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We raken steeds meer gewend aan de 

nieuwe economische situatie en 

beschouwen die inmiddels als een gegeven. 

Opdrachtgevers en ontwerpers zijn volop 

aan het werk met nieuwe coalities, 

financieringsmodellen, architectenselecties 

en ontwerpstrategieën.  

Kom op 22 november naar de 

praktijkbijeenkomst over Het Nieuwe 

Opdrachtgeven in Rotterdam, denk mee 

over de voorstellen van De Olifantenkooi 

uit 2012 en maak kennis met de nieuwe  

Open Oproep voor prijsvragen in Nederland. 

Kijk voor informatie, sprekers en 

programma op www.arch-lokaal.nl.

   

Scenario: De Straatondernem
ers (z.o.z.)



  
  WHO DaRes tO aDOpt  
  tHe YellOW CROss 
 ONDeRWeRp/tHema Yellow Cross verbindt internationale stakeholders (pandeigenaren) met lokale betrokken 

shareholders (huurders, startende ondernemers). Het herpositioneert Teleport Sloterdijk 
in de Amsterdamse regio. Het biedt individuele vrijheid om te investeren in kleinschalige 
initiatieven waardoor collectieve waarden (kwaliteit openbare ruimte, levendigheid 
gebied) tot stand komen.

 tYpe CONstRuCtie Combinatie erfpacht en fonds. 
 tRefWOORDeN  Tijdelijk grondgebruik, startende ondernemers, investeren in aantrekkelijke faciliteiten 

en diensten.
 DOelgROep Gemeente, pandeigenaren, startende ondernemers.
 DOel/Resultaat Waardecreatie door aantrekkelijker maken van kantorengebied Sloterdijk.
  Grondeigenaren investeren in startende ondernemingen met als doel het gebied 

aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Waarmee uiteindelijk leegstand wordt 
tegengegaan.

 WeRKiNg Tijdelijk grondgebruik van de centraal gelegen lege kavels en publieke ruimte als een 
collectieve kweekvijver voor ondernemerschap.

  Model: grondeigenaren stellen kavel ter beschikking aan startende ondernemers> 
iedere partij investeert 70% t.b.v. startkapitaal ondernemers (in vorm van lening, gift of 
aandelen> 30% gaat in een fonds t.b.v. erfpacht van het stuk grond en verbetering van 
openbare ruimte. Naarmate de onderneming winstgevend wordt komt de bijdrage in de 
vorm van een fonds te vervallen en draagt de ondernemer financieel bij aan de erfpacht 
en beheer van de openbare ruimte.

 team Sacha Glasl (Space & Matter), Richard Bredewold (Interegion Groep), Xander van Beers 
(Woonbron Nederland), Edyta Wisniewksa (KuiperCompagnons), Marc Koehler  
(Marc Koehler Architects), Roderick van Klink (IABR), Kevin Welling (KuiperCompagnons).

  

  Hub+
 

 ONDeRWeRp/tHema Financieringsconstructie om te investeren in de verbetering van de openbare ruimte en 
het dienstenaanbod op station Sloterdijk. 

 tYpe CONstRuCtie Fonds (vereveningsfonds).
 tRefWOORDeN Optimaal gebruik van parkeerplaatsen in leegstaande kantoren, parkeerbeleid, investeren 

in publieke ruimte.
 DOelgROep Reizigers, (bewoners van) Stadsdeel West, pandeigenaren, 24/7-ondernemers
 DOel/Resultaat Aantrekkelijker maken van kantorengebied Sloterdijk, waardecreatie. Op langere termijn: 

hergebruik van kantoorruimten.
 WeRKiNg Het ‘unique sellingpoint’ van Sloterdijk is bereikbaarheid (ligging ten opzichte van de stad 

en Schiphol). Door hierin te investeren en dan vooral in de parkeerservice en op langere 
termijn in horeca en winkels zal dit zich terugverdienen in de grondwaarde. Deze 
waarde kan vervolgens gebruikt worden voor de verdere herontwikkeling van de 
kantoorlocatie Sloterdijk.

 team Xander Vermeulen Windsant (XVW architectuur), Jasper Stam (Lingotto vastgoed), 
Laura Blauw (Femke Hägen), Erik Moederscheim (MoederscheimMoonen Architects),  
Jeroen van Daal (Hurks Vastgoedontwikkeling).
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  time’s up 
 ONDeRWeRp/tHema Tijdelijkheid als aanjager van lege gebieden. Gebruik van lege panden om te 

experimenteren met de invullingen ervan. Op lange termijn geld terugverdienen doordat 
het gebied in waarde zal stijgen. Verwijzing naar methode van de Australiër Marcus 
Westburry. 

