2011). Waarom vastgoed flexibel moet worden gemaakt blijft in deze 
onderzoeken vaak onderbelicht. Doorgaans beperkt men zich tot het doen van aannames en 
levert men geen wetenschappelijke onderbouwing. Met behulp van de literatuur betreffende 
flexibel vastgoed lijkt het verband tussen flexibiliteit en leegstand daarom niet aangetoond te 
kunnen worden. Uit de literatuur betreffende het voorkomen van leegstand lijkt dezelfde 
conclusie te kunnen worden getrokken. Volgens een literatuurstudie van Thomson (2011) 
zijn publicaties over de terminale fase van vastgoed zeer beperkt aanwezig en zijn er voor 
het veronderstelde verband tussen flexibiliteit en leegstand geen wetenschappelijke 
bewijzen. Ook voor de veronderstelling dat flexibel vastgoed een grotere functionaliteit heeft 
lijkt geen wetenschappelijk bewijs te bestaan (Flager, 2003; Thomson, 2011). Een 
wetenschappelijke toetsing van de effectiviteit van flexibel vastgoed lijkt vanwege een 
gebrek aan kwantitatieve en kwalitatieve data niet mogelijk.  
  
Het verband tussen flexibel vastgoed en het voorkomen van leegstand lijkt niet 
wetenschappelijk bewezen te kunnen worden. Dit onderzoek ziet wel aanwijzingen dat dit 
verband aannemelijk gemaakt kan worden. Hierover in Hoofdstuk 4 meer. 
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4 Verschillende benaderingen van flexibiliteit. 
De omstandigheden in de aanstaande bouwopgave en de lessen die getrokken zijn uit de 
structurele kantorenleegstand lijken om een specifieke benadering van flexibiliteit te vragen. 
Dit hoofdstuk beschrijft welke benaderingen van flexibiliteit er zijn en verduidelijkt dit met 
enkele voorbeelden van bestaande flexibele gebouwtypen. Van deze flexibele gebouwtypen 
wordt beschreven welke benadering van flexibiliteit is gehanteerd, in welke 
gebouwkenmerken dit zich vertaalt en of deze gebouwen in de praktijk aanpasbaar gebruikt 
worden. Vervolgens wordt uiteengezet waarom een specifieke benadering van flexibiliteit ten 
aanzien van de aanstaande bouwopgave het meest geschikt bevonden wordt. Afsluitend 
wordt een beschrijving gegeven van een gebouw met deze benadering van flexibiliteit.   
 
 
4.1 Twee benaderingen van flexibiliteit 
Er bestaan twee benaderingen om gebouwen flexibel te maken (Schmidt et al., 2010; 
Beadle et al., 2008; Till & Schneider, 2005; Gosling et al., 2008). Ten eerste bestaat er een 
gedefinieerde benadering van flexibiliteit waarbij getracht wordt veranderend gebruik 
gedurende de gebruiksfase te controleren door technische bouwsystemen toe te passen. 
Een voorbeeld van een dergelijk bouwsysteem is een modulair wandsysteem dat gebruikers 
de mogelijkheid biedt om de indeling van een ruimte te wijzigen. Ten tweede bestaat er een 
ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. Hierbij gaat het niet om bouwsystemen die een 
bepaald aanpasbaar gebruik mogelijk maken maar om ontwerpbeslissingen die een 
onbepaald gebruik van een ruimte accommoderen. Een ruimte kan bijvoorbeeld zodanig 
ontworpen worden dat deze qua hoogte, oppervlak, draagvermogen en indeelbaarheid 
gevarieerd gebruikt kan worden. Het verschil tussen gedefinieerde en ongedefinieerde 
flexibiliteit ligt in de controle die de ontwerper heeft op het uiteindelijke gebruik (Till & 
Schneider, 2005; Gosling et al., 2008). Gedefinieerde flexibiliteit biedt een totaaloplossing 
waarin de ontwerper een specifiek afgebakend aanpasbaar gebruik mogelijk maakt. Bij 
ongedefinieerde flexibiliteit geeft de ontwerper de vrijheid aan de gebruiker om naar eigen 
interpretatie het gebouw aan te passen zonder daar specifieke oplossingen voor te bieden. 
Aan de hand van het volgende voorbeeld wordt het verschil tussen beide verder uitgelegd. 
 
In paragraaf 3.2 zijn 7 flexibiliteitsmaatregelen beschreven die alle mogelijke ruimtelijke en 
functionele uitkomsten beschrijven waarin een aanpassing van een gebouw kan resulteren. 
Deze maatregelen hebben betrekking op de plattegrond, het volume, de prestaties, het 
gebruik en de functie van een gebouw. Een van deze flexibiliteitsmaatregelen is 
indelingsflexibiliteit. Bij indelingsflexibiliteit wordt de indeling, vorm en afmeting van een 
ruimte aangepast. De literatuur beschrijft een verscheidenheid aan ingrepen waarmee de 
indeling van een ruimte kan worden aangepast. Bij deze ingrepen is een duidelijk 
onderscheid te maken tussen een gedefinieerde en een ongedefinieerde benadering van 
flexibiliteit. Een ingreep die overeenkomt met gedefinieerde flexibiliteit is het aanwenden van 
het aanwezige modulaire wandsysteem waarmee de configuratie van de tussenwanden 
eenvoudig gewijzigd kan worden. Een ingreep die overeenkomt met ongedefinieerde 
flexibiliteit is het slopen van traditionele tussenwanden en het op de gewenste positie 
bouwen van nieuw tussenwanden. Beide ingrepen hebben dezelfde uitkomst maar 
manifesteren verschillende visies op het realiseren van flexibel vastgoed. Op de volgende 
pagina wordt een verdere beschrijvingen van beide benaderingen van flexibiliteit gegeven. 
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4.1.1 Gedefinieerde flexibiliteit:  
Bij gedefinieerde flexibiliteit wordt een gebouw ontworpen dat met behulp van 
bouwsystemen een gedefinieerd aanpasbaar gebruik mogelijk maakt (Till & Schneider, 
2005; Gosling et al., 2008). In het voorbeeld bestaat het bouwsysteem uit een modulair 
wandsysteem waarmee een gebouw is uitgerust. Deze ontwerpbeslissing impliceert dat de 
ontwerper vooraf voorspellingen heeft gedaan over een bepaald meerjarige gebruik van het 
gebouw en de noodzaak ziet voor het toepassen van een dergelijk systeem. Dit systeem is 
ontworpen om een gedefinieerd aanpasbaar gebruik mogelijk te maken. Wanneer 
gebruikerseisen veranderen biedt het aanwezige bouwsysteem de mogelijkheid om een 
gebouw in de meest geschikte configuratie aan te passen. Wanneer de gebruikerseisen 
zodanig veranderen dat er geen geschikte configuratie meer bestaat dan verliest het 
bouwsysteem zijn functie. Techniek speelt bij gedefinieerde flexibiliteit een grote rol (Schmidt 
et al., 2010). De ontwerper speelt bij gedefinieerde flexibiliteit daarom ook een grote rol. Het 
is namelijk de ontwerper die de bouwsystemen ontwerpt en het is de ontwerper die een 
gebouw uitrust met of samenstelt uit deze bouwsystemen. De ontwerper heeft bij 
gedefinieerde flexibiliteit veel controle over hoe een gebouw door de tijd gebruikt kan 
worden. De aanpasbaarheid van een gebouw reikt immers zo ver als de mogelijkheden die 
de ontwerper heeft geprogrammeerd. Gedefinieerde flexibiliteit wordt beschreven als een 
top-down benadering van flexibiliteit die sterk rust op technische detaillering (Schmidt et al., 
2010). 
 
4.1.2 Ongedefinieerde flexibiliteit:  
Bij ongedefinieerde flexibiliteit gaat het om het accommoderen van een onbekend meerjarig 
gebruik van een gebouw (Till & Schneider, 2005; Gosling et al., 2008). In het voorbeeld 
bestaat de ingreep uit het slopen en bouwen van nieuwe traditionele tussenwanden 
teneinde de indeling van een ruimte aan te passen. De beslissing om deze ingreep te 
plegen wordt pas genomen op het moment dat de behoefte is ontstaan. Veranderende 
gebruikerseisen vragen bijvoorbeeld om een herindeling van een ruimte en resulteren in een 
fysieke aanpassing van de ruimte. De ontwerper ontwerpt een gebouw dat een 
ongedefinieerd gebruik kan accommoderen en waarin de gebruiker de vrijheid heeft om door 
de tijd ruimtelijke en functionele aanpassingen te doen. Met betrekking tot het voorbeeld 
betekent dit dat het gebouw zodanig is geconstrueerd dat wanden verwijderd kunnen 
worden en dat de mogelijkheid bestaat om vloeren gevarieerd in te delen. Bij 
ongedefinieerde flexibiliteit bekleedt de ontwerper geen bepalende rol in het meerjarige 
gebruik van een gebouw. De ontwerper levert een bouwwerk op dat als gevolg van een 
sociaal proces tussen gebruiker en ontwerper door de tijd kan evolueren (Schmidt et al., 
2010). Ongedefinieerde flexibiliteit kan omschreven worden als een bottum-up benadering 
van flexibiliteit die gebaseerd is op een goed begrip van de verschillen en overeenkomsten 
tussen diverse gebruiksfuncties. Elke gebruiksfunctie heeft specifieke kenmerken die door 
wet- en regelgeving voorgeschreven of door de markt gevraagd worden. Voor een woning is 
een verdiepingshoogte van 2,7 meter bijvoorbeeld voldoende (Poort & Hoo, 2007). De 
gewenste verdiepingshoogte van een kantoorgebouw is 3,3 tot 3,6 meter hoogte (Poort & 
Hoo, 2007). Een verdiepingshoogte van 2,7 meter maakt een gebouw dus geschikt voor een 
woonfunctie maar ongeschikt voor een kantoorfunctie. Een ontwerper kan bij het ontwerpen 
van een gebouw rekening houden met dergelijke verschillen tussen gebruiksfuncties. Een 
bouwwerk met een verdiepingshoogte van minimaal 3,3 meter kan bijvoorbeeld een 
woonfunctie én een kantoorfunctie bedienen. Zo zijn er meerdere ontwerpbeslissingen die 
een gebouw niet zozeer flexibel maken maar juist niet inflexibel maken. In het niet inflexibel 
ontwerpen van gebouwen ligt de essentie van ongedefinieerde flexibiliteit. 
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4.2 Voorbeelden van flexibele gebouwen en de benadering van flexibiliteit 
Het verschil tussen een gedefinieerde en een ongedefinieerde benadering flexibiliteit kan 
aan de hand van voorbeelden van bekende gebouwtypen verder verduidelijkt worden. Deze 
paragraaf beschrijft de kenmerken van enkele flexibele gebouwen en beschrijft de 
benadering van flexibiliteit. De geselecteerde gebouwtypen zijn flexibel omdat zij om 
verschillende redenen in de literatuur genoemd worden als flexibel. Een gebouw kan 
bijvoorbeeld het predicaat flexibel hebben gekregen omdat het specifiek als flexibel 
ontworpen is.  Een gebouw kan ook het predicaat flexibel krijgen omdat het in de praktijk 
flexibel gebruikt wordt. De onderzochte gebouwtypen zijn het Open Bouwen, 
kantoorgebouwen, IFD Bouwen, grachtenpanden/Georgian rijtjeshuizen en Solids. 
 
4.2.1 Het Open Bouwen 
Een van de grondleggers van het onderzoek naar aanpasbaarheid en flexibiliteit van 
gebouwen is John Habraken (Beadle et al., 2008). Zijn Open Bouwen concept is ontstaan 
als aanklacht tegen de industrialisatie van de bouw in de jaren '60. In deze periode bestond 
er een grote vraag naar woningen. Aan deze behoefte werd voldaan door op een industriële 
en seriematige wijze woningen te bouwen. Bij de oplevering van deze woningen hoefde de 
eindgebruiker alleen nog zijn persoonlijke spullen neer te zetten. Habraken vond dat de 
eindgebruiker meer zeggenschap moest krijgen over het ontwerp van zijn eigen woning en 
geëmancipeerd moest worden. Het Open Bouwen concept is volgens Habraken (1988) de 
methode om dit doel te bereiken. De term Open Bouwen wordt in de literatuur in verband 
gebracht met een verscheidenheid aan concepten en bouwsystemen. Het doel van deze 
concepten is vaak om de gebruiker controle te geven over het ontwerp van zijn 
gebruiksruimte. Veel van deze concepten en bouwsystemen zijn gebaseerd op het 
gedachtegoed van Habraken. Omdat het Open Bouwen door veel personen is geadopteerd 
en sinds de jaren '60 continue is doorontwikkeld is het moeilijk om een exacte omschrijving 
te geven. Wel zijn er bepaalde kenmerken die bij het Open Bouwen vaak terugkomen. Deze 
kenmerken zijn als volgt. 
 
1. Scheiding van drager en Inbouw: Het basisprincipe achter het Open Bouwen is het 

scheiden van drager en inbouw. De drager bestaat uit gebouwdelen zoals de constructie, 
gevel, schachten, vervoersruimten en entree. De inbouw bestaat uit gebouwdelen zoals 
tussenwanden, installaties en voorzieningen zoals keuken en badkamer. Vanwege deze 
scheiding is het relatief eenvoudig om gebouwdelen gedurende de gebruiksfase 
onafhankelijk van elkaar te wijzigen of te vervangen.  

2. Vrije indeelbaarheid van de gebruiksruimte: In een conventioneel gebouwontwerp hebben 
gebouwdelen meerdere functies. Een wand kan bijvoorbeeld het gebouw dragen en 
tegelijkertijd de grenzen van een ruimte aangeven. Bij het Open Bouwen bestaat er een 
scheiding tussen drager en inbouw.  Er moet een afzonderlijk gebouwdeel zijn dat 
dragend is en er moet een afzonderlijk gebouwdeel zijn dat de gebruiksruimte opdeelt. 
Iedere ontwerper van een gebouw conform het Open Bouwen  heeft een eigen 
interpretatie van dit concept. Ieder gerealiseerd gebouw volgens het Open Bouwen is 
daarom uniek. Toch zijn er diverse gebouwkenmerken die vaak voorkomen. Bij veel 
gebouwen conform het Open Bouwen wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van kolommen 
en grote vloeroverspanningen. Daarnaast zijn trappen en schachten vaak op centrale 
plekken in het gebouw gepositioneerd. Deze kenmerken maken dat deze gebouwen 
relatief vrij horizontaal ingedeeld kunnen worden. Ook de verticale indeelbaarheid van de 
gebruiksruimte is bij het Open Bouwen belangrijk. Teneinde installaties zoals 
ventilatiekanalen horizontaal door het gebouw te verdelen is er bij het Open bouwen vaak 
sprake van een relatief (soms plaatselijk) hoge verdiepingshoogte (Nikolic, 2011). Deze 
hogere verdiepingshoogte biedt de mogelijkheid om de ruimte verticaal op te delen door 
bijvoorbeeld een vals plafond of vloer toe te passen. 

3. Inbouwsystemen: Het doel van het Open Bouwen is om de gebruiker de mogelijkheid te 
geven zijn eigen gebruiksruimte te ontwerpen en door de tijd aan te laten passen. 
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Inbouwsystemen worden gezien als het middel om dit doel te bereiken (Schmidt et al., 
2010b; Till & Schneider, 2005). Het Matura inbouwsysteem is hier een duidelijk voorbeeld 
van (Bock & Linner, 2010). Matura is een omvangrijk inbouwsysteem dat in de jaren '90 
mede ontwikkeld is door Habraken. Dit inbouwsysteem biedt de mogelijkheid om 
leidingen, buizen en kanalen ten behoeve van water, gas, elektriciteit, ventilatie en afvoer 
onafhankelijk van de drager in te bouwen. De configuratie van deze installaties kan 
gedurende de gebruikfase door de gebruiker eenvoudig gewijzigd worden. Een andere 
eigenschap van dit inbouwsysteem is dat de gebruiker de opstelling van de 
tussenwanden kan bepalen en tussentijds eenvoudig kan aanpassen.  
 
Het Matura systeem toont de controle die de ontwerper van flexibele bouwsystemen heeft 
op de mogelijkheden tot aanpasbaarheid. Ten eerste is dit systeem specifiek ontworpen 
voor een woonfunctie. Ventilatiekanalen die benodigd zijn in kantoorgebouwen passen 
bijvoorbeeld niet binnen dit bouwsysteem. Een eventueel gebruik voor een kantoorfunctie 
is hierdoor uitgesloten. Ook binnen de woonfunctie heeft de ontwerper de vrijheid van de 
eindgebruiker beperkt. Matura is gebaseerd op een raster met hoeken van 90 graden. 
Deze ontwerpbeslissing maakt het bijvoorbeeld onmogelijk voor de gebruiker om een 
wand diagonaal te plaatsen. Inbouwsystemen lijken gebruikers de mogelijkheid te bieden 
om hun gebruiksruimte aan te passen aan veranderende gebruikerseisen. De 
voorbeelden tonen echter aan dat deze aanpasbaarheid niet verder reikt dan de 
mogelijkheden die door de ontwerper geprogrammeerd zijn. 

 
Het Open Bouwen is een duidelijk voorbeeld van een bouwconcept waarbij het 
bewerkstelligen van flexibiliteit het doel is. Bouwsystemen nemen bij het Open Bouwen een 
prominente rol in. Ten eerste vormen inbouwsystemen het instrument waarmee de gebruiker 
zijn gebruiksruimte kan configureren. Ten tweede wordt het ontwerp van de drager vaak 
afgestemd op de gekozen inbouwsystemen (Nikolic, 2011). Het meerjarige gebruik van 
gebouwen conform het Open Bouwen wordt door de ontwerper strek gecontroleerd en 
afgebakend. Het Open Bouwen wordt daarom beschouwt als een voorbeeld van 
gedefinieerde flexibiliteit.  
 
Gebouwen volgens het Open Bouwen zijn op beperkte schaal gerealiseerd. Van het 
Japanse equivalent het Central Housing System zijn wel op grotere schaal gebouwen 
gerealiseerd en meer gebruikerservaringen en evaluaties beschikbaar. Diverse gebouwen 
volgens het Open Bouwen en Central Housing System zijn inmiddels minimaal 25 jaar in 
gebruik. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze gebouwen doorgaans niet worden 
gebruikt zoals de ontwerpers bedoeld hebben (Verweij & Poelman, 2006; Schmidt et al, 
2010b; Wakiyama & Tsunoda., 2000; Tsukamoto & Almazan, 2005). De mogelijkheden tot 
aanpasbaarheid met behulp van de inbouwsystemen worden niet of nauwelijks benut. In 
sommige gevallen is alleen het behang en de vloerbedekking aangepast. Ondanks het 
vernieuwende flexibele ontwerp lijken gebouwen conform het Open Bouwen en Central 
Housing System in de praktijk vaak niet flexibel gebruikt te worden. Oorzaken die worden 
gegeven zijn de complexiteit van de benodigde technische bewerkingen, wet en regelgeving 
die diverse aanpassingen uitsluiten, wijzigende gebruikerseisen en onvoldoende begeleiding 
gedurende de gebruiksfase van het vastgoed (Verweij & Poelman, 2006).  
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Figuur 4.1: Gebruiksruimte van een kantoor. 
 

4.2.2 Kantoorgebouwen 
Het Open Bouwen heeft veel invloed gehad op het kantoorvastgoed. Volgens Kendall (2001) 
hebben kantoorgebouwen sinds de jaren '60 lange tijd voorop gelopen in het streven naar 
flexibel vastgoed. Kantoorgebouwen zijn vaak ontworpen om continue aangepast te kunnen 
worden aan de snel veranderende eisen van de kantoorgebruiker. De kenmerken die deze 
flexibiliteit mogelijk maken zijn als volgt (Till & Schneider, 2005; RCE, 2013). 
 
1. Scheiding van de drager en Inbouw: Net als bij het Open Bouwen bestaat bij 

kantoorgebouwen doorgaans een scheiding tussen drager en inbouw. Vanwege deze 
scheiding is het relatief eenvoudig om onafhankelijke gebouwdelen tussentijds aan te 
passen. 

2. Vrije indeelbaarheid van de gebruiksruimte: De gebruiksruimtes van kantoorgebouwen 
worden gekenmerkt door hun grote oppervlak, grote overspanningen, hoge 
verdiepingshoogte en beperkte aanwezigheid van dragende elementen. Vanwege deze 
kenmerken is het mogelijk om ruimtes eenvoudig horizontaal en verticaal op te delen. 
Een ingreep om de ruimte horizontaal in te delen is door bijvoorbeeld de opstelling van de 
tussenwanden te wijzigen. Een ingreep om de ruimte verticaal op te delen is door een 
vals plafond of vloer toe te passen. Achter deze valse plafonds en vloeren kunnen 
installaties horizontaal door het gebouw verdeeld worden. Figuur 4.1 toont een 
gebruiksruimte die representatief lijkt voor een gemiddeld Nederlands kantoorgebouw.  

3. Inbouwsystemen: Net als bij het Open Bouwen spelen inbouwsystemen een grote rol bij 
kantoorvastgoed. Volgens Kendall (2001) zijn inbouwsystemen zoals verlaagde plafonds, 
verhoogde vloeren en verplaatsbare wanden inmiddels gemeengoed bij kantoorvastgoed. 
Deze inbouwsystemen bieden de gebruiker de mogelijkheid om het gebouw gedurende 
de gebruiksfase in de meest geschikte configuratie aan te passen.  

4. Toegankelijkheid van de installaties: Binnen het ontwerp van kantoorgebouwen is veel 
aandacht besteed aan toekomstige aanpassingen van installaties. Vaak zijn er meerdere 
schachten aanwezig waarin installaties verticaal verdeeld kunnen worden door het 
gebouw. Deze schachten zijn doorgaans 
ruim en toegankelijk waardoor het 
mogelijk is om eenvoudig de bestaande 
installaties te wijzigen en eventueel 
nieuwe installaties toe te voegen. Voor 
de horizontale verdeling van installaties 
door kantoorgebouwen zijn 
inbouwsystemen zoals verhoogde 
vloeren en verlaagde plafonds 
toegepast. Deze inbouwsystemen zijn 
eveneens toegankelijk en  bieden de 
mogelijkheid om bestaande installaties 
aan te passen en eventueel nieuwe 
installaties toe te voegen.  

 
 
Veel kenmerken van kantoorvastgoed komen overeen met het Open Bouwen concept van 
Habraken. Bij beide gebouwtypen zijn drager en inbouw gescheiden en is de gebruiksruimte 
vrij indeelbaar. Daarnaast zijn de inbouwsystemen bij kantoorvastgoed het instrument om de 
gebruiksruimte aan te passen. Toch zijn er ook verschillen tussen het Open Bouwen en 
kantoorvastgoed. Ten eerste lijken de inbouwsystemen van kantoorgebouwen minder 
complex. Het Matura systeem biedt bijvoorbeeld een totaaloplossing waarin diverse 
gebouwdelen op een ingenieuze wijze zijn samengebracht. Bij kantoorvastgoed lijken de 
inbouwsystemen minder functies te bedienen en minder dwingend te zijn. Een 
systeemplafond is bij kantoren vaak een onafhankelijk onderdeel dat één taak vervult en 
relatief veel vrijheid geeft aan het gebruik. Dit inbouwsysteem schrijft bijvoorbeeld niet de 
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vorm, afmeting, positionering en bevestiging van de  ventilatiekanalen voor. De ontwerper 
van het Matura systeem biedt deze ruimte niet. Ten tweede lijkt de drager bij 
kantoorgebouwen minder gedefinieerd te zijn dan bij het Open Bouwen. Figuur 4.2 en 4.3 
illustreren hoe binnen een op het Open Bouwen geënt woongebouw horizontale schachten 
het ontwerp van de draagconstructie bepalen. Deze horizontale schachten zijn door de 
ontwerper zodanig gepositioneerd en 
vormgegeven dat deze in samenwerking 
met inbouwsystemen een gedefinieerd 
aanpasbaar gebruik mogelijk maken. Deze 
ontwerpbeslissing toont de controle van de 
ontwerper over het gebruik van een gebouw 
conform het Open Bouwen. De drager bij 
kantoren is vaak een stuk eenvoudiger en 
beschikt niet over een dergelijk dwingend 
karakter. De controle van de ontwerper op 
het gebruik van het gebouw lijkt bij kantoren 
minder groot te zijn dan bij het Open 
Bouwen. Toch beschouwt dit onderzoek 
kantoren als gebouwen met een 
gedefinieerde benadering van flexibiliteit. In 
de praktijk blijkt dat de 
gebruiksmogelijkheden van deze gebouwen 
afgebakend zijn en dat een alternatief 
gebruik vaak niet mogelijk is. De flexibiliteit 
van kantoorgebouwen vergroot wellicht de 
kwaliteit van het initiële gebruik  maar lijkt 
niet verder te reiken dan de kantoorfunctie 
die de ontwerper geprogrammeerd heeft. Bij 
het wegvallen van de kantoorfunctie verliest 
de aanwezige flexibiliteit vaak zijn waarde. 
 
 
 
4.2.3 Industrieel, flexibel en demontabel bouwen. 
Een ander gebouwtype dat veel verwantschap heeft met het Open Bouwen is het 
Industrieel, Flexibel en Demontabel [IFD] bouwen. Met het IFD zijn de ideeën van Habraken 
over het prefabriceren en modulair maken van gebouwen verder uitgewerkt (Post, 2010). 
Het IFD heeft als doel om gebouwen zoveel  mogelijk samen te stellen uit geprefabriceerde 
demontabele componenten (Roders & van Gassel, 2003). Deze componenten kunnen in 
verschillende configuraties samengebracht worden en zodoende verschillende bouwwerken 
vormen. Daarnaast is het mogelijk om gedurende de gebruiksfase de configuratie van een 
gebouw aan te passen. De kenmerken die deze flexibiliteit mogelijk maken zijn als volgt. 
 
1. Modulair bouwsysteem: Bij het IFD wordt geen onderscheid gemaakt tussen een drager 

en een inbouw die bestaat uit bouwsystemen. Bij het IFD wordt een gebouw compleet 
samengesteld uit bouwsystemen.  
 

Er bestaan veel projecten die gebaseerd zijn op het IFD concept (Gunst, 2008). Deze 
projecten zijn vaak een oplossing voor specifieke vraagstukken. Een opdrachtgever wil 
bijvoorbeeld binnen zeer korte tijd een gebouw gerealiseerd hebben, heeft een gebouw 
slechts tijdelijk nodig of wil gedurende de gebruiksfase specifieke aanpassingen kunnen 
doen. De oplossing voor deze vraagstukken is bij IFD hetzelfde. Het gebouw wordt 
opgeknipt  tot een bouwpakket dat bestaat uit kant-en-klare onafhankelijke componenten. Dit 
bouwpakket kan snel en eenvoudig in verschillende configuraties worden samengesteld, 
tussentijds eenvoudig worden aangepast en snel en eenvoudig voor hergebruik 

Figuur 4.2: Doorsnede van een vloer met 
horizontale schachten (Nikolic, 2009).   
 

