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Voorwoord
Voor u ligt een beschrijving van het afstudeeronderzoek wat de problemen rondom de winkelleegstand in Venlo be-
handelt. Het is het uiteindelijke product van een jaar werken en dat jaar mag met recht het zwaarste jaar van mijn stu-
die aan de faculteit bouwkunde genoemd worden. Ik was in de veronderstelling dat in het laatste jaar op de Technische 
Universiteit in Eindhoven alles van voorgaande jaren samen zou komen, maar niets was minder waar. Moeilijke mo-
menten werden afgewisseld met momenten welke vertrouwen gaven in een posi  eve afl oop. De moeilijke momenten 
maken de uiteindelijke voldoening van mooi project echter alleen maar groter. 
Op het moment dat ik aan het onderzoek begon was ik me nog helemaal niet bewust van de problemen rondom de 
winkelleegstand, ondanks dat Venlo in de vorm van The Yellow Submarine een “boegbeeld” had voor de leegstand van 
winkels. Het pand stond al jarenlang leeg, maar de connec  e tussen de lange leegstand van het café en de grote pro-
blemen in de stad en het hele land zijn me in die  jd nooit echt duidelijk geweest. Het pand is in de tussen  jd verhuurt 
en er zal binnenkort een kroeg openen, maar dat betekent zeker niet dat de ontwikkelingen posi  ef zijn. Daarom hoop 
ik dat ik met dit onderzoek de situa  e in Venlo een duwtje in de goede rich  ng kan geven en u kunt ervan uit gaan dat 
ik een zeer trotse inwoner van de stad ben wanneer dit het geval is.

Het geheel zou niet tot stand gekomen zijn zonder de exper  se, hulp en ondersteuning van de begeleidingscommissie 
aangevuld met mevrouw Marianne Dankers-Warmerdam van VenloPartners. Mevrouw Dankers is voornamelijk de eer-
ste maanden van het onderzoek zeer behulpzaam geweest in het vormen van een beeld van de situa  e in Venlo en hoe 
de beleidsmakers in Venlo met de leegstand om gaan. Jos Lichtenberg, Marloes Kursten en Hanneke Laarakker hebben 
elk op een eigen manier invulling gegeven aan de begeleiding van het onderzoek. De kri  sche blik van mevrouw Kur-
sten en de zeer gerichte aanbevelingen van de heer Lichtenberg hebben in eerste instan  e voor moeilijke momenten 
gezorgd, maar uiteindelijk lagen ze wel aan de basis van keuzes welke het project ten goede kwamen. Speciale dank 
gaat uit naar mevrouw Laarakker. Naast haar regulier baan bij de gemeente hee   ze al  jd klaar gestaan voor het be-
antwoorden van vragen en ze hee   me, wanneer nodig, in contact gebracht met personen binnen de gemeente Venlo.

Naast mevrouw Dankers en de leden van de begeleidingscommissie zijn er nog een aantal andere personen welke een 
speciaal dankwoordje verdienen. Allereerste de heer Guus Wiegerinck, eigenaar van Zuidveste Horecamakelaars in 
Venlo. De heer Wiegerinck hee   me geholpen een beeld te vormen van de winkel- en horecamarkt op de Parade en is 
gedurende het onderzoek al  jd bereid geweest uitvoerig de  jd te nemen voor het beantwoorden van vragen en het 
bespreken van bepaalde aspecten van het project. 
Voor het verkrijgen van informa  e over een fl exibel en demontabel inbouwsysteem heb ik gedurende enkele maanden 
veelvuldig contact gehad met de heer Chris  an Brune, Sales Manager bij Lindner AG, één van de grootste Europese 
ontwikkelaars van inbouw- en gevelsystemen. Een aantal van de systemen welke door Lindner AG ontwikkelde zijn, 
hebben aan de basis gestaan van bepaalde onderdelen van het inbouwsysteem. 
De heer Giel Faassen van Faassen Bouwservice VOF, een aannemer uit Venlo, is al jaren een bron van prak  sche in-
forma  e. Zo ook in het afstudeerproject. Het meest dankbaar ben ik de heer Faassen voor het maken van een off erte 
voor het concept, maar hiermee breng ik alle overige hulp in diskrediet. Het ontwikkelen, verbeteren en uitwerken van 
bouwkundige concepten kan niet gebeuren zonder een gedegen kennis en ervaringen uit de prak  jk. De heer Faassen 
is in grote mate verantwoordelijk geweest voor deze prak  sche lessen en informa  e.
Tot slot wil ik twee personen bedanken voor het lezen en corrigeren van het uiteindelijke onderzoeksrapport. Onder 
 jdsdruk van de naderende deadline hebben Ger  e Gielen en Marleen Gielen de laatste dagen van het project  jd en 

moeite gestoken in het zoeken naar fouten in de tekst. Dank hiervoor!

Er rest mij op dit moment niets anders dan u veel leesplezier toe te wensen,

                  - Jules -





Samenvatting
In veel binnensteden in Nederland s  jgt de leegstand van winkels zienderogen. Waar het landelijk percentage in 2008 
nog rond de 10% lag (de zogenaamde fric  eleegstand van 6% is normaal en niet problema  sch, maar zelfs wenselijk 
voor een gezonde winkelmarkt) is dat in vier jaar  jd gestegen naar 12%. Dit lijkt nog niet schrikbarend en dat gee   
precies de situa  e in het land aan; in de provincies Noord-Holland en Utrecht ligt het leegstandspercentage onder de 
10%, maar in Zeeland, Groningen en Noord-Brabant is er meer dan 15% leegstand onder de winkels. Limburg spant de 
kroon met een leegstand van ongeveer 23%.
Deze landelijke verschillen zijn te verklaren door naar één van de oorzaken van leegstand te kijken. Schaalvergro  ng,  
het internet, het winkelgedrag en de omvang van de beroepsbevolking zijn in het gehele land van toepassing, maar 
de bevolkingsgroei niet. De provincies met veel winkelleegstand zijn tevens de provincies waar in een aantal gebieden 
geen bevolkingsgroei of zelfs bevolkingskrimp optreed. In gebieden waar het aantal inwoners nog toeneemt, is in een 
aantal gevallen nog steeds een vraag naar winkelruimte waarneembaar in plaats van een toename de leegstand. Deze 
gebieden zijn echter dusdanig schaars dat de winkelleegstand een groot probleem aan het worden is.
In een omgeving waar meerdere panden structureel leeg staan, zal na verloop van  jd de kwaliteit van het gebied 
dalen. Wanneer deze leegstand geen halt toegeroepen kan worden, ontstaat het risico dat het gehele gebied in een 
vicieuze cirkel van verloedering terecht komt. Dit gaat gepaard met dalende huurprijzen (en daarmee ook een dalende 
waarde van het pand). Deze gebieden zijn vaak magneten voor problemen, waardoor gesteld mag worden dat winkel-
leegstand absoluut niet alleen een probleem van de pandeigenaren is.

Wanneer de winkelmarkt niet meer rendabel is, ligt het voor de hand een andere markt te vinden voor het invullen van 
een leegstaande winkel. Het invullen van panden met een andere func  e dan de oorspronkelijke is niet nieuw en ook 
goed mogelijk, ware het niet dat veel voormalige winkelruimten erg smal en rela  ef diep zijn. De cijfers in Venlo wijzen 
uit dat bijna één derde van de panden niet breder is dan 5 meter. Daarnaast zijn deze panden dieper dan 13 meter 
met uitschieters tot diepten van meer dan 30 meter. In totaal is bijna 50% van de leegstaande panden niet breder dan 
7,5 meter en hebben de ruimten over het algemeen een diepte van meer dan 13 meter. Dergelijk cijfers zijn landelijk 
gezien extreem (Dordrecht is vergelijkbaar met Venlo), maar percentages van 20-30% zijn niet ongewoon. 
Ruimten welke erg smal en diep zijn, kunnen moeilijk ingevuld worden met een func  e anders dan een winkelfunc  e. 
De mogelijkheden met betrekking tot het indelen zijn beperkt en er is over het algemeen alleen daglich  oetreding aan 
de voorzijde van het pand. Het gebrek aan daglicht zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van de ruimte niet lee  aar 
is. De situa  e verslechtert verder wanneer een ruimte opgedeeld wordt, als dit al mogelijk is. Smalle ruimten zijn zeer 
beperkt in de manier van indelen. Om deze aspecten te verbeteren, wordt voorgesteld om een aantal panden op de 
begane grond samen te voegen. Ook wordt er aan de achterzijde van deze panden extra daglich  oetreding gecreëerd.
 
Het samenvoegen van panden wordt vooraf gegaan door het stedelijk herverkavelen van een probleemgebied (de Pa-
rade in Venlo). Stedelijke herverkaveling is nodig om het aantal eigenaren in een projectgebied te reduceren. Het blijkt 
(ook uit ervaringen met het ‘Wonen boven winkels’) dat hoe meer eigenaren er betrokken zijn in een project, des te 
groter de kans dat één of meerder eigenaren niet mee willen werken. Het gevolg is dat een project niet van de grond 
komt. Naast het reduceren van het aantal eigenaren in een projectgebied, is het mogelijk om de ontwikkeling van een 
gebied in eigen hand te houden door het verplaatsen en vervolgens schakelen van leegstaande winkelruimten. 

Nadat een aantal panden op de begane grond zijn samengevoegd en er bredere ruimte zijn ontstaan, worden de nieu-
we ruimten op een dusdanige manier ingevuld dat de kans op verhuur zo groot mogelijk wordt. De ruimten moeten 
bruikbaar zijn voor een grote groep verschillende func  es en deze func  es moeten in staat zijn om een ruimte ook voor 
een korte periode te kunnen huren. Om dit mogelijk te maken, zal er een zekere mate van fl exibiliteit en aanpasbaar-
heid in het inbouwsysteem aanwezig zijn. Deze mate van fl exibiliteit en aanpasbaarheid in bestaande panden is niet 
vergelijkbaar met nieuwbouw. Doordat er rekening gehouden moet worden met veel aspecten welke niet (of alleen te-
gen een hoge prijs) aangepast kunnen worden, is de mate van fl exibiliteit en aanpasbaarheid beperkt. Nie  emin moet 
een ruimte gemakkelijk en snel aangepast kunnen worden aan de wensen van een nieuwe huurder op het gebied van 
gebruik en uitstraling. Door de snelheid en het gemak kan er een groot verloop van huurders plaats vinden en wordt 
de levensduur van de ruimten verlengt. Ook wordt aan grotere spelers de kans geboden een ruimte te huren doordat 
meerdere afzonderlijke ruimten samengevoegd kunnen worden. Hierdoor wordt er ingespeeld op de trend van schaal-
vergro  ng welke op dit moment in de winkelmarkt zichtbaar is.

De gescha  e investering die gepaard gaat met het concept zal rond de 1.130.000 Euro liggen (verdeelt over 13 pan-
den). Een huurprijs van 84-117 Euro/m2 per jaar (a  ankelijk van de ligging van een ruimte ten opzichte van de voor-
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gevel), zorgt ervoor dat deze investering in maximaal 14 jaar is terug verdient. In het geval van een dergelijk terugver-
dientermijn wordt uit gegaan van een onguns  ge situa  e. Wanneer een aantal ontwikkelingen posi  ef uitpakken, is 
het mogelijk dat de terugverdientermijn rond de 10 jaar komt te liggen.

Uiteindelijk hee   het onderzoek geleid tot een voorbeeld van wat mogelijk is met smalle en rela  ef diepe leegstaande 
winkelpanden. Tevens zijn er mogelijke oplossingen aangedragen om de kans op verhuur van de ruimte te vergroten. 
Eventuele vervolgstudies kunnen de daadwerkelijke kansen op verhuur gedetailleerder beschrijven en daarmee ook 
de argumenta  e voor bepaalde keuzes versterken. Deze argumenta  e moet uiteindelijk de investering rechtvaardigen. 