 tYpe CONstRuCtie Afwaarderen van boekwaarde door gemeente en belegger. Vanaf nulwaarde m.b.v. 
baatbelastingen en huur weer terug te verdienen.

 tRefWOORDeN  Tijdelijkheid, 24hrs economie, aanjager, afwaarderen boekwaarde, baatbelastingen.
 DOelgROep Gemeente, pandeigenaren.
 DOel/Resultaat Waardecreatie.
 WeRKiNg Waarde eerst naar ‘nul’ brengen, door eigenaar te laten afwaarderen en gemeente te 

laten investeren. Vanaf ‘nul’ beginnen met waarde-opbouw, enerzijds door concept 
‘marcus westbury’, anderzijds door crewhotel (genereert huurinkomsten). Degene die 
profiteert, betaalt mee (baatbelasting), dat zijn dus de gemeente en omliggende 
pandeigenaren. Op lange termijn kan geld worden terugverdiend. Als het gebied in 
waarde stijgt, profiteren allen mee.

 team Bart Reuser (NEXTarchitects), Rico Zweers (Mannen van Schuim), Corine Erades 
(CORADES), Wiegert Schenk (Cradle of Development), Rogier Groeneveld  
(Mens als Maat).

  bRet CitY CORp 
 ONDeRWeRp/tHema (Kantoor) corporatie die vanuit een ruimtelijke strategie voor het gebied de belangen 

van de huurders behartigt en op overkoepelende wijze de ‘uitruil’ van huurders en 
nieuw programma organiseert. Deze ruimtelijke strategie betekent het verdichten op de 
stationslocatie en het verdunnen/vergroenen in de periferie.

 tYpe CONstRuCtie Kantorencorporatie als mediator.
 tRefWOORDeN  Transformatiestrategie, leegstand op kantoorlocaties.
 DOelgROep Gemeente Amsterdam, pandeigenaren.
 DOel/Resultaat Waardecreatie door ontstenen en vergroenen van Sloterdijk.

Beperken en verdelen van waardeverlies in Teleport.
 WeRKiNg Door te stimuleren dat huurders gaan bewegen richting stationslocatie kan er weer geld 

vrijkomen. Via de corporatie wordt herontwikkelen en nieuwbouw mogelijk. Beleggers 
wordt de kans geboden uit hun leegstaand vastgoed te stappen met als voorwaarde te 
beleggen in een kansrijker project in Teleport. Een transformatiestrategie voor een 
langere periode (20 jaar) wordt uitgezet, waarbij een combinatie van herontwikkeling, 
sloop en nieuwbouw moet leiden tot het verminderen van 220.000 m2 leegstand.

 team Marco Broekman (Karres en Brands), Tom Bergevoet (Tom Bergevoet architecture), 
Elies Koot (Kondor Wessels), Menno Kooistra (Leegstand van zaken), Maarten van Tuijl 
(temp. architecture).
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  Heel NORmaal
 ONDeRWeRp/tHema De kracht van het financiële model is een vrij indeelbaar casco en het scheiden van 

ruw- en afbouw. Hierdoor komt de courantheid niet in gevaar en is meer geld 
beschikbaar voor het verwezenlijken van cliëntenwensen.

 tYpe CONstRuCtie Huurprijs opsplitsen in ruwbouw- en afbouw.
 tRefWOORDeN  Scheiden van ruw- en afbouw, courantheid.
 DOelgROep Zorginstellingen, zorgnemers.
 DOel/Resultaat Huisvestingsaanbod aan laten sluiten op zorg- en woonwensen van cliënten door 

grotere betrokkenheid in bouwproces van ‘omgeving’ (zowel familie, vrienden, maar ook 
buurtondernemers en zorgaandeelhouders). Vergelijkbaar met CPO.

 WeRKiNg De totale huurprijs van € 550,- per plaats (betaalbaar binnen de NHC vergoedingen en 
onder de huursubsidiegrens) wordt opgesplitst in ruw- en afbouw. Voor de flexibele 
ruwbouw (70% van de bouwkosten) is een maandelijkse vergoeding van € 310,- per 
plaats benodigd. Dit levert de eigenaar een relatief laag bruto aanvangsrendement van 
4,1% doch over de lange termijn een aanvaardbaar rendement van 5,25%. Voor de 
specifieke afbouw (30% van de bouwkosten) is een maandelijkse vergoeding nodig van 
€ 240,- per plaats. Dit deel van de investering is met een bruto aanvangsrendement van 
8,1% en een gemiddeld rendement van 5% goed te financieren. Het apart nemen van de 
afbouw laat ruimte om andere huurtermijnen af te spreken. Zo kan de huur na 10 jaar 
worden opgezegd, als een afkoopsom van € 13.350 per plaats betaald wordt of als de 
maandhuur wordt verhoogd. Het zou nog beter zijn om de afbouw via een vorm van 
sponsoring of aandeelhouderschap te financieren, met een renteloze lening die in  
10 jaar wordt afgelost.