Figuur 4.3: Plattegrond met de horizontale 
schachten in het lichtblauw (Nikolic, 2009).   
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gedemonteerd worden. Het Britse Newways bouwconcept (zie Figuur 4.4) is een duidelijk 
voorbeeld van deze bouwpakket benadering. Newways is ontwikkeld voor een 
farmaceutische bedrijf en beantwoordt aan een vraag naar een bouwsysteem dat snel en in 
3 verschillende configuraties samengesteld kan worden (Fuster et al., 2009). Het gebouw 
moet daarnaast de mogelijkheid bieden om gedurende de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase 
eenvoudig aangepast te kunnen worden. 
Het bouwpakket bestaat uit 900 onderdelen 
die 90 componenten vormen waaruit 30 
gebouwdelen samengesteld kunnen 
worden. Deze 30 gebouwdelen kunnen 
samengebracht worden tot 3 verschillende 
bouwwerken. In Nederland  is het IFD 
bouwen enkele malen toegepast in 
zorggerelateerde gebouwen (Gunst, 2008). 
Het Leids Universitair Medisch centrum is 
hier een voorbeeld van. De meeste 
gerealiseerde IFD projecten in Nederland 
bevinden zich in de woningmarkt. Twee 
voorbeelden zijn een tijdelijk 
studentenhuisvestingsproject in de 
Amsterdamse Houthaven (Zie figuur 4.5) 
en een demontabel appartementencomplex 
in een krimpregio in Limburg. Het eerste 
project biedt een nuttige invulling van een 
tijdelijk braakliggend terrein. Het tweede 
voorbeeld biedt een oplossing voor 
huisvesting in een regio waarin leegstand 
in de nabije toekomst waarschijnlijk is.  
 
Het IFD lijkt exemplarisch voor een 
gedefinieerde benadering van flexibiliteit. Binnen dit concept heeft de ontwerper op een 
minutieuze wijze het (meerjarige) aanpasbare gebruik gedefinieerd en vertaald in een 
totaaloplossing. Het IFD lijkt daarnaast de richting van de ontwikkeling van flexibiliteit sinds 
de jaren '60 aan te geven. Het oorspronkelijke doel van Habraken, het emanciperen van de 
gebruiker, was voornamelijk sociaal van aard. Geleidelijk aan is de nadruk komen te liggen 
op technische aspecten. Het middel lijkt vaak een doel op zich te zijn geworden. Uit de 
evaluatie van meerdere gebouwen conform het Open Bouwen blijkt dat de mogelijkheden tot 
aanpasbaarheid mede vanwege de complexiteit van de bouwsystemen nauwelijks benut 
worden (Verweij & Poelman, 2006). Met de overwegend technische inslag op het realiseren 
van flexibele gebouwen lijkt men het doel vaak voorbij te hebben gestreefd. Het IFD toont 
daarentegen aan dat bouwsystemen in specifieke gevallen wel succesvol zijn. In de 
medische en farmaceutische sector zijn veel voorbeelden van gebouwen die succesvol 
flexibel gebruikt worden. Ook veel tijdelijke gebouwen waarbij de principes van IFD zijn 
toegepast worden flexibel gebruikt. Flexibele bouwsystemen lijken voornamelijk geschikt 
voor vraagstukken waarbij de aanpasbaarheid nauwkeurig te voorspellen is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.4: Het Newways  bouwsysteem 
 

Figuur 4.5: Demontabele huisvesting. 
 

 

Flexibiliseren van gebruik en functie| 52 
 



4.2.4 Grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen. 
Voorgaand zijn drie voorbeelden gegeven van 
gebouwen met een gedefinieerde benadering van 
flexibiliteit. Grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen 
(Zie Figuur 4.6 en 4.7) zijn voorbeelden van 
gebouwtypen die een ongedefinieerde benadering van 
flexibiliteit tentoonspreiden. Deze twee gebouwtypen 
zijn ontwikkeld in een tijd dat het begrip flexibel 
vastgoed waarschijnlijk nog niet bestond. Toch worden 
deze gebouwen in de literatuur vaak als flexibel 
omschreven. Het predicaat flexibel ontlenen deze 
gebouwen niet aan een flexibel ontwerp maar aan een 
flexibel gebruik. Grachtenpanden zijn in de 17e eeuw in 
diverse steden in Nederland gebouwd (Lans & Hofland, 
2005). Georgian rijtjeshuizen zijn in de 18e en in de 
eerste helft van de 19e eeuw in diverse Britse steden 
gebouwd (Bell, 2009). Ondanks de verschillende 
bouwperioden hebben beide gebouwtypen veel 
overeenkomsten. Beide gebouwtypen zijn onderdeel 
van grootschalige stadsuitbreidingen en zijn gebouwd 
in perioden van hoogconjunctuur. Door de eeuwen 
heen zijn deze gebouwen horizontaal en verticaal 
uitgebouwd, samengevoegd, opgedeeld, heringedeeld 
en opgewaardeerd (Till & Schneider, 2005; 
Klompenhouwer, 2013). Daarnaast hebben deze 
gebouwen opeenvolgend of tegelijkertijd 
gebruiksfuncties gehuisvest waarvoor zij oorspronkelijk 
niet ontworpen zijn. Uit de literatuur kan opgemaakt 
worden dat deze gebouwen de afgelopen 200 tot 400 
jaar dienst hebben gedaan met een woon-, kantoor-, 
bijeenkomst-, logies-, industrie-, onderwijs-, winkel-, en 
celfunctie (Klompenhouwer, 2013; Lans & Hofland, 
2005; Bell, 2009, 2013; English Heritage, 1996; 
Davison et al., 2006). De kenmerken die 
verantwoordelijk worden gehouden voor deze 
flexibiliteit zijn de volgende (Bell, 2009; Lans & Hofland, 
2005). 
 
1. Scheiding tussen drager en inbouw: De scheiding tussen drager en inbouw is bij 

grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen geen resultaat van bewust ontwerp zoals bij 
het Open Bouwen. Ten tijde van de ontwikkeling van deze gebouwen werden installaties 
en voorzieningen op een zeer beperkte schaal toegepast. Een gebouw bestond feitelijk 
uit niet meer dan de drager. Hierdoor bestaat er bij grachtenpanden en Georgian weinig 
verstrengeling tussen de drager en inbouw. 

2. Vrije indeelbaarheid van de gebruiksruimte: Deze gebouwen beschikken over ruimtes die 
qua oppervlak en hoogte relatief groot zijn. Daarnaast zijn er geen dragende elementen 
die de indeelbaarheid van de ruimtes beperken. Vanwege deze kenmerken is het 
mogelijk om ruimtes eenvoudig horizontaal en verticaal op te delen. Een typische 
horizontale aanpassing is het realiseren van een badkamer tussen de voor- en 
achterkamer op de eerste verdieping (Till & Schneider, 2005). Een typische verticale 
ingreep is het installeren van een vals plafond waarachter de installaties van een 
kantoorfunctie kunnen worden geplaatst (Klompenhouwer, 2013). Figuur 4.6 en 4.7 tonen 
dat de vrije indeelbaarheid van beide gebouwtypen niet op elke verdieping hetzelfde is. 
De verdiepingshoogte neemt namelijk vanaf de begane grond geleidelijk af. 

Figuur 4.6: Grachtenpanden.  
 

Figuur 4.7: Georgian rijtjeshuizen 
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3. Simpliciteit van de constructie: De draagconstructie van deze gebouwtypen is zeer 
eenvoudig. Grachtenpanden zijn overspannen van zijgevel naar zijgevel en Georgian 
rijtjeshuizen zijn overspannen van voorgevel naar achtergevel. De vloeren overspannen 
de volledige ruimte en de draagconstructie beperkt zich tot de buitenmuren. De 
constructie van deze gebouwen is daarom gemakkelijk te lezen en aanpassingen kunnen 
eenvoudig gedaan worden zonder complexe constructieve oplossingen. Tevens zijn de 
vloeren van hout waardoor het mogelijk is om openingen ten behoeve van 
leidingschachten en trappen te verplaatsen. 

4. Bestemmingsvrijheid: Grachtenpanden zijn oorspronkelijk ontworpen voor een woon- en 
opslagfunctie. Georgian rijtjeshuizen zijn oorspronkelijk ontworpen voor een woonfunctie. 
Deze gebouwen hebben inmiddels een verscheidenheid aan gebruiksfuncties gehuisvest. 
Deze functieneutraliteit lijkt niet alleen mogelijk omdat het kan maar ook omdat wet- en 
regelgeving het lange tijd heeft toegestaan (Klompenhouwer, 2013). 

 
Grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen worden nog steeds gebruikt omdat zij 
gemakkelijk aangepast kunnen worden (Davison et al. 2006). Zijn stelling is dat wanneer er 
gedurende de afgelopen eeuwen een reden zou zijn geweest om deze gebouwen te slopen 
zij vandaag niet meer zouden bestaan. Er zijn veel overeenkomsten met kantoren en 
gebouwen conform het Open Bouwen. Allen hebben een scheiding tussen drager en inbouw 
en beschikken over een vrij indeelbare gebruiksruimte. Het grote verschil is dat bij 
grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen de duurzame en vrij indeelbare drager het 
einddoel is en dat bij gedefinieerde flexibiliteit de drager de basis vormt de inbouw. 
Grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen lijken geen specifiek aanpasbaar gebruik te 
definiëren maar onbewust een ongedefinieerd aanpasbaar gebruik te accommoderen. De 
ontwerper laat een groot gedeelte van het ontwerp over aan de interpretatie van de 
gebruiker. De bestemmingsvrijheid biedt de gebruiker daarnaast de vrijheid om een eigen 
invulling te geven aan het gebouw. De essentie van de flexibiliteit van deze gebouwen lijkt te 
liggen in het feit dat zij niet inflexibel zijn. Vanwege deze eigenschap zijn deze gebouwen in 
staat om gebruiksfuncties te huisvesten die oorspronkelijk niet geprogrammeerd zijn. 
Grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen lijken daarom over een ongedefinieerde vorm van 
flexibiliteit te beschikken. 
 
4.2.5 Solids 
Het Solids concept is in Hoofdstuk 1 kort besproken. Dit bouwconcept vormt het tweede 
voorbeeld van gebouwen met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. De 
doelstelling achter dit flexibele bouwconcept is om gebruikers van een gebouw maximale 
vrijheid te geven (INBO, 2013). Binnen dit concept bepaalt de gebruiker de positie, grootte, 
prijs, ontwerp en gebruiksfunctie van de te huren gebruiksruimte in een gebouw. De enige 
voorwaarde is dat gebruikers geen overlast of beperkingen voor medegebruikers 
veroorzaken. De volgende kenmerken moeten leiden tot dit flexibele gebruik (INBO, 2013). 

 
1. Scheiding van drager en Inbouw: Solids maakt onderscheid tussen drager en inbouw. 

Vanwege deze scheiding is het mogelijk om gebouwdelen eenvoudig aan te passen. 
2. Vrij indeelbare gebruiksruimte: De plattegrond van een Solid is vanwege de grote 

overspanningen en de beperkte aanwezigheid van dragende elementen relatief vrij 
indeelbaar. Daarnaast beschikken Solids over een relatief grote verdiepingshoogte. 
Vanwege deze kenmerken is het mogelijk om ruimtes eenvoudig horizontaal en verticaal 
op te delen. Horizontaal is de gebruiksruimte eenvoudig op te delen met tussenwanden. 
Verticaal is de gebruiksruimte eenvoudig op te delen door een vals plafond of vloer te 
passen.  

3. Bestemmingsvrijheid: Het Solids concept geeft de huurder de ruimte om de eigen 
gebruiksruimte te benutten voor iedere gebruikfunctie mits er geen overlast veroorzaakt 
wordt voor de medegebruikers. In de praktijk betekent dit dat de twee gerealiseerde 
Solids woon-, kantoor-, logies-, lichte industrie en bijeenkomstfuncties huisvesten.  
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Figuur 4.8: Gebruiksruimte in een Solid. 
 

4. Toegankelijkheid van de installaties: Solids beschikken over meerdere schachten waarin 
diverse installaties verticaal door het 
gebouw verdeeld kunnen worden. 
Omdat deze schachten ruim en 
toegankelijk zijn is het mogelijk om 
eenvoudig de bestaande installaties te 
wijzigen en eventueel nieuwe installaties 
toe te voegen. Daarnaast fungeren deze 
schachten als aansluitpunten waaruit 
diverse installaties horizontaal verdeeld 
kunnen worden tussen de afzonderlijke 
gebruiker(s) van het gebouw. Figuur 4.8 
toont de gebruiksruimte van een Solid. 
Hierin is de vrije indeelbaarheid van de 
gebruiksruimte en zijn de 
installatieschachten te zien.  

 
Momenteel zijn er 2 Solids ongeveer 2 jaar in gebruik. Eén Solid staat in Amsterdam West 
en één Solid staat in Amsterdam Ijburg. Recentelijk is een onafhankelijke evaluatie 
uitgevoerd van het gebruik van beide Solids door onderzoeksbureau INBO (2013). Hierbij is 
veel gebruik gemaakt van input van huurders, potentiële huurders en experts. De conclusies 
van deze evaluatie zijn de volgende. Solid West is een doorslaand succes en was in één 
keer verhuurd. Solid Ijburg is nog niet volledig verhuurd. Solid West huisvest verschillende 
gebruiksfuncties en heeft gevarieerde plattegronden. De “functiecocktail” is echter minder 
divers dan de ontwikkelaar voor ogen had (INBO, 2013). Over het algemeen worden beide 
Solids gezien als een radicaal en baanbrekend experiment maar wordt er getwijfeld of dit de 
meest efficiënte wijze is om het doel, vastgoed met een groot accommodatievermogen, te 
bereiken. 
 
Solids lijken een moderne uitvoering te zijn van een grachtenpand of Georgian rijtjeshuis. 
Het grote verschil is dat Solids bewust zijn ontworpen om een ongedefinieerd gebruik te 
kunnen huisvesten en grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen onbewust ongedefinieerd 
gebruikt kunnen worden. Een van de doelstellingen van Solids is een maximaal 
accommodatievermogen. In de praktijk betekent dit dat vanaf de begane grond tot de 
bovenste verdieping elke gebruiksfunctie zich kan vestigen. Elke verdiepingsvloer voldoet 
dus aan de maximale eisen die het bouwbesluit stelt. Deze ontwerpbeslissing resulteert 
volgens INBO (2013) in hoge kosten. Bij grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen bestaat 
er per verdiepingsvloer wel verschil in de mogelijkheden tot aanpasbaarheid. Hoe hoger de 
vloer, hoe minder de waarde en hoe kleiner de gebruiksmogelijkheden. Niet op elke 
verdieping kan het gebruik plaatsvinden met de hoogste gebruikerseisen. Een dergelijke 
ontwerpbeslissing leidt waarschijnlijk tot lagere kosten maar beperkt tegelijkertijd ook de 
gebruiksmogelijkheden. Het lijkt echter onontkoombaar om ontwerpbeslissingen te nemen 
die het gebruik beperken.  
 
 
4.3 Gedefinieerde of ongedefinieerde flexibiliteit om leegstand te voorkomen 
De keuze tussen gedefinieerde of ongedefinieerde flexibiliteit is geen keuze tussen goed en 
slecht. Iedere omstandigheid vraagt om een andere benadering van flexibiliteit. Sinds de 
jaren '60 lijkt de aandacht van onderzoekers en de bouwsector zich voornamelijk te hebben 
gericht op een gedefinieerde benadering van flexibiliteit. Verondersteld wordt dat om 
structurele leegstand zoals in de kantorenmarkt te voorkomen de aanstaande bouwopgave 
ingevuld moet worden met gebouwen waarbij een ongedefinieerde benadering van 
flexibiliteit wordt gehanteerd. 
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Een gedefinieerde benadering van flexibiliteit lijkt van waarde in omstandigheden waarbij 
een specifiek aanpasbaar gebouwgebruik relatief nauwkeurig voorspeld kan worden. Een 
vraag om tijdelijke studentenhuisvesting kent bijvoorbeeld een duidelijk afgebakend 
gebouwgebruik en een korte levensduur. Het aantal onzekerheden is hierdoor beperkt en 
voorspellingen betreffende het aanpasbare gebouwgebruik kunnen daarom relatief 
nauwkeurig gemaakt worden. Een bouwsysteem dat exact in staat is om het voorspelde 
aanpasbare gebouwgebruik te bedienen lijkt in dit geval een goede oplossing te zijn. Voor 
functionalistische gebouwen zoals een ziekenhuis is een gedefinieerde benadering van 
flexibiliteit waarschijnlijk ook zeer geschikt. Dergelijk gebouwen hebben vaak een 
vastomlijnde, specialistische en bestendige functie. In deze omstandigheid kunnen gericht 
bouwsystemen worden toegepast die een specifiek aanpasbaar gebruik kunnen bedienen. 
Met een gedefinieerde benadering van flexibiliteit lijkt men een gebouw binnen een 
vastgesteld kader aanpasbaar te kunnen maken. Deze aanpasbaarheid reikt echter zo ver 
als de mogelijkheden die gedurende de ontwerpfase geprogrammeerd zijn.  
 
Bij veel kantoorvastgoed is een gedefinieerde benadering van flexibiliteit gehanteerd. De 
genomen ontwerpbeslissingen lijken in veel gevallen uitsluitend een (flexibel) kantoorgebruik 
te dienen. De vaak toegepaste flexibele wandsystemen resulteren bijvoorbeeld wel in een 
aanpasbaar kantoorgebouw maar niet in een aanpasbaar gebouw. Nu bestaat er een 
overaanbod van kantoorvastgoed en staan er veel kantoren vanwege functionele 
veroudering voortijdig structureel leeg. De enige kans op een nieuwe functionaliteit voor 
deze gebouwen ligt waarschijnlijk buiten het geprogrammeerde (flexibele) kantoorgebruik. 
Alleen met bijvoorbeeld een woon-, bijeenkomst- of logiesfunctie kunnen naar verwachting 
de leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe functionaliteit krijgen. Het gedefinieerde 
gebouwontwerp lijkt hier een grote rol te spelen. Over het algemeen zijn kantoorgebouwen 
goed aanpasbare gebouwen. De eisen die bijvoorbeeld het Bouwbesluit stelt aan gebouwen 
met een kantoorfunctie zijn doorgaans hoger dan de eisen die gesteld worden aan veel 
andere gebruiksfuncties. Een kantoorgebouw voldoet daarom vaak aan de eisen die aan 
alternatieve gebruiksfuncties zoals een woonfunctie gesteld worden. Toch zijn veel 
leegstaande kantoorgebouwen niet geschikt voor herbestemming. Kantoorgebouwen zijn 
ontworpen om uitsluitend een kantoorfunctie te bedienen. Iedere ontwerpbeslissing 
variërend van de locatie, de constructie, gevel  en de inbouw is naar verwachting genomen 
met het realiseren van een kantoorgebouw als doel. Een grote belemmering voor de 
herbestemming van kantoren zijn bijvoorbeeld de monofunctionele locaties waarop deze 
gebouwen vaak zijn gevestigd. Deze kantoorlocaties zijn onaantrekkelijk voor andere 
gebruiksfuncties. Met de kennis van nu was het wellicht verstandiger geweest om deze 
gebouwen te vestigen op locaties die wel aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld te wonen.  
 
Met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit houdt men de opties met betrekking tot 
het meerjarige gebouwgebruik open. Er wordt geanticipeerd op een onverwachte mismatch 
tussen het gebouw en het gewenste gebouwgebruik. De ontwerper onthoudt zich van het 
exact definiëren van het gebouwgebruik en dus ook van het exact definiëren van de 
mogelijkheden tot aanpasbaarheid. Met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit 
neemt men naar verwachting niet de ontwerpbeslissing om een gebouw op een 
monofunctionele locatie te vestigen. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat een dergelijke 
locatie op termijn interessant is voor andere gebruiksfuncties. Met het wel nemen van een 
dergelijke ontwerpbeslissing sluit men het gebruik van het gebouw voor alternatieve 
gebruiksfuncties uit. De keuze voor monofunctionele kantoorlocaties is achteraf een keuze 
voor inflexibiliteit.  De essentie van ongedefinieerde flexibiliteit ligt in het niet-inflexibel 
ontwerpen van gebouwen. Wanneer men dit als uitgangspunt had genomen bij het 
structureel leegstaande kantoorvastgoed dan was de huidige leegstandsproblematiek 
mogelijk kleiner geweest. Dan hadden deze gebouwen misschien op locaties gestaan waar 
hergebruik met een andere gebruiksfunctie kansrijker was geweest.  
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Figuur 4.9: Plattegrond van een Solid.  
 

4.4 Kenmerken van een gebouw met ongedefinieerde flexibiliteit. 
In deze paragraaf wordt een globale beschrijving gegeven van de kenmerken van een 
gebouw met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. 
 
Met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit gaat het om het accommoderen van 
een onbekend meerjarig gebruik van een gebouw. Het gebouw moet gebruikers de ruimte 
bieden om door de tijd ruimtelijke een functionele aanpassingen te doen. Een gebouw moet 
bijvoorbeeld net zo gemakkelijk gebruikt kunnen worden met een woon- of kantoorfunctie. 
Elke gebruiksfunctie heeft specifieke kenmerken die door wet- en regelgeving 
voorgeschreven of door de markt gevraagd worden. Een gebouw met een ongedefinieerd 
gebruik moet daarom minimaal voldoen aan de maximale eisen van iedere gebruiksfunctie. 
In Paragraaf 4.1 is een voorbeeld gegeven van de minimale verdiepingshoogte die 
toegepast moet worden om een gebouw te gebruiken voor een woon- en kantoorfunctie. 
Hetzelfde principe gaat op voor de vloerbelasting, isolatiewaarden, etc.. Een gebouw met 
een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit is een gebouw dat gekenmerkt wordt door 
overmaat. De mate van overmaat en dus de mate van het accommodatievermogen is een 
variabele waarmee een ontwikkelaar kan variëren.  
 
Het ruime accommodatievermogen van gebouwen met een ongedefinieerd gebouwgebruik 
komt ook naar voren in de plattegrond. De plattegrond van een gebouw met ongedefinieerde 
benadering van flexibiliteit onderscheidt 
zich over het algemeen niet van de 
plattegrond van een gebouw met een 
gedefinieerde benadering van flexibiliteit. 
Bij beide benadering wordt gestreefd naar 
vrije horizontale en verticale 
indeelbaarheid van de gebruiksruimte. De 
aanwezigheid van constructieve 
elementen wordt daarom beperkt, de 
drager wordt gescheiden van de inbouw 
en installatieschachten en 
vervoersruimten zijn ingedeeld op een 
centrale positie. De plattegrond van een 
Solid lijkt veel op de plattegrond van een  
standaard kantoorgebouw met een open 
plan indeling. Figuur 4.9 toont de 
plattegrond van een Solid.  
 
De ontwikkelaar van het Solids concept heeft een Programma van Eisen [PvE] opgesteld dat 
beschrijft aan welke eisen een Solids moet voldoen (INBO, 2013). In dit PvE zijn 
randvoorwaarden gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld de draagconstructie, horizontale 
en verticale indeelbaarheid, vloerbelasting, geluidisolatie en minimale verdiepingshoogte. 
Ook wordt ingegaan op veiligheid- en gezondheidsaspecten. In de praktijk blijkt dat het PvE 
weinig ruimte biedt voor creativiteit. Als reactie op het PvE laat de Britse architect (Tony 
Fretton) optekenen dat hij bij dit “programmatic indeterminate” gebouw slechts benodigd was 
bij het ontwerpen van de buitengevel (Bijdendijk, 2006). Vaste stramienen en een 
ongecompliceerd ontwerp lijken de basis te zijn voor een maximaal 
accommodatievermogen. 
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Het Multispace concept is het Britse equivalent van het Solids concept (Gibb et al., 2007). 
Beide concepten zijn recentelijk ontwikkeld en hebben veel overeenkomsten. Figuur 4.10 
toont een illustratie van Multispace. 
Het architectenbureau achter dit 
concept (Reid Architecture) heeft 
een uitvoerige studie gemaakt van 
de randvoorwaarden die gesteld 
worden aan een gebouw dat een 
woon-, kantoor-, bijeenkomst-, 
winkel- en logiesfunctie kan 
huisvesten (Gibb et al., 2007). 
Deze studie gaat in op de 
draagconstructie, het aantal 
verdiepingen, de afmetingen, 
logistiek, gevel en vluchtroutes van 
een dergelijk gebouw. Hoewel er in 
Groot Brittannië ander eisen 
gesteld worden aan gebouwen zijn 
de gelijkenissen tussen Solids en 
Multispace groot. De 
functiemenging, afmetingen van de 
verdiepingsvloeren, de 
draagconstructie en de logistiek 
zijn bijvoorbeeld vergelijkbaar. 
 
 
 
Voor welke gebruiksfuncties een gebouw met een ongedefinieerd gebouwgebruik geschikt 
moet zijn is afhankelijk van factoren zoals de locatie, financiën en wet- en regelgeving. In 
theorie houdt een ongedefinieerd gebouwgebruik in dat er geen enkele beperking is. In de 
praktijk is het vaak noodzakelijk om het gebouwgebruik te beperken. Een zware industriële 
gebruiksfunctie is bijvoorbeeld niet wenselijk in een stedelijk gebied. Tegelijkertijd is een 
locatie waar een dergelijke gebruiksfunctie wel mogelijk is waarschijnlijk niet aantrekkelijk 
voor bijvoorbeeld een woonfunctie. In beide gevallen kan men een gebruiksfunctie uitsluiten. 
Ook kan een ontwikkelaar rekening houden met overlast die bepaalde gebruiksfuncties 
kunnen geven aan eventuele medegebruikers of de omgeving. Solids staat bijvoorbeeld 
geen coffeeshop toe. Een andere afweging heeft betrekking op de verdeling van de 
gebruiksfuncties binnen het gebouw. Een maximaal accommodatievermogen betekent dat 
iedere gebruiksruimte moet voldoen aan de maximale die gesteld worden. Kritiek op Solids 
is dat een dergelijk accommodatievermogen heeft geleid tot enorm hoge bouwkosten (INBO, 
2013). Multispace Houdt hier wel rekening mee. Ook bij Georgian rijtjeshuizen en 
grachtenpanden komt het verschil in het accommodatievermogen van de verschillende 
verdiepingsvloeren naar voren.  
 
Het lijkt onontkoombaar om ontwerpbeslissingen te nemen die de mate van 
ongedefinieerdheid van een gebouw beperken. Het ultieme ongedefinieerde gebouw 
ontwikkelen is een utopie. Gebouwen zoals grachtenpanden, Solids en Georgian 
rijtjeshuzien lijken het aannemelijk te maken dat een ongedefinieerde benadering van 
flexibiliteit de functionaliteit van een gebouw vergroot. Mogelijk leidt deze grotere 
functionaliteit ook tot het voorkomen van structurele leegstand vanwege functionele 
veroudering in de aanstaande bouwopgave. De verwachting is dat er diverse 
belemmeringen bestaan die het op een grote schaal ontwikkelen van gebouwen met 
ongedefinieerde flexibiliteit tegenhouden. Het volgende hoofdstuk gaat hier op in. 

Figuur 4.10: illustratie van Multispace.  
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5 Belemmeringen voor ongedefinieerde flexibiliteit 
Een ruimere toepassing van gebouwen met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit 
in Nederland zoals dit onderzoek voorstelt stuit op diverse belemmeringen. Dit hoofdstuk 
geeft globaal inzicht in belemmeringen die bestaan voor gebouwen met ongedefinieerde 
flexibiliteit. Hierbij wordt gedetailleerd ingegaan op enkele financiële en juridische 
belemmeringen. Hierbij wordt geen volledigheid nagestreefd. Het doel is om met behulp van 
voorbeelden aan te tonen hoe de bestaande visie op het ontwikkelen van vastgoed botst 
met de ontwikkelingen van gebouwen met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. 
Bij iedere belemmering wordt een mogelijke oplossingsrichting beschreven. 
 