Summary
In many inner ci  es in the Netherlands, vacancy levels in shops have been rising rapidly since 2008. The na  onal 
vacancy fi gure has risen from 10% to 12% in a few years  me. Compared with the fric  onal vacancy of 6%, which is 
necessary to maintain a healthy shopping market, these fi gures seem not be alarming. This refl ects the situa  on in 
the country; where the provinces of Noord-Holland and Utrecht have a vacancy level of under 10%, the percentages 
in Zeeland, Groningen and Noord-Brabant have risen to more than 15%. Limburg is the province with most problems 
with a vacancy percentage of 23%.
These na  onal diff erences can be explained by looking at one of the causes of shopping vacancies. The increasing scale 
of shops, the internet, the shopping behavior en the size of the working popula  on are all causes which are valid for 
the en  re country, but the popula  on growth rate is not. In areas where the popula  on is s  ll rising, there is s  ll a 
demand for shops in some occasions instead of rising vacancy levels. Nonetheless, these areas are scarce and therefor 
the rising level of vacant shops is going to be a major issue in the next few years.
If nothing changes, the quality of certain areas with structural vacancy will drop rapidly. In a few years  me, these areas 
are vulnerable for deteriora  on.  This will result in a decreasing rent and went the rent decreases, the total value of a 
building will decrease along with the rent.  A  er  some  me, these areas become a magnet for problems and criminal 
ac  vi  es. The conclusion is that the shopping vacancy is not only a problem of the owners of the concerning proper-
 es, but it is also in concern of the municipality to counter the deteriora  on and increasing problems in certain areas.

When a market (in the case the shopping market) is not profi table any more, it is not unusual to give concerning 
proper  es a new func  on. In case of the vacant shops, it is not a problem to apply these kinds of ini  a  ves. Nonethe-
less, a problem arises and it has to do with the dimensions of a certain amount of vacant shops. Figures in Venlo prove 
that nearly one third of the vacant shops are as narrow as 5 meters or less and as deep as 13 meters or more. In total, 
nearly 50% of the vacant shops are as narrow as 7.5 meters or less and as deep as 14 meters or more. These kind of 
fi gures are not common (Dordrecht is one of the excep  ons and is comparable with Venlo) in the Netherland but a 
percentage of 20-30% of these kind of spaces is not unusual.
Spaces as described above are hard to fi ll with func  ons other than shops. These possibili  es concerning the layout 
are scarce and the daylight illumina  on in these spaces is o  en limited to the front part of a building. The absence of 
daylight illumina  on in a major part of the spaces results in the fact that these areas are more or less useless as work 
area because they are not livable. When extra dividing walls are used, the livability decreases even more. The enhance 
these aspects, several of these spaces are going to be combined into a few larger spaces. At the same  me, the level of 
daylight is increased (mainly at the back of the buildings).
Before a certain amount of buildings is combined on ground- fl oor level, urban realloca  on is used to reduce the num-
ber of owners in a designated project loca  on. The past as well as the development of dwellings on the upper fl oors 
of shop premises has learned that the more owners involved in a project, the higher the chance of failure before the 
project has even started. Besides the reduc  on of the number of owners, urban realloca  on could be used to move 
and connect a certain amount of vacant stores. In this way, the future can be more or less controlled and one has not 
to wait for a few adjecent shops to become vacant.

A  er a certain amount of buildings have been combined at ground-fl oor level and wider spaces have become availa-
ble, these spaces are redeveloped in a way that the chances of ren  ng out a space are increased as much as possible. 
The new spaces have to be usable by a wide range of func  ons and these func  ons have to be able to rent a space 
for a small amount of  me instead of the long  me rental agreements which are common in the shopping market. 
To make this possible, a certain amount of fl exibility and adaptability of the fi t-out package is necessary. This amount 
of fl exibility and adaptability cannot be compared with new developments and is limited by some aspects in exis  ng 
buildings which can only be changed at a huge amount of eff ort and expenses. Nonetheless, new tenants have to be 
able to rapidly adapt a space to their demands regarding usage and aesthe  cs. Because of the speed and convenience 
with which the adapta  ons can be accomplished, the lifespan of the spaces is increased. Besides the lifespan, larger 
func  ons are able to rent a spaces in the new situa  on and therefor respond to the trend of shops increasing in scale.
An es  mated investment of 1.130.000 Euros (shared between 13 proper  es) is necessary to implement the new con-
cept in the old situa  on. A rent of an es  mated 84-117 Euro/m2 a year (the rent depends on the loca  on of a space 
regarding the front façade), ensures a payback period of no more than 14 years. To meet this deadline, it is assumed 
that a situa  on near the worst case scenario will take place. Along with some posi  ve events, the payback period can 
be reduced to 10 years.

In the end, the research has led to an example of what could be done with narrow and rela  vely deep vacant stores. 
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Besides this example, some solu  ons have been presented with which the chances of ren  ng out a space can be 
improved. Possible follow-up studies could describe these chances in a more detailed way in order to enhance the 
argumenta  on of certain choices which have been made. This argumenta  on has to jus  fy the proposed investments.
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Inleiding
In allerlei binnensteden in Nederland, maar ook in de gebieden rondom de binnensteden, zijn steeds meer aanplak-
bilje  en en borden te zien met daarop “Te huur” of “Te koop”. Het gaat hier niet om woningen, maar om winkels! De 
winkelleegstand neemt de laatste jaren in Nederland zienderogen toe en wordt over het algemeen als een maatschap-
pelijk probleem gezien wat door de gemeenten opgelost moet worden. In deze  jden van bezuinigingen en fi nanciële 
krimp willen gemeenten echter geen fi nancier meer zijn, maar een adviserende en faciliterende rol aannemen. Hier-
door zullen eigenaren de verantwoordelijkheid voor de panden moeten nemen, wat voorheen eigenlijk niet het geval 
was. Het aanvaarden van het probleem en daarmee ook de mogelijke consequen  es kan hierin een s  mulans zijn, 
echter zolang winkelruimten nog verhuurd zijn is het vooral een probleem van anderen. De cijfers beloven nie  emin 
een zorgwekkende toekomst.
Om de eigenaren en andere betrokken par  jen bewust te maken van de problema  ek rondom winkelleegstand en een 
beeld te geven van mogelijke toekoms  ge veranderingen, beschrij   het onderzoek de stand van zaken met betrekking 
tot de leegstand aan de hand van leegstandscijfers, de oorzaken van de leegstand en de gevolgen van de leegstand. 
Vervolgens zal aan de hand van de resultaten gewerkt worden aan een technisch antwoord op de winkelleegstand, 
waarbij de gemeente Venlo als prak  sch onderzoeksobject gediend hee  . Dit betekent niet dat de aanpak zoals die 
in dit onderzoek beschreven wordt, niet vertaald kan worden naar andere steden in Nederland, in tegendeel. Bij het 
bestuderen van de gemeente Venlo is nog een ander probleem aan het licht gekomen; smalle en diepe winkelruimten. 
Deze ruimten blijken veel problemen op te leveren , vooral wanneer nieuwe func  es ingepast moeten worden.
Stedelijk herverkavelen, het samenvoegen van panden en het inpassen van nieuwe func  es staan in het onderzoek 
centraal. Er zullen nieuwe ruimten in de bestaande panden gecreëerd worden welke ervoor moeten gaan zorgen dat 
de begane grond van een aantal panden opnieuw verhuurd kan worden. Omdat de winkelmarkt steeds minder kans 
biedt, is de focus hierbij gelegd op andere func  es dan een retailfunc  e. Om de kansen van verhuur van de nieuwe 
func  es te vergroten, wordt gekeken naar de mogelijkheid om de ruimten zoveel mogelijke fl exibiliteit en aanpasbaar-
heid te geven. In bestaande panden is fl exibiliteit en aanpasbaarheid echter geen uitgemaakte zaak. Een beoordeling 
aan de hand van een aantal aspecten gee   een inzichtelijk beeld in de benodigde mate van fl exibiliteit en aanpasbaar-
heid in de voormalige winkelruimten.

Het onderzoeksrapport is opgedeeld aan de hand van de vier te onderscheiden fasen in het onderzoek. Aan het eind 
van elke fase zal een korte conclusie de belangrijkste punten van de voorgaande fase belichten.
Deel één (hoofdstuk 2 tot en met 4) beschrij   de aanleiding en de gevolgen van de winkelleegstand, waarbij onder 
meer de leegstandscijfers, oorzaken en gevolgen aan bod komen. Tevens wordt de aanpak van de leegstand ingeleid 
om deze vervolgens te projecten op de situa  e in Venlo, waarbij het probleem van smalle en diepte panden aan het 
licht zal komen. 
In het tweede deel wordt de voorgesteld aanpak vertaald naar een prak  jksitua  e in Venlo. Hoofdstuk 5 tot en met 7 
behandelen achtereenvolgens het stedelijk herverkavelen van een gebied in het centrum van Venlo, het samenvoegen 
van een aantal aaneengesloten panden en de mogelijke invulling van de voormalige winkelruimten in de aaneengeslo-
ten panden.
Deel drie zal bestaan uit het aandragen van concepten voor het invullen van de begane grond. Het eerste concept 
(hoofdstuk 12.1) zal onder andere beoordeeld worden op de benodigde mate van fl exibiliteit (hoofdstuk 11) om een 
beeld te krijgen wat wel en niet nodig is om de kansen op verhuur van de voormalige winkelruimten te op  maliseren. 
Het opstellen van mogelijke toekoms  ge scenario’s en een programma van eisen voor zowel de begane grond als het 
inbouwsysteem (hoofdstuk 10) gaan aan het ontwikkelen van de concepten vooraf. Naast het ontwikkelen van con-
cepten wordt in hoofdstuk 12.8 bekeken of het mogelijk is de ontwikkelde aanpak te vertalen naar andere steden in 
Nederland.
De technische invulling en de gedetailleerde uitwerking van het gekozen concept wordt in het laatste deel (deel 4) van 
het rapport besproken. Het gaat hier vooral om het toepassen van installa  es, vloersystemen en wandsystemen welke 
moeten bijdragen aan een duurzame fl exibiliteit en aanpasbaarheid van de nieuwe ruimten. Uiteindelijk worden de ge-
scha  e kosten van de ingreep vergeleken met de mogelijk huurprijs van de verschillende ruimten om zo de fi nanciële 
haalbaarheid van het project te toetsen.
Tot slot wordt het project gerefl ecteerd in de vorm van conclusies, een discussie en mogelijk vervolgonderzoek. 

Naast dit onderzoeksrapport is er een bijbehorende boekwerk met (technische) tekeningen gemaakt, waarin de rele-
vante pla  egronden en details opgenomen zijn evenals andere tekeningen welke relevant zijn voor het project. Deze 
tekeningen moeten ter verduidelijking van het rapport dienen en zijn apart bijgevoegd zodat het rapport en de teke-
ningen naast elkaar kunnen worden gelegd waardoor ze tegelijker  jd te raadplegen zijn.
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Hoofdstuk 1 Onderzoeksaanpak
1.1 Aanleiding
In Nederland neemt de winkelleegstand de laatste jaren problema  sche vormen aan. Leegstandspercentages van 
meer als 15% zijn in een aantal steden in Nederland geen uitzondering meer. De gemiddelde winkelleegstand in Ne-
derland bedroeg in 2012 13,6% waar een percentage van 6% normaal is voor een gezonde winkelmarkt. Er zijn steden 
in Nederland welke niet in de trend van s  jgende leegstand mee gaan en waar er nog steeds vraag is naar nieuw win-
keloppervlak. Deze steden zijn echter in zeldzaamheid in het land. Veel grote gemeenten zi  en ver boven het landelijke 
gemiddelde met uitschieters tot ver boven de 20%. Een dergelijk vorm van leegstand is in het begin van het millennium 
ook al eens voor gekomen, maar toen bleek het geen structurele leegstand te zijn en daalde het percentage al snel 
weer rich  ng een gezond niveau. Het ziet er naar uit dat de leegstand welke nu speelt wel structureel is en daarom ook 
problemen op gaat leveren.
Naast de structurele winkelleegstand leveren smalle en rela  ef diepe ruimten, waarin een deel van de winkels op 
dit moment geves  gd zijn, problemen op met betrekking tot het geven van een nieuwe invulling. Dergelijke panden 
vormen in Venlo (bijna 50%), maar ook in andere steden in Nederland (veelal tussen de 20 en 30% met uitschieters 
rich  ng 50%), een aanzienlijk deel van het totale aantal leegstaande panden.   