 team Finbarr McComb (Stereo Architects), Jurriaan Knijtijzer (ByBali), Martijn Hoenkamp 
(SBH Architecten), Gineke Kraa (Philadelphia Zorg) ontbreekt op de foto.

de

  De zORgeN vaN mORgeN
 ONDeRWeRp/tHema Kwaliteitsverbetering in de zorg door efficiëntere organisatie (minder management, 

categorisering van de zorg), aandacht voor (interieur) architectuur en andere vorm van 
ondernemerschap.

 tYpe CONstRuCtie Franchise formule.
 tRefWOORDeN  Franchise, ondernemerschap.
 DOelgROep Zorginstellingen, zorgnemers, ondernemers.
 DOel/Resultaat Kwaliteitsverbetering in de zorg.
 WeRKiNg Combineer de voordelen van grote instellingen met die van kleine en stimuleer zo 

ondernemerschap met een franchiseformule. Franchise in de zorg biedt toegang tot 
kennis; werkt mee aan centrale declaratie, verdeling zorgbudget zoals ondersteuning bij 
aanvragen en zorgt voor landelijke marketing. 
De franchise formule kan worden opgesplitst in: 
Wonen: Kleinschalig wonen in een specifieke en innoverende omgeving met veel 
persoonlijke aandacht; 
Doen: Dagbesteding gerund door de franchiseondernemer waar aandacht en innovatie 
centraal staan. 
Keurmerk - ‘De Vrienden van ...’: Ondernemers uit de buurt die een cliënt aannemen.

 team Taco Meerpoel (DAO Projectontwikkeling), Evelyn Galsdorf (030ARCHITECTEN), 
Chris van den Berk (MuldersVandenBerk Architecten).

  “zorg” kwam tot stand in opdracht van philadelphia zorg, zuthpen.

  veRKaveliNgsspeCialist 
 ONDeRWeRp/tHema Financieringsconstructie om twee halflege kantoren van twee verschillende eigenaren 

om te zetten naar een leeg en een vol kantoor, opdat het ene rendeert en het andere 
optimaal kan worden herbestemd.

 tYpe CONstRuCtie Fonds. 
 tRefWOORDeN  Huurprijs, exit Yield, transformatiekosten.
 DOelgROep Pandeigenaren (beleggers, gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties).
 DOel/Resultaat Behoud van waarde, zekerheid inkomsten, volledig verhuurde panden, waardecreatie 

ipv vermindering, voorkomen van leegstand.
 WeRKiNg Waarde van beide kantoorpanden incl huuropbrengst, vastgoedwaarde, afschrijving, 

etc, gaat in een gezamenlijk fonds. Vandaaruit wordt het ene pand gekocht en het 
andere getransformeerd volgens nader te bepalen verdeelsleutel.

 team Anneke Dalhuizen (Heijmans), Dieter Blok (BlokKatsVanVeen), Björn van Rheenen 
(Sponge), Lucien Walraven (Peak Development), Jurre Blauw (Office Up/BAM).

 

  “leegstand” kwam tot stand in opdracht van de gemeente amsterdam.

  

  embeDDeD
 ONDeRWeRp/tHema Zorgfuncties verspreiden over de wijk ipv concentreren in een gebouw.
 tYpe CONstRuCtie Informele economie.
 tRefWOORDeN  Kleinschalig, informele economie.
 DOelgROep Zorginstellingen, woningcorporaties, behartigers van cliëntenbelangen.
 DOel/Resultaat Cliënten hebben een gevarieerdere leefomgeving met daadwerkelijk contact met de 

buurt in kleinschalige gebouwen.
 WeRKiNg Teveel verschillende functies maakt een zorggebouw onaantrekkelijk voor beleggers. 