 
5.1 Mogelijke belemmeringen voor ongedefinieerde flexibiliteit 
Door de tijd ontstaan, veranderen en verdwijnen gebouwgebruiken. Het ontwikkelen van een 
gebouw gaat vanwege dergelijke reële ontwikkelingen gepaard met veel onzekerheid. Het 
gekozen gebouwontwerp kan in de toekomst bijvoorbeeld niet aansluiten bij de 
gebouwgebruiken die op dat moment gevraagd worden. Een mismatch tussen aanbod en 
vraag kan in sommige gevallen leiden tot functieverlies en structurele leegstand van een 
gebouw. Wanneer men eenmaal gekozen heeft voor een gebouwontwerp met een specifiek 
afgebakend gebouwgebruik blijkt het vaak moeilijk om na oplevering het gebouw aan te 
passen voor een alternatief gebouwgebruik. Bij een gebouw met een ongedefinieerde 
benadering van flexibiliteit bestaat een grote mate van onbepaaldheid over het uiteindelijke 
gebouwgebruik en worden de gebruiksmogelijkheden in de ontwerpfase zo min mogelijk 
beperkt. Een gebouw met een ongedefinieerd gebouwgebruik houdt naar verwachting meer 
gebruiksmogelijkheden open en lijkt daarom eenvoudiger aangepast te kunnen worden aan 
veranderingen van de vraag. Een dergelijke benadering van flexibiliteit lijkt een middel om 
onzekerheden met betrekking tot de meerjarige functionaliteit van een gebouw te verkleinen. 
Het voorstel wordt gedaan om gebouwen met een dergelijk gebouwgebruik op een grotere 
schaal te realiseren in de aanstaande bouwopgave. Er bestaan echter de nodige 
belemmeringen die dit tegen houden. 
 
Bij iedere vastgoedontwikkeling bestaan er belemmeringen die invloed hebben op het 
eindresultaat. Deze belemmeringen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met de 
conjunctuur, financiën of wet- en regelgeving. Maar ook de bouwgrond of de omgeving 
kunnen de ontwikkeling van een gebouw bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Hierbij kan 
gedacht worden aan grondvervuiling of bezwaren van omwonenden. Naar verwachting 
treden bij de ontwikkeling van gebouwen met een gedefinieerd of ongedefinieerd 
gebouwgebruik veel dezelfde belemmeringen op. Bij beide kan bijvoorbeeld een 
vastgoedontwikkeling aangepast of geannuleerd worden vanwege grondvervuiling of een 
slecht economisch klimaat. Dit hoofdstuk geeft geen overzicht van alle mogelijke 
belemmeringen die verwacht kunnen worden bij de ontwikkeling van een gebouw met een 
zachte benadering van flexibiliteit. Er wordt uitsluitend ingegaan op belemmeringen die 
direct verband houden met de ontwikkeling van een gebouw met een ongedefinieerd 
gebouwgebruik. Enkele voorbeelden van dergelijke belemmeringen zijn de volgende.  
 
Een gebouw met ongedefinieerde benadering van flexibiliteit een variabel gebouwgebruik. 
Het is aan de gebruiker om een gebouwgebruik toe te kennen. Een gevolg hiervan is dat de 
belegger, ontwikkelaar, ontwerper, overheid en de omgeving in onzekerheid zijn over het 
werkelijke gebruik van een gebouw. De ontwikkelaar/belegger weet bijvoorbeeld niet welke 
gebruiksfunctie een gebouw krijgt en weet dus ook niet met welke huurinkomsten of 
marktwaarde rekening gehouden moet worden. De ontwerper heeft waarschijnlijk nog nooit 
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een dergelijk gebouw ontworpen waardoor onzekerheid kan bestaan over het functioneren 
van het gebouwontwerp. Voor de overheid geldt ook dat er onduidelijkheid bestaat over het 
uiteindelijke gebouwgebruik en is het bijvoorbeeld moeilijk om een actief ruimtelijk beleid te 
voeren. Ook onzekerheid bij omwonenden over wie of wat de nieuwe buurman wordt (een 
studentenhuis, hotel of coffeeshop) kan bijvoorbeeld leiden tot weerstand. Deze 
onzekerheden kunnen de ontwikkeling van gebouwen met een ongedefinieerd 
gebouwgebruik bemoeilijken of zelfs tegen houden.  
 
Een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit lijkt een middel te zijn om de onzekerheid 
met betrekking tot de meerjarige functionaliteit van een gebouw te verkleinen. Maar 
tegelijkertijd creëert men met het ontwikkelen van een gebouw met een ongedefinieerd 
gebouwgebruik ook veel onzekerheid. Op veel gebieden lijken deze belemmeringen niet 
onoverkomelijk of heeft een ontwikkelaar er weinig invloed op. De ontwikkeling van een 
gebouw met ongedefinieerde flexibiliteit leidt bijvoorbeeld mogelijk tot veel bezwaren vanuit 
de omgeving. Het enige wat een ontwikkelaar kan doen is deze onzekerheden te verkleinen 
door omwonenden goed te informeren over de plannen en de grootste schrikbeelden weg te 
nemen. De ontwikkelaar van Solids heeft bijvoorbeeld vastgelegd dat een gebruik als 
coffeeshop of bordeel uitgesloten is. Op deze wijze kan weerstand vanuit de omgeving 
wellicht gedeeltelijk weggenomen worden. Acceptatie voor een nieuw en onbekend 
gebouwtype lijkt voornamelijk te ontstaan door gewenning en positieve ervaringen uit de 
praktijk. Op de opinie in de omgeving lijkt een ontwikkelaar weinig invloed te hebben. 
Belemmeringen met betrekking tot de (ontwerp)technische haalbaarheid van een gebouw 
met een ongedefinieerd gebouwgebruik zijn naar verwachting klein. Gebouwen zoals Solids, 
Multispace, grachtenpanden en Georgian rijtjeshuizen tonen aan dat er al gebouwen 
bestaan die een ongedefinieerd gebouwgebruik kunnen huisvesten. Een gebouw met een 
zachte benadering van flexibiliteit vereist geen complexe technische oplossingen en is 
gebaseerd op conventionele bekende bouwmethoden. Het ontwerpen, bouwen en plaatsen 
van een gebouw met zachte flexibiliteit in zijn omgeving levert naar verwachting geen 
onoverkomelijke belemmeringen op. De grootste belemmeringen voor een ruimere 
toepassing van gebouwen met een zachte benadering van flexibiliteit in Nederland zijn naar 
verwachting van financiële en juridische aard. Tegelijkertijd zijn dit ook de gebieden waar 
wel invloed uitgeoefend kan worden. In het vervolg van dit hoofdstuk hierover meer. 
 
 
5.2 Financiële belemmeringen 
Financiën hebben een grote invloed op de keuzes die ontwikkelaars van vastgoed maken 
binnen een ontwerpproces. Iedere ontwikkelaar maakt daarbij een andere afweging tussen 
de kosten en opbrengsten die gepaard gaan met verschillende ontwerpalternatieven. Ook 
ten aanzien van de keuze tussen een flexibel of niet-flexibel gebouwontwerp zal iedere 
ontwikkelaar een andere afweging maken. Grofweg kan men onderscheid maken tussen de 
volgende ontwikkelaars van vastgoed: ontwikkelaars die investeren in vastgoed voor eigen 
gebruik; ontwikkelaars die investeren in vastgoed voor directe doorverkoop; ontwikkelaars 
die investeren in vastgoed voor verhuur in eigen beheer (Arge, 2005; Pinder et al., 2011). 
Een ontwikkelaar/eigenaar is bijvoorbeeld eerder geneigd om te investeren in flexibiliteit dan 
een ontwikkelaar die bouwt voor directe doorverkoop (Arge, 2005).  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de grootschalige structurele leegstand van 
kantoorgebouwen. Een groot gedeelte van deze leegstaande kantoorgebouwen is 
ontwikkeld door ontwikkelaars die investeren in vastgoed voor directe doorverkoop. Zie 
Hoofdstuk 2. De basis waarop deze ontwikkelaars hun ontwerpbeslissingen nemen wordt 
daarom als uitgangspunt gebruikt. Allereerst wordt beschreven hoe een ontwikkelaar die 
investeert in vastgoed voor directe doorverkoop zijn ontwerpbeslissingen neemt. Vervolgens 
wordt beschreven wat de financiële voordelen van flexibiliteit zijn en in hoeverre 
ontwikkelaars deze voordelen meewegen in het huidige besluitvormingsproces. Afsluitend 
wordt een methode beschreven waarmee het flexibele ontwerpalternatief wel meer kans 
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heeft om binnen het ontwerpproces de voorkeur te krijgen. Het principe achter  deze 
methode is naar verwachting voor alle ontwikkelaars van vastgoed toepasbaar bij het nemen 
van ontwerpbeslissingen. De beschreven financiële belemmeringen hebben betrekking op 
flexibele vastgoed in het algemeen en niet uitsluitend op gebouwen met een 
ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. 
 
5.2.1 De financiële beoordeling van ontwerpalternatieven door ontwikkelaars/beleggers 
Om inzicht te krijgen in de beweegredenen achter de ontwerpbeslissingen van een 
ontwikkelaar die investeert in een gebouw voor directe doorverkoop moet men kijken naar 
het belang van de koper. In de kantorenmarkt is het halverwege de jaren '70 gebruikelijk 
geworden dat ontwikkelaars een kantoorgebouw ontwikkelen en bij oplevering verkopen aan 
een belegger. Deze belegger verhuurt het gebouw vervolgens voor een bepaalde periode 
aan een kantoorgebruiker. Volgens Laagland'advies (2011) en Karremans et al. (2010) 
kijken beleggers met hun investeringen over het algemeen niet verder dan 15 tot 20 jaar. 
Het doel van een belegger is om binnen deze periode een maximaal rendement te behalen, 
weinig risico in verhuurbaarheid te lopen en een hoge restwaarde tegemoet te zien 
(Laagland'advies, 2011). De ontwikkelaar streeft naar een maximale verkoopprijs voor zijn 
ontwikkelde gebouw (Flager, 2003). De ontwikkelaar bereikt dit doel door tegemoet te 
komen aan de wensen van de belegger. Dit betekent het realiseren van een gebouw dat 
tegen een zo laag mogelijke prijs, gedurende een periode van 15 tot 20 jaar zo veel mogelijk 
huurinkomsten genereert en een hoge restwaarde heeft. Met dit objectief gaat een 
ontwikkelaar die investeert in gebouwen voor directe doorverkoop een ontwerpproces in. Bij 
iedere keuze tussen verschillende ontwerpalternatieven maakt hij de afweging tussen 
investeringskosten en het rendement gedurende een periode van 15 tot 20 jaar.  
 
De gebruikte methoden om het rendement te berekenen reflecteren dit korte-termijn belang. 
Bij deze methoden wordt namelijk hoofdzakelijk gekeken naar de initiële kostprijs en een 
beperkte interpretatie van de operationele kosten (Laagland'advies, 2011; Arja et al., 2010; 
Flager, 2003; Pinder et al., 2011). Men gaat uit van een gebouwgebruik dat binnen de 
gestelde periode van 15 tot 20 jaar niet of nauwelijks aangepast wordt en daarom lage 
operationele kosten heeft (Arja et al., 2010; Flager, 2003, Raveala & Saari, 2006). Hierbij 
wordt doorgaans geen realistische (te hoge) restwaarde opgenomen in de 
rendementsberekeningen (Karremans et al., 2011).  
 
5.2.2 De financiële voordelen van flexibel vastgoed en de waarde bij de besluitvorming  
Binnen een ontwerpproces neemt een ontwikkelaar de voor- en nadelen van verschillende 
ontwerpalternatieven in beschouwing. De voordelen van een flexibel gebouwontwerp ten 
opzichte van een niet-flexibel gebouwontwerp zijn als volgt: aanpassingen kunnen sneller en 
goedkoper plaatsvinden; het leegstandspercentage is (mede vanwege het voorgaande) 
kleiner; de economische levensduur is langer en een flexibel gebouw heeft een hogere 
restwaarde (Karremans et al., 2011; INBO, 2013). Het voornaamste nadeel van flexibel 
vastgoed zijn de hogere initiële constructiekosten. Over hoeveel een flexibel gebouw ten 
opzichte van een niet-flexibel gebouw duurder is bestaat geen duidelijkheid. Een onderzoek 
naar het implementeren van flexibiliteit bij 48 gebouwen stelt dat flexibiliteit 1% toevoegt aan 
de initiële  constructiekosten (Pinder et al., 2011). Volgens Arge (2005) voegen 
investeringen in flexibiliteit 10 tot 25% toe aan de initiële constructiekosten. De 
stichtingskosten van de beide Solids zijn, in vergelijking met een regulier gebouw met 
gemengde functies en een vergelijkbaar gebouwvolume, ongeveer 2 keer zo hoog (INBO, 
2013). Indicaties van de meerprijs van flexibiliteit lopen sterk uiteen. Gesteld kan worden dat 
de initiële constructiekosten van flexibel vastgoed hoger zijn dan die van niet-flexibel 
vastgoed. Vanzelfsprekend ligt in deze meerprijs een grote belemmering voor de realisatie 
van flexibel vastgoed. 
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In het huidige ontwerpproces worden ontwerpbeslissingen vaak genomen op basis van een 
rendementsberekening die hoofdzakelijk kijkt naar de initiële constructiekosten en een 
beperkte weergave van de operationele kosten. Wanneer een ontwikkelaar op basis van 
deze gegevens een keuze maakt tussen een flexibel en een niet-flexibel gebouwontwerp is 
het waarschijnlijk dat de keuze valt op de laatste. Dit gebouwontwerp heeft gedurende een 
periode van 15 tot 20 jaar de laagste investeringskosten en dus een hoger rendement. Een 
gebouw heeft echter een langere levensduur dan 15 tot 20 jaar. Daarnaast is het 
waarschijnlijk dat op enig moment het gebruik gaat wijzigen. Gebouwen veranderen in de 
praktijk soms onvoorzien van gebouwgebruik of ondergaan andere aanpassingen tot het 
moment dat ze gesloopt worden. Aanpassingen die vanwege veranderingen in het 
gebouwgebruik gedaan worden zijn van invloed op de totale kosten die gemaakt worden 
gedurende de levensduur van een gebouw. Deze kosten moeten in een 
rendementsberekening worden meegenomen om een realistisch beeld te krijgen van de 
kosten en baten die gepaard gaan met verschillende ontwerpalternatieven. De meerderheid 
van de totale kosten van een gebouw worden na oplevering gemaakt (Thomsen & van der 
Flier, 2011). De initiële constructiekosten van een gemiddeld gebouw over een periode van 
50 jaar bedragen 46% van de totaal gemaakte kosten. De overige kosten hebben betrekking 
op aanpassingen aan het opgeleverde gebouw. Het is dus belangrijk om bij het 
besluitvormingsproces rekening te houden met de aanpasbaarheid van een gebouw. 
 
Men schetst geen realistisch beeld van de kosten en opbrengsten van verschillende 
ontwerpalternatieven, legt onevenredig veel nadruk op de hoogte van de initiële kosten en 
maakt een te lage inschatting van de aanpassingskosten (Arja et al., 2010). Een te 
optimistische weergave van het rendement van het niet-flexibele gebouwontwerp lijkt op de 
korte termijn aantrekkelijk voor de investeerder maar kan op de lange termijn nadelig 
uitpakken. Een investeerder heeft wellicht het voornemen om een gebouw na 15 tot 20 jaar 
te verkopen. Maar wanneer dit gebouw gedurende deze periode onvoorzien aangepast 
moet worden of vanwege functieverlies een lagere restwaarde heeft zal dit uiteindelijk 
invloed hebben op het rendement. Het is dus ook in het belang van investeerder dat een 
gebouw gedurende en na zijn gestelde investeringsperiode een functionaliteit en dus 
waarde houdt. Wederom biedt de huidige kantorenleegstand hier een duidelijk voorbeeld 
van. Veel kantoren hebben onverwacht hun functionaliteit verloren en vertegenwoordigen in 
het heden waarschijnlijk een lagere restwaarde dan in de aanvankelijke 
rendementsberekening. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een negatieve 
restwaarde vanwege eventuele sloopkosten. Een flexibel gebouw kan eenvoudiger en 
goedkoper aangepast kan worden en beschikt daardoor over een grotere functionaliteit. De 
verwachting is dat een flexibele gebouw daardoor een hogere restwaarde heeft en 
gedurende de totale levensduur een hoger rendement kan behalen.  
 
5.2.3 Een methode om flexibel vastgoed een grotere kans te geven in het ontwerpproces 
De werkelijkheid is dat het gebruik van gebouwen door de tijd verandert en dat er na 
oplevering soms ingrijpende aanpassingen aan een gebouw moeten worden gedaan. De 
kantorenmarkt toont aan dat soms onvoorzien ingrijpende aanpassingen nodig zijn om een 
gebouw weer een nieuwe functionaliteit te geven. Wanneer een gebouw niet beschikt over 
een flexibel ontwerp zijn de kosten van aanpassingen vaak hoger. In sommige gevallen 
kunnen deze kosten zo hoog zijn dat het niet meer loont om te investeren in aanpassingen. 
Een ontwikkelaar van vastgoed zou daarom in het ontwerpproces rekening moeten houden 
met scenario’s waarin het gebruik veranderlijk is. De oplossing om meer flexibel vastgoed te 
realiseren lijkt te liggen in het overtuigen van de investeerder van de (financiële) 
meerwaarde van het investeren in flexibiliteit. Door een realistischer beeld te schetsen van 
de kosten en opbrengsten van verschillende ontwerpalternatieven in meerdere scenario’s 
komt de meerwaarde van flexibiliteit beter naar voren. Wellicht is het met behulp van 
dergelijk analyses eenvoudiger om investeerders te doen besluiten om vaker te investeren in 
het flexibele ontwerpalternatief. 
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Een methode om de financiële meerwaarde van flexibiliteit in een rendementsberekening tot 
uitdrukking te brengen is met behulp van een levenscyclus benadering (Manewa et al., 
2008; Pinder et al., 2011). Een levenscyclus benadering is een systematische beschouwing 
van alle kosten en opbrengsten die geassocieerd worden met de koop, het gebruik, 
onderhoud en sloop van een bouwwerk (Kishk et al., 2003). Een ontwikkelaar heeft 
bijvoorbeeld de keuze tussen een flexibel en een niet-flexibel gebouwontwerp. Door het 
rendement van beide ontwerpalternatieven gedurende de levenscyclus in verschillende 
scenario’s met een levenscyclus benadering te bepalen ontstaat een duidelijker beeld van 
de keuzemogelijkheden. In een scenario waarin een gebouw vanaf de oplevering tot de 
sloop een ongewijzigd gebruik heeft levert ook met een levenscyclus benadering het niet-
flexibele ontwerp waarschijnlijk nog steeds het hoogste rendement op. In een scenario 
waarin een gebouw vanaf de oplevering tot de sloop een wisselend gebruik heeft zou het 
flexibele gebouwontwerp wellicht het hogere rendement opleveren (Karremans et al., 2011; 
Laagland'advies, 2011). In dit laatste scenario komen de voordelen van flexibiliteit zoals 
lagere aanpassingskosten, minder huurderving en een hogere restwaarde tot uiting. Als een 
ontwikkelaar deze keuze voorlegt aan een investeerder lijkt de kans groter te zijn dat 
gekozen wordt voor het flexibele gebouwontwerp met de hogere initiële constructiekosten 
maar met de lagere operationele kosten.  
 
Volgens Karremans et al. (2011) en Laagland'advies (2011) houdt een levenscyclus 
benadering wel in dat de tijdshorizon van investeerders verlengt moet worden van de 
huidige15 tot 20 jaar tot 50 jaar (Karremans et al., 2011; Laagland'advies, 2011). De meeste 
investeerders hebben waarschijnlijk geen interesse in het eigendom van een gebouw voor 
zo een lange periode. Investeerders hebben daarentegen wel belang bij een gebouw dat zijn 
functionaliteit en dus waarde behoudt. Studies van Raveala en Saari (2006) en Poort & Hoo 
(2007) tonen aan dat het mogelijk is om de meerwaarde van flexibiliteit met behulp van een 
levenscyclus benadering aan te tonen. 
 
 (Raveala & Saari, 2006): In deze studie zijn van twee fictieve gebouwen, één flexibel 

en één niet-flexibel, de kosten en baten gedurende 20 jaar gesimuleerd. Hierbij is men 
uitgegaan van een scenario waarbij iedere 5 jaar aanpassingen worden gedaan. Na 
20 jaar blijkt het flexibele gebouw een aanzienlijk hogere marktwaarde te 
vertegenwoordigen. Dit verschil ontstaat voornamelijk vanwege de lagere 
aanpassingskosten en de langere verhuurbare periode omdat aanpassingen sneller 
gedaan kunnen worden.  

 (Poort & Hoo, 2007): In een studie naar de waarde van flexibiliteit op de Amsterdamse 
Zuidas wordt de optie onderzocht om gebouwen te ontwikkelen met een woon- en 
kantoorfunctie. Gesteld wordt dat onzekerheid een bedreiging vormt voor niet-flexibele 
gebouwen en waarde kan toevoegen aan flexibele gebouwen. Dus hoe groter de 
onzekerheid, hoe kleiner de waarde van een niet-flexibel gebouw en hoe groter de 
waarde van een flexibel gebouw. Dit onderzoek maakt een schatting van de 
waardeontwikkeling van de Nederlandse kantoren- en huizenmarkt en onderzoekt de 
samenhang tussen beide. De kantorenmarkt is zeer volatiel en kent grote 
schommelingen in de hoogte van de huurprijzen. Huizenprijzen zijn minder volatiel dan 
kantoorhuren. Volgens deze studie bestaat er weinig samenhang tussen de 
waardeontwikkeling van huizen en kantoren. Hierbij wordt opgemerkt dat er nauwelijks 
onderzoek bestaat naar dit verband. Als er veel samenhang is tussen de 
waardeontwikkeling van huizen en kantoren heeft het weinig nut om te investeren in 
een gebouw die een woon- en kantoorfunctie kan huisvesten. Een transformatie van 
een woon- naar een kantoorfunctie levert namelijk geen financieel voordeel op 
wanneer de waarde van beide gelijktijdig stijgen of dalen. Als er weinig samenhang is 
tussen de waardeontwikkeling tussen beide heeft het juist wel nut om te investeren in 
een dergelijk gebouw. In dit laatste geval is het namelijk mogelijk dat op enig moment 
de waarde van kantoren hoog en de waarde van huizen laag is. Door in dit scenario 
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een gebouw te transformeren van een woongebouw naar een kantoorgebouw is het 
mogelijk om financieel voordeel te behalen. Met deze achtergrond is becijfert of het 
verstandig is om een gebouw van 105  meter op de Amsterdamse Zuidas geschikt te 
maken voor een woon/kantoorfunctie. Een gebouw met deze hoogte kan 39 
verdiepingen met een woonfunctie of 32 verdiepingen met een kantoorfunctie 
bevatten. Beide functies moeten mogelijk zijn dus het bouwwerk krijgt 32 verdiepingen. 
Ten opzichte van een traditioneel woongebouw is dit gebouw vanwege het lagere 
aantal vloeren iets goedkoper (4,5%). De potentiële huuropbrengsten zijn, rekening 
houdend met een meerwaarde die de hogere verdiepingshoogte inhoudt, daarentegen 
aanzienlijk lager omdat er minder verhuurbaar oppervlak is. Aangenomen wordt dat 
deze vorm van flexibiliteit 10% extra investeringen vereist. De keuze tussen het 
flexibele en niet-flexibele ontwerpalternatief is sterk afhankelijk van de samenhang 
tussen de waardeontwikkeling van huizen en kantoren. Hoe lager de samenhang hoe 
groter de kans is dat een transformatie van woon- naar kantoorfunctie of vice versa 
financieel voordeel oplevert. Volgens Poort & Hoo (2007) kan een transformatie al na 
4 jaar zijn vruchten afwerpen. Dit voordeel ontstaat omdat de eigenaar het 
gebouwgebruik eenvoudig kan aanpassen naargelang de waarde van kantoren en 
huizen zich tegengestelde richting ontwikkelen. Is de waarde van woningen hoog dan 
wisselt hij van een kantoor- naar een woongebouw en vice versa. 

 
Deze voorbeelden tonen aan dat een investering in flexibiliteit in theorie terugverdiend kan 
worden. Binnen de reguliere investeringsperiode van 15 tot 20 jaar lijkt met een flexibel 
gebouwontwerp een hoger rendement geboekt te kunnen worden. Daarnaast kan 
aangenomen worden dat de restwaarde van een flexibel gebouw na deze periode hoger is. 
Er zijn echter de nodige kanttekeningen te plaatsen bij dergelijke berekeningen. De vraag is 
of een rendementsberekening over een periode van 15+ jaar vanwege diverse 
onzekerheden betreffende aannames over bijvoorbeeld marktontwikkelingen, de mate van 
aanpassingen, onderhoudskosten, rentestanden en inflatie nog wel mogelijk is 
(Laagland'advies, 2011; Kishk et al., 2003). Daarnaast blijft de mogelijkheid altijd bestaan 
dat het gebruik onveranderd blijft en dat de investeringen in flexibiliteit verspilling zijn. Het 
gebrek aan kwantitatieve data om de financiële meerwaarde van flexibiliteit met harde 
bewijzen aan te tonen blijft een groot probleem voor de realisatie van flexibel vastgoed 
(Schneider & Till, 2005). Er lijkt eerst door anderen veel flexibel vastgoed gebouwd te 
moeten worden voordat de bouwsector het vertrouwen heeft om ook in flexibiliteit te 
investeren.  
 
 
5.3 Juridische belemmeringen 
Financiële belemmeringen gelden voor de ontwikkeling van gebouwen met een 
gedefinieerde en een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. Flexibel vastgoed in het 
algemeen is immers duurder en investeerders zijn of worden vaak niet overtuigd van de 
financiële meerwaarde op de langere termijn. De juridische belemmeringen richten zich wel 
voornamelijk op gebouwen met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. Bij 
ongedefinieerde flexibiliteit gaat het om gebouwen die ruimte geven aan een onbekend 
gebruik. De bestaande wet- en regelgeving is ingericht op een vooraf gespecificeerd gebruik 
en lijkt weinig ruimte te geven aan alles wat daar van afwijkt. Deze paragraaf schetst een 
overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse bouwwetgeving. Vervolgens wordt met 
behulp van voorbeelden beschreven hoe de bestaande bouwwetgeving de ontwikkeling van 
gebouwen met een zachte benadering van flexibiliteit bemoeilijkt. Aansluitend wordt een 
oplossingsrichting voorgesteld die moet bijdragen aan een ruimere toepassing van vastgoed 
met een zachte benadering van flexibiliteit in Nederland.  
 