1.2 Probleemveld
Winkelleegstand en een mogelijke aanpak van dergelijke leegstand door het invullen van leegstaande ruimten met een 
nieuwe func  e en daardoor de kans op verhuur vergroten, is niet nieuw. Het samenvoegen van panden vooraf gegaan 
door stedelijk herverkavelen is dat min of meer wel. In Dordrecht wordt sinds kort een dergelijke aanpak opgezet ook 
om de winkelleegstand in een bepaald gebied aan te pakken. Buiten een zeer klein aantal andere prak  jkvoorbeelden 
is het stedelijk herverkavelen in Nederland vooral blijven hangen in de onderzoeksfase terwijl het in andere landen wel 
al een veel voorkomend instrument voor stedelijke herinrich  ng is.
Voor dit onderzoek naar winkelleegstand is het daarom van belang enig begrip te krijgen van de werking van stedelijke 
herverkaveling en hoe dit in combina  e met het samenvoegen en opnieuw invullen van bestaande panden kan zorgen 
voor een grotere kans op verhuur. Het volledig uitdiepen van stedelijk herverkavelen is niet het doel van het onderzoek 
omdat dit een zeer complex onderwerp is. Van belang is om uiteindelijk te beschrijven in welke mate het herverkavelen 
kan bijdragen aan een mogelijke aanpak van de winkelleegstand in smalle en rela  ef diepe panden. 
Het herverkavelen en samenvoegen alleen, zal de kans op verhuur niet vergroten. Het lee  aar maken van een ruimte 
en het mogelijk maken van verschillende func  es door fl exibiliteit en aanpasbaarheid van het inbouwsysteem spe-
len hierin ook een rol. Hierbij is het bepalen van de benodigde mate van fl exibiliteit en aanpasbaarheid van belang. 
Wanneer fl exibiliteit en aanpasbaarheid in een nieuwbouw project wordt toegepast, kan het gehele ontwerp hieraan 
ondergeschikt gemaakt worden. In bestaande panden moet er rekening gehouden worden met allerlei aspecten waar-
door het inpassen van fl exibiliteit en aanpasbaarheid een stuk las  ger wordt.

1.3 Relevantie
Het onderzoek naar winkelleegstand is prak  sch en maatschappelijk, maar ook wetenschappelijk relevant. 

 1.3.1 Prak  sche relevan  e
Het onderzoeken en benoemen van de problemen rondom winkelleegstand en smalle en rela  ef diepe panden is van 
belang voor het verbeteren van de huidige, maar vooral toekoms  ge situa  e in bepaalde gebieden in Nederland. Wan-
neer de leegstand niet aangepakt wordt, zal verloedering van gehele straten optreden en par  culiere eigenaren zien 
hun eigendommen a  akelen en in waarde dalen. Daarnaast zijn de smalle en diepe panden welke problemen opleve-
ren in veel gevallen monumentale gebouwen. Verloedering komt de bouwkundige en esthe  sch staat van een gebouw 
niet ten goede, waardoor monumenten verloren kunnen gaan. In dit onderzoek zal weliswaar alleen de begane grond 
behandeld worden, waardoor in feite geen sprake kan zijn van het behouden van een volledig pand. Het stedelijk her-
verkavelen biedt echter wel mogelijkheden om ook de verdiepingen boven de (voormalige) winkels te ontwikkelen. 

Omdat het over een specifi eke groep panden gaat, hee   het onderzoek over het algemeen niet de theore  sche lijn 
hee   gevolgd, maar wordt er direct ingespeeld op situa  es in de prak  jk. Dit is in eerste instan  e in Venlo gebeurt, 
maar omdat de betreff ende smalle en diepe panden in meer steden terug komen, kan de aanpak naar verwach  ng ook 
elders toegepast worden. Het onderzoek is daarom niet alleen prak  sch en maatschappelijk relevant voor Venlo, maar 
ook voor meerdere steden in Nederland





 1.3.2 Theore  sche relevan  e
Naast de prak  sche en maatschappelijke kant is er ook een relevant wetenschappelijk aspect; het deelonderzoek van 
stedelijk herverkavelen in combina  e met de aanpak van winkelleegstand (samenvoegen en invullen met een fl exibel 
en aanpasbaar inbouwsysteem). Naast het feit dat stedelijk herverkavelen in Nederland nog in de kinderschoenen 
staat, wordt het sinds het voorjaar van 2013 gebruikt in combina  e met de problema  ek rondom winkelleegstand. Bu-
reau Seinpost is in die periode in Dordrecht begonnen met het verkennen van de mogelijkheden op dit gebied. Verder 
zijn er onderzoeken geweest door onder meer de Technische Universiteit Del   naar het stedelijk herverkavelen, maar 
nooit in combina  e met de winkelleegstand. Het herindelen van gebieden op kavelniveau is al  jd als uitgangspunt 
genomen. Dit onderzoek levert hierdoor een bijdrage aan het verkennen van de mogelijkheden van stedelijk herver-
kavelen als interven  e instrument in gebieden waar winkelleegstand problema  sche vormen aan neemt. Het beperkt 
zich echter wel tot het verkennen omdat het onderzoek in z’n totaliteit een ander doel dient.

Naast het stedelijk herverkavelen is het onderzoek naar de benodigde en bruikbare mate van fl exibiliteit en aanpas-
baarheid in een bestaand pand een aspect wat relevant is voor het herbestemmen van andere bestaande panden. Het 
toepassen van fl exibiliteit en aanpasbaarheid in een bestaande gebouw is niet zo vanzelfsprekend als in een nieuw-
bouw project. De aanwezigheid van verschillende func  es en eigenaren speelt hierin een rol omdat een aantal aspec-
ten bouwkundig gedeeld worden (bijvoorbeeld de installa  es en de entree), maar er op een aantal vlakken ook een 
bepaalde mate van scheiding dient plaats te vinden (bijvoorbeeld thermische, akoes  sche en brandwerende scheiding 
tussen func  es). Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de bestaande construc  e, vloeren en gevels.  
Ondanks dat fl exibiliteit en aanpasbaarheid in mindere mate toegepast kan worden in bestaande panden vergeleken 
met nieuwbouw, kan het wel een posi  eve bijdrage leveren aan de duurzaamheid van een pand. Wanneer een pand 
langer in gebruik is, wordt nagenoeg automa  sch de levensduur van het pand verlengd en hoe   er geen nieuwbouw 
tot stand te komen.

1.4 Doelstelling
Er zijn een tweetal doelstellingen; één doelstelling in het onderzoek en één doelstelling van het onderzoek. 

 1.4.1 Doel in het onderzoek
Het doel in het onderzoek is de kans op verhuur van problema  sche winkelpanden te vergroten door het mogelijk 
maken van meerdere verschillende func  es om zo in de toekomst niet meer a  ankelijk te zijn van maar één markt (in 
dit geval de winkelmarkt). 

 1.4.2 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is de eigenaren van panden, welke al problemen opleveren of in de toekomst problemen 
gaan opleveren, bewust te maken van de problema  ek en ze een indruk te geven van hoe deze problema  ek aangepakt 
kan worden. Op deze manier is het mogelijk om verder te kijken dan de eigen panden. Iedereen is over het algemeen 
enthousiast over veranderingen welke goed zijn voor een gebied, totdat persoonlijke eigendommen ter sprake komen. 
Dit onderzoek moet daarom als prak  sch voorbeeld dienen voor toekoms  ge veranderingen in bepaalde gebieden 
van de Venlose binnenstad. De fi c  eve aanpak van een aantal panden kan daarna opnieuw als voorbeeld dienen voor 
winkeleigenaren in andere steden in Nederland. 

1.5 Onderzoeksvraag
Om het gesteld doel te bereiken zal een antwoord gegeven moeten worden op de volgende onderzoeksvraag:

Op welke manier kan, aan de hand van stedelijk herverkavelen en het samenvoegen van panden, een nieuwe en 
aanpasbare func  e (of meerdere func  es) gegeven worden aan leegstaande winkelpanden?

1.6 Onderzoeksaanpak
De aanpak van het onderzoek verschilt per fase. In eerste instan  e zal literatuuronderzoek in combina  e met een 
inventarisa  e van de prak  jksitua  e in Venlo een beeld geven van de problema  ek en de aanpak van de winkel-
leegstand. Vervolgens worden aan de hand van mogelijke toekomstscenario’s, met betrekking tot de invulling van 
de voormalige winkelruimten, concepten opgesteld waarvan er uiteindelijk één gedetailleerd zal worden uitgewerkt. 
De keuze voor het uiteindelijke concept komt tot stand aan de hand van het toetsen van de concepten aan de vooraf 
gestelde eisen. De gestelde eisen zijn een combina  e van wat er vanuit het literatuuronderzoek moet gebeuren om 
de winkelleegstand aan te pakken en het programma van eisen, wat opgesteld wordt voordat de concepten aan bod 
komen. Wanneer een concept aan de gestelde eisen voldoet, zal tot de technische uitwerking worden overgegaan. 
De leidraad in deze uitwerking zal liggen bij bestaande materialen, bouwdelen en innova  es welke (zo min mogelijk) 
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aangepast worden om te kunnen voldoen aan de specifi eke eisen welke gesteld zijn aan de voormalige winkelpanden. 
Uiteindelijk moeten de gekozen oplossingen geëvalueerd worden aan de hand van het doel en de gestelde eisen. Zo 
wordt uiteindelijk duidelijk in welke mate de winkelleegstand aangepakt kan worden met de onderzochte aspecten.

Literatuuronderzoek
Omdat de aanpak van winkelleegstand zoals deze in dit onderzoek wordt beschreven rela  ef nieuw is, zijn er nog geen 
modellen of werkwijzen beschikbaar. Weliswaar wordt sinds het voorjaar van 2013 een vergelijkbaar project opgestart 
in Dordrecht en worden in andere steden de mogelijkheden van stedelijk herverkavelen verkend, maar van daadwer-
kelijke realisa  e is nog geen sprake. Daarom moet voornamelijk uitgegaan worden van literatuur met betrekking tot 
stedelijk herverkavelen met als doel het herindelen van stedelijke gebieden. De problema  ek en aanpak zijn vergelijk-
baar met het doel dat bereikt moet worden voor het aanpakken van de winkelleegstand.
Over de andere onderwerpen is meer informa  e beschikbaar welke rechtstreeks ingepast kan worden in het onder-
zoek. De winkelleegstand is weliswaar een rela  ef recent fenomeen, maar wordt wel al jaren onderzocht en ook er-
kend als zijnde een probleem. Daarnaast is het samenvoegen van winkelpanden iets wat al decennia lang gebeurt en 
ook in Venlo veelvuldig voorkomt. Het fl exibel en aanpasbaar bouwen en de problema  ek rondom de verdiepingen 
boven winkels in binnensteden is eveneens bekend terrein voor een bouwkundig ingenieur.

Prak  jkonderzoek
Omdat de winkelleegstand bekeken wordt aan de hand van de situa  e in Venlo, is het van belang deze situa  e in kaart 
te brengen. Het gaat hier dan om het inventariseren van de leegstand, de loca  e van de leegstaande panden en de 
bouwkundige aspecten van deze panden. Daarnaast dient een beeld verkregen te worden van de vraag naar bepaalde 
func  es in Venlo en de omgeving van de stad om zo eventuele mogelijkheden voor het gebruik van de leegstaande 
panden in de toekomst goed te kunnen afwegen.

Scenario’s
De voorgestelde aanpak zal onderworpen worden aan een aantal scenario’s om zo een goed beeld te krijgen van 
eventuele problemen en gevolgen van de aanpak. Bij deze scenario’s moet getracht worden een goed beeld van de 
toekomst te krijgen, waardoor een begrip ontstaat van hoe de aanpak zich zal ontwikkelen. Het voorspellen van de 
toekomst is niet mogelijk, evenals het volledig uitsluiten van bepaalde aspecten of het verkrijgen van volledige zeker-
heid over hoe het geheel zich ontwikkelt. Het opstellen van scenario’s helpt echter wel bij het verduidelijken van de 
ontwerpopgaven en de eisen welke er aan het ontwerp gesteld moeten worden. Tevens zorgen scenario’s er voor dat 
er beargumenteerde beslissingen gemaakt kunnen worden.

Opstellen van eisen
Voordat aan het daadwerkelijke ontwerpen begonnen wordt, biedt het opstellen van een programma van eisen (in 
combina  e met de bevindingen uit de scenario’s) houvast in het maken van beslissingen en het doorhakken van kno-
pen. Zonder vooraf gestelde eisen is het onmogelijk een beargumenteerd ontwerp te realiseren, omdat een ontwerp 
niet getoetst en geëvalueerd kan worden. Het programma van eisen komt to stand aan de hand van bouwkundige wet-
ten en regelgevingen in combina  e met eisen welke uit het onderzoek voortkomen en wensen van betrokken par  jen. 
Hierbij is het een must dat er aan de eisen wordt voldaan, mits het echt niet anders kan. De wensen zijn niet verplicht 
om ingewilligd te worden.