De zorginstelling combineert dus haar ondersteunende functies met andere instellingen 
en voorzieningen in een gebied, zoals de corporatie, de school en de ondernemers in de 
wijk. Door diverse functies meer verspreid over de wijk te plaatsen en daarbij de 
belangen van de verschillende partijen te koppelen, is vastgoed waardevoller voor 
beleggers en ontstaan nieuwe ontmoetingsplaatsen in de wijk.

 team Joris te Witt (AG NOVA), Bart Snijders (Portaal), Sabine Meeks (Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling), Daan Bruggink (ORGA).
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  Wat KRimpt eR Niet?
 ONDeRWeRp/tHema Investeren in krimpgebied, waar grond- en bouw kosten lager zijn, is een kans om 

nieuwe lokale ontwikkelingen te starten die uiteindelijke een impuls zullen geven aan 
krimpgebied en de waarde zullen doen toenemen. Zoeken naar unieke waarde in een 
woongebied/dorp/regio.

 tYpe CONstRuCtie Combinatie beleggingsfonds en ‘parkmanagement’ (=reserve/onderhoudsfonds).
 tRefWOORDeN  Beleggingsfonds, parkmanagement.
 DOelgROep Gemeente, bewoners, ondernemers. 
 DOel/Resultaat Impuls geven aan krimpgebied, waardecreatie.
 WeRKiNg BEDRIJVEN/CONSORTIA: INITIËREN EN (VOOR)INVESTEREN

Oprichten beleggingsfondsen op projectniveau waarin men vastgoed/financiële 
middelen kan inbrengen, waarmee impulsen (bijv. concept C- mill, Heerlen) (voor) 
gefinancierd kunnen worden. Rendement wordt verdeeld onder alle participanten.

  LOKALE PARTICIPATIE
  Alle participanten, dat kunnen ook lokale ondernemers, bewoners en gemeenten zijn, 

dragen bij aan het parkmanagement. Parkmanagement is een reserve/onderhouds-
fonds om toename (of in ieder geval behoud) leefbaarheid te bereiken.

 team Xander Vermeulen Windsant (XVW architectuur), Jasper Stam (Lingotto vastgoed), 
Jeroen van Daal (Hurks Vastgoedontwikkeling), Erik Moederscheim 
(MoederscheimMoonen Architects).

  eéN impuls, tWee KaNseN
 ONDeRWeRp/tHema Een strategie die gelijktijdig twee doelen nastreeft. Enerzijds beoogt het team de markt 

voor koopwoningen te mobiliseren, anderzijds wil de groep het reeds afgeschreven 
vastgoed een tweede leven bieden.

 tYpe CONstRuCtie Combinatie van besparing (van sloopkosten) bij woningbouwcorporaties en investering 
door pioniers (aandeelhouders) van de experimentele stad of campus.

 tRefWOORDeN  Woningbouwcorporatie, koop naar huur, migratiestroom, tweede leven.
 DOelgROep Gemeente, woningeigenaren, ondernemers.
 DOel/Resultaat Waardecreatie in krimpgebied, mobiliseren woningmarkt.
 WeRKiNg Het team stelt voor dat woningcorporaties de financiële reservering voor hun plannen 

voor sloop en nieuwbouw inzetten om woningen te verwerven binnen het actuele 
koopaanbod. Hierdoor zouden potentiële woningkopers hun oude woning kunnen 
verlaten en zou de markt weer in beweging kunnen komen. Met het vastgoed dat rijp 
leek voor de sloop zou dan één van de exemplarische unieke experimenten kunnen 
worden gestart: Waiting city, Comeback city, Fun city en Carecampus.

 team Pascal Fransman (Bouwinvest), Gepke Heun (H+N+S Landschapsarchitecten), 
Eric Frijters (.FABRIC), Taco Meerpoel (DAO Projectontwikkeling).

 

  De stRaatONDeRNemeRs
 ONDeRWeRp/tHema Waardevermindering van koophuizen in krimpgebieden stopzetten.
 tYpe CONstRuCtie Wijk VvE, fonds.
 tRefWOORDeN  Opwaarderen bestaand vastgoed en woonomgeving.
 DOelgROep Particuliere eigenaren, huurders, zorginstellingen en woningcorporaties.
 DOel/Resultaat Vlottrekken van de woningmarkt, stopzetten waardedaling van koophuizen.
 WeRKiNg Het team stelt voor om bewoners te verenigen in ‘wijk VvE’s’ en hier gemeente en 

investeerders bij aan te laten sluiten. Woningcorporatie koopt bestaande panden in 
plaats van nieuw te bouwen tegen gereduceerde prijs. Particuliere huizenbezitters 
accepteren een deel van hun verlies. Het verschil wordt opgenomen in een fonds dat tot 
doel heeft bestaand vastgoed en de leefomgeving op te waarderen. Er is een aantal 
concrete voorstellen gedaan hoe de beschikbaar geworden financiële middelen ingezet 
kunnen worden, waaronder een gemeenschappelijke (belevings-/groente-)tuin, een 
dienstencentrum, een autovrije straat, een boomgaard en woningverbetering.

 team Desiree Markiet (Rochdale), Xander van Beers (Woonbron Ontwikkelbedrijf), 
Marc Koehler (Marc Koehler Architects), Armand Paardekoper Overman (OIII architecten) 
ontbreekt op de foto.