5.3.1  Ontwikkeling van de Nederlandse bouwwetgeving 
De inwerkingtreding van de Woningwet in het jaar 1902 luidt het einde in van het laissez 
faire beleid in Nederland (Thomsen, 2002). Tot deze tijd behoorde de volkshuisvesting niet 
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tot de verantwoordelijkheid van de overheid en bestond er een grote vrijheid op dit gebied. 
Deze vrijheid heeft enerzijds geleid tot gebouwen zoals grachtenpanden die in het heden 
nog steeds van grote waarde zijn. Anderzijds heeft dit beleid geleid tot grote misstanden 
zoals het ontstaan van sloppenwijken. Aan het einde van de 19e eeuw vormde de slechte en 
ongezonde huisvesting van een groot deel van de Nederlandse bevolking een dermate groot 
probleem dat regulering noodzakelijk was geworden (Thomsen, 2002). Als antwoord is de 
Woningwet ontworpen die als doel heeft het stellen van minimumeisen aan woningen. 
Aanvankelijk heeft men de Woningwet voornamelijk gebruikt om krotten te verwijderen. In 
het tweede kwart van de 20e eeuw is men begonnen met het ontwikkelen van 
woningwetwoningen. Pas na de tweede wereldoorlog is de overheid zich ingrijpend gaan 
bemoeien met de Nederlandse gebouwde omgeving (Thomsen, 2002). De aanleiding van 
deze grotere inmenging is de grote woningnood die was ontstaan in het derde kwart van de 
20e eeuw. Om deze woningnood op te lossen is de overheid op een grootschalige en 
industriële wijze woningen gaan ontwikkelen. De overheid bepaalde wat, waar, wanneer en 
door wie er werd gebouwd en nam naast het opdrachtgeverschap ook de financiering voor 
haar rekening (Thomsen, 2002). Deze ontwikkeling is voor Habraken de aanleiding geweest 
voor het Open Bouwen (zie Paragraaf 4.2). Inmiddels hoeven mensen in Nederland niet 
meer gedwongen in krotten te wonen, heeft de overheid de verantwoordelijkheid over de 
sociale woningbouw aan woningcorporaties overgedragen en lijkt er geen sprake meer te 
zijn van een kwantitatief woningtekort. De overheid beschikt met de Wet op de ruimtelijke 
ordening [Wro], de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht [Wabo] , het Bouwbesluit en 
de Woningwet nog wel over de instrumenten om de ontwikkeling van vastgoed te reguleren.  
 
5.3.2  Voorbeelden van juridische belemmeringen  
Het huidig juridisch kader lijkt niet te zijn ingericht op onbepaaldheid en lijkt daarom weinig 
ruimte te bieden voor ongedefinieerde flexibiliteit. Het ontwikkelingstraject van de beide 
Solids heeft dit aangetoond. Alleen vanwege een coöperatieve overheid, ontheffingen en het 
creatief interpreteren van de wet- en regelgeving heeft de ontwikkelaar deze twee gebouwen 
kunnen realiseren. Het gaat voor dit onderzoek te ver om alle wetten en regels in kaart te 
brengen en te analyseren of deze de ontwikkeling van vastgoed met een ongedefinieerd 
benadering van flexibiliteit bemoeilijken. Het doel van deze paragraaf is om aan te tonen dát 
de huidige wet- en regelgeving het ontwikkelen van gebouwen met ongedefinieerde 
flexibiliteit belemmert. Met behulp van enkele voorbeelden waarbij ongedefinieerde 
flexibiliteit botst met bestaande wet- en regelgeving wordt getracht dit aan te tonen. 
 
 Het Bestemmingsplan: Een bestemmingsplan schrijft voor wat er met de ruimte in 

Nederland mag gebeuren. Een gearceerd vakje op een kaart correspondeert 
bijvoorbeeld met een specifieke gebruiksfunctie(s) en eventuele andere voorwaarden. 
Het is de (de)centrale overheid die het bestemmingsplan maakt en zo indirect uitmaakt 
wat en waar er in Nederland gebouwd wordt. Nu wordt voorgesteld om gebouwen te 
ontwikkelen waarbij geen specifieke functiegebruik wordt beschreven. Het gebouw kan 
bijvoorbeeld een woon-, kantoor- en/of winkelfunctie of geen van drieën. Een dergelijk 
voorstel krijgt geen Omgevingsvergunning omdat het plan niet voldoet aan het 
geldende bestemmingsplan dat vaak vraagt om een specifieke gebruiksfunctie(s). Ten 
behoeve van de ontwikkeling van de beide Solids heeft de gemeente Amsterdam het 
bestemmingsplan genegeerd. Het bestaande bestemmingsplan blijft van toepassing 
maar er is eenmalig een ontheffing gegeven om hier van af te wijken. Het 
ongedefinieerde gebouwgebruik wordt behoudens enkele uitzonderingen zoals een 
coffeeshop of vuurwerkopslag door de gemeente gedoogd. Zonder medewerking van 
de gemeente Amsterdam hadden gebouwen met een gebruik zoals Solids 
waarschijnlijk nooit gerealiseerd kunnen worden. 

 Het Huurrecht: Het Burgerlijk Wetboek (boek 7) maakt ten aanzien van de huur en 
verhuur van onroerend goed onderscheid tussen woonruimte, bedrijfsruimte en een 
restcategorie (wetten.overheid.nl). De huurder van woonruimte geniet zeer veel 
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bescherming met betrekking tot onder andere huisuitzetting en huurverhoging. In 
mindere mate is ook de huurder van bedrijfsruimte goed beschermd door het 
huurrecht. De restcategorie geniet weinig bescherming van het huurrecht 
(wetten.overheid.nl). Bij een gebouw met ongedefinieerde flexibiliteit is het 
gebouwgebruik onbekend. De huurder bepaalt zelf het gebruik en het ontwerp van zijn 
gebruiksruimte. In Nederland wordt met behulp van het Woningwaarderingssysteem 
[WWS] op basis van de kwaliteiten van een huurwoning een redelijke huurprijs 
vastgesteld (Rijksoverheid.nl). Op basis van kenmerken zoals het oppervlak, sanitaire 
voorzieningen en de uitrusting van de keuken worden punten toegekend waarvan het 
totaal correspondeert met een maximale huurprijs. Een gebouw met ongedefinieerd 
flexibiliteit kan wel gebruikt worden als woongebouw maar heeft geen pure 
woonfunctie. Het WWS kan hierdoor niet worden toegepast. Hierdoor is het onmogelijk 
om het huur regime voor woonruimte van toepassing te verklaren op gebouwen met 
een ongedefinieerd gebouwgebruik. Alle gebruikers van een dergelijk gebouw worden 
daarom noodgedwongen ingeschaald in de restcategorie. Dit houdt in dat de 
gebruikers van een dergelijk gebouw een zeer beperkte mate van huurbescherming 
genieten.  

 Erfpacht: In veel gemeenten wordt grond in erfpacht uitgegeven. Binnen dit systeem 
blijft de gemeente eigenaar van de grond en kan tegen een vergoeding grond voor een 
bepaalde periode gebruikt worden. Bij het bepalen van de hoogte van deze 
vergoeding is de gebruiksfunctie van een gebouw een belangrijke variabele. De 
gebruiksfunctie van een gebouw met een ongedefinieerd gebouwgebruik is 
veranderlijk. Hierdoor is  het niet mogelijk om de hoogte van de erfpacht te bepalen. 
Bij de ontwikkeling van de 2 Solids is deze kwestie opgelost door de hoogte van de 
erfpacht te bepalen over het gemiddelde functiegebruik gedurende een periode van 5 
jaar (INBO, 2013).  

 De Huisvestingsverordening: De beide Solids zijn gebouwd op een locatie waar de 
Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam van kracht is. Deze 
verordening bevat aanvullende regels voor de verdeling van woonruimte en gaat 
bijvoorbeeld in op de toewijzing van sociale woningen. Solids bedient ook een sociale 
woonfunctie. Het past niet binnen het concept, waarin de gebruiker op eigen initiatief 
en naar eigen interpretatie vorm geeft aan zijn gebruiksruimte, om door externe 
instanties sociale woonruimte in de beide Solids toe te laten wijzen aan willekeurige 
sociale huurders. Daarnaast staat binnen het Solids concept niet vast welke 
gebruikruimte welke functie heeft. Een gebruiksruimte met een (sociale) woonfunctie 
kan bijvoorbeeld veranderen naar een logiesfunctie. Vanwege deze redenen kunnen 
de beide Solids de Huisvestingsverordening niet bedienen. Beide hebben daarom 
vrijstelling moeten krijgen voor de huisvestingsverordening (INBO, 2013).  

 
5.3.3  Een oplossingsrichting voor de juridische belemmeringen 
De juridische belemmeringen voor vastgoed met een ongedefinieerd gebruik zijn divers. Op 
het gebied van het Burgerlijk Wetboek, de Wro, de Wabo en de Woningwet zijn er met 
betrekking tot de ontwikkeling van de beide Solids obstakels naar boven gekomen. De 
zojuist genoemde voorbeelden tonen aan dat de bestaande wet- en regelgeving vraagt om 
specificaties van het ontwerp en het gebruik van een gebouw en dat een gebouw met 
ongedefinieerde flexibiliteit zoals Solids deze specificaties niet kan leveren. Het resultaat van 
deze regulering is dat om vastgoed met ongedefinieerde flexibiliteit te realiseren de 
ontwikkelaar en overheid regels en wetten moet omzeilen, gedogen, ontheffen of negeren. 
Geconcludeerd kan worden dat een gebouw met een ongedefinieerd gebruik botst met de 
bestaande wet en regelgeving die vraagt om exacte specificaties en een afbakening van het 
gebruik.  
 
De bestaande wet- en regelgeving is gericht op het beperken en voorkomen van 
ongewenste vastgoedontwikkelingen (Thomsen & van der Flier, 2011; Bomhof & 
Oosterkamp, 2013). Deze benadering is onverenigbaar met de flexibiliteit die gepaard gaat 
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met een ongedefinieerd gebruik van vastgoed (Boer, 2012). Om de ontwikkeling van 
vastgoed met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit juridisch meer ruimte te geven 
lijkt men de nadruk te moeten verplaatsen van het beperken en voorkomen van ongewenste 
ontwikkelingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De mensen die de 
overheid in het heden met wet- en regelgeving beschermt is een andere groep dan de 
mensen die rond het jaar 1900 noodgedwongen in krotten moesten wonen. Naar 
verwachting is een groot gedeelte van de mensen in Nederland tegenwoordig beter in staat 
om zelfstandig kwalitatief hoogwaardige huisvesting te verwerven. Mensen kunnen zich 
tegenwoordig beter informeren over de mogelijkheden, beschikken vaak over meer 
financiële middelen, zijn weerbaarder en beter op de hoogte van hun rechten dan hun 
voorouders. Daarnaast gaat de huidige en aanstaande bouwopgave meer over kwaliteit dan 
over kwantiteit. Mensen hoeven niet meer gedwongen in krotten te wonen en hoeven in veel 
gevallen hun kwalitatief hoogwaardige huisvesting alleen te verlaten voor kwalitatief nog 
betere huisvesting. De overheid zou daarom minder moeten aangeven wat moet en meer 
moeten aangeven wat mag. Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu aspect moet 
de bestaande wet- en regelgeving vanzelfsprekend ongewijzigd blijven. Op de andere 
gebieden zou de overheid meer ruimte kunnen geven aan ontwikkelingen vanuit de markt. 
Samengevat zou men qua wet- en regelgeving moeten toewerken naar een veilige en 
gezonde versie van het laissez faire beleid van voor de inwerkingtreding van de Woningwet.  
 
Recentelijk zijn er ontwikkelingen in de wet- en regelgeving waar te nemen die meer uitgaan 
van ontwikkelingen vanuit de markt en minder van regulering. Bomhof en Oosterkamp 
(2013) beschrijft een ontwikkeling van toelatingsplanologie, naar ontwikkelingsplanologie tot 
de huidige uitnodigingsplanologie. Respectievelijk de overheid als wegbereider, naar 
ontwikkelaar tot facilitator van vastgoedontwikkelingen. In de fase van ontwikkelaar nam de 
overheid bijvoorbeeld de grondexploitatie van kantoorvastgoed voor zijn rekening en had 
een sturende rol. In de huidige crisis neemt de overheid meer een faciliterende rol aan en 
werkt samen met belanghebbenden en private partijen wanneer initiatieven zich aandienen. 
Hierbij is nog steeds sprake van een grote mate van sturing met behulp van regels en 
kaders maar er wordt geen rigide eindbeeld meer geschetst (Bomhof & Oosterkamp, 2013). 
Deze ontwikkeling lijkt te wijzen op een duidelijke beweging weg van het definiëren van 
gebruik en richting ongedefinieerd vastgoed.  
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6 Interviews met experts 
Om de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten worden interviews 
gehouden met experts. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het doel van de interviews, 
de keuze van de experts en de interviewopzet. Daarna volgen een veldwerkverslag en de 
resultaten. 
 
 
6.1  Het doel van de interviews 
Voor het onderzoek is een literatuurstudie verricht en is een aantal veronderstellingen 
gedaan. De waarde van de informatie die voortkomt uit de literatuurstudie kan met behulp 
van bronnen aangetoond worden. De waarde van de verschillende veronderstellingen is 
minder eenvoudig aan te tonen. Deze veronderstellingen berusten op vermoedens van de 
auteur en vormen geen wetenschappelijk bewijs. Het doel van het houden van interviews is 
om de validiteit en betrouwbaarheid van de veronderstellingen te vergroten. Door experts 
een oordeel te laten geven ontstaat naar verwachting inzicht in de juistheid van het 
geschetste probleem en de haalbaarheid van de voorgestelde oplossing. Naast het zoeken 
van bevestiging zijn deze interviews ook een middel om experts aan het woord te laten. Dit 
onderzoek beschrijft een probleem en biedt daar een oplossing voor. De experts hebben 
wellicht een afwijkende visie op het geschetste probleem en hebben misschien ook een 
andere oplossing voor ogen. Voor het onderzoek is het interessant om de mening van de 
experts te vragen over beide. Onderstaand staan 11 onderwerpen beschreven die in de 
interviews aan de orde komen. Bij ieder onderwerp wordt een korte introductie gegeven en 
wordt beschreven welke informatie van de experts gevraagd wordt. 
 
1. De aanstaande bouwopgave: In het onderzoek zijn diverse veronderstellingen gedaan 

met betrekking tot de ontwikkeling van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar 
vastgoed in Nederland de komende 2 á 3 decennia. De experts wordt gevraagd om hun 
visie te geven op de bouwopgave van de komende 2 á 3 decennia. 

2. De kantorenmarkt als negatief voorbeeld: Iedereen is bekend met de problematiek 
rondom de kantorenleegstand. Verondersteld wordt dat ontwikkelingen die in de 
aanstaande bouwopgave te wachten staan in de kantorenmarkt al hebben 
plaatsgevonden. De kantorenmarkt kan daarom dienen als negatief voorbeeld voor de 
aanstaande bouwopgave. De experts wordt gevraagd om een oordeel te geven over 
deze veronderstelling. 

3. Lessen uit de kantorenleegstand: In het onderzoek worden lessen getrokken uit de 
structurele kantorenleegstand. Deze lessen kunnen gebruikt worden om dergelijke 
leegstand in de aanstaande bouwopgave te voorkomen. De experts wordt gevraagd 
welke lessen getrokken moeten worden uit de structurele kantorenleegstand. 

4. Flexibiliteit als middel tegen structurele leegstand: De veronderstelling wordt gedaan dat 
door gebouwen flexibel te maken deze eenvoudiger aangepast kunnen worden aan 
veranderingen in het gebouwgebruik. Flexibele gebouwen hebben een grotere 
functionaliteit en daardoor een kleinere kans op structurele leegstand. De experts wordt 
gevraagd om een oordeel te geven over deze veronderstelling. 

5. Verschillende benaderingen van flexibiliteit: Uit het onderzoek komt naar voren dat er 
een onderscheid gemaakt kan worden tussen twee benaderingen van flexibiliteit, 
namelijk een gedefinieerde en een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. De 
experts wordt gevraagd om een oordeel te geven over het gemaakte onderscheid. 

6. Ongedefinieerde flexibiliteit in de aanstaande bouwopgave: De veronderstelling wordt 
gedaan dat de omstandigheden in de aanstaande bouwopgave vragen om gebouwen 
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die ontworpen zijn met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. De experts 
wordt gevraagd om een oordeel te geven over deze veronderstelling. 

7. Belemmeringen voor ongedefinieerde flexibiliteit: Verondersteld wordt dat het 
ontwikkelen van gebouwen met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit op veel 
gebieden stuit op belemmeringen. De experts wordt gevraagd welke belemmeringen zij 
verwachten bij de ontwikkeling van gebouwen met ongedefinieerde flexibiliteit. 

8. Belangstelling om te investeren in gebouwen met ongedefinieerde flexibiliteit: De 
ontwikkeling van gebouwen zonder een gedefinieerd gebouwgebruik is onontgonnen 
terrein. Of er vanuit de markt belangstelling bestaat om dergelijke gebouwen te 
ontwikkelen is onbekend. De experts wordt gevraagd of er volgens hen belangstelling 
bestaat om te investeren in gebouwen met ongedefinieerde flexibiliteit. 

9. Bereidheid om gebouwen met ongedefinieerde flexibiliteit te vergunnen: De ontwikkeling 
van gebouwen zonder een gedefinieerd gebouwgebruik is onontgonnen terrein. Of er 
vanuit de overheid bereidheid bestaat om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling 
van dergelijke gebouwen is onbekend. De experts wordt gevraagd of er bereidheid 
bestaat om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van gebouwen met een 
ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. 

10. Maatregelen om de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed gangbaar te maken: De 
ontwikkeling van gebouwen met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit botst 
op veel gebieden met de huidige visie op vastgoedontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt 
dat alleen met bovenmatige inspanning en door het opzoeken van de randen in wet- en 
regelgeving het mogelijk is om ongedefinieerd vastgoed te realiseren. Een grootschalige 
toepassing van ongedefinieerd vastgoed lijkt onder de huidige omstandigheden niet 
waarschijnlijk. De experts wordt gevraagd welke maatregelen genomen moeten worden 
om de ontwikkeling van gebouwen met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit 
meer gangbaar te maken. 

11. De invulling van de aanstaande bouwopgave volgens de experts: De experts hebben 
hun visie gegeven op de bouwopgave van de komende 2 á 3 decennia en de 
kantorenleegstand. Daarnaast hebben zij hun oordeel gegeven over de onderbouwing 
en wijze waarop de onderzoeker voorstelt om de aanstaande bouwopgave in te vullen. 
Hoe de experts de aanstaande bouwopgave zelf zouden invullen is nog niet bekend. De 
experts wordt gevraagd om hun visie te geven op de invulling van de aanstaande 
bouwopgave. 

 
 
6.2 De geïnterviewde experts 
Het voorstel om ongedefinieerd vastgoed te ontwikkelen in de aanstaande bouwopgave 
vraagt om grote aanpassingen van de huidige bouwpraktijk. Van de initiatieffase tot de sloop 
van vastgoed resulteert deze onorthodoxe wijze van vastgoedontwikkeling voor veel 
verschillende partijen in veranderingen. De overheid moet bijvoorbeeld de controle over de 
ruimte opgeven. Ontwikkelaars en ontwerpers moeten gebouwen ontwikkelen zonder inzicht 
te hebben in een specifiek gebouwgebruik. Investeerders moeten investeren in 
ontwikkelingen zonder een duidelijk inzicht te hebben in het rendement. En de omgeving 
blijft constant in het ongewisse over wie of wat de nieuwe buurman wordt. Dit zijn slechts 
een paar voorbeelden van veranderingen die gepaard kunnen gaan met de ontwikkelingen 
van ongedefinieerd vastgoed. De conclusie is dat er vele partijen bestaan waaraan vragen 
gesteld kunnen worden. Om het onderzoek hanteerbaar te houden is gekozen om interviews 
af te nemen bij partijen die sleutelposities innemen bij de ontwikkeling van vastgoed. Deze 
partijen zijn de volgende. 
 

Onderzoekers: Onderzoekers nemen geen sleutelpositie in bij de werkelijke realisatie 
van vastgoed. Zij spelen wel een belangrijke rol op de achtergrond. Het zijn doorgaans 
onderzoekers die vastgoedconcepten bedenken, uitwerken, analyseren en toetsen. 
Onderzoekers lijken een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van de gebouwde 
omgeving van de toekomst. Het Open Bouwen concept is bijvoorbeeld ook begonnen 
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als een theoretisch concept van een onderzoeker. Inmiddels zijn de principes van dit 
concept op een grote schaal zichtbaar in de huidige Nederlandse bouwpraktijk. Omdat 
dit onderzoek een onorthodoxe wijze van vastgoedontwikkeling voorstelt is het 
interessant om de mening van onderzoekers over dit concept te peilen.  
 
Flexibiliteit van vastgoed speelt een grote rol in dit onderzoek. Een van de 
geïnterviewde onderzoekers moet daarom deskundig zijn op het gebied van flexibiliteit 
van vastgoed. De verwachting is dat een expert op dit gebied inzicht kan geven in de 
plaats van ongedefinieerd vastgoed in de bestaande flexibiliteitstheorie. Een andere 
deskundigheid van geïnterviewde onderzoekers moet liggen bij het Solids concept. 
Solids wordt in dit onderzoek gezien als een voorbeeld van ongedefinieerd vastgoed.  
De verwachting is dat een expert op dit gebied inzicht kan geven in de verdere 
toepasbaarheid van ongedefinieerd vastgoed in de aanstaande bouwopgave. Ten slotte 
moet een van de geïnterviewde experts deskundig zijn op het gebied van de 
kantorenleegstand en het hergebruik van kantoorvastgoed. De veronderstelling is dat er 
lessen getrokken kunnen worden uit de moeilijkheden die bestaan met het hergebruik 
van leegstaande kantoren. Door het houden van een interview met een expert die 
deskundig is op dit gebied wordt verwacht inzicht te krijgen in hoe dergelijke leegstand 
voorkomen kan worden.  

 
Ontwikkelaars: Ontwikkelaars spelen een grote rol bij de realisatie van vastgoed. Binnen 
het ontwikkelingsproces hebben ontwikkelaars veel contacten met partijen zoals 
investeerders, ontwerpers, overheden en gebruikers. Een interview met een 
ontwikkelaar biedt dus niet alleen inzicht in zijn belangen maar ook inzicht in de 
belangen van de eerder genoemde partijen. Ontwikkelaars lijken daarnaast de juiste 
partij om de haalbaarheid van een vastgoedconcept te beoordelen.  
 
Het Solids concept heeft veel overeenkomsten met de ongedefinieerde benadering van 
vastgoed die dit onderzoek voorstelt. Een van de geïnterviewde ontwikkelaars moet 
daarom betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en/of realisatie van Solids. De 
verwachting is dat een expert met deze ervaring inzicht kan geven in de verdere 
toepasbaarheid van ongedefinieerd vastgoed in de aanstaande bouwopgave. Een van 
de geïnterviewde ontwikkelaars moet daarnaast deskundig zijn op het gebied van 
hergebruik van structureel leegstaand kantoorvastgoed. De veronderstelling is dat 
structurele leegstand kan worden voorkomen door ongedefinieerd vastgoed te 
ontwikkelen. De verwachting is dat een expert op dit gebied inzicht kan geven in de 
juistheid van deze veronderstelling. 

 
Overheden: Overheden spelen een belangrijke rol bij de realisatie van vastgoed. In 
hoofdstuk 5 is beschreven dat overheden met hun beleid voornamelijk bezig zijn met het 
reguleren en beheersen van gewenste ontwikkelingen. Vastgoed waarbij men juist 
anticipeert op een onvoorzien gebouwgebruik botst vanzelfsprekend met dit beleid. 
Solids in Amsterdam toont aan dat zonder de medewerking van de overheid het 
realiseren van een gebouw met een ongedefinieerd gebruik waarschijnlijk niet mogelijk 
is. Overheden spelen een bepalende rol in de realisatie van ongedefinieerd vastgoed.  
 
Een van de geïnterviewde experts moet daarom namens de Gemeente Amsterdam 
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de beide Solids. De verwachting is dat 
een expert op dit gebied inzicht kan geven in de ervaringen die zijn opgedaan met 
betrekking tot Solids en of dit project navolging verdient. Ook kan deze expert inzicht 
geven in hoe wet- en regelgeving aangepast moet worden om Solids gemeengoed te 
maken. Een tweede interview wordt afgenomen bij een overheid die nog geen ervaring 
heeft met het ontwikkelen van dergelijk vastgoed. De voorkeur gaat hierbij uit naar een 
grote gemeente. 
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Figuur 6.1: Overzicht van de geïnterviewde experts. 
 

 
Voorgaand zijn de doelstellingen beschreven waarmee het proces van selecteren en 
uitnodigen van experts voor een interview is ingegaan. Figuur 6.1 geeft een overzicht van de 
experts met wie uiteindelijk een interview is gehouden. In het proces van benaderen en 
uitnodigen van respondenten voor een interview is naar voren gekomen dat de  personen 
die veel kennis hebben van flexibiliteit direct enthousiast waren en de uitnodiging in veel 
gevallen hebben geaccepteerd. Dit enthousiasme en de bereidheid om mee te werken aan 
een interview bestond niet bij de benaderde personen die geen of weinig affiniteit met 
flexibiliteit van vastgoed hebben. De steekproef kan om deze reden een vertekend  beeld 
geven omdat deze bestaat uit personen die een betrokkenheid hebben met flexibiliteit van 
vastgoed. Het is echter niet zo dat de geïnterviewde experts een onvoorwaardelijk geloof 
hebben in flexibiliteit en zonder kritiek zijn. Mogelijk juist omdat deze experts veel kennis 
hebben op het gebied van flexibiliteit zijn zij in staat om op een onderbouwde wijze kritiek te 
leveren. Dit is in de interviews ook veelvuldig gebeurd. 
 
Met betrekking tot de onderzoekers en de ontwikkelaars zijn de doelstellingen gehaald. 
Expert 1 is deskundig op het gebied van kantorenleegstand, hergebruik van kantoren en 
flexibiliteit. Expert 2 is deskundig op het gebied van Solids en is in zijn rol als ontwikkelaar 
betrokken bij transformaties van leegstaand kantoorvastgoed. Expert 3 is als ontwikkelaar 
van het Solids concept en de beide gerealiseerde Solids een autoriteit betreffende Solids. Bij 
de 2 laatstgenoemde experts is het belangrijk om op te merken dat zij betreffende Solids van 
opvatting verschillen. Expert 3 is een voorvechter van het Solids concept terwijl expert 2 een 
kritische houding heeft ten opzichte van Solids. De verwachting is dat door een voor- en 
tegenstander te interviewen het Solids concept objectief kan worden besproken. De 
doelstelling om een interview te houden bij een overheid is niet gehaald. Bij overheden 
bestond er geen interesse om een interview te geven over dit onderwerp. Op verzoek zijn de 
geïnterviewde experts anoniem. Een verdere beschrijving van de geïnterviewde experts 
wordt onderstaand gegeven. 