Toetsen/beoordelen
De verschillende concepten, maar ook het uiteindelijke product of ontwerp zal worden getoetst of beoordeeld aan 
de hand van de eisen welke eerder zijn opgesteld. Wanneer deze toetsing niet plaatsvindt of plaats kan vinden, is 
het niet mogelijk waarde aan de concepten of producten toe te kennen. Ook is het niet mogelijk om te bepalen of 
de ontwerpen of producten een oplossing bieden voor het gestelde probleem. Na het toetsen of beoordelen is de 
kans aanwezig dat er één of meerdere stappen teruggezet moeten worden in het ontwerpproces. Uiteindelijk vindt 
een laatste beoordeling plaats om een beeld te krijgen van de waarde van het ontwerp of product voor het leegstand 
probleem en of het een reële bijdrage kan leveren aan het aanpakken van de leegstand. Het is goed mogelijk dat een 
ontwerp of product aan de eisen voldoet en daardoor een posi  eve beoordeling krijgt, maar dat het uiteindelijk toch 
geen geschikte aanpak is.

1.7 Globale opzet onderzoek
Op de volgende pagina is een schema  sche weergave van het onderzoek weergegeven, waarin de eerder besproken 
onderdelen van de aanpak zijn ingepast. In dit schema zijn ook de verschillende fasen van het onderzoek zichtbaar, 
welke voor de structuur van het onderzoek zorgen. Tevens zijn deze fasen terug te vinden in de opbouw van dit onder-





zoeksrapport (eerder beschreven in de inleiding en ook zichtbaar in de inhoudsopgave).
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Deel I:

Aanleiding en 
gevolgen winkel-
leegstand



Wanneer men door een willekeurige binnenstad loopt, 
wordt de aandacht over het algemeen getrokken door 
winkels. Winkels vormen één van de belangrijkste aspec-
ten van een a  rac  eve binnenstad en zijn vaak het hart 
van lee  are dorpen en wijken. De laatste jaren is er ech-
ter steeds meer leegstand onder de winkels ontstaan. De 
economische crisis (het belangrijkste), de opkomende in-
ternetmarkt en de vergrijzing zijn oorzaken van deze toe-
nemende leegstand. De toekomst ziet er niet rooskleurig 
uit en daarom rijst de vraag wat te doen met deze leeg-
staande winkelpanden? Is het wachten op betere  jden of 
zijn er andere oplossingen nodig om binnensteden leef-
baar te houden? Dit onderzoek behandelt het probleem 
van leegstand van winkelpanden, waarbij de stad Venlo 
als casestudy gebruikt wordt, om daarna een technische 
oplossing aan te dragen waarmee een eventuele bijdrage 
geleverd wordt aan de aanpak van winkelleegstand.

In het straatbeeld wordt snel duidelijk dat er leegstand 
is onder winkelpanden, simpelweg omdat er veel panden 
te huur of te koop staan en er geen levendigheid in de 
ruimte is. De vraag is of deze leegstand van winkelpan-
den een structureel probleem is, of dat er simpelweg een 
aantal probleemgebieden in het land zijn en er dus ook 
gebieden zijn waar leegstand niet aan de orde is. Om een 
goede indruk van het probleem te krijgen, worden aller-
eerst de cijfers van de leegstand bekeken. Daarna zullen 
de factoren besproken worden die van invloed zijn op de 
leegstandscijfers. 

2.1 Cijfers leegstand
Locatus is een onderzoeksinstan  e welke al jaren infor-
ma  e verzamelt over alle winkels en consumentgerich-
te, dienstverlenende bedrijven. Uit deze gegevens wordt 
jaarlijks een balans opgemaakt waarin onder andere 
het aantal verkooppunten, het aantal vierkante meter 
winkeloppervlak en de leegstand wordt weergegeven. Uit 
deze cijfers blijkt dat leegstand niet iets van de laatste ja-
ren is. Het wordt gezien als een terugkerend fenomeen. 
Aan het begin van het decennium was er ook een peri-
ode met meer leegstand. Dit percentage daalde echter 
weer net zo snel als dat het gestegen was (fi guur 2.1). 
Deze cijfers moeten wel genuanceerd worden vanwege 
het feit dat er ook zoiets bestaat als “fric  eleegstand”. 
Dit is de leegstand (+/- 5%) welke noodzakelijk is om de 
winkelmarkt naar behoren te laten func  oneren. Anders 
gezegd, wanneer er niet een bepaald percentage van de 
winkels leeg staat, zal er geen gezonde doorstroming zijn 
op de winkelmarkt. Er moeten al  jd panden leegstaan 
om de mogelijkheid tot verhuizen te garanderen.[Droog 
en Vlek,  2011]
Wanneer weer naar de cijfers van Locatus gekeken wordt, 
is duidelijk dat de leegstand in het begin van het decenni-
um rond de fric  eleegstand schommelt. Na deze periode 
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Fig. 2.1 -  Leegstandspercentage winkels in Nederland sinds 1999 (cijfers, 
                  Locatus)

Fig. 2.2 -  Werkelijk leegstandspercentage winkels sinds 2008 (eigen bere-
                  kening aan de hand van cijfers van Locatus)

Fig. 2.3 -  Aantal leegstaande verkooppunten (VKP) sinds 2008 (cijfers, 
                  Locatus)

Fig. 2.4 - Hoeveelheid leegstaande vierkante meters Winkel Vloer   
                Oppervlak (WVO) sinds 2008 (cijfers, Locatus)



neemt de leegstand af om in 2007 weer licht toe te ne-
men. Na 2009 s  jgt de leegstand zienderogen tot ruim bo-
ven de fric  eleegstand om in 2012 op 6,3% uit te komen. 
Dit percentage is berekend over het aantal verkooppun-
ten in de detailhandel waarbij ook de verkooppunten van 
dienstverlening en de horeca mee zijn genomen. De leeg-
stand behelst echter alleen de leegstand van detailhandel 
panden, simpelweg omdat er van de andere panden geen 
cijfers bekend zijn. [Slob, 2012] Wanneer de procentuele 
leegstand berekend wordt van het aantal verkooppunten, 
is het leegstandscijfer van winkels nog schrikbarender; 
13,6% in 2012 (fi guur 2.2).[Locatus]  Dit betekent dat de 
cijfers zoals deze op fi guur 2.1 zijn weergegeven, niet de 
gehele waarheid van de leegstandsproblemen weerge-
ven. Wanneer men de werkelijke leegstand van winkels 
bekijkt, zullen deze cijfers hoger uitvallen. De s  jgende 
leegstand is niet alleen in het percentage verkooppunten 
ten opzichte van het totaal aantal verkooppunten terug te 
zien, maar ook in het aantal leegstaande verkooppunten 
en de hoeveelheid leegstaande vierkante meters (fi guur 
2.3 en 2.4).
Wat in de cijfers over 2008 tot en met 2012 opvalt is dat 
het leegstandspercentage over het gehele land genomen 
in deze periode s  jgt, maar niet in elke provincie is deze 
s  jging even sterk (fi guur 2.5). Het verschil tussen Lim-
burg en Noord-Holland is in 2012 zelfs 13,3%. Er is dus 
meer aan de hand dan alleen de wereldwijde economi-
sche crisis welke eind 2007 begon en in november 2008 
in de Eurozone tot een recessie hee   geleid. Het blijkt dat 
een aantel trends elkaar versterken en tezamen een s  j-
gende leegstand van winkelpanden veroorzaken. 

2.2 Factoren welke tot leegstand leiden
De leegstandcijfers zoals deze in hoofdstuk 2.1 beschre-
ven zijn, komen niet zomaar uit de lucht vallen, daarvoor 
is de leegstand simpelweg te groot. Tevens is duidelijk 
geworden dat er grote verschillen tussen de verschillen-
de provincies aanwezig zijn (fi guur 2.5). Er zijn een aantal 
factoren welke voor deze grote, lokale verschillen zorgen. 
Deze factoren zullen in de volgende paragrafen beschre-
ven worden, te beginnen met de schaalvergro  ng van 
winkels.

 2.2.1 Schaalvergro  ng
Schaalvergro  ng van winkels is op twee manieren merk-
baar; een groter winkeloppervlak en het aantal fi liaalbe-
drijven. In de grafi ek op fi guur 2.6 is te zien dat de ge-
middelde winkel gegroeid is van ongeveer 215 m2 in 2001 
naar 266 m2 in 2011. De cijfers van Locatus laten echter 
een kleiner verschil zien, maar er is wel degelijk een s  j-
ging merkbaar. Het gevolg van deze s  jging van het win-
keloppervlak is dat kleine winkels steeds vaker uitvallen. 
Het is de verwach  ng dat deze trend ook na 2012 door-
zet.[Droogh et al, 2011]
De schaalvergro  ng hee   zoals gezegd niet alleen be-
trekking op het aantal vierkante meters per winkel, maar 
behelst ook het aandeel fi liaalbedrijven binnen het to-

tale aantal winkelpanden. Het aandeel fi liaalbedrijven is 
volgens Locatus sinds 2001 gestegen van 28% naar 35%, 
met als doel het vergroten van het marktaandeel (fi guur 
2.7). Het gevolg van deze s  jging is dat het aantal fi lialen 
vanzelfsprekend toeneemt, maar hierdoor het aantal zelf-
standige winkeliers (kleinere winkels) afneemt.[Droogh et 
al, 2011]

 2.2.2 Internet
Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw is internet aan een 
gigan  sche opmars bezig. Het gebruik van dit medium 
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Fig. 2.5 - Leegstandspercentages per provincie vanaf 2008 (cijfers, Locatus)

Fig. 2.6 - Weergave van het aantal vierkante meters per winkel 
                sinds 2001 [Droogh et al, 2004]

Fig. 2.7 - Ontwikkeling van het aantal fi liaalbedrijven en het aantal     
                zelfstandigen [Droogh et al, 2004]



verkooppunt en andere wat minder. 

 2.2.3 Omvang beroepsbevolking
Naast het feit dat kleine zelfstandige winkeliers steeds va-
ker stoppen vanwege de schaalvergro  ng, bestaat er ook 
een verband tussen de beroepsbevolking en leegstand. 
Zoals in de bevolkingspiramiden op fi guur 2.10 goed te 
zien is, zullen de komende 20 jaar rela  ef veel mensen 
met pensioen gaan (in ieder geval de lee  ijd bereiken 
waarop ze op dit moment pensioengerech  gd zijn). De 



Fig. 2.8 - Toename van besteding van consumenten op internet [Droogh et 
                 al, 2004]

voor het winkelend publiek kon dan ook niet uitblijven. 
Vanaf het begin van de eeuw is een duidelijke s  jging in 
het gebruik van internet voor het aankopen van produc-
ten waarneembaar. Waar in 2000 nog nauwelijks geld op 
internet werd besteed, is dit cijfer in 2010 tot 250 Euro 
gestegen (fi guur 2.8). Het marktaandeel is in deze perio-
de gestegen van 1% naar “slechts” 5% (fi guur 2.9), waar-
door de eff ecten op de totale winkelomzet nog beperkt 
zichtbaar zijn.[van Leeuwen en Schrameyer, 2011] De ver-
wach  ng is echter dat in de komende jaren het internet 
als verkoop medium pas echt op gang komt. De nieuwe 
genera  e consumenten is opgegroeid met het internet en 
zullen hier gebruik van gaan maken. Het aantal winkels in 
deze sectoren zal gaan dalen en zonder nieuwe invulling 
hee   dit leegstand als gevolg.
Tabel 1.1 is een weergave van het aandeel dat internet 
naar verwach  ng gaat innemen in de totale besteding per 
branche in 2020. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2010 
bijgevoegd. [Bal et al, 2010] 
Naast het verdwijnen van winkels door het internet-
gebruik, is er in een steeds grotere mate sprake van 
cross-channeling; winkeleigenaren bieden de ar  kelen 
niet alleen in de fysieke winkel aan, maar tevens op in-
ternet. Dit gebeurt om in te spelen op consumenten 
welke nog niet volledig vertrouwt zijn met het kopen 
van producten op internet. Ze zoeken bekendheid met 
de producten. Het zorgt ervoor dat internet geleidelijk 
een onderdeel wordt van de totale marke  ng van een 
winkel. Retailers kunnen wel te maken krijgen met een 
spreiding van de inkomsten tussen een fysieke winkel en 
een webshop waardoor de behoe  e aan winkeloppervlak 
kan dalen.[Retailtrend, 2011] Uiteindelijk zullen bepaalde 
branches veel hinder gaan ondervinden van internet als 

Fig. 2.9 - Marktaandeel van internet sinds 2002 [van Leeuwen en 
                 Schrameyer, 2011]

Tabel 2.1 - Aandeel internetbestedingen in 2010 en 2020 (verwacht) [Bal et 
                   al, 2010]

Fig. 2.10 - Bevolkingssamenstelling van het CBS in 2012 (ingekleurde grafi ek) 
                   en 2032 (rode lijn)



beroepsbevolking wordt kleiner en het aantal gepen-
sioneerden s  jgt. Dit geldt ook voor de zelfstandige 
winkeliers. Circa 40% is ouder dan 50 jaar en 16% zelfs 
ouder dan 60 jaar. Dit hoe   echter nog geen probleem op 
te leveren, ware het niet dat er steeds minder opvolgers 
zijn voor de met pensioen gaande zelfstandige winkeliers.
[Droogh et al, 2011] Winkels zullen hierdoor sluiten om-
dat ze niet overgenomen worden. Het gevolg is vanzelf-
sprekend leegstand van winkels.