  ONtWiKKeliNgssCeNaRiO vOOR 
  WiNKelClusteRs iN KRimpgebieDeN
 ONDeRWeRp/tHema Samenwerking winkeliers in krimpgebieden.
 tYpe CONstRuCtie Fonds.
 tRefWOORDeN  Clustering winkels in kerngebieden, kansen voor starters in periferie. 
 DOelgROep Mkb, gemeente, starters.
 DOel/Resultaat Focus op kernwinkelgebied dat goed/beter rendeert, kansen voor starters.
 WeRKiNg Krimp heeft ook gevolgen voor middenstanders en kleine winkeliers. Dit plan voorziet in 

een manier om door krachten te bundelen de verliezen te beperken en de negatieve 
spiraal waarin verlieslijdende winkellocaties zich bevinden te doorbreken. Het voorstel 
is dat de gemeente er voor gaat zorgen dat achterblijvende locaties aansluiten op een 
kernwinkelgebied. Daardoor zouden deze kernwinkelgebieden interessant kunnen 
worden voor investeerders. Deze locaties zouden dan geruild kunnen worden voor een 
bestaande noodlijdende locatie onder de voorwaarde dat de te behalen winst wordt 
geïnvesteerd in het kernwinkelgebied. De geruilde locatie is voor weinig verkregen 
waardoor afwaardering mogelijk is. Lage huren kunnen worden geïntroduceerd en een 
nieuwe plek voor starters zou hier volgens het team de kans kunnen krijgen om te 
groeien.

 team Daan Bruggink (ORGA), Michiel Rogaar (Multi Vastgoed), Bart Reuser (NEXT architects), 
Bas Goossens (Explorius Vastgoedontwikkeling) ontbreekt op foto.

  euRegiO 
 ONDeRWeRp/tHema Herbestemming grootschalige kantoorpanden.
 tYpe CONstRuCtie Leegstaande panden worden herbestemd tot onderwijsgebouw.
 tRefWOORDeN  Herbestemming, leegstand, onderwijs, internationale samenwerking.
 DOelgROep Gemeenten, universiteiten, hogescholen.
 DOel/Resultaat Leegstaande gebouwen herbestemd, nieuwbouw onnodig.
 WeRKiNg Euregio.
  Krimp biedt kansen, niet alleen in het bieden van meer ruimte, maar ook in het aangaan 

van samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten. Het achterlaten van een 
gebouw met meer dan 35.000 m2 door een overheidsinstelling is tegenwoordig niet 
meer te verklaren. Het team doelt op het CBS gebouw in de krimpgemeente Heerlen, 
dat potentie heeft in de Euregio waarin de samenwerking tussen Aken, Heerlen en 
Maastricht centraal staat. Het team stelt voor om onderwijsfaculteiten, studenten-
huisvesting en ruimtes voor startups te implementeren in Heerlen en zodoende de 
krimp in Heerlen te beperken en een mogelijk faillissement van Aken te voorkomen.  
Het CBS gebouw kan volgens de bedenkers getransformeerd worden naar een multi-
functioneel gebouw met de eigenaar (het Rijk) in een voorbeeldrol.

 team Klaas Kresse (klakr), Lucien Walraven (Peak Development), Sander den Besten 
(Philadelphia Zorg), Evelyn Galsdorf (030ARCHITECTEN).
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Wat is De Olifantenkooi? De Olifantenkooi is een debatplatform, een 
denktank en een pamflet ineen. architectuur lokaal nodigt telkens  
andere jonge ontwerpers en ontwikkelaars uit om samen innovatieve  
en haalbare ideeën te formuleren voor actuele opgaven. in 2011 en 2012 
zocht De Olifantenkooi naar nieuwe scenario’s voor zorg, krimp en 
leegstand. zie hieronder de resultaten. Hun scenario’s staan aan de  
basis van het middagprogramma op 22 november a.s. in het schieblock.  
een aantal van hen is ook betrokken bij de workshops op die dag.  
meer informatie: www.arch-lokaal.nl en de toolbox financierings-
constructies op www.agentschap.nli