 
 

 
Expert 1: Expert 1 is doctor en universitair docent Real Estate Management aan de 
Technische Universiteit Delft. Deze expert is gepromoveerd op een onderzoek naar de 
oorzaken van kantorenleegstand en transformatie als middel om kantorenleegstand te 
voorkomen. Daarnaast is deze expert betrokken bij het project Adaptief Vermogen van 
Gebouwen dat in opdracht van onder andere de Rijksoverheid wordt uitgevoerd. Het 
doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de indicatoren van aanpasbare 
gebouwen. Met behulp van deze indicatoren kunnen eigenaren en investeerders in 
vastgoed eisen stellen aan en een oordeel vellen over de toekomstwaarde van een 
gebouw. Dit moet bijdragen aan het langer in de keten houden van gebouwen. De 
aanleiding van het interview is de kennis en ervaring die deze expert heeft op het 
gebied van de kantorenleegstand, het hergebruik van leegstand kantoorvastgoed en 
aanpasbaar vastgoed.  
Expert 2: Expert 2 is doctor en universitair hoofddocent planologie aan de Universiteit 
Utrecht. Naast hoofddocent is deze expert partner-adviseur bij een groot gebied- en 
vastgoedontwikkelingsbureau. Dit bureau heeft meerdere vestigingen in Nederland en 
het werkgebied strekt zich uit over binnen- en buitenland. Het adviseren en 
onderzoeken van vastgoedvraagstukken is naast de ontwikkelingswerkzaamheden een 

Naam Partij Functie Deskundigheid 
Expert 1 Onderzoeker Universitair docent Real Estate Management TU Delft Flexibiliteit, 

kantorenleegstand. 
Expert 2 Onderzoeker 

Ontwikkelaar 
Hoofddocent planologie Universiteit Utrecht 
Partner-adviseur vastgoedontwikkelaar 

Evaluatie Solids 

Expert 3 Ontwikkelaar Senior beleidsadviseur woningcorporatie Ontwikkelaar Solids 
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Figuur 6.2: Onderwerpen die betrekking hebben op de geinterviewde 
t  

 

kernactiviteit van dit bureau. De aanleiding van het interview is de evaluatie die is 
geschreven over de 2 gerealiseerde Solids. Expert 2 is in zijn betrekking als partner-
adviseur de auteur van deze evaluatie. Daarnaast heeft het ontwikkelingsbureau waar 
deze expert werkzaam is veel ervaring op het gebied van transformatie van leegstaand 
kantoorvastgoed. 
Geïnterviewde expert 3: Expert 3 is senior beleidsadviseur bij een grote 
woningcorporatie in Amsterdam. Deze woningcorporatie is de ontwikkelaar van het 
Solids concept en de twee in Amsterdam gerealiseerde Solids. Deze expert heeft een 
grote rol gespeeld bij de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van Solids.  

 
 
6.3  De opzet van de interviews 
Er bestaan verschillende methoden om een interview te houden. Het verschil tussen deze 
methoden kan gemaakt worden op basis van de mate van structuur die in het interview 
wordt aangebracht. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een vrije conversatie waarbij het 
interview wordt geleid door ingevingen van de onderzoeker. Naast deze ongestructureerde 
benadering kan men ook op een gestructureerde wijze een interview houden met behulp van 
een vragenlijst en vastgestelde antwoordmogelijkheden. Hoe groter de structuur van het 
interview hoe groter de invloed is die de interviewer heeft op de antwoorden van de 
geïnterviewde (Heldens & Reysoo, 2005). Met een gestructureerd interview heeft de 
onderzoeker dus een grote controle over de uitkomst. Deze structuur legt wel beperkingen 
op aan de vrijheid en spontaniteit van de geïnterviewde. 
 
Het doel van de interviews is om de experts te laten oordelen over veronderstellingen die 
worden gedaan in het onderzoek. De interviewvorm die hier het beste bij past is een guided 
interview. Deze interviewvorm ligt tussen de zojuist beschreven uitersten (Heldens & 
Reysoo, 2005; Turner, 2010). Deze interviewvorm bevat meer structuur dan een vrije 
conversatie en minder structuur dan een vragenlijst. Het doel van een interview met een 
guide is om de visie/mening van de geïnterviewde te achterhalen (Heldens & Reysoo, 2005). 
Met een guided interview wordt een zekere controle over de uitkomst van het interview 
behouden. Tegelijkertijd biedt deze interviewvorm de geïnterviewde de ruimte om zijn eigen 
ervaringen, mening en visie kenbaar te maken.  
 
Bij een guided interview wordt vooraf een interview guide opgesteld. Bijlage 1 bevat de 
interview guide van dit onderzoek. Deze guide is gebaseerd op de 11 onderwerpen die zijn 
beschreven in paragraaf 6.1. Niet alle onderwerpen worden voorgelegd aan de verschillende 
experts. Figuur 6.2 toont welke onderwerpen van toepassing zijn op welke expert. 
Onderwerp 9 is komen te vervallen omdat er geen overheid is geïnterviewd. 

 
 

 
6.4  Veldwerkverslag  
De interviews hebben plaatsgevonden op de locaties waar de experts werkzaam zijn. Alle 
interviews zijn afgenomen in de maanden november en december van het jaar 2014. De 
duur van de interviews is in alle gevallen minimaal 60 minuten geweest. Het interview met 
expert 2 heeft ruim 2 uur geduurd.  

 Onderwerpen 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Expert 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ 

Expert 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 

Expert 3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 
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6.5  Resultaten van de interviews 
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de informatie die is voortgekomen 
uit de afgenomen interviews. Deze informatie wordt per onderwerp behandeld en vergeleken 
met de veronderstellingen die in het onderzoek zijn gedaan. De verwachting is dat op deze 
wijze een beeld ontstaat van de validiteit en betrouwbaarheid van de door de onderzoeker 
gedane veronderstellingen. Daarnaast zijn uit de interviews enkele interessante inzichten 
naar voren gekomen. De meest relevante inzichten zijn opgenomen in deze samenvatting. 
In Bijlage 2 zijn de interviews afzonderlijk en volledig uitgewerkt.  
 
Niet alle onderwerpen zijn voorgelegd aan alle geïnterviewde experts (zie Figuur 6.2). Bij de 
onderwerpen die niet aan alle experts is voorgelegd wordt dit vermeld. Bij onderwerp 1 is de 
experts gevraagd naar hun visie op de bouwopgave van de komende 2 à 3 decennia. Alle 
experts zijn van mening dat de komende decennia de vraag naar vastgoed blijft toenemen. 
Deze vraag naar vastgoed bestaat voornamelijk in het stedelijk gebied. Randgebieden 
krijgen te maken met krimp. Expert 1 benoemt daarnaast de ontwikkeling dat de periode van 
uitbreiding van de Nederlandse gebouwenvoorraad eindig is. Volgens deze expert is 80% 
van de in Nederland benodigde gebouwen al gebouwd. De overige 20% wordt de komende 
decennia toegevoegd. Omstreeks het jaar 2050 is er geen behoefte meer aan toevoegingen 
aan de gebouwenvoorraad.  
 
Onderwerp 1: Alle experts benoemen de noodzaak om de komende jaren nieuwe gebouwen 
toe te voegen aan de totale voorraad. De veronderstelling dat Nederland een bouwgave 
wacht lijkt door de experts te worden ondersteund. Maar naast het signaleren van een 
aanstaande bouwopgave wordt in het onderzoek ook beschreven dat deze bouwopgave 
fundamenteel afwijkt van de voorgaande bouwopgave. De verwachting is dat de 
Nederlandse vastgoedmarkt omstreeks het jaar 2040 de overgang maakt van een 
uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt. De periode van uitbreiding van de 
Nederlandse gebouwenvoorraad lijkt vanwege deze ontwikkeling op termijn een einde te 
krijgen. Expert 1 noemt deze ontwikkeling expliciet.  
 
Onderwerp 2: Bij onderwerp 2 is de experts de veronderstelling voorgelegd dat de 
kantorenmarkt dient als negatief voorbeeld voor de aanstaande bouwopgave. De experts 
zijn eenduidig in hun opvatting dat de wijze waarop tot op heden kantoorvastgoed is 
ontwikkeld geen doorgang kan vinden. Volgens expert 1 moet er een stop komen op de 
bouw van kantoren. De kantoren die de afgelopen jaren aan de voorraad zijn toegevoegd 
zijn niet beter dan de bestaande kantoorgebouwen. Het huidige aanbod van kantoren 
volstaat qua omvang en kwaliteit om de vraag naar kantoorvastgoed te bedienen. Het 
toevoegen van nieuwe kantoren is daarom onnodig en leidt tot meer leegstand. Expert 3 
stelt dat de ontwikkeling van kantoorvastgoed door het speculatieve karakter heeft geleid tot 
verspilling van middelen. Men heeft bij de ontwikkeling van kantoorvastgoed te veel oog 
gehad voor korte termijn belangen. Expert 2 sluit zich hier bij aan. Volgens deze expert heeft 
het bij de ontwikkeling van kantoorvastgoed ontbroken aan regie. In de kantorenmarkt is op 
een ongecontroleerde wijze door marktpartijen vastgoed ontwikkeld. Maar de kantorenmarkt 
is hierin niet uniek. In andere vastgoedsegmenten zoals de winkel- en bedrijfsruimtemarkt 
heeft de regie ook ontbroken. Over de gehele breedte van de vastgoedmarkt zijn door 
marktpartijen gebouwen gerealiseerd met hoofdzakelijk korte termijn belangen. Niet alleen 
de kantorenmarkt vormt daarom een negatief voorbeeld voor de aanstaande bouwopgave.  
 
Uit de interviews komt naar voren dat de wijze waarop kantoorvastgoed lange tijd is 
ontwikkeld geen plaats heeft in de aanstaande bouwopgave. De veronderstelling dat de 
kantorenmarkt een negatief voorbeeld vormt voor de aanstaande bouwopgave lijkt door de 
experts te worden ondersteund. Een nieuw inzicht is dat volgens experts 1 en 2 de huidige 
kantorenleegstand geen onoverkomelijk probleem is. De kantorenleegstand is ten opzichte 
van de totale Nederlandse gebouwenvoorraad niet zo groot en de leegstaande gebouwen 
kunnen eenvoudig gesloopt of voor de juiste prijs hergebruikt worden. De kantorenleegstand 
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leeft voornamelijk in de Nederlandse samenleving en minder onder de direct betrokkenen. 
De leegstand van een kantoorgebouw is vaak een bewuste keuze van de eigenaar. 
 
Onderwerp 3: Bij onderwerp 3 is de experts gevraagd om lessen te noemen om leegstand 
zoals in de kantorenmarkt in de aanstaande bouwopgave te voorkomen.  De les die door 
alle experts wordt getrokken is dat de kortetermijnvisie van het kantoorvastgoed vervangen 
moet worden door een langetermijnvisie. Volgens expert 1 moeten gebouwen in de 
aanstaande bouwopgave langduriger gebruikt kunnen worden. Een langdurig gebruik is in 
het huidige leegstaande kantoorvastgoed niet mogelijk. Volgens deze expert “kun je er 
weinig mee”. Het ontwerp van kantoorvastgoed is te veel afgestemd op het initiële gebruik. 
Een les voor de aanstaande bouwopgave is om bij het ontwerp van gebouwen rekening te 
houden met toekomstige aanpassingen. Volgens expert 2 moet allereerst de houding ten 
opzichte van sloop veranderen. In Nederland leeft het idee dat sloop gelijk staat aan falen. 
Men moet in de toekomst veel gemakkelijker omgaan met het slopen van niet-
functionerende gebouwen. Het streven moet echter zijn om het maximale uit gebouwen te 
halen. Een les voor de aanstaande bouwopgave is om te bestuderen hoe gebouwen in het 
verleden zijn gebruikt. Volgens deze expert biedt de Nederlandse gebouwenvoorraad 
genoeg voorbeelden van gebouwen die van nature een aanpasbaar en multifunctioneel 
gebruik bedienen (zie onderwerp 11 voor een verdere uitleg).  
 
De voornaamste les die door de onderzoeker wordt getrokken is dat in de aanstaande 
bouwopgave meer rekening gehouden moet worden met ombouw en verbouw van 
vastgoed. Het lijkt onwaarschijnlijk dat gedurende de technische levensduur van een 
gebouw het gebruik onveranderd blijft. Om functieverlies te voorkomen zouden gebouwen 
eenvoudig aangepast moeten kunnen worden aan veranderingen van het gebruik. Bij het 
ontwerp van een gebouw moet men naast het initiële (korte termijn) gebruik ook rekening 
houden met eventuele alternatieve gebruiken op de langere termijn. Uit de interviews komt 
naar voren dat de experts deze opvatting lijken te steunen. 
 
Onderwerp 4: Bij onderwerp 4 is de experts gevraagd om een oordeel te geven over de 
veronderstelling dat flexibiliteit een middel is om leegstand te voorkomen. Expert 1 denkt bij 
flexibiliteit aan aanpasbaarheid van gebouwen zoals onderzocht wordt bij het project 
Adaptief Vermogen. Het project Adaptief Vermogen heeft als doel inzicht te krijgen in hoe 
gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen. De verwachting is dat gebouwen 
langer in de keten gehouden kunnen worden wanneer zij eenvoudig voor verschillende 
gebruiken benut kunnen worden. Een gebouw met een groot adaptief vermogen is grofweg 
een gebouw waarin vanwege overmaat en “slim” ontwerp verschillende gebruiken eenvoudig 
ingepast kunnen worden. De overmaat uit zich bijvoorbeeld in hoge verdiepingshoogten en 
vloeren die een grote belasting kunnen dragen. Bij het ontwerp van een adaptief gebouw is 
het bijvoorbeeld van belang om de vorm en afmeting van de plattegrond toegankelijk te 
houden voor verschillende gebruiken. Welke eigenschappen precies van invloed zijn op het 
adaptief vermogen van een gebouw wordt in het gelijknamige project onderzocht. Expert 1 
ziet in het vergroten van het adaptief vermogen van gebouwen een middel om leegstand te 
voorkomen. Expert 3 maakt onderscheid tussen 2 vormen van flexibiliteit: een vorm van 
flexibiliteit waarbij een gebouw zodanig is ontworpen zodat meerdere gebruiken passen 
zoals bij het Solids concept; en een vorm van flexibiliteit waarbij het gebouw met behulp van 
technische bouwsystemen aangepast kan worden aan het gebruik. Een voorbeeld is het 
Industrieel, Flexibel en Demontabel [IFD] bouwen waarbij een gebouw eenvoudig tussentijds 
opnieuw geconfigureerd kan worden of zelfs volledig kan worden gedemonteerd. Volgens 
expert 3 kunnen afhankelijk van het vraagstuk beide vormen van flexibiliteit leegstand 
voorkomen. Expert 2 is kritisch ten aanzien van flexibiliteit. Monofunctionaliteit leidt volgens 
deze expert niet altijd tot leegstand en flexibiliteit biedt niet altijd de oplossing.  
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Uit de interviews komt naar voren dat de experts verschillende gedachten hebben bij het 
begrip flexibiliteit. Ook over de veronderstelde leegstand voorkomende kwaliteiten van 
flexibiliteit zijn de meningen verdeeld. Experts 1 en 3 stellen dat bepaalde vormen van 
flexibiliteit in specifieke omstandigheden leegstand kunnen voorkomen. Expert 2 gelooft niet 
in de toegevoegde waarde van flexibiliteit. Laatstgenoemde associeert flexibiliteit met (dure) 
technische ingrepen die vaak onbenut blijven. Tegelijkertijd pleit deze expert in het interview 
wel voor een variabel gebruik van vastgoed (zie onderwerp 11 voor een verdere uitleg). Uit 
het onderzoek blijkt dat flexibiliteit een begrip is dat op veel verschillende manieren 
geïnterpreteerd kan worden. De interviews lijken dit beeld te hebben bevestigd.  
 
Onderwerp 5: Vanwege de dubbelzinnigheid omtrent het begrip flexibiliteit in relatie met 
vastgoed wordt in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen gedefinieerde en 
ongedefinieerde flexibiliteit. Met behulp van dit onderscheid moet het eenvoudiger worden 
om flexibiliteit van vastgoed te bespreken. Bij onderwerp 5 is de experts gevraagd wat zij 
vinden van het onderscheid dat wordt gemaakt. De experts zijn niet bekend met het 
onderscheid. Na uitleg door de interviewer hebben de experts diverse voorbeelden gegeven 
van gebouwtypen die corresponderen met de twee benaderingen van flexibiliteit (zie bijlage 
2). Het antwoord van expert 3 bij onderwerp 4 bewijst dat deze expert onbewust een 
vergelijkbaar onderscheid maakt. Het IFD representeert hierbij de gedefinieerd benadering 
en Solids representeert hierbij de ongedefinieerde benadering. Een concreet waardeoordeel 
over het gemaakte onderscheid tussen gedefinieerde en ongedefinieerde flexibiliteit is door 
de experts niet gegeven. 
 
Onderwerp 6: Bij onderwerp 6 is de experts gevraagd of er behoefte is aan ongedefinieerde 
flexibiliteit in de aanstaande bouwopgave. Volgens expert 1 vormt het project Adaptief 
Vermogen een voorbeeld van ongedefinieerde flexibiliteit. Deze expert is van mening dat er 
in de aanstaande bouwopgave behoefte is aan gebouwen die langdurig gebruikt kunnen 
worden. Gebouwen met een groot adaptief vermogen kunnen naar verwachting een 
langdurig gebruik bedienen. Daarnaast speelt de aanstaande bouwopgave zich volgens 
expert 1 af in het stedelijk gebied. De verwachting is dat gebouwen met een groot adaptief 
vermogen het beste renderen in het stedelijk gebied. Om deze redenen pleit expert 1 voor 
de ontwikkeling van gebouwen met een groot adaptief vermogen in de aanstaande 
bouwopgave. Expert 3 geeft Solids als voorbeeld van ongedefinieerde flexibiliteit en het IFD 
als voorbeeld van gedefinieerde flexibiliteit. Deze expert ziet voor beide benaderingen van 
flexibiliteit een plaats in de aanstaande bouwopgave. De verwachting is dat stedelijke 
locaties te maken krijgen met groei en de randgebieden te maken krijgen met krimp. 
Volgens expert 3 moet op stedelijke locaties gekozen worden voor gebouwen met een 
Solids-achtige ongedefinieerde flexibiliteit. De hoge grondwaarde en schaarste maken het in 
het stedelijk gebied aannemelijk dat een bestaand gebouw wordt aangepast. In 
randgebieden geldt juist het tegenovergestelde. Op deze locaties moet daarom gekozen 
worden voor een tijdelijke gedefinieerde benadering van flexibiliteit. Een flexibel gebouw op 
een krimplocatie moet een actuele behoefte kunnen bedienen en moet bij vraaguitval 
eenvoudig gedemonteerd en elders hergebruikt kunnen worden. 
 
Uit de interviews kan opgemaakt worden dat experts 1 en 3 de opvatting steunen dat er in  
de aanstaande bouwopgave behoefte is aan gebouwen met ongedefinieerde flexibiliteit. Een 
kanttekening van beide experts is dat deze behoefte voornamelijk bestaat in het stedelijk 
gebied. Volgens expert 2 is er in de aanstaande bouwopgave geen behoefte aan gebouwen 
met een gedefinieerde of ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. Deze expert twijfelt of 
de mogelijkheden die beide benaderingen van flexibiliteit bieden wel worden benut. 
Bouwsystemen bij de gedefinieerde variant zoals modulaire wanden, vloeren en plafonds, 
maar ook de overmaat bij de ongedefinieerde variant blijven vaak ongebruikt. Met betrekking 
tot ongedefinieerde flexibiliteit is het volgende voorbeeld gegeven. De twee gerealiseerde 
Solids zijn uitgerust met extra sterke vloeren die een zware belasting kunnen dragen. 
Vanwege deze ontwerpbeslissing kan op iedere verdieping een gebruik met een hoge 
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vloerbelasting gehuisvest worden. Hierbij moet gedacht worden aan een bijeenkomstfunctie 
zoals een restaurant. Het is echter onwaarschijnlijk dat op ieder verdieping een zwaar 
belastend bijeenkomstgebruik gehuisvest wordt. De investering in extra beton en wapening 
in de vloeren die een minder belastend gebruik hebben blijft hierdoor onbenut. Volgens 
expert 2 is het ontwikkelen van een gebouw waarin alles past overbodig en leidt dit tot 
verspilling. Men lijkt flexibiliteit van vastgoed voornamelijk te bekijken vanuit het perspectief 
van het gebouw. De vraag die momenteel wordt gesteld is hoe flexibel een gebouw kan. De 
vraag die volgens expert 2 gesteld moet worden is hoe flexibel een gebouw moet zijn om op 
een eenvoudige wijze aanpasbaar gebruikt te kunnen worden. Op ieder locatie kunnen 
verschillende gebruiken verwacht worden. Op iedere locatie moeten de mogelijkheden tot 
aanpasbaarheid die een gebouw biedt daarom ook anders zijn. Volgens expert 2 moet 
flexibiliteit meer benaderd worden vanuit het perspectief van de locatie. Tot op heden lijkt 
flexibiliteit een doel op zich te zijn in plaats van een middel. Het praktisch nut wordt hierdoor 
vaak uit het oog verloren. De negatieve associatie die expert 2 heeft met flexibiliteit lijkt hier 
uit voort te komen.  
 
Onderwerp 7: Onderwerp 7 is voorgelegd aan alle geïnterviewde experts. De experts is 
gevraagd welke belemmeringen verwacht worden bij de ontwikkeling van ongedefinieerd 
vastgoed. Volgens expert 1 is er technisch niets dat de ontwikkeling van ongedefinieerd 
vastgoed tegenhoudt. De experts zien wel diverse financiële, juridische en culturele 
belemmeringen. De genoemde financiële belemmeringen zijn de volgende. Volgens expert 1 
en 3 zijn de bouwkosten van een gebouw met een ongedefinieerde benadering van 
flexibiliteit hoger dan die van een traditioneel gebouw. Beide experts twijfelen of er partijen 
bestaan die bereid zijn om de extra investering te doen. Volgens expert 3 ontbreekt hiervoor 
de benodigde langetermijnvisie bij ontwikkelaars met een commercieel belang. De 
verwachting is dat zij eerder zullen kiezen voor de ontwikkeling van een traditioneel gebouw 
met een hoger rendement op de korte termijn. Ook expert 1 stelt dat het ontwikkelen van 
een traditioneel gebouw vanwege de lagere kosten vaak een aantrekkelijker alternatief is 
voor ontwikkelaars. Volgens expert 2 is het onwaarschijnlijk dat een gebouw zonder een 
gedefinieerd gebruik aan de benodigde 70% voorverhuur kan voldoen. Zonder zekerheid 
over wie of wat de buurman wordt is het volgens deze expert moeilijk huurders aan je te 
binden. Naast de financiële belemmeringen bij het ontwikkelen van ongedefinieerd vastgoed 
bestaan er ook financiële belemmeringen bij het aanpassen van bestaand vastgoed. 
Volgens expert 1 toont de kantorenleegstand aan dat eigenaren van kantoorvastgoed niet 
altijd belang hebben bij een aanpassing van het gebruik. Een vierkante meter kantoor is 
meer waard dan een vierkante meter woning. Een kantoorgebouw vertegenwoordigt daarom 
een hogere boekwaarde dan hetzelfde gebouw met een woongebruik. De verwachting is dat 
een eigenaar daarom niet snel een kantoorfunctie inwisselt voor een woonfunctie. Het 
verschil in waarde tussen verschillende gebruiksfuncties vormt een grote belemmering voor 
het aanpassen van bestaande gebouwen en daarom ook voor de ontwikkeling van 
ongedefinieerd vastgoed. Niemand gaat een aanpasbaar gebouw ontwikkelen met de 
wetenschap dat toekomstige aanpassingen mogelijk betekenen dat het gebouw minder 
waard wordt.  
 
Volgens alle geïnterviewde experts bestaan er naast financiële ook juridische 
belemmeringen voor de ontwikkelingen van ongedefinieerd vastgoed. Experts 1 en 3 zijn 
van mening dat de huidige wet en regelgeving niet is ingericht op gebouwen zonder een 
gedefinieerd functiegebruik. Om een gebouw variabel te kunnen gebruiken is volgens expert 
1 bijvoorbeeld een bestemmingsplan benodigd dat een bestemmingsvrij gebruik toestaat. 
Bestemmingsplannen die een bestemmingsvrij gebruik toestaan zijn in Nederland zeer 
beperkt aanwezig. Op veel locaties is het ontwikkelen van een gebouw met een 
ongedefinieerde benadering van flexibiliteit daarom niet mogelijk. Expert 3 stelt dat een 
ongedefinieerde benadering van flexibiliteit momenteel geen voor de hand liggende optie is 
voor ontwikkelaars. Expert 2 sluit zich aan bij het voorgaande, maar is van mening dat de 
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wet- en regelgeving in Nederland slechts een uitvloeisel is van de cultuur in Nederland. 
Volgens expert 2 bestaat in Nederland een cultuur die draait om zekerheid. Het streven naar 
zekerheid op financieel, juridisch en planologisch gebied lijkt moeilijk verenigbaar met een 
onvoorspelbaar ongedefinieerd gebruik van vastgoed. Een ongedefinieerd gebruik van 
vastgoed biedt namelijk weinig zekerheid. Veel belemmeringen die in de interviews bij 
onderwerp 7 zijn genoemd komen overeen met de belemmeringen die in het onderzoek zijn 
beschreven. Een nieuw inzicht is de waardedaling die optreedt wanneer een gebouw 
aangepast wordt voor een gebruik met een lagere waarde. Een ander nieuw inzicht is dat 
veel van de genoemde belemmeringen hun grondslag hebben in de cultuur die in Nederland 
bestaat.  
 
Onderwerp 8: Onderwerp 8 is alleen voorgelegd aan de ontwikkelaars en gaat in op de 
belangstelling om te investeren in ongedefinieerd vastgoed. De twee geïnterviewde 
ontwikkelaars zijn expert 2 en 3. Alleen expert 3 is ingegaan op dit onderwerp. Volgens deze 
expert bestaan er buiten de woningcorporaties geen partijen die bereid zijn om te investeren 
in Solid-achtige gebouwen. De enige partij die volgens deze expert het investeren in een 
Solid-achtig gebouw kunnen overwegen zijn pensioenfondsen. Net als woningcorporaties 
hanteren zij een langere investeringstermijn. Belangstelling om Solid-achtige gebouwen te 
gebruiken bestaat volgens deze expert vooral onder jonge creatieve mensen. Dit is 
overwegend ook de doelgroep die momenteel de beide Solids gebruikt. Deze doelgroep 
vestigt zich voornamelijk in de stad.  
 
Onderwerp 10: Bij onderwerp 10 is de experts gevraagd welke maatregelen genomen 
moeten worden om een ruimere toepassing van ongedefinieerd vastgoed mogelijk te maken. 
Expert 3 heeft als enige een maatregel genoemd om de financiële belemmering van de 
hogere initiële bouwkosten weg te nemen. Deze expert is overtuigd van de financiële 
meerwaarde van Solid-achtige gebouwen. Het voordeel van een Solid-achtig gebouw ten 
opzichte van een traditioneel gebouw zit in de langere verhuurbare periode en lagere 
huurderving. Met een Solid-achtig gebouw kunnen op de langere termijn meer inkomsten 
worden gegenereerd. Deze hoger inkomsten kunnen dienen als verantwoording voor de 
hogere initiële bouwkosten. Momenteel is er nog weinig praktijkbewijs voor deze theorie. De 
maatregel die expert 3 voorstelt is om de bestaande theorie met behulp van 
praktijkvoorbeelden te onderbouwen. De verwachting is dat wanneer er beter bewijs bestaat 
van de financiële voordelen er vanzelf meer ongedefinieerd vastgoed ontwikkeld gaat 
worden. Experts 1 en 3 zijn daarnaast ingegaan op maatregelen om de juridische 
belemmering met betrekking tot wet- en regelgeving weg te nemen. Volgens expert 3 moet 
in de bestaande wet- en regelgeving ruimte gemaakt worden voor een ongedefinieerd 
gebruik van vastgoed. Expert 1 sluit zich hier bij aan en gaat concreter in op een oplossing. 
Bestaande bestemmingsplannen schrijven specifieke gebruiksfuncties voor. Binnen deze 
bestemmingsplannen past geen gebouw met een ongedefinieerd gebruik. Deze expert stelt 
voor om bestemmingsplannen te maken die spreken van bijvoorbeeld een binnenstedelijk 
gebruik. Een dergelijk thematisch bestemmingsplan biedt bijvoorbeeld ruimte aan alle 
gebruiken die op een binnenstedelijke locatie aannemelijk zijn.  Op deze wijze moet het 
volgens deze expert eenvoudiger zijn om een gebouw met een variabel gebruik te 
ontwikkelen.  
 