 2.2.4 Bevolkingsgroei en samenstelling
Op dit moment leven er volgens het CBS ongeveer 16,7 
miljoen mensen in Nederland.  Aan het begin van de eeuw 
lag dit cijfer rond de 16,0 miljoen. Dit betekent een s  jging 
van 4%. Deze s  jging zal naar verwach  ng in de toekomst 
doorze  en met als gevolg dat er na 2020 ongeveer 17,3 
miljoen mensen in Nederland leven. Mensen hebben be-
hoe  e aan producten en daarom zal het aantal winkels en 
verkooppunten mee moeten s  jgen met het bevolkings-
cijfer. De s  jging van de bevolking is echter niet gelijkma  g 
verdeeld over het gehele land. Daar waar Flevoland de ko-
mende jaren met 16 tot 32% zal groeien, doet zich in Oost-
Groningen een krimp voor van op sommige plaatsen 20 
tot 39% (fi guur 2.11).[CBS, 2012] Er kunnen dus grote re-
gionale verschillen voorkomen binnen Nederland en dit 

zal tevens gevolgen hebben voor het aantal winkels. Op 
de ene plaats zal er behoe  e zijn aan extra winkelruimte, 
in tegenstelling tot andere plaatsen waar de bevolkings-
krimp juist tot meer leegstand zal leiden.
Een andere ontwikkeling op het gebied van de Neder-
landse bevolking is de lee  ijdssamenstelling. Het aantal 
65-plussers gaat de komende 10 jaar toenemen en het 
aantal mensen met een lee  ijd lager dan 65 jaar zal juist 
dalen (zie fi guur 2.10).[CBS, 2012] Met in het achterhoofd 
het feit dat oudere groepen minder besteden in winkels 
dan mensen welke nog in de opbouwfase van hun leven 
zi  en (het kopen van kleding, meubels, sporten enz.), 
mag het duidelijk zijn dat deze demografi sche verande-
ring een nega  eve invloed hee   op het aantal winkels. 
Daarbij komt nog dat de ontgroening en vergrijzing in de 
krimpregio’s sterker is dan in de regio’s waar de bevolking 
toeneemt.[CBS, 2012] De krimpregio’s zullen dus extra 
hard getroff en worden, waardoor de leegstand toeneemt.

 2.2.5 Concentreren winkelfunc  es
Om het hoofdwinkelgebied in Venlo aantrekkelijker te 
maken, hee   de gemeente het ini  a  ef genomen om 
winkelfunc  es meer te gaan concentreren. Daarnaast 
hee   de bouw van de Maasboulevard ervoor gezorgd 
dat er een verschuiving hee   plaats gevonden van het 
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Fig. 2.11 - krimp- en groeiregio’s binnen Nederland [Droogh et al, 2011]





hoofdwinkelgebied. Waar het winkelend publiek voor-
heen vooral gebruik maakte van het gebied ten zuidoos-
ten van de hoofdwinkelstraat (Vleesstraat en Lomstraat), 
is dit na voltooiing van de Maasboulevard verschoven 
naar het gebied ten noordwesten van de hoofdwinkel-
straat (oranje op fi guur 2.12). Het blijkt dat mensen, door 
toevoeging van horeca en recrea  e op de Maasboule-
vard, langer in dit gebied blijven waardoor de rest van het 
centrum niet of minder wordt aan gedaan. De verklaring 
hiervoor komt terug in een onderzoek uitgevoerd door 
Locatus. De consument hee   over het algemeen een plan 
in het hoofd met betrekking tot welke winkels hij of zij 
wil bezoeken. Het doel is om dit plan in een zo kort mo-
gelijke  jd en voor zo min mogelijk geld uit te voeren. Als 
winkels dus dicht bij elkaar geves  gd zijn, hee   dit voor-
delen voor de winkeleigenaren. Een winkel die verder 
weg ligt hee   veel minder kans om door de consument 

Fig. 2.12 - Verplaatsing hoofdwinkelgebied na bouw 
                   Maasboulevard

Fig. 2.14 - Winkels worden van de overige loca  es verplaatst naar 
                   het hoofdwinkelgebied, samen met eventuele nieuwe 
                   winkels welke nog niet in de stad geves  gd waren

Fig. 2.13 - Beginsitua  e met leegstand in zowel het hoofdwinkel-
                   gebied als de gebieden er omheen

Fig. 2.15 - Uiteindelijke situa  e waarbij het hoofdwinkelgebied 
                   volledig gevuld is, maar de leegstand in de gebieden er 
                   omheen is toegenomen

bezocht te worden in hetzelfde uitstapje. Daarnaast blijkt 
dat winkels met vergelijkbare producten er voordeel uit 
halen om dicht bij elkaar in de buurt te zi  en. Ze heb-
ben dezelfde specialisa  e en kunnen hierdoor direct met 
elkaar concurreren om zowel klanten als werknemers. 
Vaak blijkt dat als de ene winkel weg gaat, de ander
minder reden hee   om er te blijven zi  en en over het al-
gemeen dus ook weg gaat.[van Hal, 2012] Dit hee   ervoor 
gezorgd dat de gemeente Venlo winkelfunc  es meer wil 
gaan concentreren in het hoofdwinkelgebied waardoor 
de winkels door het grootste gedeelte van het winkelend 
publiek worden bezocht, aldus Marianne Dankers-War-
merdam, stadsmanager in Venlo. Het gevolg is wel dat 
winkels op andere loca  es leeg komen te staan, mits er 
nieuwe winkel eigenaren naar Venlo komen (iets waar de 
gemeente Venlo nu de focus op legt). De totale leegstand 
zal hierdoor in eerste instan  e niet veranderen omdat 
de winkels simpelweg verplaatst worden. De totale leeg-
stand in bepaalde gebieden gaat wel toenemen (B-loca-
 es) respec  evelijk afnemen (A-loca  es) (fi guur 2.13 tot 
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en met 2.15). Door de toename van de leegstand in een 
bepaald gebied kan een ke   ngreac  e in gang worden ge-
zet, waardoor een gebied in een vicieuze cirkel van leeg-
stand en verloedering terecht komt.
De bovengenoemde ontwikkeling is in Venlo gecon-
stateerd, maar het is goed mogelijk dat dit ook van 
toepassing is op andere steden waar een bestaand win-
kelgebied wordt uitgebreid met nieuw winkel vloeropper-
vlak en horeca gelegenheden. 

 2.2.6 Winkelgedrag
Het blijkt dat de consument een specifi ek gedrag ver-
toont wanneer een bepaalde aankoop gedaan dient 
te worden. Hij of zij zal steeds weer een winkel of win-
kelgebied uitzoeken a  ankelijk van de gewenste aan-
koop. Vier typen bezoekersmo  even zijn hierbij te 
onderscheiden; recrea  ef winkelen, boodschappen 
doen, vergelijkend winkelen en doelgerichte aankopen. 
[Droogh et al, 2011] Niet elke winkel of winkelgebied 
bezit de eigenschappen om aan alle vier de typen te 
voldoen. Ze zijn vaak sterk in één en soms twee bezoe-
kersmo  even. Sfeer, uitgebreide keuze, snelheid en effi  -
ciën  e zijn kernwoorden bij deze bezoekersmo  even. 
Wanneer de mo  even vertaald worden naar winkels of 
winkelgebieden, wordt duidelijk dat binnensteden en 
andere grote centra sterk zijn in het zogenaamde re-
crea  ef winkelen en vergelijkend winkelen. Dorps-, buurt- 
en wijkcentra zijn in trek op het gebied van boodschappen 
doen en veel doelgerichte, niet-keuzegevoelige aanko-
pen. Dan zijn er nog de woonboulevards en outletcentra 
aan de rand van de stad, welke over het algemeen een 
groot winkeloppervlak hebben. Deze richten zich net als 
de winkelgebieden in de centra op vergelijkend winkelen, 
maar soms ook op recrea  eve bezoekers. Andere winkel-
loca  es met een groot winkeloppervlak aan de rand van 
een stad, kunnen samen met de woonboulevards en out-
letcentra onderverdeeld worden in zogenaamde Perifere 
Detailhandel Ves  gingen (PDV) en Grootschalige Detail-
handel Ves  gingen (GDV). [Droogh et al, 2011] Hier gaat 
het vooral om volumineuze ar  kelen als woninginrich  ng, 
bouwmarkten en auto’s en winkels met een winkel vloer-
oppervlak groter dan 1000 tot 1500 m2 welke elektronica, 
sportar  kelen en speelgoed verkopen. Deze PDV en GDV 
loca  es zijn vooral gericht op doelgerichte aankopen en 
vergelijkend winkelen.
De bovengenoemde grootschalige winkelloca  es onder-
vinden ook hinder van het leegstandprobleem en de cri-
sis. Deze loca  es hebben echter wel een voordeel omdat 
er  ar  kelen verkocht worden welke nergens anders ver-
kocht kunnen worden dan op de PDV en GDV loca  es. Een 
voorbeeld hiervan is een auto. Mensen kopen een derge-
lijk product niet via internet, ze willen de auto eerst zien 
voordat ze tot aankoop over gaan.
Dan is er natuurlijk ook nog het internet, welke een virtu-
eel winkelgebied is met geheel eigen kwaliteiten en voor-
delen ten opzichte van fysieke winkels; onbeperkt aan-
bod, gemakkelijk vergelijken, het gemak van aankopen 

doen (met een kop koffi  e achter de computer), effi  ciënt, 
goedkoop doordat de laagste prijs gemakkelijk vergeleken 
en gevonden kan worden en het product wordt thuis af-
geleverd. Vergeleken met de hierboven genoemde win-
kels en winkelgebieden, is het internet vooral sterk in het 
vergelijkend winkelen en doelgerichte aankopen doen. Dit 
zorgt ervoor dat vooral winkels en winkelgebieden welke 
zich richten op effi  ciën  e, gemak en prijs erg kwetsbaar 
zijn voor de ontwikkelingen van winkelen op het internet.
[Droogh et al, 2011]
Met andere woorden, het recrea  eve winkelen (beleving) 
en de dagelijkse boodschappen houden vooralsnog een 
voorsprong. Nie  emin hebben winkels welke inspelen op 
dergelijke mo  even ook steeds meer last van het inter-
net. Winkelgebieden welke meer bieden dan alleen het 
winkelen (bijvoorbeeld monumenten en bezienswaardig-
heden) hebben weinig last van de leegstand. Deze gebie-
den zijn immers niet alleen a  ankelijk van het winkelend 
publiek. Ook mensen met andere mo  even (bijvoorbeeld 
toeristen) komen langs de winkels. Winkelgebieden welke 
deze kwaliteit niet bezi  en, lopen gevaar.

2.3 Toekomst
Het is inmiddels duidelijk geworden dat de leegstand van 
winkels serieuze vormen aan begint te nemen en wat de 
oorzaken van deze leegstand zijn. Het is nu van belang te 
kijken naar de toekomst; wat voor invloed hebben de eer-
der genoemde oorzaken op de leegstand in de komende 
jaren? Om deze vraag te beantwoorden zal eerst bepaald 
moeten worden hoe de huidige situa  e de toekoms  ge 
winkelmarkt beïnvloedt en daarna komt de verwach  ng 
voor de toekomst aan bod. Tot slot wordt dit hoofdstuk 
afgesloten met de gevolgen van leegstaande winkels op 
de omgeving en verschillende belanghebbenden.