Expert 2 is kritisch ten aanzien van flexibiliteit en heeft geen maatregelen genoemd om de 
ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed te stimuleren. Deze expert heeft wel een 
ontwikkeling beschreven die mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van ongedefinieerd 
vastgoed in Nederland. Sinds 18 maart 2010 is in Nederland de Crisis en Herstelwet [Chw] 
van kracht. De Chw is een tijdelijke wet die als doel heeft om de ontwikkeling van vastgoed 
gedurende de economische crisis te stimuleren. Enkele maatregelen zijn het vergroten van 
de bevoegdheid van de centrale overheid, het beperken van mogelijkheden tot beroep en 
het verkleinen van de invloed van decentrale overheden en milieuwetgeving. Een ander 
speerpunt van de Chw is om innovatie en experimenten te stimuleren. Volgens expert 2 is 
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de herontwikkeling van het ACTA gebouw in Amsterdam een positief resultaat van de Chw. 
Dit voormalige kantoorgebouw heeft een lange tijd leeg gestaan en heeft recent een nieuwe 
functionaliteit gekregen. Het nieuwe gebruik omvat studentenhuisvesting, werkplekken voor 
ondernemers, een café-restaurant en een bijeenkomstruimte. Volgens expert 2 voldoet dit 
gebouw(gebruik) niet aan de bestaande wet- en regelgeving. Dit nieuwe gebruik is slechts 
tijdelijk mogelijk vanwege de Chw. Zonder de Chw had dit gebouw mogelijk nog steeds leeg 
gestaan. Inmiddels is de aanvankelijk als tijdelijk bedoelde Chw permanent geworden. 
Volgens expert 2 is dit een goede ontwikkeling. De Chw biedt naar verwachting ook meer 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed.  
 
Uit de interviews zijn diverse maatregelen naar voren gekomen om de ontwikkeling van 
ongedefinieerd vastgoed te stimuleren. In Tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van de 
door de  experts genoemde belemmeringen en maatregelen. De linkerkolom toont de 
belemmeringen die uit de verschillende interviews naar voren zijn gekomen. De 4 overige 
kolommen tonen de door de experts en onderzoeker voorgestelde maatregelen. De 
belemmeringen en maatregelen van de onderzoeker zijn afkomstig uit Hoofdstuk 5. In de 
tabel zijn alleen de belemmeringen van de onderzoeker beschreven die corresponderen met 
de belemmeringen die door de experts zijn genoemd. Niet iedere expert heeft dezelfde 
belemmeringen genoemd. De belemmeringen die door de verschillende experts zijn 
genoemd worden aangegeven met een blauw kader. In dit kader staat beschreven welke 
maatregel wordt voorgesteld om de betreffende belemmering weg te nemen. Wanneer er 
geen maatregel is genoemd wordt dit aangegeven. In hoofdlijnen komen de belemmeringen 
die de experts genoemd hebben overeen met de belemmeringen die in Hoofdstuk 5 zijn 
beschreven. De experts lijken te bevestigen dat er grote belemmeringen bestaan op 
juridisch en financieel gebied. De door de experts voorgestelde maatregelen zijn eveneens 
vergelijkbaar met die in het onderzoek worden beschreven. Een nieuw inzicht is de 
waardedaling die volgens expert 1 optreedt wanneer een gebouw aangepast wordt voor een 
gebruiksfunctie met een lagere waarde. Een maatregel om deze belemmering weg te nemen 
is niet genoemd. Een andere nieuw inzicht is de constatering van expert 2 dat veel van de 
belemmeringen voor de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed voortkomen uit de cultuur 
die in Nederland bestaat. Ook hier is geen maatregel genoemd.  
 

 

Belemmeringen  Voorgestelde maatregelen 

  Expert 1 Expert 2 Expert 3 Onderzoeker 

Technische haalbaarheid  

Geen probleem. 
Geen maatregel 

nodig. 
 

Geen probleem. 
Geen maatregel 

nodig. 

Geen probleem. 
Geen maatregel 

nodig. 

Hoge Bouwkosten  Niet genoemd  

Bewijzen 
meerwaarde in de 

praktijk, 
waardebepaling op 

basis van 
levenscyclus 

Bewijzen 
meerwaarde in de 

praktijk, 
waardebepaling op 

basis van 
levenscyclus  

Problemen voorverhuur   Niet genoemd  Niet genoemd 

Waardedaling bij 
gebouwaanpassing. 

 Niet genoemd   
Nieuw inzicht. Niet 

genoemd in 
Hoofdstuk 5. 

Bestemmingsplan staat geen 
variabel gebruik toe 

 

Minder dwingende 
bestemmingsplannen  Minder dwingende 

bestemmingsplannen 
Minder dwingende 

bestemmingsplannen 

Bestaande wet- en regelgeving 
botst met ongedefinieerd vastgoed 

 Niet genoemd 
Permanent maken 
van de Chw, meer 
regie van centrale 

overheid 

Niet genoemd Meer faciliterende rol 
van centrale overheid  

De cultuur in Nederland botst met 
ongedefinieerd vastgoed 

  Niet genoemd  
Nieuw inzicht. Niet 

genoemd in 
Hoofdstuk 5. 

Tabel 6.1: Overzicht van de genoemde belemmeringen en maatregelen door de experts. 
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Onderwerp 11: Bij onderwerp 11 is de experts gevraagd om hun visie te geven op de 
invulling van de aanstaande bouwopgave. Alle experts zijn van mening dat de aanstaande 
bouwopgave zich afspeelt in het stedelijk gebied. Volgens expert 1 moet in de aanstaande 
bouwopgave gestreefd worden naar een hoog voorzieningenniveau en goed openbaar 
vervoer. Expert 2 ziet de te ontwikkelen bebouwing voor zich als aaneenschakeling van 
compacte laagbouw met een grote variëteit aan gebruiken. Over welke gebouwen in de 
aanstaande ontwikkeld moeten worden lijken de experts het ook grotendeels eens te zijn. 
De drie experts zijn van mening dat de gebouwen in de aanstaande bouwopgave meerdere 
gebruiken moeten kunnen bedienen. Volgens expert 1 betekent dit een gebouw met een 
groot adaptief vermogen. Een groot adaptief vermogen moet het mogelijk maken om een 
gebouw te benutten voor onvoorziene gebruiken. Volgens expert 3 betekent dit in het 
stedelijk gebied Solids-achtige gebouwen en in krimpgebieden IFD-achtige gebouwen. Het 
Solids concept en de vorm van flexibiliteit die bij het project Adaptief Vermogen wordt 
onderzocht lijken veel overeenkomsten te hebben. Beide hebben als doel een gebouw te 
ontwikkelen waarin verschillende gebruiken passen. Ook expert 2 stelt de ontwikkeling van 
dergelijk vastgoed voor in de aanstaande bouwopgave voor. Een verdere uitleg is de 
volgende. 
 
Expert 2 is kritisch ten aanzien van flexibiliteit. Volgens deze expert is er in de aanstaande 
bouwopgave geen behoefte aan gedefinieerde of ongedefinieerde flexibiliteit. Beide 
uitersten van flexibiliteit resulteren volgens deze expert namelijk in verspilling. Bij de 
gedefinieerde variant is dat omdat de bouwsystemen waarmee een gebouw aangepast kan 
worden zoals modulaire wanden, plafonds en vloeren vaak onbenut blijven. En bij de 
ongedefinieerde variant is dat omdat de gerealiseerde overmaat vaak overdadig is en 
ongebruikt blijft (zie het voorbeeld over Solids dat bij onderwerp 6 is gegeven). Expert 2 stelt 
dat er voor het realiseren van een aanpasbaar gebouw helemaal geen complexe en 
kostbare flexibele bouwsystemen, installaties, constructieve oplossingen en onbeperkte 
overmaat nodig zijn. Het realiseren van een aanpasbaar gebouw is volgens deze expert 
helemaal niet zo moeilijk. In Nederland zijn genoeg voorbeelden van conventionele 
gebouwen die van nature een aanpasbaar gebruik aan de dag leggen. We hoeven alleen 
maar te leren hoe deze gebouwen gebouwd zijn en gebruikt worden. Het voorbeeld wordt 
gegeven van het gebouw waarin het interview plaatsvond. Dit modernistische jaren '60 
kantoorgebouw beslaat 3 verdiepingen en omvat weinig meer dan een vrij indeelbare 
betonnen constructie met een vliesgevel. In het heden wordt dit gebouw gebruikt door een 
vastgoedontwikkelaar en een kindercrèche. Dit flexibele gebruik is volgens deze expert 
mogelijk vanwege drie redenen. Ten eerste is de locatie aan de ring van Amsterdam voor 
diverse gebruiken aantrekkelijk. Ten tweede beschikt het gebouw over de technische en 
ruimtelijke kenmerken om aangepast te kunnen worden aan verschillende gebruiken. De 
derde reden voor het flexibele gebruik is dat er sprake is van wederzijdse acceptatie bij de 
twee huurders van het gebouw. Een vastgoedontwikkelaar en een kindercrèche kunnen 
goed functioneren in hetzelfde gebouw. Er bestaat veel overlap in de wijze waarop beide 
huurders het gebouw gebruiken. In de bewoording van expert 2 behoren deze gebruikers tot 
dezelfde “familie”.  
 
Een goed inzicht in welke gebruikers en gebouwen/gebruiken “familie” van elkaar zijn kan 
ons volgens expert 2 helpen om op een eenvoudige wijze aanpasbaar vastgoed te 
realiseren. De vastgoedontwikkelaar en de kindercrèche lijken tot dezelfde “familie” te 
behoren. Hetzelfde kan gezegd worden van de studenten en jonge ondernemers die wonen, 
werken  en bijeenkomen in het voormalige ACTA gebouw. Een gezin met jonge kinderen 
past waarschijnlijk minder goed in het huidige ACTA gebouw. Het verschil in dagritme en 
levensstijl maakt het waarschijnlijk dat studenten en gezinnen elkaar tot last zijn. Beiden 
gebruikers behoren daarom niet tot dezelfde “familie”. Naast het verwantschap tussen 
gebruikers bestaat er ook verwantschap tussen gebouwen en gebruiken. Het zojuist 
besproken jaren '60 kantoorgebouw kon eenvoudig geschikt gemaakt worden voor het 
huidige gebruik. De gebruiksruimtes zijn groot genoeg en de aanwezige installaties en 
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voorzieningen volstaan voor een vastgoedontwikkelaar en kindercrèche. Ook op dit gebied 
kan gesteld worden dat deze twee gebruiken veel overeenkomen en “familie” van elkaar zijn. 
Hetzelfde kan niet gezegd worden voor een kantoorgebouw en zelfstandige woningen. Een 
kantoorgebouw heeft een beperkt aantal centrale installatieschachten. Zelfstandige 
woningen hebben ieder een eigen installatieschacht nodig voor kook- en wasvoorzieningen.  
Wanneer men een kantoorgebouw wil gebruiken voor zelfstandige woningen moet men dus 
ingrijpende en kostbare aanpassingen doen aan het bestaande gebouw. Expert 2 stelt 
daarom dat kantoorgebouwen en zelfstandige woningen weinig verwantschap hebben en 
geen “familie” van elkaar zijn. De gemeenschappelijke kook- en wasvoorzieningen in het 
ACTA gebouw konden daarentegen wel eenvoudig in het bestaande kantoorgebouw 
ingepast worden.  
 
Het punt dat expert 2 wil maken is dat er gebouwtypen, gebruiken en gebruikers zijn die veel 
of weinig verwantschap met elkaar hebben. Voorbeelden van de aanpasbare gebouwen die 
in de aanstaande bouwopgave ontwikkeld moeten worden bestaan eigenlijk al. Volgens 
deze expert kunnen we van de bestaande gebouwenvoorraad leren welke gebouwtypen, 
gebruiken en gebruikers door de tijd aangetoond hebben verwant met elkaar te zijn. Met 
deze kennis kunnen vervolgens verschillende aanpasbare gebouwen ontwikkeld worden die 
op een eenvoudig wijze gebruiken en gebruikers kunnen bedienen omdat zij tot dezelfde 
“familie” behoren. Expert 2 opteert voor een vorm van flexibiliteit die tussen een 
gedefinieerde en ongedefinieerde benadering in ligt. Dit kan vertaald worden in gebouwen 
die geprogrammeerd zijn om een specifiek “familie”gebruik te bedienen, maar waarbinnen 
een ongedefinieerd gebruik mogelijk is.  
 
Expert 1 en 3 gaan in zekere mate mee met de opvatting van expert 2 dat de mate van 
ongedefinieerdheid van een gebouw niet 100% moet zijn. Deze experts delen de mening dat 
het onnodig is om mogelijkheden tot aanpasbaarheid te bieden die waarschijnlijk nooit benut 
gaan worden. Volgens expert 1 moet de grootte van het adaptief vermogen van een gebouw 
daarom een afgeleide zijn van de grondwaarde. Hoe hoger de grondwaarde op een locatie 
hoe groter het adaptief vermogen van een gebouw. De verwachting is dat op locaties met 
hoge grondprijzen de mogelijkheden tot aanpasbaarheid eerder benut worden dan op 
locaties met lagere grondprijzen. Op locaties met een lagere grondwaarde kan het adaptief 
vermogen van een gebouw dus kleiner zijn. Ook expert 3 stelt dat de mate van 
ongedefinieerdheid bij ieder vraagstuk moet verschillen. Het voorbeeld wordt gegeven van 
de 2 gerealiseerde Solids. Beide gebouwen zijn qua ontwerp vergelijkbaar maar staan op 
onvergelijkbare locaties. Eén Solid staat in het centrum van Amsterdam en een andere Solid 
staat buiten het centrum in de Amsterdamse VINEX wijk Ijburg. De centrumlocatie is 
waardevoller dan de locatie in Ijburg. De Solid in het centrum wordt divers gebruikt met 
verschillende woon-, werk- en bijeenkomstgebruiken. De Solid in Ijburg wordt uitsluitend 
gebruikt als woongebouw. Men zou kunnen stellen dat het geen probleem is wanneer een 
Solid eenzijdig gebruikt wordt en dat dit onderdeel van het concept is. Het gebruik dat er nu 
niet is zou in de toekomst wel kunnen komen. De vraag is of sommige gebruiken in de 
toekomst überhaupt wel gaan komen. In de praktijk blijkt dat sommige kapitaalintensieve 
aanpassingen in Ijburg niet rendabel zijn. Een investering om een gebruiksruimte in Solid 
Ijburg geschikt te maken voor een restaurant- of hotelgebruik kan in de praktijk niet 
terugverdiend worden. Dezelfde investeringen kunnen in de Solid in het centrum wel worden 
gedaan. Achteraf kan gesteld worden dat de locatie in Ijburg niet geschikt is voor dezelfde 
mate van bestemmingsvrijheid als de Solid in het centrum. De investeringen in 
bestemmingsvrijheid hadden volgens expert 3 op de locatie Ijburg lager kunnen zijn. Dit 
voorbeeld bewijst dat er geen blauwdruk is voor een Solid. Op iedere locatie zijn er 
gebruiken die onwaarschijnlijk of ongewenst zijn en daardoor ook niet mogelijk hoeven te 
worden gemaakt. Een eventuele volgende Solid op Ijburg zal waarschijnlijk uitgerust worden 
met minder bestemmingsvrijheid.  
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6.5.1 Conclusies uit de interviews 
Deze paragraaf beschrijft wat de interviews hebben bevestigd, wat de interviews hebben 
toegevoegd, welke inzichten naar voren zijn gekomen en waar discussiepunten liggen.  
 
De interviews hebben betreffende de probleembeschrijving het volgende bevestigd. 
Nederland wacht de komende decennia een nieuwbouwopgave. Deze bouwopgave wijkt af 
van de voorgaande en moet op een andere wijze ingevuld worden. De kantorenmarkt kan 
hierbij, net als diverse andere marktsegmenten, als negatief voorbeeld gebruikt worden. Bij 
het ontwerp van kantoorvastgoed hebben korte termijn belangen vaak de boventoon 
gevoerd. Mede hierdoor kunnen kantoorgebouwen vaak moeilijk langdurig gebruikt worden. 
In de aanstaande bouwopgave moeten gebouwen wel langdurig gebruikt kunnen worden. Bij 
de ontwikkeling van vastgoed moet men naast het initiële (korte termijn) gebruik ook 
rekening houden met eventuele alternatieve gebruiken op de langere termijn. Het gevoel van 
urgentie over waarom de aanstaande bouwopgave met aanpasbare gebouwen ingevuld 
moet worden is niet bevestigd. In het onderzoek wordt verondersteld dat aanpasbaar 
vastgoed in de aanstaande bouwopgave noodzakelijk is om leegstand te voorkomen. Uit de 
interviews komt naar voren dat de bestaande (kantoren)leegstand hier geen aanleiding voor 
geeft en dat in sloop, hergebruik of het aanvaarden van leegstand alternatieven liggen. 
Aanpasbaarheid heeft de voorkeur maar is geen halszaak. 
 
De interviews hebben betreffende de oplossingsrichting het volgende bevestigd. Flexibiliteit 
in het algemeen is geen middel tegen leegstand. Sommige vormen van flexibiliteit kunnen in 
specifieke omstandigheden wel leegstand voorkomen. Daarnaast kan flexibiliteit van 
vastgoed op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In het onderzoek wordt 
onderscheid gemaakt tussen gedefinieerde en ongedefinieerde flexibiliteit. Uit de interviews 
kan opgemaakt worden dat het onderscheid begrijpelijk is en het bespreken van flexibiliteit 
inzichtelijker maakt. Ook komt naar voren dat in de aanstaande bouwopgave een 
ongedefinieerde benadering van flexibiliteit in veel gevallen, eventueel in afgezwakte vorm, 
het meest geschikt is. Voor de experts vormt het stedelijke karakter van de aanstaande 
bouwopgave een belangrijke reden om te kiezen voor ongedefinieerde flexibiliteit. 
 
De interviews hebben betreffende de toepassing van ongedefinieerd vastgoed in de 
aanstaande bouwopgave het volgende bevestigd. Er bestaan grote belemmeringen voor de 
ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed. De rode draad hierbij is onzekerheid. 
Ongedefinieerd vastgoed biedt niet de zekerheid die men in Nederland op diverse gebieden 
verlangt. Daarnaast is in de interviews naar voren gekomen dat er naar verwachting weinig 
partijen zijn die in ongedefinieerd vastgoed willen investeren. Om de ontwikkeling van 
ongedefinieerd vastgoed te bevorderen zijn door de experts de volgende maatregelen 
voorgesteld. Een maatregelen om de financiële haalbaarheid te vergroten is om de waarde 
te bepalen op basis van de gehele levenscyclus van een gebouw. Belangrijk hierbij is dat er 
bewijzen komen die de financiële meerwaarde van ongedefinieerd vastgoed in de praktijk 
aantonen. Een maatregelen om de haalbaarheid op juridisch terrein te vergroten is om in de 
wet- en regelgeving ruimte te maken voor een ongedefinieerd gebruik van vastgoed. De 
overheid zou een meer faciliterende rol moeten aannemen bij de ontwikkeling van vastgoed. 
 
De discussie is in hoeverre een gebouw met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit 
revolutionair is. Een traditioneel kantoorgebouw op de juiste locatie kan gezien worden als 
een Solid en beschikt over een groot adaptief vermogen. Technisch is er weinig verschil 
tussen een experimenteel ongedefinieerd gebouw zoals een Solid en een kantoorgebouw. 
Beide bestaan grofweg uit platen beton met een gevel eromheen. Het verschil zit in hoeverre 
het gebruik van het gebouw is of wordt gedefinieerd. Is het gebouw bijvoorbeeld op een 
onaantrekkelijke monofunctionele kantoorlocatie gezet of wordt een alternatief gebruik van 
een gebouw door wet- en regelgeving tegengehouden. Deze belemmeringen leggen wij 
onszelf op en kunnen eenvoudig voorkomen worden door het gebruik en de functie van 
vastgoed minder te definiëren.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het 
onderzoek.  
 
 
7.1 Conclusies 
Veel kantoorvastgoed in Nederland staat om functionele redenen voortijdig leeg. Het 
perspectief op een nieuw kantoorgebruik of een gebruik in een andere gebruiksfunctie is 
voor dit vastgoed klein. De komende decennia wacht Nederland een nieuwbouwopgave. De 
kantorenmarkt kan als negatief voorbeeld gebruikt worden bij de invulling van deze 
bouwopgave. Bij de ontwikkeling van kantoorvastgoed hebben korte termijn belangen de 
boventoon gevoerd en lijkt men het ontwerp teveel te hebben afgestemd op het initiële 
gebruik. Het leegstaande kantoorvastgoed kan hierdoor vaak moeilijk benut worden voor 
alternatieve gebruiken. In de aanstaande bouwopgave is behoefte aan vastgoed dat wel 
eenvoudig aangepast kan worden voor verschillende gebruiksfuncties. 
 
Het onderwerp flexibiliteit van vastgoed heeft een dubbelzinnig karakter. Er bestaat een 
grote verscheidenheid aan flexibiliteitsconcepten en iedereen heeft een verschillende 
interpretatie en terminologie bij flexibiliteit van vastgoed. Er bestaat geen wetenschappelijk 
bewijs van het verband tussen flexibiliteit en het voorkomen van leegstand. Met behulp van 
praktijkvoorbeelden kan wel aannemelijk gemaakt worden dat sommige vormen van 
flexibiliteit in sommige omstandigheden leegstand voorkomen. Een gedefinieerde 
benadering van flexibiliteit lijkt van waarde in omstandigheden waarbij het aanpasbare 
gebruik nauwkeurig te voorspellen is. Bij veel structureel leegstaand kantoorvastgoed is een 
gedefinieerde benadering van flexibiliteit gehanteerd. Dit heeft in veel gevallen wel geleid tot 
aanpasbare kantoorgebouwen maar niet tot aanpasbare gebouwen. De enige kans op een 
nieuwe functionaliteit voor veel van het leegstaande kantoorvastgoed ligt waarschijnlijk 
buiten de geprogrammeerde flexibele kantoorfunctie. Het gedefinieerde ontwerp lijkt dit vaak 
tegen te houden. Het is aannemelijk dat met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit 
de structurele leegstand van (kantoor)vastgoed in Nederland kleiner was geweest. 
Voorbeelden van gebouwen zoals Solids, grachtenpanden, Georgian rijtjeshuizen maar ook 
kantoorgebouwen op stedelijke locaties bewijzen dat vastgoed succesvol een 
ongedefinieerd gebruik kan huisvesten. Een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit lijkt 
in de aanstaande stedelijke bouwopgave een middel om de functionaliteit van vastgoed te 
vergroten en de kans op leegstand te verkleinen.  
 
Het experimentele Solids concept is een voorbeeld van ongedefinieerde flexibiliteit maar ook 
een traditioneel kantoorgebouw op een stedelijke locatie kan een ongedefinieerd gebruik 
aan de dag leggen. Het Solids concept bewijst dat investeringen in een verreikend 
accommodatievermogen niet altijd benut worden en leiden tot verspilling. Tegelijkertijd 
bewijzen herbestemde kantoren dat een ongedefinieerd gebruik mogelijk is binnen een 
conventioneel gebouw maar dat dit ongedefinieerde gebruik gelimiteerd is. Een zelfstandige 
woonfunctie is bijvoorbeeld moeilijk te realiseren in een kantoorgebouw. De vraag is hoe op 
de meest efficiënte wijze ongedefinieerd vastgoed ontwikkeld kan worden. Een te groot 
accommodatievermogen kan leiden tot verspilling en een te klein accommodatievermogen 
kan leiden tot functieverlies. Daarnaast lijkt de locatie een belangrijke rol te spelen bij de 
bandbreedte van het accommodatievermogen van een gebouw. De benodigde mate van 
ongedefinieerdheid lijkt afhankelijk van het vraagstuk en hoeft/kan niet altijd maximaal (te) 
zijn. Een eventuele oplossing is om vastgoed te ontwikkelen waarbij het ongedefinieerde 
gebruik bestaat uit gebouwgebruiken die veel overeenkomsten hebben of zoals in het 
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onderzoek wordt beschreven “familie” van elkaar zijn. Op deze wijze kunnen investeringen in 
het accommodatievermogen beperkt worden maar vergroot men wel de functionaliteit van 
een gebouw. Welke gebouwen, gebouwgebruiken en gebouwlocaties “familie” van elkaar 
zijn moet verder onderzocht worden. De verwachting is dat veel geleerd kan worden hoe de 
bestaande gebouwenvoorraad gebruikt wordt. 
 
Ontwerptechnisch is er weinig dat de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed in de 
aanstaande bouwopgave tegenhoudt. Grote belemmeringen liggen in de onzekerheid die 
gepaard gaat met het onbepaalde gebruik van ongedefinieerd vastgoed. Een gevolg hiervan 
is dat de belegger, ontwikkelaar, overheid en de omgeving in onzekerheid zijn over het 
werkelijke gebruik van een gebouw. Het ontwikkelen, financieren en vergunnen van 
ongedefinieerd vastgoed is hierdoor momenteel geen voor de hand liggende optie. In de 
huidige bouwpraktijk wordt op financieel en juridisch gebied gestreefd naar zekerheid. Om 
deze zekerheid te krijgen gaat men uit van vastgoed met een afgebakend en bestendig 
gebruik. In de wijze waarop vastgoed momenteel wordt gefinancierd en vergund wordt dit 
gereflecteerd. Het rendement wordt berekend op basis van een vrijwel ongewijzigd gebruik 
en de overheid vraagt om exacte specificaties van het ontwerp en gebruik van een gebouw. 
Deze zienswijze op de ontwikkeling van vastgoed botst met een ongedefinieerde benadering 
van flexibiliteit. De realisatie van de 2 Solids bewijst dat in de huidige omstandigheden de 
ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed zeer moeilijk en eigenlijk onwettig is. Om de 
ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed te stimuleren zou het rendement van vastgoed 
bepaald moeten worden op basis van de gehele levenscyclus en met een veranderlijk 
gebruik. De verwachting is dat op deze wijze de financiële voordelen van flexibel vastgoed in 
het ontwerpproces beter naar voren komen en dat het flexibele ontwerpalternatief meer kans 
krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat de financiële meerwaarde van flexibel vastgoed in de 
praktijk wordt aangetoond. Om de haalbaarheid van ongedefinieerd vastgoed op juridisch 
gebied te vergroten zou de wet- en regelgeving meer ruimte moeten geven voor een 
ongedefinieerd gebruik en de overheid een meer faciliterende rol moeten aannemen. Een 
concreet voorbeeld is om in het bestemmingsplan niet langer te spreken van woon- of 
kantoorfuncties maar van bijvoorbeeld een binnenstedelijke functie. De overheid schrijft dus 
geen specifieke gebruiksfunctie voor maar geeft ruimte aan alle gebruiksfuncties die binnen 
het stedelijk gebied aannemelijk zijn. De nadruk moet verplaatst worden van het voorkomen 
van ongewenste ontwikkelingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De 
recent permanent geworden Crisis en Herstel wet [CHw] lijkt te wijzen op een ontwikkeling in 
deze richting.  
 