 2.3.1 Vertaling naar nieuwe winkelmarkt
De gevolgen van de veranderende winkelmarkt zijn naar 
verwach  ng erg groot. De in hoofdstuk 2.2 beschreven de-
mografi sche ontwikkelingen en de groei van het internet 
zullen als gevolg hebben dat er in steeds mindere mate 
behoe  e is aan fysieke winkels. De winkels met een groot 
winkeloppervlak en/of veel fi lialen en ves  gingen zullen 
de kleinere winkels verdringen, waardoor veel winkel-
ruimte vrijkomt en niet meer wordt ingevuld. De winkels 
met een groot winkeloppervlak liggen veelal in de perife-
rie, waardoor de leegstand in de binnensteden ontstaat, 
terwijl de kleinere winkels juist in het centrum liggen.
[Droogh et al, 2011] Deze winkels blijken extra vatbaar 
voor leegstand door voornamelijk de demografi sche ont-
wikkelingen en de schaalvergro  ng (zie paragraaf 2.2.1 en 
2.2.3).
Hieruit kan niet geconcludeerd worden dat de fysieke 
winkel geen toekomst hee  . Doordat er binnen Neder-
land erg grote verschillen waarneembaar zijn op het ge-
bied van vraag en aanbod, type winkelgebied en leeg-
stand, zal de vraag naar het aantal winkels op bepaalde 
plaatsen nog groeien (voornamelijk middelgrote gemeen-





ten in de Randstad).[Droogh en Vlek, 2011] De problemen 
ontstaan in die regio’s waar dit niet het geval is (bijvoor-
beeld Limburg). In de toekomst zal nie  emin in verreweg 
de meeste gemeenten de leegstand toenemen, met op 
sommige plaatsen schrikbarende cijfers. 
Het internet zorgt ervoor (oriënteren en kopen van keu-
zegevoelige ar  kelen) dat ‘beleving’ steeds belangrijker 
wordt. Centra met een verrassend en onderscheidend 
aanbod, een pre   ge en bijzondere ambiance en een 
groot verzorgingsgebied hebben daarom de mogelijkheid 
om nog te groeien. De keerzijde is dat kleinere en niet 
onderscheidende centra kwetsbaar zijn, mits deze een 
compact en compleet winkelaanbod hebben. Schaalver-
gro  ng, beperkt draagvlak en met pensioen gaande on-
dernemers zorgen er voor dat de leegstand in deze klei-
nere dorps- en wijkcentra ook verder toeneemt.[Droogh 
et al, 2011] Feit blij   dat sinds 2008 de leegstand in het 
gehele land gestegen is, maar dat nooit met zekerheid 
gezegd kan worden hoe de toekomst zal verlopen. Ver-
wach  ngen kunnen wel gemaakt worden en deze wijzen 
uit dat de situa  e niet zal verbeteren gezien de s  jgende 
lijnen op fi guur 2.5 en de oorzaken zoals deze eerder in 
het hoofdstuk beschreven zijn.
Om inzicht te krijgen op de groei- en krimp regio’s hee   
DTNP (Droogh Trommelen en Partners) een zogenaamde 
“Leegstandsbarometer” ontwikkeld (te vinden op www.
dtnp.nl/leegstandsbarometer), waarin de (verwachte) 
bevolkingsgroei wordt afgezet tegen de bestaande leeg-
stand (fi guur 2.16). Hierin zijn de gemeenten zichtbaar 
welke in de toekomst nog kunnen groeien op het gebied 
van het aantal winkels (groene punten), maar ook de ge-
meente waar de leegstand zal toenemen (rode punten). 
Daarnaast worden gemeenten weergegeven welke wel-
iswaar een bevolkingskrimp ondervinden, maar waar de 
leegstand nog laag is of gemeenten waar de bevolking 
groeit maar waar wel veel leegstand is (gele punten). Dit 
gee   goed weer dat de leegstand absoluut niet alleen af-
hangt van de bevolkingsgroei. De Nederlandse vlag gee   
het gemiddelde over het hele land genomen weer. Tevens 
kan de situa  e van dit jaar vergeleken worden met 2011 
en wordt ook de fric  eleegstand aangegeven. Het mag 
duidelijk zijn dat de situa  e voor de meeste steden niet 
posi  ef is gezien het geringe aantal groene s  pjes in ver-
gelijking tot de rode en de gele.

 2.3.2 Gevolgen leegstand
Nederland staat in de top 3 van Europa op het gebied 
van aantal vierkante meters winkel per hoofd van de 
bevolking. Er is dus een gigan  sche winkelvoorraad in 
dit land. Daarbij komt nog dat de winkelstructuur zeer 
fi jnmazig is, waardoor de consument veel keuzemoge-
lijkheden hee  . Hij of zij bezoekt die gebieden die hem/
haar het meest aanspreken. Vanwege de recessie wordt 
daarom een deel van de bovengenoemde winkelvoor-
raad steeds minder bezocht.[Retailtrend, 2011] Dit is 
niet bij alle winkels het geval. De verwach  ng is dat de 
druk op de A1 loca  es groot blij   (ondanks dat de leeg-

Fig. 2.16 - De Leegstandsbarometer via www.dtnp.nl/leegstandsbarometer

stand sinds 2008 ook op deze loca  es gestegen is), mits 
deze voldoen aan de voorwaarden zoals deze eerder be-
schreven zijn; verrassend en onderscheidend aanbod, 
een pre   ge en bijzondere ambiance en een groot ver-
zorgingsgebied. [Dallinga et al, 2012] Guus Wiegerinck, 
makelaar bij Zuiveste Horecamakelaars in Venlo onder-
streept deze bevindingen. Schaalvergro  ng en het ves-
 gen van vooral fi lialen is hier de oorzaak van. De druk 

op de straten rondom het centrum, de zogenaamde 
B-loca  es, zal afnemen. In de grotere historische en at-
trac  eve stadscentra zijn echter onder bepaalde voor-
waarden nog kansen te creëren voor zogenaamde 
‘snuff el’- of ‘dwaalmilieus’ (speciaalzaken met een sterk 
recrea  ef karakter), maar dit is lang niet in alle centra het 
geval. Wel hebben nieuwe concepten kans van slagen. 
[Dallinga et al, 2012]
In de aanloopstraten aan de rand van de centra (C-loca-
 es) zal de vraag naar winkelruimte nog verder terug-

lopen. Diverse oorzaken waaronder de PDV-loca  es en 

Fig. 2.17 - Leegstandspercentages per gebied [Dallinga et al, 2012]
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het internet liggen hieraan ten grondslag.[Dallinga et al, 
2012] Figuur 2.17 is een weergave van de leegstandsper-
centages per gebied in het derde kwartaal van 2012. Dit is 
een goede weerspiegeling van de situa  e op de verschil-
lende loca  es.
Een beperkt aantal A-loca  es zal dus gevrijwaard
blijven van leegstand, maar er zijn stadscentra waar ook 
in deze gebieden in toenemende mate winkelpanden leeg 
komen te staan. Op B- en C-loca  es zal zoals gezegd vrij-
wel overal de leegstand toenemen. Dit wordt tevens dui-
delijk uit een aantal cijfers welke volgen uit de leegstands-
barometer; in 2011 en 2012 zijn het aantal gemeenten 
dat te maken krijgt met structurele leegstand toegeno-
men met 25%. Waar in het begin van 2011 nog 109 ge-
meenten te maken hadden met een leegstand groter dan 
de fric  eleegstand in combina  e met een krimp van de 
bevolking, is dit in 2012 toegenomen tot 136. Tevens is 
het aantal gemeenten met minder leegstand in combina-
 e met bevolkingsgroei (guns  ge toekomstverwach  ng) 

met 25% afgenomen.
De trend van toenemende leegstand en de dalende 
vraag naar winkelruimten is weergegeven in de tabellen 
1.2 en 1.3. Uit tabel 1.2 blijkt dat in bijna de hel   van de 
gemeenten de vraag naar winkelruimte tot 2020 zal da-
len. In maar één gemeente (Almere) vertoont de vraag 
een aanzienlijke s  jging. De dalende vraag wordt ver-
sterkt door de cijfers in tabel 1.3, waarin het verwachte 
leegstandspercentage van dezelfde gemeenten in 2020 
is weergegeven. Bijna driekwart van de gemeenten ver-
toont een leegstand van 10% of meer, waarbij er een 
ach  al gemeenten zelfs een leegstand van 20% of meer 
hebben (een nega  ef percentage betekent een toename 
van het aantal winkels). Schiedam spant de kroon met 
een verwachte leegstand van 35%.[Bal et al, 2010]
Het mag duidelijk zijn dat in een groot deel van het 
land de leegstand problema  sche vormen aanneemt of 
aan gaat nemen. De problemen doen zich vooral lokaal 
en op specifi eke loca  es voor. Feit is dat de eerder ge-
noemde demografi sche ontwikkelingen en het toene-
mende gebruik van internet niet van  jdelijke aard zijn. 
Een interessante vraag is op dit moment; wat zijn de ge-
volgen van de winkelleegstand en blijven deze gevolgen 
beperkt tot fi nanciële gevolgen voor de eigenaar van het 
pand of zijn er meerder par  jen welke gedupeerd wor-
den?
Wanneer een winkel leeg komt te staan, vormt dit als 
het ware een gat in de winkelstraat, een verstoring in het
stedelijk proces. Bij beperkte leegstand is dit geen
probleem. Er is al  jd enige leegstand nodig voor een ge-
zond winkelaanbod (fric  eleegstand). Wanneer meerde-
re winkelpanden langdurig leeg staan en de fric  eleeg-
stand overschreden wordt, gaat het de kwaliteit van de 
winkelervaring beïnvloeden. De pre   ge en bijzondere 
ambiance zoals deze als voorwaarde beschreven is voor 
druk op winkelloca  es, verdwijnt volledig. Indien de leeg-
stand doorzet, komt een gebied in een vicieuze cirkel van 
leegstand en verloedering terecht. De huurprijzen (en 

Tabel 2.2 - De verwachte vraag naar winkelruimte tot 2020 [Bal et al, 2010]

Tabel 2.3 - De verwachte leegstandspercentages in 2020 [Bal et al, 2010]

daarmee ook de waarde van het pand) zullen uiteinde-
lijk dalen en het winkelaanbod verandert met als gevolg 
dat de ruimtelijke kwaliteit van het winkelgebied om-
laag gaat. Nog meer winkeleigenaren zullen wegtrekken, 
er wordt niet meer geïnvesteerd en de winkelgebieden 
worden magneten voor problemen.[Droogh et al, 2012]
Het is dus absoluut niet alleen het probleem van eige-
naren die fi nanciële problemen ondervinden als gevolg 
van dalende huurprijzen, gebrek aan huurders of daling 
van de waarde van het pand. Er ontstaan tevens sociale 
problemen waardoor een heel gebied uiteindelijk in een 
nega  eve vicieuze cirkel van verloedering en criminaliteit 
terecht kan komen. Daarom is het van belang de leeg-
stand van winkels aan te pakken.





Hoofdstuk 3  Aanpak winkelleegstand
Een gesprek met de gemeente Venlo en de stadsmana-
ger, Marianne Dankers-Warmerdam wijst uit dat bepaal-
de winkels bewust leeg blijven staan ten behoeve van 
gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld Q4 in Venlo). Tevens 
laten de eigenaren (banken, vastgoedbedrijven, pensi-
oenfondsen, e.d.) een leegstaand pand liever een  jdje 
leeg staan dan dat de huurprijzen verlaagd worden om 
par  jen te verleiden een huurovereenkomst aan te gaan.  
De huurprijs en de totale waarde van een pand hangen 
namelijk nauw samen.
In Venlo is de waarde van een winkelpand ongeveer gelijk aan 
11 tot 13 keer de jaarlijkse huurprijs (dit varieert in andere 
steden). Wanneer deze huurprijs verlaagd wordt, zal ook 
de waarde van het pand dalen. Dit is een ontwikkeling 
welke de eigenaren willen voorkomen. In overleg met een 
eigenaar is het echter mogelijk om gebruik te maken van 
de ruimte tegen vergoeding van de onkosten (gas, water 
en licht), maar de eigenaar zal niet investeren in het aan-
passen van de ruimte. Er wordt dan ook geen huurcon-
tract opgesteld. Wanneer de winkels langer leeg blijven 
staan is het uiteindelijk onvermijdelijk dat de huurprijzen 
gaan dalen. Aangezien de verwach  ng is dat de leegstand 
in Venlo de komende 10 jaar toe zal nemen, is dit een ont-
wikkeling welke hier bijna zeker zal plaatsvinden en wel-
licht op dit moment al plaats vindt in een aantal gevallen.

3.1 Herbestemmen
Wanneer er geen winkel meer in een pand geves  gd 
wordt, ligt het voor de hand om het pand een andere 
bestemming te geven. Sloop en nieuwbouw zijn immers 
duur en het is absoluut geen duurzame oplossing verge-
leken met herbestemmen. Extra gebruik van materialen 
en eventuele onnodige nieuwbouw in groene gebieden in 
of aan de rand van de stad zijn voorbeelden van gevolgen 
welke kleven aan sloop.[De Argumentenfabriek, 2011] Te-
vens is het beter voor het gebouw wanneer er een nieuwe 
func  e in gerealiseerd wordt. Het gaat verval en verloe-
dering tegen en de eigenaar bespaart kosten (onderhoud 
en vergoeding voor gas, water en licht) en kan zelfs weer 
winst maken aan de hand van huurovereenkomsten. Dit 
wordt beves  gd door Paul Schreinemachers, makelaar 
in Venlo; “Bij langdurige en structurele leegstand is het 
verstandig genoegen te nemen met lagere huurinkom-
sten en te an  ciperen op de markt. Je kunt namelijk beter 
genoegen nemen met een lagere huurprijs dan met een 
periode van leegstand. Leegstand maak je in de toekomst 
met een hogere huurprijs vaak niet meer goed”.
Wanneer er herbestemd gaat worden, is het van belang 
de kwaliteit van het gebouw in het oog te houden. Deze 
kwaliteit kan dusdanig laag zijn dat het zoveel moeite, 
energie en materialen kost om het te verbeteren dat sloop 
en nieuwbouw wellicht een fi nancieel en milieutechnisch 
gezien betere oplossing is.[De Argumentenfabriek, 2011]

3.2 Tijdelijk gebruik
Zoals in het onderzoek tot nu toe duidelijk is geworden, is 
het niet houdbaar om de winkelfunc  e in een groot aan-
tal panden in de nabije toekomst te behouden. Hoe het er 
over 10 tot 15 jaar uitziet weet men niet. Het is goed mo-
gelijk dat de situa  e dan compleet veranderd is en dat de 
druk op de winkelmarkt inmiddels weer is toegenomen. 
In de tussen  jd wil men het pand echter niet leeg laten 
staan. Daarom zal er  jdelijk een nieuwe func  e gezocht 
worden.
Tijdelijk gebruik verwijst naar de juridische posi  e van 
een gebruiker. Eigenaren van een pand willen een leeg-
staande ruimte  jdelijk in gebruik geven, mits de ruimte 
leeg beschikbaar komt en zonder hoge kosten weer ge-
bruikt kan worden voor een defi ni  eve func  e. Het gaat 
hierbij vaak om een huurcontract of bruikleen overeen-
komst welke maar een bepaalde  jd geldig is, in tegen-
stelling tot periodes van 5 tot 10 jaar die bij winkels nor-
maal zijn. Een aantal rechten uit het Burgerlijk Wetboek 
en de huurrechten zijn in dit geval niet van toepassing. 
Het is wel mogelijk om in bepaalde gevallen huursubsidie 
aan te vragen wanneer het gaat om een woonfunc  e (zie 
www.kennisbankherbestemming.nu).
Daarnaast kan volgens de informa  e op de bovenstaan-
de site  jdelijk gebruik een alterna  eve manier van ont-
wikkelen zijn. Een manier waarbij een nieuw concept, 
gebruikersgroep of markt wordt ontwikkeld anders dan 
de oorspronkelijke winkelfunc  e. Een voorbeeld hiervan 
is Hotel Transvaal in Den Haag, waar een verloederde 
woonwijk omgetoverd werd tot een nieuw hotel concept. 
Waar vroeger de krakers ervoor zorgden dat een pand in 
‘gebruik’ bleef en van sloop werd gered, moet  jdelijk ge-
bruik dat in deze  jd doen.
Het  jdelijk gebruik zoals dat nu ingevuld wordt, behelst 
bijvoorbeeld geen hoogwaardig appartement, maar een 
woon- en/of werkruimte welke in orde is om in te wonen 
en te werken. Niet meer niet minder. De reden is simpel; 
geld. Een eigenaar gaat geen kapitaal investeren om een 
ruimte  jdelijk aan te passen naar de wensen van een 
andere gebruiker dan een winkeleigenaar, om na een be-
paalde  jd de ruimte opnieuw aan te moeten pakken.[De 
Argumentenfabriek, 2011]
Wanneer over 5 of 10 jaar blijkt dat de druk op de winkel-
markt weer toeneemt, wil de eigenaar het pand opnieuw 
als winkel gaan verhuren. Tijdelijk gebruik kan echter ook 
kansen bieden voor een gevarieerde stedelijke omgeving 
en eventuele toekoms  ge ontwikkelingen van een gebied. 
Ook kan het een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke 
woon- en werkomgeving. Het is zelfs mogelijk dat een ge-
bouw ingezet wordt als  jdelijk instrument om ‘kwar  er 
te maken’. “De toekomst kan niet gemaakt worden, maar 
moet ontstaan” is het idee van ini  a  efnemers voor deze 
manier van  jdelijk gebruik.[Zie www.kennisbankherbe-
stemming.nu] Het idee is om een mix van mensen, func  es 
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en evenementen bij elkaar te brengen welke een bepaalde 
loca  e op de kaart moeten ze  en. Zo wordt een imago of 
iden  teit opgebouwd welke grotere groepen gebruikers
aan moet trekken. De bedoeling is niet meer het gebouw 
 jdelijk te gebruiken, maar van de leegstand gebruik te 

maken om bepaalde mensen en organisa  es in een gebied 
vast te houden. Deze gebruikers zijn van dien aard dat ze 
vaak niet jarenlang op dezelfde plaats blijven zi  en.[De Ar-
gumentenfabriek, 2011] Het idee van  jdelijke gebruikers 
blij   dus bestaan, echter blij   de func  e gedurende een 
langere periode gelijk.
In Venlo wordt  jdelijk gebruik toegepast op alle winkello-
ca  es, waarbij het in de meeste gevallen gaat om de B- en 
C-loca  es in de stad. Dit zijn de straten rondom het cen-
trum waar niet vastgehouden wordt aan het bestemmings-
plan (detailhandel en/of horeca). Aan de hand van het 
 jdelijk gebruik wil de gemeente Venlo tevens levendig-

heid terug brengen in de stad. Wanneer bijvoorbeeld een 
kantoorfunc  e op deze loca  es wordt ondergebracht, 
zullen de werknemers eerder in de stad gaan lunchen en 
na het werk het centrum bezoeken dan wanneer deze 
kantoorfunc  es zich aan de rand van de stad bevinden. 
Het idee gaat dus verder dan alleen het bestrijden van 
leegstand. 
Zoals eerder al is aangegeven werkt nog niet iedereen 
mee aan het  jdelijk gebruik van leegstaande winkelruim-
ten. Volgens Hanneke Laarakker van de gemeente Venlo 
gee   een aantal eigenaren gee   op dit moment de voor-
keur aan leegstand om zo de waarde van het pand hoog 
te houden. Guus Wiegerinck van Zuidveste Horecamake-
laars verwacht echter dat men deze visie in de komende 
jaren moet opgeven vanwege de groeiende structurele 
leegstand. Hierdoor kan  jdelijk gebruik een belangrijke 
bestemming voor een voormalige winkelruimte gaan vor-
men.

3.3 Belanghebbenden  jdelijk gebruik
Wanneer het  jdelijk gebruik beter bekeken wordt, blij-
ken er een aantal belanghebbenden te zijn. Niet iedereen 
hee   gelijke belangen, waardoor een eventuele aanpak 
niet al  jd op brede steun hoe   te rekenen. 
Allereerst zijn er natuurlijk de eigenaren van een pand. 
Wanneer een pand leegstaat zijn er geen inkomsten, al-
leen maar onkosten. Denk hierbij aan beheerskosten zo-
als energieverbruik, belas  ngen, onderhoud en eventu-
eel kosten verbonden aan vandalisme of vervuiling. Het 
onderzoek hee   al uitgewezen dat het in sommige geval-
len voordelig kan zijn een pand een  jdje leeg te laten 
staan om zo de waarde van een pand te behouden. Een 
 jdelijk gebrek aan inkomsten hoe   dus niet al  jd fi nan-

cieel de meest nega  eve keuze te zijn. Daarnaast hee   
het onderzoek echter ook aangetoond dat een langdurige 
winkelfunc  e op termijn niet voor de hand ligt, waardoor 
de kans op een huurder in dit segment van de markt klein 
is. Het is daarom beter het pand  jdelijk te verhuren en 
zo de  jd uit te zi  en tot de druk op de winkelmarkt weer 
toeneemt. Niet iedereen is op dit moment al overtuigd 

van dit gegeven en probeert toch de waarde van het ge-
bouw hoog te houden. De verwach  ng is echter dat ook 
deze eigenaren in de nabije toekomst moeten toegeven 
aan de verslechterende situa  e.
Een andere belanghebbende is een  jdelijke gebruiker. 
Deze persoon kan, zoals de term al zegt,  jdelijk gebruik 
maken van een niet “gelikte” woning of bedrijfsruimte.[zie 
www.kennisbankherbestemming.nu] Het gevolg van deze 
staat van een ruimte is dat de huurprijs ook laag blij  . Er 
zijn bepaalde gebruikers die de prioriteit niet hebben lig-
gen bij een hoogwaardig appartement of bedrijfsruimte. 
Denk hierbij aan jongeren of studenten, internetbedrijven, 
arbeidsmigranten, ZZP-ers, crea  eve starters, fl exwerkers 
en projec  eams welke gedurende een bepaalde  jd wer-
kruimte nodig hebben. Ook func  es als tentoonstellings-
ruimten, theaters, sport en recrea  e liggen binnen de mo-
gelijkheden. Voor deze gebruikers is het geen probleem 
om na een rela  ef korte periode de ruimte weer te moeten 
verlaten. Snel en goedkoop onderdak, dat is wat deze groep 
gebruikers zoekt en daarvoor is het  jdelijk herbestem-
men van winkelpanden een uitstekende oplossing.[zie 
www.kennisbankherbestemming.nu]

De directe omgeving is een andere groep van belangheb-
benden.[De Argumentenfabriek. 2011] Wanneer meer-
dere winkels in een bepaald gebied leeg staan, kan dit lei-
den tot een domino-eff ect van leegstand. De lee  aarheid 
en de veiligheid van een gebied lopen terug en het gebied 
is uiteindelijk niet meer aantrekkelijk voor investeerders. 
De klanten blijven weg en na verloop van  jd zal de ge-
hele omgeving de gevolgen gaan merken. Het gebied 
komt in het ergste geval in een vicieuze cirkel van verloe-
dering terecht. Tijdelijk gebruik is een oplossing om deze 
gang van zaken te voorkomen. Wanneer de leegstaande 
panden ingevuld kunnen worden, voorkomt dit naast de 
verloedering ook een eventuele sloop van panden, waar-
door de iden  teitsgebonden en oorspronkelijk structuren 
behouden blijven. Het is echter van belang de  jdelijke 
func  es goed af te stemmen met de omgeving. Er kan 
opposi  e ontstaan wanneer een  jdelijke func  e niet ge-
wenst is.[zie www.kennisbankherbestemming.nu]

Als vertegenwoordiger van de maatschappij is uit-
eindelijk de gemeente ook gebaat bij het  jdelijk 
herbestemmen van een leegstaand winkelpand. De 
gemeente hee   de plicht om de kwaliteit van een be-
paald gebied op peil te houden. Tevens dient de ge-
meente de we  en en regels te handhaven (denk 
hierbij aan we  en als de wet kraken en leegstand en de 
monumentenwet). Daarnaast hee   de gemeente inzicht 
en exper  se in vraag, aanbod en belangen rond het lokale 
vastgoed en kan het deze met elkaar verbinden.[De Argu-
mentenfabriek, 2011]
Op fi nancieel gebied is het echter goed mogelijk dat ge-
meenten liever nieuwbouw toepassen dan bestaande pan-
den invullen met een  jdelijke func  e. Op dit moment lijden 
gemeenten miljoenen Euro’s verlies op grond welke be-





stemd was voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw grond blijkt 
onder andere door de crisis onverkoopbaar, met als gevolg 
dat gemeenten fors gaan bezuinigen op voorzieningen als 
bibliotheken, zwembaden en sportverenigingen. Wan-
neer de verliezen op de grond beperkt blijven, zijn deze 
bezuinigingen wellicht niet nodig. In het geval van Venlo 
komt dit verlies neer op ongeveer 16 miljoen Euro.[Jans-
sen, 2012]
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Hoofdstuk 4  Leegstand in Venlo
Uit het onderzoek is tot nu toe gebleken dat de leegstand 
in een aantal gebieden schrikbarende vormen aanneemt, 
met alle gevolgen van dien. Venlo is volgens de cijfers (ta-
bel 1.3) één van die gemeenten welke geen rooskleurige 
toekomst hee  . Cijfers zeggen echter niet alles en daarom 
moet er een duidelijker beeld verkregen worden van de 
leegstand in Venlo. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt 
er gekeken naar de eigenschappen van de leegstaande 
winkelruimten, op welke manier de panden opnieuw in-
gevuld kunnen worden en waar de betreff ende panden 
liggen.