Het gevoel van urgentie om de aanstaande bouwopgave op een andere wijze in te vullen 
lijkt in de vastgoedsector niet aanwezig te zijn. De aandacht richt zich voornamelijk op het 
oplossen van leegstand in plaats van het voorkomen ervan. Het is daarom niet te 
verwachten dat er op korte termijn veel ongedefinieerd vastgoed ontwikkeld gaat worden. 
Solids, het Project Adaptief vermogen, Multispace en de transformatie van het ACTA 
gebouw bewijzen wel dat de aandacht voor een ongedefinieerd gebruik van vastgoed lijkt 
toe te nemen. 
 
 
7.2 Aanbevelingen 
Op basis van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het beleid dat 
benodigd is om de toepassing van ongedefinieerd vastgoed in de praktijk te bevorderen, 
eventueel vervolgonderzoek en de uitvoering van het onderzoek. 
 
7.2.1 Aanbevelingen ten aanzien van de praktijk  
Weinig wijst er op dat de ontwikkeling van nieuw gedefinieerd kantoorvastgoed niet gewoon 
weer doorgaat wanneer de economische conjunctuur het toelaat. Ook ten aanzien van de 
kantorenleegstand lijkt de nadruk voornamelijk te liggen op hoe de bestaande leegstand 
opgelost kan worden en minder op hoe dergelijke leegstand in de aanstaande bouwopgave 
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voorkomen kan worden. In het heden wordt herbestemming van kantoorvastgoed 
bijvoorbeeld nog vaak aangehaald als middel om de kantorenleegstand op te lossen. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat  herbestemming van leegstaande kantoren vaak geen 
oplossing is. Een aanbeveling voor de praktijk is om de kennis van de aanstaande 
bouwopgave te vergroten en meer nadruk te leggen op hoe leegstand in de aanstaande 
bouwopgave voorkomen kan worden. 
 
De bestaande wet- en regelgeving biedt weinig ruimte voor de ontwikkeling van 
ongedefinieerde vastgoed. De Nederlandse wet- en regelgeving vraagt ten aanzien van 
bijvoorbeeld het bestemmingsplan, huurrecht, erfpacht en de huisvestingsverordening om 
exacte specificaties van het ontwerp en een afbakening van het gebruik. Bij een 
gebouwvoorstel met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit zijn beide onbepaald en 
kan daarom moeilijk een vergunning of toestemming verkregen worden. Een aanbeveling 
ten aanzien van de praktijk is om in de wet- en regelgeving de nadruk te verplaatsen van het 
beperken en voorkomen van ongewenste ontwikkelingen naar het stimuleren van gewenste 
ontwikkelingen. In paragraaf 7.1 is het voorbeeld gegeven van een binnenstedelijk 
bestemmingsplan. 
 
Met de bestaande methoden om het rendement van vastgoed te berekenen is het 
onwaarschijnlijk dat de keuze van investeerders valt op het flexibele ontwerpalternatief. Het 
rendement wordt bepaald op basis van een ongewijzigd gebruik gedurende een periode van 
15 tot 20 jaar. De financiële meerwaarde van flexibel vastgoed komt pas naar voren 
wanneer men uitgaat van een variabel gebruik over een de gehele levensduur van circa 50 
jaar. Een aanbeveling ten aanzien van de praktijk is om het rendement van vastgoed te 
bepalen met behulp van een levenscyclus benadering waarbij men uitgaat van scenario's 
waarbij het gebouwgebruik wijzigt. Daarnaast is in het onderzoek naar voren gekomen dat er 
geen praktijkbewijzen bestaan die de financiële meerwaarde van flexibel vastgoed 
aantonen. Voor potentiële investeerders zijn dergelijke bewijzen van groot belang.  
 
7.2.2 Aanbevelingen ten aanzien van verder onderzoek 
Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd die verder onderzocht kunnen worden. 
Een eerste aanbeveling is om verder te onderzoeken hoe de aanstaande bouwopgave 
afwijkt ten opzichte van de voorgaande en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop de 
aanstaande bouwopgave ingevuld moet worden?  
 
Hoe op de meest efficiënte wijze ongedefinieerd vastgoed ontwikkeld moet worden is nog 
onduidelijk. Ligt de oplossing in Solids-achtige gebouwen met een verreikend 
accommodatievermogen of moet het geboden accommodatievermogen afgebakend 
worden? In hoeverre moet een ongedefinieerd gebouw alle gebruiksfuncties kunnen 
bedienen? Een aanbeveling is om onderzoek te doen naar hoe ongedefinieerd vastgoed op 
de meest efficiënte wijze ontworpen moet worden. Een mogelijke oplossingrichting is om 
onderzoek te doen naar welke gebouwen, gebouwgebruiken en gebouwlocaties veel 
overeenkomsten hebben en “familie” van elkaar zijn. De verwachting is dat hierbij veel 
geleerd kan worden van de bestaande gebouwenvoorraad. 
 
Ten aanzien van de financiële haalbaarheid van ongedefinieerd vastgoed worden de 
volgende aanbeveling gedaan voor verder onderzoek. In het onderzoek is kort ingegaan op 
welke financiële belemmeringen er bestaan voor de ontwikkeling van ongedefinieerd 
vastgoed en hoe deze weggenomen kunnen worden. Een aanbeveling is om verder te 
onderzoeken hoe het rendement van flexibele en niet-flexibele ontwerpalternatieven op een 
juiste wijze vergeleken kunnen worden en hoe hoe ongedefinieerd vastgoed gefinancierd 
moet worden.  
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Ten aanzien van de juridische haalbaarheid van ongedefinieerd vastgoed worden de 
volgende aanbeveling gedaan voor verder onderzoek. In het onderzoek is kort ingegaan op 
welke juridische belemmeringen er bestaan voor de ontwikkeling van ongedefinieerd 
vastgoed en hoe deze weggenomen kunnen worden. Een aanbeveling is om verder te 
onderzoeken welke juridische belemmeringen er bestaan voor de ontwikkeling van 
ongedefinieerd vastgoed en hoe deze weggenomen kunnen worden. 
 
7.2.3 Aanbevelingen ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek 
Dit onderzoek heeft het inzicht opgeleverd dat de literatuur betreffende flexibiliteit enkele 
tekortkomingen heeft. De terminologie is onduidelijk en er worden weinig harde bewijzen 
geleverd die de meerwaarde van flexibel vastgoed aantonen. Een aanbeveling ten aanzien 
van vervolgonderzoek binnen dit onderwerp is om meer nadruk te leggen op voorbeelden en 
kennis uit de praktijk. Dus meer case-studies en meer interviews met experts en 
betrokkenen. Een andere aanbeveling is om de interviews in een vroeg stadium van het 
onderzoek te houden. Op deze wijze kunnen de inzichten die uit de interviews voortkomen 
optimaal benut worden in het onderzoek. 
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Bijlage 1: interview guide 
 
In paragraaf 6.1 zijn 11 onderwerpen beschreven die in de interviews aan de orde moeten 
komen. Deze onderwerpen komen voort uit veronderstellingen die gedurende het onderzoek 
zijn gedaan en vragen die zich gedurende het onderzoek hebben aangediend. Het doel van 
de interviews is om de validiteit en betrouwbaarheid van de gedane veronderstellingen te 
vergroten en antwoord te krijgen op vragen die gedurende het onderzoek naar voren zijn 
gekomen. Daarnaast zijn de interviews ook een middel om experts aan het woord te laten en 
om tot nieuw inzichten te komen. 
 
De gekozen interviewvorm is een guided interview. Bij een guided interview leidt de 
interviewer de geïnterviewde langs een van tevoren uitgedacht pad. De volgorde die in deze 
guide wordt aangehouden is de volgorde van de 11 onderwerpen uit paragraaf 6.1. Bij ieder 
onderwerp wordt een introductie gegeven. Wanneer nodig kan aanvullende informatie 
worden gegeven.  
 
De interviews bestaan uit een opening, een kennismaking met de geïnterviewde en een deel 
waarin de 11 onderwerpen aan bod komen.  
 
De opening van het interview 
Bij ieder interview wordt de geïnterviewde op de hoogte gebracht van het doel van het 
interview, waarom de geïnterviewde is geselecteerd en wat de rol is van de geïnterviewde 
binnen het interview.  
 
Kennismaking met de geïnterviewde 
Ieder interview begint met een kennismaking met de geïnterviewde. Hierbij wordt gevraagd 
naar zijn of haar functie en zijn of haar deskundigheid. Naast het verkrijgen van nuttige 
informatie over de geïnterviewde vormt deze kennismaking ook een gelegenheid om het 
interview op een rustige manier op gang te brengen. 
 
De 11 onderwerpen 
Na de opening en kennismaking is het tijd om inhoudelijk op het onderzoek in te gaan. De 
11 onderwerpen uit paragraaf 6.1 aan de geïnterviewden voorgelegd. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat sommige onderwerpen niet aan alle geïnterviewden voorgelegd 
worden. Figuur 6.2 in paragraaf 6.3 geeft hier inzicht in. 
 
1. De aanstaande bouwopgave: In het onderzoek zijn diverse veronderstellingen gedaan 

met betrekking tot de ontwikkeling van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar 
vastgoed in Nederland de komende 2 á 3 decennia.  
 
Wat is uw visie op de bouwopgave van de komende 2 á 3 decennia? 

 
 
2. De kantorenmarkt als negatief voorbeeld: Iedereen is bekend met de problematiek 

rondom de kantorenleegstand. Verondersteld wordt dat ontwikkelingen die in de 
aanstaande bouwopgave te wachten staan in de kantorenmarkt al hebben 
plaatsgevonden. De kantorenmarkt kan daarom dienen als negatief voorbeeld voor de 
aanstaande bouwopgave.  
 
Wat vindt u van deze veronderstelling? 
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3. Lessen uit de kantorenleegstand: In het onderzoek worden lessen getrokken uit de 
structurele kantorenleegstand. Deze lessen kunnen gebruikt worden om dergelijke 
leegstand in de aanstaande bouwopgave te voorkomen.  
 
Welke lessen trekt u uit de structurele kantorenleegstand? 

 
 
4. Flexibiliteit als middel tegen structurele leegstand: De veronderstelling wordt gedaan dat 

door gebouwen flexibel te maken deze eenvoudiger aangepast kunnen worden aan 
veranderingen in het gebouwgebruik. Flexibele gebouwen hebben een grotere 
functionaliteit en daardoor een kleinere kans op structurele leegstand.  

 
Wat vindt u van deze veronderstelling? 

 
 
5. Verschillende benaderingen van flexibiliteit: Uit het onderzoek komt naar voren dat er 

een onderscheid gemaakt kan worden tussen twee benaderingen van flexibiliteit. 
Namelijk een gedefinieerde en een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit.  

 
Bij dit onderwerp geeft de interviewer uitleg over de beide benaderingen van flexibiliteit en 
het verschil daartussen. 

 
Wat vindt u van het onderscheid dat wordt gemaakt? 

 
 
6. Ongedefinieerde flexibiliteit in de aanstaande bouwopgave: De veronderstelling wordt 

gedaan dat de omstandigheden in de aanstaande bouwopgave vragen om gebouwen 
die ontworpen zijn met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit. 

 
Bij dit onderwerp wordt inzicht gegeven in de gevolgtrekking die gedaan is in het onderzoek. 
Dit onderzoek veronderstelt dat de komende 2 á 3 decennia de totale vastgoedmarkt de 
overgang maakt naar een vervangingsmarkt. De omstandigheid ontstaat dat de kwalitatieve 
vraag vastgoed niet meer ingevuld kan worden met nieuwbouw. Deze moet ingevuld worden 
binnen de bestaande voorraad. Flexibiliteit wordt als middel gezien om gebouwen 
aanpasbaar te maken en veranderingen in het gebouwgebruik mee op te vangen. Diverse 
voorbeelden tonen aan dat het meerjarige (aanpasbare) gebruik van gebouwen vaak niet 
nauwkeurig is te voorspellen. Daarom vraagt de aanstaande bouwopgave om 
ongedefinieerde flexibiliteit. 

 
Wat vindt u van deze veronderstelling?  

 
 
7. Belemmeringen voor ongedefinieerde flexibiliteit: Verondersteld wordt dat het 

ontwikkelen van gebouwen met een zachte benadering van flexibiliteit op veel gebieden 
stuit op belemmeringen. 
 
Welke belemmeringen verwacht u bij de ontwikkeling van gebouwen met een 
ongedefinieerde benadering van flexibiliteit? 

 
 
 
 
8. Belangstelling om te investeren in gebouwen met ongedefinieerde flexibiliteit: De 

ontwikkeling van gebouwen zonder een gedefinieerd gebouwgebruik is onontgonnen 
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terrein. Of er vanuit de markt belangstelling bestaat om dergelijke gebouwen te 
ontwikkelen is onbekend.  
 
Zou het ontwikkelen van  gebouwen met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit 
voor u interessant kunnen zijn? (specifiek voor ontwikkelaars) 

 
9. Bereidheid om gebouwen met ongedefinieerde flexibiliteit te vergunnen: De ontwikkeling 

van gebouwen zonder een gedefinieerd gebouwgebruik is onontgonnen terrein. Of er 
vanuit de overheid bereidheid bestaat om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling 
van dergelijke gebouwen is onbekend. 
 
Zou u medewerking verlenen aan de ontwikkeling van gebouwen met een 
ongedefinieerde benadering van flexibiliteit? (specifiek voor overheid) 

 
 
10. Maatregelen om de ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed gangbaar te maken: De 

ontwikkeling van gebouwen met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit botst 
op veel gebieden met de huidige visie op vastgoedontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt 
dat het alleen met een bovenmatige inspanning en door het opzoeken van de randen in 
wet- en regelgeving mogelijk is om ongedefinieerd vastgoed te realiseren. Een 
grootschalige toepassing van ongedefinieerd vastgoed lijkt onder de huidige 
omstandigheden niet waarschijnlijk. 

 
Welke maatregelen moeten genomen worden om de ontwikkelingen van gebouwen met 
een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit gangbaar te maken? 
 

 
11. De invulling van de aanstaande bouwopgave volgens de experts: De experts hebben 

hun visie gegeven op de bouwopgave van de komende 2 á 3 decennia en de 
kantorenleegstand. Daarnaast hebben zij hun oordeel gegeven over de onderbouwing 
en wijze waarop de onderzoeker voorstelt om de aanstaande bouwopgave in te vullen. 
Hoe de experts de aanstaande bouwopgave zelf zouden invullen is nog niet bekend. 

 
Hoe zou u de aanstaande bouwopgave invullen teneinde structurele leegstand te 
voorkomen? 
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Bijlage 2: Uitwerking van de interviews 
 
Interview met expert 1 
Expert 1 is doctor en universitair docent Real Estate Management aan de Technische 
Universiteit Delft. Deze expert is gepromoveerd op een onderzoek naar de oorzaken van 
kantorenleegstand en transformatie als middel om kantorenleegstand te voorkomen. 
Daarnaast is deze expert betrokken bij het project Adaptief Vermogen van Gebouwen dat in 
opdracht van onder andere de Rijksoverheid wordt uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is 
om inzicht te krijgen in de indicatoren van aanpasbare gebouwen. Met behulp van deze 
indicatoren kunnen eigenaren en investeerders in vastgoed eisen stellen aan en een oordeel 
vellen over de toekomstwaarde van een gebouw. Dit moet bijdragen aan het langer in de 
keten houden van gebouwen. De aanleiding van het interview is de kennis en ervaring die 
deze expert heeft op het gebied van de kantorenleegstand, het hergebruik van leegstand 
kantoorvastgoed en aanpasbaar vastgoed. Het interview vond plaats in de faculteit 
Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. 
 
Het interview is begonnen met een introductie van het onderzoek. Hierbij is het doel en de 
achtergrond van het onderzoek beschreven. Daarnaast is ingegaan op het doel van het 
interview, waarom geïnterviewde is gevraagd en wat de rol van geïnterviewde is in het 
interview. Daaropvolgend zijn 9 onderwerpen aan de geïnterviewde voorgelegd (zie Figuur 
6.2). Bij ieder onderwerp is gevraagd om een oordeel over een veronderstelling of visie over 
een bepaalde kwestie uit het onderzoek (zie Bijlage 1).  
 
Onderwerpen 1, 2 en 3 gaan in op de achtergrond van het onderzoek. De veronderstelling is 
dat de bouwopgave van de komende 2 á 3 decennia fundamenteel afwijkt van de 
bouwopgave van de afgelopen decennia. Geïnterviewde is gevraagd naar zijn visie op de 
aanstaande bouwopgave. Volgens geïnterviewde is 80% van de gebouwen die in Nederland 
benodigd zijn gebouwd. De overige 20% wordt de komende decennia toegevoegd. 
Omstreeks het jaar 2050 zal er vrijwel geen behoefte meer zijn aan toevoegingen aan de 
voorraad. De vraag naar vastgoed zal de komende decennia voornamelijk bestaan uit 
woningen in het stedelijk gebied. Volgens geïnterviewde krimpt de komende decennia de 
vraag naar vastgoed in de randgebieden. In het stedelijk gebied zal er sprake zijn van groei.  
 
De veronderstelling is dat de kantorenmarkt dient als negatief voorbeeld voor de aanstaande 
bouwopgave. Geïnterviewde is het eens met de veronderstelling dat de kantorenmarkt een 
negatief voorbeeld vormt voor de aanstaande bouwopgave. Volgens geïnterviewde moet er 
een stop komen op de bouw van kantoorvastgoed. De kantoren die de afgelopen jaren aan 
de voorraad zijn toegevoegd zijn niet beter dan de bestaande kantoorgebouwen. Het huidige 
aanbod van kantoren volstaat qua omvang en kwaliteit om de vraag naar kantoren te 
bedienen. Het toevoegen van nieuwe kantoren is daarom onnodig en leidt alleen maar tot 
meer leegstand.  
 
Geïnterviewde ziet de huidige Nederlandse kantorenleegstand niet als een groot probleem. 
Met de volgende voorbeelden wordt de Nederlandse kantorenleegstand in perspectief gezet. 
De totale leegstand van kantoren in Nederland is even groot als de totale kantorenleegstand 
in Parijs. De omvang van de Nederlandse kantorenleegstand is vergeleken met een stad die 
qua populatie velen malen kleiner is dan Nederland dus relatief klein. De Nederlandse 
kantorenleegstand is vanwege de relatief beperkte omvang in theorie eenvoudig op te 
lossen. De overheid stelt als doel jaarlijks 80.000 woningen te produceren. Het aantal 
vierkante meters waarmee deze jaarlijkse woningbouwproductie correspondeert is gelijk aan 
het aantal vierkante meters kantoor dat momenteel leeg staat. De totale kantorenleegstand 
zou dus opgelost kunnen worden door de  woningproductie van 1 jaar in leegstaande 
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kantoren te  verwezenlijken. Er zit echter een groot verschil tussen het oplossen van de 
kantorenleegstand in theorie en in de praktijk.  
 
Het doel moet zijn om leegstand zoals in de kantorenmarkt te beperken. In de aanstaande 
bouwopgave is behoefte aan gebouwen die langdurig gebruikt kunnen worden. 
Kantoorvastgoed toont in veel gevallen aan niet langdurig gebruikt te kunnen worden. 
Wanneer het oorspronkelijke kantoorgebruik wegvalt is het zeer moeilijk om een 
kantoorgebouw voor een alternatief gebruik te benutten. Volgens geïnterviewde “kun je er 
weinig mee”. Kantoorvastgoed beschikt vanwege de eisen die het Bouwbesluit stelt vaak wel 
over veel kenmerken van een aanpasbaar gebouw. De vereiste verdiepingshoogte maakt 
kantoorvastgoed bijvoorbeeld geschikt voor veel andere gebruiksfuncties. Maar er zijn ook 
eisen die de aanpasbaarheid van kantoorvastgoed beperken. Er zit bijvoorbeeld een verschil 
tussen de vereiste brandwerendheid van de draagconstructie van een kantoorgebouw (60 
minuten) en een woongebouw (90 minuten). De hoge verdiepingshoogte maakt kantoren 
wellicht geschikt voor een woongebruik. De te lage brandwerendheid van de 
draagconstructie is doorslaggevend en houdt hergebruik tegen. Zonder extra investeringen 
in de brandwerendheid kunnen veel kantoorgebouwen niet benut worden voor een 
woongebruik.  
 
Een ander voorbeeld van gebouwkenmerken die leiden tot de beperkte aanpasbaarheid van 
kantoorvastgoed is de volgende. Geïnterviewde beschrijft het Stroink kantoorgebouw. Dit 
type kantoorgebouw is vernoemd naar de voormalige eigenaar van projectontwikkelaar TCN 
Rudi Stroink. Deze ontwikkelaar heeft veel kantoorvastgoed ontwikkeld in Nederland. Het 
Stroink kantoorgebouw voldoet globaal aan het volgende profiel. De verdiepingsvloeren van 
deze gebouwen hebben de vorm van een smalle rechthoek en bestaan uit kanaalplaten die 
worden gedragen door de buitengevel. De gebruiksruimtes binnen het gebouw bevatten 
geen dragende elementen zoals kolommen of wanden en zijn dus vrij indeelbaar. De 
ingang/receptie en de twee trappenhuizen/installatieschachten bevinden zich aan de korte 
zijden van het gebouw. Dit type kantoorgebouw is volgens geïnterviewde moeilijk aan te 
passen aan een woonfunctie. Ten eerste kunnen de verdiepingsvloeren vanwege de vorm 
van de plattegrond (smalle rechthoek) maar op 1 manier ingevuld worden. De afstand 
tussen de 2 lange zijden is namelijk zo klein dat het noodzakelijk is om wooneenheden te 
begrenzen tussen de beide lange zijden. De wooneenheden kunnen dus alleen naast elkaar 
geplaatst worden. En ten tweede zijn de trappenhuizen en installatieschachten geplaatst 
aan de korte zijden van het gebouw. Wanneer men 4 wooneenheden naast elkaar plaatst 
kunnen dus alleen de twee buitenste wooneenheden aangesloten worden op de bestaande 
trappenhuizen en installatieschachten. Voor de overige 2 wooneenheden moet een 
alternatieve oplossing gevonden worden. Als de ingang en 
trappenhuizen/installatieschachten bij het ontwerp op centrale plekken in het gebouwen 
waren geplaatst was het eenvoudiger geweest om deze kantoren geschikt te maken om in te 
wonen. De 4 woningen hadden dan mogelijk wel aangesloten kunnen worden op de 
bestaande trappenhuizen en installatieschachten. Waarschijnlijk had dit de kans op 
hergebruik van deze Stroink kantoren vergroot. 
 
Het project Adaptief Vermogen heeft als doel gebouwkenmerken die invloed hebben op de 
aanpasbaarheid van een gebouw zoals de brandwerendheid en het ontwerp van de 
plattegrond in kaart te brengen. Volgens geïnterviewde heeft men bij kantoorvastgoed het 
ontwerp te veel afgestemd op het initiële kantoorgebruik en te veel een korte-termijn visie 
gehanteerd. Men heeft bij het ontwerp van kantoorvastgoed geen rekening gehouden met 
toekomstige aanpassingen van het gebouwgebruik. Een belangrijke les die volgens 
geïnterviewde uit de kantorenleegstand getrokken moet worden is dat bij de 
(her)ontwikkeling van gebouwen in de aanstaande bouwopgave wel rekening gehouden 
moet worden met toekomstige aanpassingen. Oftewel het adaptief vermogen van gebouwen 
moet in de aanstaande bouwopgave worden vergroot. 
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Onderwerpen 4, 5 en 6 gaan in op de oplossing die in het onderzoek wordt voorgesteld. De 
veronderstelling is dat flexibel vastgoed over een grotere functionaliteit beschikt en daarom 
een kleinere kans loopt om structureel leeg te komen staan. Geïnterviewde ziet 
aanpasbaarheid als middel om de toekomstwaarde van gebouwen te vergroten en de kans 
op leegstand te verkleinen. Het project Adaptief Vermogen van vastgoed zet hier ook op in. 
Geïnterviewde was niet bekend met het onderscheid dat wordt gemaakt tussen 
gedefinieerde en ongedefinieerde flexibiliteit. De ongedefinieerde benadering van flexibiliteit 
komt het meest overeen met de benadering die bij het project Adaptief Vermogen is 
gehanteerd. Namelijk overmaat als middel om de mogelijkheden tot aanpasbaarheid van 
gebouwen te vergroten. In de praktijk resulteert dit in gebouwen die beschikken over de 
kenmerken om meerdere gebruiken te kunnen huisvesten. De nadruk moet hierbij liggen op 
het bedienen van woongebruiken. Volgens geïnterviewde ligt in de woningmarkt, vanwege 
de toenemende vraag, in veel gevallen de oplossing om leegstaande gebouwen een nieuwe 
bestemming te geven. In de gedefinieerde variant waarbij gebouwen met behulp van 
technische bouwsystemen kunnen worden aangepast ziet geïnterviewde geen toekomst. 
Geïnterviewde wijst er op dat er sinds de jaren '70 veel onderzoek is verricht naar dergelijke 
bouwsystemen. Dit heeft vaak niet geleid tot bruikbare oplossingen. 
 
Onderwerpen 7 en 10 gaan in op de toepassing van ongedefinieerd vastgoed in de 
aanstaande bouwopgave. Volgens geïnterviewde is het technisch mogelijk om gebouwen 
met een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit te ontwikkelen. Ook bestaand 
kantoorvastgoed kan zodanig aangepast worden dat het adaptief vermogen en de 
functionaliteit vergroot worden. Beide vergen echter wel de nodige financiële investeringen. 
De vraag is of ontwikkelaars en investeerder bereid zijn om deze investering te doen. In 
beide gevallen is nieuwbouw van traditioneel vastgoed vaak een aantrekkelijker alternatief. 
Daarnaast toont de kantorenleegstand aan dat eigenaren van kantoorvastgoed helemaal 
geen belang hebben bij een aanpassing van het gebruik. Een vierkante meter kantoor is 
meer waard dan een vierkante meter woning. Een kantoorgebouw vertegenwoordigt daarom 
een hogere boekwaarde dan hetzelfde gebouw met een woongebruik. Vanwege deze reden 
verkiezen eigenaren een leeg kantoorgebouw boven een getransformeerd en verhuurd 
woongebouw. Volgens geïnterviewde ligt in dit laatste de voornaamste belemmering voor de 
ontwikkeling van ongedefinieerd vastgoed. Het verschil in waarde tussen verschillende 
gebruiksfuncties  maakt het voor eigenaren onaantrekkelijk om het gebruik van een gebouw 
aan te passen naar een gebruik met een lagere waarde.  
 
Geïnterviewde gelooft in de meerwaarde van gebouwen met een groot adaptief vermogen. 
Het is echter afhankelijk van de locatie of en hoe groot dit adaptief vermogen moet zijn. Niet 
op elke locatie loont het om te investeren in aanpasbaarheid. De verwachting is dat op 
locaties met hoge grondprijzen de mogelijkheden tot aanpasbaarheid eerder benut worden 
dan op locaties met lagere grondprijzen. Volgens geïnterviewde moet het verband tussen de 
grondwaarde en het adaptief vermogen van gebouwen verder onderzocht worden. 
 
Onderwerp 11 gaat in op de invulling van de aanstaande bouwopgave volgens expert 1. De 
aanstaande bouwopgave vindt plaats in het stedelijk gebied. Deze gebieden worden 
gekenmerkt door een hoog voorzieningenniveau en goed openbaar vervoer. De toe te 
voegen gebouwen moeten functieloos/bestemmingsvrij zijn en dus multifunctioneel gebruikt 
kunnen worden. Er bestaan al voorbeelden van bestemmingsplannen die de bouw van 
dergelijk vastgoed mogelijk maken. Deze bestemmingsplannen schrijven niet de 
gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit voor maar spreken van binnenstedelijke functies. Op 
locaties waar het bestemmingplan een binnenstedelijke functie voorschrijft mogen feitelijk 
alle gebruiken plaatsvinden die in het stedelijk gebied verwacht kunnen worden. Op 
dergelijke locaties is het juridisch mogelijk om gebouwen met een variabel gebruik te 
realiseren.  
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Interview met expert 2 
Expert 2 is doctor en universitair hoofddocent planologie aan de Universiteit Utrecht. Naast 
hoofddocent is deze expert partner-adviseur bij een groot gebied- en 
vastgoedontwikkelingsbureau. Dit bureau heeft meerdere vestigingen in Nederland en het 
werkgebied strekt zich uit over binnen- en buitenland. Het adviseren en onderzoeken van 
vastgoedvraagstukken is naast de ontwikkelingswerkzaamheden een kernactiviteit van dit 
bureau. De aanleiding van het interview is de evaluatie die is geschreven over de 2 
gerealiseerde Solids. Expert 2 is in zijn betrekking als partner-adviseur de auteur van deze 
evaluatie. Daarnaast heeft het ontwikkelingsbureau waar deze expert werkzaam is veel 
ervaring op het gebied van transformatie van leegstaand kantoorvastgoed. Het interview 
vond plaats bij het gebied- en vastgoedontwikkelingsbureau. 
 
Het interview is begonnen met een introductie van het onderzoek. Hierbij is het doel en de 
achtergrond van het onderzoek beschreven. Daarnaast is ingegaan op het doel van het 
interview, waarom geïnterviewde is gevraagd en wat de rol van geïnterviewde is in het 
interview. Daaropvolgend zijn 10 onderwerpen aan de geïnterviewde voorgelegd (zie Figuur 
6.2). Bij ieder onderwerp is gevraagd om een oordeel over een veronderstelling of visie over 
een bepaalde kwestie uit het onderzoek (zie Bijlage 1).  
 
Onderwerpen 1, 2 en 3 gaan in op de achtergrond van het onderzoek. De veronderstelling is 
dat de bouwopgave van de komende 2 á 3 decennia fundamenteel afwijkt van de 
bouwopgave van de afgelopen decennia. De geïnterviewde is gevraagd om zijn visie te 
geven op de aanstaande bouwopgave. Volgens geïnterviewde moet er een einde komen 
aan het regieloos toevoegen van gebouwen aan de Nederlandse gebouwenvoorraad. De 
vastgoedmarkt is gebaat bij schaarste. Alleen in het geval van schaarste kan optimaal 
gebruik gemaakt worden van de bestaande gebouwenvoorraad. De afgelopen decennia 
hebben aangetoond dat de markt moeite heeft om de bouwopgave zelfstandig in te vullen. 
In tijden van hoogconjunctuur staan marktpartijen vooraan om de vraag naar vastgoed in te 
vullen. In tijden van laagconjunctuur trekken marktpartijen hun handen af van de 
vastgoedmarkt en wachten aan de zijlijn op betere tijden. In de huidige crisis is het 
voornamelijk de overheid die een positieve bijdrage levert aan de gebouwde omgeving. 
Marktpartijen nemen geen verantwoordelijkheid. In de aanstaande bouwopgave moet 
daarom meer regie gevoerd worden door de overheid. Alleen de overheid is in staat om de 
gewenste schaarste in de gebouwenvoorraad te creëren. De afgelopen decennia is het de 
trend geweest om de ontwikkeling van vastgoed over te laten aan de markt. De overheid zou 
een meer faciliterende rol moeten hebben. De Crisis- en herstelwet [Chw] wijst op een 
kentering. De Chw geeft meer bevoegdheid aan de centrale overheid om ruimtelijke plannen 
tot uitvoering te brengen. De Chw beperkt bijvoorbeeld de mogelijkheden tot beroep en 
verkleind de invloed van decentrale overheden en milieuwetgeving. Geïnterviewde vindt het 
een goede ontwikkeling dat de aanvankelijk als tijdelijk bedoelde Chw op 28 maart 2013 
permanent is geworden. 
 
De veronderstelling is dat de kantorenmarkt dient als negatief voorbeeld voor de aanstaande 
bouwopgave. Geïnterviewde steunt deze veronderstelling maar volgens hem moet het 
breder getrokken worden. De kantorenmarkt is een voorbeeld van een marktsegment waarin 
op een ongecontroleerde wijze door marktpartijen gebouwen zijn gerealiseerd. De regie 
heeft bij de ontwikkeling van kantoorvastgoed vaak ontbroken. Hierdoor heeft een 
structurele mismatch met de vraag naar kantoorvastgoed kunnen ontstaan. In andere 
vastgoedsegmenten zoals de winkel- en bedrijfsruimtemarkt heeft de regie ook ontbroken. 
Over de gehele breedte van de vastgoedmarkt zijn door marktpartijen gebouwen ontwikkeld 
met korte termijn belangen. Niet alleen de kantorenmarkt vormt daarom een negatief 
voorbeeld voor de aanstaande bouwopgave. Geïnterviewde ziet daarnaast geen probleem 
in de huidige kantoorleegstand. De eigenaren van leegstaand kantoorvastgoed kiezen 
vanwege economische redenen vaak zelf voor leegstand. Ook zijn leegstaande kantoren in 
het stedelijk gebied tegen de juiste prijs vaak goed herbruikbaar. De resterende leegstaande 
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kantoren kunnen daarnaast altijd nog gesloopt worden. Volgens geïnterviewde leeft de 
kantorenleegstand voornamelijk in de Nederlandse samenleving en minder onder de direct 
betrokkenen. Toch worden enkele lessen getrokken uit de kantorenleegstand. Ten eerste 
moet de houding ten opzichte van sloop veranderen. In Nederland is men het gewend om te 
bouwen voor de eeuwigheid en bestaat er afkeer tegen het slopen van gebouwen. In 
Angelsaksische landen is het bijvoorbeeld wel geaccepteerd om een gebouw na gebruik te 
slopen. Het streven moet echter zijn om het maximale uit gebouwen te halen. Volgens 
geïnterviewde is dit mogelijk door lessen te trekken uit hoe in het verleden gebouwen zijn 
gebruikt. Deze lessen worden in het heden niet geleerd. Hierover verder meer. 
 
Onderwerpen 4, 5 en 6 gaan in op de oplossing die in het onderzoek wordt voorgesteld. De 
veronderstelling is dat flexibel vastgoed over een grotere functionaliteit beschikt en daarom 
een kleinere kans loopt om structureel leeg te komen staan. Geïnterviewde is kritisch op 
flexibiliteit. Monofunctionaliteit leidt niet altijd tot leegstand en flexibiliteit biedt niet altijd de 
oplossing. Het Solids concept is het toonbeeld van flexibiliteit maar functioneert in de praktijk 
voornamelijk als een traditioneel woongebouw. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt 
tussen gedefinieerde en ongedefinieerde flexibiliteit. Geïnterviewde twijfelt of de 
mogelijkheden tot aanpasbaarheid die beide benaderingen van flexibiliteit bieden wel 
worden benut. Bouwsystemen bij de gedefinieerde variant zoals het Open Bouwen blijven 
vaak onbenut. De overmaat die bij de ongedefinieerde variant wordt gecreëerd blijkt in de 
praktijk vaak verspilling. In de beide Solids kan op iedere verdieping een circus met olifanten 
gehouden worden. Een dergelijk zwaar gebruik is onwaarschijnlijk. Maar de investeringen 
die dit gebruik mogelijk maken zijn wel gedaan. Het probleem is dat flexibiliteit hoofdzakelijk 
wordt bekeken vanuit het oogpunt van het gebouw en niet vanuit de omgeving. Het doel is 
het creëren van een flexibel gebouw. De omgeving speelt echter een bepalende rol in de 
bandbreedte van de aanpasbaarheid die een gebouw moet bieden. Flexibiliteit moet daarom 
meer benaderd worden vanuit de omgeving van een gebouw. 
 
Volgens geïnterviewde moeten we terug naar de basis. In het gebruik van verschillende 
gebouwtypen is sprake van een constante. Wanneer onderzoek gedaan zou worden naar de 
bandbreedte van het gebruik van verschillende gebouwtypen zal blijken dat ieder 
gebouwtype een vast aantal gebouwgebruiken heeft. Deze verschillende gebouwgebruiken 
hebben veel overeenkomsten en zijn volgens geïnterviewde familie van elkaar. De 
aanpasbaarheid van grachtenpanden is kleiner dan vaak wordt gesteld. Het gebouwgebruik 
van grachtenpanden beperkt zich tot één familie en beslaat doorgaans enkele specifieke 
woon- en werkgebruiken. Deze woon- en werkgebruiken zijn familie van elkaar. In het heden 
zien we dat leegstaande kantoren vaak een nieuwe bestemming krijgen als hotel. Kantoren 
en een hotels lijken dus tot dezelfde familie te behoren. Geïnterviewde ziet mogelijkheden in 
een benadering van flexibiliteit die ligt tussen gedefinieerde en ongedefinieerde flexibiliteit. 
Een benadering van flexibiliteit die resulteert in gebouwen die gebruiken bedienen die liggen 
binnen een bepaalde familie. Er kan dan niet meer gedacht worden in de traditionele 
afgebakende gebruiksfuncties. Solids heeft aangetoond dat gebruiken binnen de 
woonfunctie in hetzelfde gebouw niet altijd samengaan. Een huurder in de vrije huursector 
wil bijvoorbeeld niet in de lift staan met een huurder uit de sociale huursector. Beide 
woongebruiken behoren dus niet tot dezelfde familie. Omdat er gebouwgebruiken zijn die 
weinig overeen hebben of zelfs botsen is het zinloos om gebouwen te ontwikkelen die alle 
gebruiken kunnen bedienen. Geïnterviewde ziet geen meerwaarde in ongedefinieerd 
vastgoed zoals Solids in de aanstaande bouwopgave.  
 
Onderwerpen 7, 8 en 10 gaan in op de toepassing van ongedefinieerd vastgoed in de 
aanstaande bouwopgave. Volgens geïnterviewde is ongedefinieerd vastgoed geen 
oplossing om de functionaliteit van vastgoed te optimaliseren. Daarnaast past het ook niet 
binnen de Nederlandse cultuur. In Nederland houdt men van zekerheid. In de 
bouwwetgeving vertaald dit zich in afgebakende gebruiksfuncties en bestemmingsplannen. 
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Een gebouw met een onbepaald gebouwgebruik biedt deze zekerheid niet. Op financieel 
gebied vertaald dit zich in 70% voorverhuur. Potentiële gebruikers willen zekerheid hebben 
over wie of wat hun buurman wordt. Het voorverhuren zonder deze zekerheid is moeilijk. 
Maatregelen om een ruimere toepassing van ongedefinieerd vastgoed mogelijk te maken 
zijn met expert 2 niet besproken. 
 
Onderwerp 11 gaat in op de invulling van de aanstaande bouwopgave volgens experts. 
Geïnterviewde opteert voor de ontwikkeling van gebouwen die gebruiken kunnen bedienen 
die liggen binnen een bepaalde familie. Dus geen afgebakende gebruiksfuncties en geen 
overmaat en ongelimiteerde gebruiksmogelijkheden. Deze gebouwen moeten geplaatst 
worden in het stedelijk gebied en bestaan uit compacte laagbouw. Het interview vond plaats 
in een gebouw die voldoet aan dit profiel. Dit modernistische jaren '60 kantoorgebouw 
beslaat 3 verdiepingen en omvat weinig meer dan een vrij indeelbare betonnen constructie 
met een vliesgevel. In het heden wordt dit gebouw gebruikt door een vastgoedontwikkelaar 
en een kindercrèche. Dit flexibele gebruik is mogelijk vanwege de stedelijke locatie, de 
technische en ruimtelijke eigenschappen en de wederzijdse acceptatie van beide gebruikers. 
Voor dit flexibele gebruik zijn geen complexe en kostbare flexibele bouwsystemen, 
installaties, overmaat en constructieve oplossingen benodigd. Geïnterviewde ziet in dit 
gebouw een voorbeeld van hoe de aanstaande bouwopgave ingevuld moet worden.  
 
Een ander voorbeeld dat is gegeven is het ACTA gebouw in Amsterdam. Dit voormalige 
kantoorgebouw heeft een lange tijd leeg gestaan en heeft recent een nieuwe functionaliteit 
gekregen. Het nieuwe gebruik omvat studentenhuisvesting, werkplekken voor ondernemers, 
een café-restaurant en een bijeenkomstruimte. Deze gebruiken vallen onder één familie. 
Deze familie bestaat uit jonge zelfstandige en ondernemende mensen. Een kantoorgebouw 
is eenvoudig geschikt te maken om deze familie te huisvesten. Deze gebouwen zijn vrij 
indeelbaar en de installaties en leidingschachten zijn centraal gepositioneerd. Een student 
neemt genoegen met gemeenschappelijke kook- en wasvoorzieningen. Deze kunnen 
eenvoudig geplaatst worden naast de bestaande installatieschachten. Een woongebruik met 
zelfstandige appartementen zou technisch gezien minder eenvoudig ingepast kunnen 
worden. Een zelfstandig appartement heeft eigen  kook- en wasvoorzieningen nodig 
waardoor nieuwe installatieschachten moeten worden aangebracht. Daarnaast past een 
zelfstandig woongebruik sociaal gezien ook niet binnen de familie die momenteel in het 
ACTA gebouw gehuisvest is. 
 
Het gebruik van Het ACTA gebouw is tijdelijk. Volgens geïnterviewde voldoet dit gebouw niet 
aan de bestaande wet- en regelgeving. Voorgaand is beschreven dat de Chw de 
bevoegdheden van de centrale overheid heeft vergroot. Een andere doelstelling van de Chw 
is het stimuleren van innovatie en experimenten. Onorthodoxe gebouwen zoals het ACTA 
gebouw worden tijdelijk gedoogd en krijgen zo de kans om realiteit te worden. Volgens 
geïnterviewde moet deze tijdelijkheid permanent gaan worden. De overheid moet meer regie 
hebben over de ontwikkeling van de Nederlandse gebouwenvoorraad. Deze roep om regie 
moet echter niet begrepen worden als een roep om een overheid als ontwikkelingsbedrijf. 
De overheid moet slechts toezien op het creëren van schaarste en verder het kader bieden 
waarbinnen de markt initiatieven kan nemen. Grofweg zoals bij het ACTA gebouw is 
gebeurd. 
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Interview met expert 3 
Expert 3 is senior beleidsadviseur bij een grote woningcorporatie in Amsterdam. Deze 
woningcorporatie is de ontwikkelaar van het Solids concept en de twee in Amsterdam 
gerealiseerde Solids. Deze expert heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling, realisatie 
en evaluatie van Solids. Het interview heeft plaatsgevonden bij de betreffende 
woningcorporatie. 
 
Het interview is begonnen met een introductie van het onderzoek. Hierbij is het doel en de 
achtergrond van het onderzoek beschreven. Daarnaast is ingegaan op het doel van het 
interview, waarom geïnterviewde is gevraagd en wat de rol van geïnterviewde is in het 
interview. Daaropvolgend zijn 10 onderwerpen aan de geïnterviewde voorgelegd (zie Figuur 
6.2). Bij ieder onderwerp is gevraagd om een oordeel over een veronderstelling of visie over 
een bepaalde kwestie uit het onderzoek (zie Bijlage 1).  
 
Onderwerpen 1, 2 en 3 gaan in op de achtergrond van het onderzoek. De veronderstelling is 
dat de bouwopgave van de komende 2 á 3 decennia fundamenteel afwijkt van de 
bouwopgave van de afgelopen decennia. De geïnterviewde is gevraagd om zijn visie te 
geven op de aanstaande bouwopgave. Volgens geïnterviewde is er in de aanstaande 
bouwopgave sprake van een toename van de vraag naar huisvesting in het stedelijk gebied. 
De randgebieden gaan te maken krijgen met krimp.  
 
De veronderstelling is dat de kantorenmarkt dient als negatief voorbeeld voor de aanstaande 
bouwopgave. Geïnterviewde steunt deze veronderstelling en stelt dat het speculatieve 
karakter in de kantorenmarkt heeft geleid tot veel verspilling van middelen. Kantoorvastgoed 
is voornamelijk ontwikkeld op basis van kortetermijnbelangen. Een les voor de aanstaande 
bouwopgave is om bij de ontwikkeling van vastgoed meer rekening te houden met gebruik 
van gebouwen gedurende de langere termijn. Geïnterviewde vindt daarnaast dat er meer 
aandacht moet komen voor het voorkomen van structurele leegstand in de toekomst. 
 
Onderwerpen 4, 5 en 6 gaan in op de oplossing die in het onderzoek wordt voorgesteld. De 
veronderstelling is dat flexibel vastgoed over een grotere functionaliteit beschikt en daarom 
een kleinere kans loopt om structureel leeg te komen staan. Volgens geïnterviewde is 
flexibiliteit een middel om de functionaliteit van gebouwen te vergroten en leegstand te 
voorkomen. Maar iedere omstandigheid vraagt om een andere benadering van flexibiliteit. 
Geïnterviewde geeft het voorbeeld van Solids en tijdelijke studentenhuisvesting. Beide 
gebouwtypen zijn flexibel maar bieden een oplossing voor verschillende vraagstukken. Op 
stedelijke locaties opteert geïnterviewde voor een benadering van flexibiliteit die 
overeenkomt met het Solids concept. Op deze locaties is de kans op een langdurig gebruik 
groot. Daarnaast maakt de hoge grondwaarde het aannemelijk dat er in de toekomst 
geïnvesteerd wordt in een aanpassing van het bestaande gebouw. Op locaties in de 
randgebieden opteert geïnterviewde voor een benadering van flexibiliteit die gericht is op 
tijdelijkheid. Op deze locaties is de kans op een langdurig gebruik kleiner. De lage 
grondwaarde maakt het minder aannemelijk dat er in de toekomst geïnvesteerd wordt in een 
aanpassing van het bestaande gebouw. In randgebieden ligt de oplossing in demontabele 
en tijdelijke bouwwerken die een actuele behoefte kunnen bedienen en eenvoudig te 
verwijderen/hergebruiken zijn.  
 
Geïnterviewde is niet bekend met het onderscheid tussen gedefinieerde en ongedefinieerde 
flexibiliteit. Het voorbeeld dat is gegeven over Solids en tijdelijke studentenhuisvesting toont 
wel aan dat geïnterviewde onderscheid maakt tussen verschillende benaderingen van 
flexibiliteit. In het onderzoek worden deze twee benaderingen aangeduid met de termen 
gedefinieerde en ongedefinieerde flexibiliteit. Solids is hierbij de ongedefinieerde variant en 
de tijdelijke studentenhuisvesting is de gedefinieerde variant.  
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De veronderstelling is dat om structurele leegstand te voorkomen de aanstaande 
bouwopgave ingevuld moet worden met gebouwen met een ongedefinieerde benadering 
van flexibiliteit. Geïnterviewde steunt deze veronderstelling. Een ongedefinieerde 
benadering van flexibiliteit vergroot de gebruiksmogelijkheden van een waardoor de kans op 
leegstand kleiner wordt. Het toepassingsgebied van Solids-achtige ongedefinieerde 
gebouwen is volgens expert 3 in het stedelijk gebied. Hierbij is belangrijk om rekening te 
houden met de mate van ongedefinieerdheid die wordt toegepast. Met het volgende 
voorbeeld wordt dit verduidelijkt.  
 
De woningcorporatie waar geïnterviewd werkzaam is heeft twee Solids gerealiseerd. Eén 
Solid staat in het centrum van Amsterdam en één Solid staat in een nieuwbouwwijk (Ijburg) 
grenzend aan het centrum. De Solid in het centrum is volledig verhuurd en huisvest 
meerdere gebruiksfuncties. De Solid in Ijburg staat gedeeltelijk leeg en wordt voornamelijk 
gebruikt met een woonfunctie. De leegstand in Solid Ijburg wordt grotendeels veroorzaakt 
door de leegstand die momenteel bestaat in Ijburg. Het eenzijdige gebruik van Solid Ijburg is 
volgens geïnterviewde een direct gevolg van het toegepaste ontwerp/concept. Solids houdt 
in dat de gebruiker zelfstandig zijn gebruiksruimte geschikt maakt voor het gewenste 
gebruik. Een potentiële huurder die zijn gebruiksruimte wil gebruiken als restaurant moet zelf 
zorgen voor alle benodigde installaties. Tot op heden zijn er in Solid Ijburg geen partijen 
geweest die investeringen hebben gedaan in het ombouwen van een gebruiksruimte naar 
bijvoorbeeld een hotel of restaurant. Volgens geïnterviewde komt dit omdat de 
aanpassingskosten voor Ijburg te hoog zijn. In Ijburg kunnen hoge investeringen in 
aanpassingen moeilijk terugverdiend worden. De conclusie is dat de locatie in Ijburg niet 
geschikt is voor een gebouw met onbegrensde bestemmingsvrijheid. Op deze locatie had 
een Solid met minder bestemmingsvrijheid kunnen volstaan. De gebruiksmogelijkheden in 
Solid Ijburg hadden beperkt kunnen worden tot gebruiken die gepaard gaan met lagere 
aanpassingskosten. Een andere mogelijkheid is dat bij het ontwerp van deze Solid rekening 
gehouden was met gebruiken die gepaard gaan met hoge aanpassingskosten. Het ligt voor 
de hand dat een restaurant zich vestigt op de begane grond. Door in het ontwerp rekening te 
houden met een restaurantgebruik op de begane grond kunnen eventuele 
aanpassingskosten worden verlaagd. Geïnterviewde beschrijft feitelijk de mogelijkheid om 
afhankelijk van de locatie te kiezen voor een afgezwakte vorm van het Solids concept. De 
Solid in het centrum van Amsterdam toont aan dat een onbegrensde uitvoering van het 
Solids concept op een andere locatie wel succesvol kan zijn. In deze Solid zijn wel 
investeringen gedaan om gebruiksruimtes geschikt te maken voor een gebruik als restaurant 
of hotel. De twee gerealiseerde Solids tonen aan dat er geen blauwdruk bestaat voor een 
Solid. De mate van ongedefinieerdheid is afhankelijk van de locatie. 
 
Onderwerpen 7, 8 en 10 gaan in op de toepassing van ongedefinieerd vastgoed in de 
aanstaande bouwopgave. De grootste belemmering voor de ontwikkeling van gebouwen met 
een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit zijn de hogere bouwkosten. Volgens 
geïnterviewde is het mogelijk om de hogere initiële bouwkosten op de langere termijn terug 
te verdienen. De vraag is echter wie in de toekomst deze Solid-achtige gebouwen gaat 
ontwikkelen. Sinds het Vestia schandaal wordt nadrukkelijker toegezien op de activiteiten 
van woningcorporaties. De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en beheren van 
betaalbare woningen. Ontwikkelingen zoals Solids vallen buiten deze kerntaak en kunnen 
dus niet meer door woningcorporaties uitgevoerd worden. Geïnterviewde twijfelt of er buiten 
de woningcorporaties partijen bestaan die willen investeren in Solid-achtig vastgoed. Dit 
heeft twee redenen. Ten eerste heeft het Solids concept heeft een idealistische grondslag. 
Het samenbrengen van verschillende gebruiken en gebruikers in een gebouw heeft als doel 
de diversiteit en leefbaarheid van een gebouw en zijn omgeving te vergroten. Dergelijke 
idealistische doelstellingen worden bij ontwikkelaars en beleggers met commerciële 
belangen waarschijnlijk minder gesteld. Ten tweede behoeft het Solids concept een 
langetermijnvisie. De hogere initiële investeringen worden namelijk pas op de langere 
termijn terugverdiend. Woningcorporaties zijn het gewend om het rendement van een 
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ontwikkeling uit te smeren over een langere periode. Ontwikkelaars en beleggers met een 
commercieel belang hanteren vaak een korte investeringstermijn.  
 
Volgens geïnterviewde is het belangrijk om de meerwaarde van Solids-achtige gebouwen 
aan te tonen. Alleen door commerciële partijen bewijs te leveren van de potentiële hogere 
opbrengsten bestaat er een kans dat zij bereid zijn om te investeren in dergelijk vastgoed. 
Tot op heden is de belangstelling om te investeren in ongedefinieerd vastgoed klein. Het 
volgende voorbeeld is gegeven. Een ontwikkelaar heeft de keuze om een bepaald bedrag te 
investeren in één Solid of 2 conventionele gebouwen. De opbrengsten van de Solid zijn op 
de langere termijn vanwege de langere verhuurbare periode en de lagere huurderving 
hoger. Maar het gezamenlijk rendement van de twee conventionele gebouwen is op de korte 
termijn hoger. Een belegger of ontwikkelaar kan zijn geld maar één keer uitgeven. Een euro 
die geïnvesteerd wordt in een conventioneel gebouw biedt op de korte termijn een hoger 
rendement. De verwachting is dat vanwege deze reden ontwikkelaars minder snel geneigd 
zijn om te kiezen voor een Solid-achtig gebouw. De enige partij die volgens geïnterviewde 
het investeren in een Solid-achtig gebouw kunnen overwegen zijn pensioenfondsen. Net als 
woningcorporaties hanteren zij een langere investeringstermijn. Belangstelling om een Solid-
achtig gebouw te gebruiken bestaat volgens geïnterviewde voornamelijk onder jonge 
creatieve mensen. Dit is overwegend ook de doelgroep die momenteel de beide Solids 
gebruikt. Deze doelgroep vestigt zich voornamelijk in de stad. 
 
Naast de hogere kosten van een Solid-achtig gebouw ligt een andere belemmering van dit 
vastgoed op juridisch gebied. De huidige wet en regelgeving is niet ingericht op dit type 
vastgoed. De bestaande wet- en regelgeving  hebben de realisatie van de beide Solids 
enorm bemoeilijkt. Momenteel is een ongedefinieerde benadering van flexibiliteit geen voor 
de hand liggende optie voor ontwikkelaars. Een maatregel om de ontwikkeling van 
ongedefinieerd vastgoed te stimuleren is om wet- en regelgeving aan te passen aan een 
ongedefinieerd gebruik. 
 
Onderwerp 11 gaat in op de invulling van de aanstaande bouwopgave volgens experts. De 
visie van de geïnterviewde is eigenlijk een samenvatting van het voorgaand besprokene. De 
toekomst ligt in het ontwikkelen van flexibele gebouwen. In krimpgebieden zijn deze flexibele 
gebouwen tijdelijk en dienen zij om een actuele behoefte te bedienen. In het stedelijk gebied 
zijn deze gebouwen permanent en moeten in staat zijn om eenvoudig aangepast te kunnen 
worden aan de actuele behoefte. 
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