4.1 Smalle panden
Voor het tot stand brengen van  jdelijk gebruik is het 
van belang de afme  ngen van een leegstaande winkel te 
weten. Het is immers geen probleem om een vierkante 
ruimte van 15 x 15 m2 in te vullen vanwege de guns  ge 
afme  ngen. Het blijkt dat de leegstaande panden in de 
binnenstad van Venlo voor een groot deel bestaan uit 
zeer smalle en diepe ruimten. Op fi guur 4.1 zijn een aan-
tal van deze smalle panden weergegeven. Tevens is uit 
het onderzoek gebleken dat de kans op leegstand van 
kleine panden groter is dan van panden met meer win-
kelvloer oppervlak (WVO). De schaalvergro  ng zorgt er-
voor dat winkels steeds groter worden en juist in de klei-
ne panden zi  en zelfstandige winkeliers welke vaak geen 
opvolger hebben nadat ze met pensioen zijn gegaan. De 
verwach  ng is dus dat de winkelleegstand van kleine win-
kelruimten zich in de toekomst op een nega  eve manier 
ontwikkelt.
Uit de leegstandscijfers in Venlo (via contac  nforma  e 
op te vragen) blijkt dat 32,4% van de leegstaande win-
kels een breedte hee   van 5 meter of minder.[zie venlo.
pandenbank.nl] Van deze 32,4% is de gemiddelde breed-
te 4,29 meter en de gemiddelde lengte 13,4 meter. Dit 
betekent dat een aantal panden minder diep zijn, maar 
ook een aantal dieper (tot 25 meter). Het blijkt dat er in 
de binnenstad van Venlo veel panden staan welke dieper 
zijn dan de genoemde 25 meter.[Kadaster, 2012]

Om te begrijpen waarom smalle en diepe panden min-
der geschikt zijn voor een (  jdelijke) nieuwe func  e, dient 
er allereerst een onderscheid gemaakt te worden tussen 
ruwweg werk- en woonfunc  es. Wanneer we naar even-
tuele woonfunc  es kijken, wordt vanuit het bouwbesluit 
duidelijk dat een dergelijke func  e in een bestaand ge-
bouw minimaal moet bestaan uit een niet-gemeenschap-
pelijke verblijfsruimte van 10 m2, waarbij deze ruimte een 
minimale breedte van 2,4 meter moet hebben. Daar-
naast dient een verblijfsruimte te zijn voorzien van dag-
licht.[Rijksoverheid, 2011] Zoals eerder al is vermeld, is 
32,4% van de leegstaande panden in Venlo niet breder 
dan 5 meter. Dit houdt in dat in een pand van 5 meter 
breed maximaal 2 verblijfsruimten aan de voorgevel ge-
plaatst kunnen worden. In panden smaller dan 5 meter 
(26,5% van het totaal) is het plaatsen van 2 verblijfs-
ruimten niet mogelijk. Ondanks dat er wordt uitgegaan 
van de regelgeving in de vorm van het bouwbesluit, 
kan men kan vraagtekens ze  en bij de lee  aarheid van 
een ruimte welke een breedte hee   van maar 2,4 me-
ter. Wanneer we uitgaan van een breedte van 5 meter 
zullen alle ruimten achter de voorste twee niet meer be-
schikken over een natuurlijke daglicht voorziening, iets 
wat zeer belangrijk is voor bewoners. Meer over het dag-
licht in hoofdstuk 4.2. In de bijlagen (hoofdstuk 19.1) is 
een lijst van de leegstaande panden in Venlo weergege-
ven.
Wanneer men het hee   over niet-gemeenschappelijke
verblijfsruimten van 10 m2, gaat het in de meeste gevallen 
om studentenkamers of zorgwoningen waarbij de slaap-
func  e en de woonkamer gecombineerd zijn (fi guur 4.2). 
Volwaardige woningen hebben over het algemeen een 
uitgebreider programma waarbij in meerdere ruimten 
daglicht gewenst is. Vaak bestaan de woningen onder an-
dere uit minstens twee slaapkamers. Dit is zeer moeilijk 
te realiseren omdat de meeste ruimten achter elkaar ge-
schakeld zullen moeten worden. Figuur 4.3 gee   een plat-
tegrond van een zorgwoning weer waarbij de slaapfunc  e 
en de woonkamer niet geïntegreerd zijn in één ruimte. 
Deze woning hee   maar één slaapkamer en wanneer 
deze pla  egrond in een smalle, diepe winkel geplaatst 
wordt hee   de slaapkamer al geen daglich  oetreding. 
Een andere indeling is niet mogelijk vanwege de geringe 
breedte van het pand, Wanneer meerdere slaapkamers 
gewenst zijn, wordt het nog problema  scher. 
In alle gevallen blij   het moeilijk een pand van 5 meter 
breed en 25 meter diep in te vullen waarbij alle vierkante 
meters benut worden. De eerste meters aan de gevel zijn 
geen probleem, de meters achterin de ruimte wel.
Wanneer we naar de werkfunc  es kijken, is er meer 
mogelijk. Internetbedrijven, crea  eve bedrijven,  j-
delijke kantoren en dergelijken hebben maar een be-
perkte ruimte nodig en vinden het over het algemeen 
niet erg wanneer ze in dezelfde ruimte werkzaam zijn Fig. 4.1 - Smalle winkelpanden in de binnenstad van Venlo





(een ruimte zonder scheidingswanden). Het daglicht 
kan dus verder in de ruimte doordringen, derhalve kan 
deze func  egroep meer gebruik maken van een lan-
ge, smalle ruimte (fi guur 4.2). Feit blij   dat een smalle 
ruimte niet geschikt is voor een bedrijf dat gescheiden 
ruimten wenst. Het is echter een mogelijkheid om de ach-
terste gedeelten van een smalle en diepe ruimte te ge-
bruiken voor opslag. Een internetwinkel met a  aalfunc  e 
kan bijvoorbeeld in een dergelijk pand geplaatst worden. 
Gebruik als muzikale oefenruimte behoort eveneens tot 
de mogelijkheden. De mogelijkheden van gebruik van 
een smalle en diepe ruimte blijven echter beperkt, mede 
doordat de daglich  oetreding snel vermindert naarmate 
men dieper in de ruimte komt. Meer hierover in de vol-
gende paragraaf.

4.2  Daglicht
Daglicht alleen is zelden voldoende om aan de eisen en 
wensen van een gebruiker te voldoen. Kunstma  ge ver-
lich  ng kan gebruikt worden om de verlich  ngswaarden 
op te krikken. Deze verlich  ng kan echter niet aan alle 
wensen voldoen. Het blijkt dat een gebrek aan daglicht 
niet goed gemaakt wordt door het gebruik van kunstma  -
ge verlich  ng. Wanneer er weinig daglicht tot een ruimte 

Fig. 4.4 - Meerdere bedrijven welke gebruik maken van eenzelfde, 
                 open ruimte 

Fig. 4.2 - Voorbeeld van een studentenwoning met alle daglicht behoevende   
                 func  es in één  ruimte

toe kan treden, ontstaan er symptomen als lusteloosheid, 
vermoeidheid, prikkelbaarheid, een gevoel van neerslach-
 gheid en een groter koudegevoel.[Velux, 2013] Kortom, 

het gevoel van comfort wordt minder wanneer de dag-
lich  oetreding verslechtert. Verminderd comfort leidt in 
het algemeen tot lagere produc  viteit van werknemers.
Daglicht, maar ook uitzicht, is dus erg van belang wan-
neer een pre   ge en gezonde werk- en verblijfsomgeving 
gecreëerd moet worden. Daarom stelt het Bouwbesluit 

Fig. 4.3 - Voorbeeld van een zorgwoning met aparte slaapkamer





Winkelleegstand

eisen aan de toetreding van daglicht. Er wordt gesteld 
dat er voldoende daglich  oetreding is, wanneer het ge-
zamenlijk percentage van het oppervlak van daglichtope-
ningen (equivalent daglichtoppervlak) tenminste gelijk 
is aan 5% van het vloeroppervlak.[Rijksoverheid, 2011] 
Wanneer deze waarde wordt bereikt, voldoet men aan de 
verplichte eisen. De lee  aarheid van een ruimte wordt 
pas echt verbeterd wanneer het equivalente daglicht-
oppervlak ergens tussen 20 en 40% ligt.[Arcadis, 2012] 
In veel smalle en diepe winkelpanden wordt weliswaar 
voldaan aan de norm van 5%, maar 20 tot 40% wordt bij 
lange na niet gehaald. Daarnaast zijn de openingen over 
het algemeen geconcentreerd aan de voorzijde van de 
ruimte, waardoor het daglicht niet of nauwelijks de ach-
terzijde bereikt.

Voornamelijk door de problemen met het daglicht, maar 
ook door de beperkte vrijheid van inrich  ng, mag ge-
steld worden dat de smalle en diepe winkelpanden niet 
geschikt zijn voor andere func  es dan een winkelfunc  e 
wanneer ze gebruikt worden in de huidige staat. Wanneer 
nieuwe func  es aan de panden toegekend moeten wor-
den, zijn ingrepen in de ruimtelijke indeling alsmede ver-
beteringen van de daglich  oetreding onvermijdelijk.

4.3 Gebruik smalle panden
Er kunnen een aantal func  es in smalle winkelpanden ge-
plaatst worden maar de afme  ng van dergelijke panden 
blij   problema  sch. Het zou mogelijk moeten zijn een 
ruimte te creëren welke breder is dan de de vereiste 5 
meter. Er moet als het ware een ruimte ontstaan welke 
de afme  ngen hee   van grotere winkelpanden, zodat het 
gemakkelijker wordt om een nieuwe func  e in een pand 
onder te brengen. Het daglichtprobleem in met name 
diepe panden blij   echter bestaan. Bij gebruik van schei-
dingswanden zullen immers alleen de ruimten aan de ge-
vel daglicht kunnen ontvangen. Tevens wordt de sterkte 
van het licht naarmate men verder 
in de ruimte komt nog steeds min-
der ondanks dat de ruimte breder 
is (fi guur 4.5). De beleving in een 
grote open ruimte is door de af-
me  ngen ervan echter geheel an-
ders dan die van een smalle, diepe 
ruimte. Tevens is het mogelijk gro-
tere ruimtes te creëren en meer te 
variëren met het indelen van de 
gehele ruimte wanneer de gevel 
breder is. Grotere spelers kunnen 
bijvoorbeeld gebruik maken van 
de panden welke eerst alleen be-
doeld waren voor kleine winkels. 
Eerder is al duidelijk geworden 
dat schaalvergro  ng één van de 
oorzaken is van de leegstand, dus 
wanneer een grotere func  e in de 
ruimte ondergebracht kan wor-

Fig. 4.5 - Daglicht berekening gemaakt met behulp van Velux Daylight Visua-
                lizer 2.6.0 van een smalle diepe ruimte en een brede diepe ruimte 
                waarin duidelijk wordt dat het daglicht niet per defi ni  e verder in 
                een ruimte doordringt wanneer deze ruimte breder is

den, wordt de kans op leegstand kleiner. Dit hoe   niet 
alleen een func  e te zijn die van voor tot achter in een 
pand geplaatst wordt, maar ook aan eventuele func  es 
welke gebruik maken van een ruimte achter een func  e 
welke aan de gevel gesitueerd is. Opslagruimtes of een 
klein theater of tentoonstellingsruimte kunnen hier voor-
beelden van zijn. Toevoeging van daglichtvoorzieningen 
aan de achterzijde van de panden vergroot de mogelijk-
heden nog meer. Uiteindelijk is het van belang de leeg-
staande ruimten in te vullen met een func  e, ongeacht 
wat de func  e inhoudt. De kans op leegstand verkleinen 
en tegelijker  jd de kans op verhuur vergroten moet hier-
bij leidend zijn. Andere func  es dan een winkelfunc  e le-
veren vaak minder huur op, maar we hebben gezien dat 
langdurige leegstand (en daarmee behoud van de waarde 
van het pand) het verlies aan huurinkomsten op de lange 
termijn niet goed maakt vergeleken met het verlagen van 
de huurprijs. Verhuur van de ruimten is dus het belang-
rijkste.

4.4 Loca  es smalle en diepe leegstaande 
        panden
We weten nu dat de smalle leegstaande winkelpanden 
las  g in te vullen zijn met een nieuwe (  jdelijke) bestem-
ming. Om een indruk te krijgen van de probleemgebieden 
in Venlo, is het van belang na te gaan waar de betreff ende 
panden liggen. Uit het onderzoek is gebleken dat leeg-
staande winkels (als ze er al zijn) in het A-winkelgebied nog 
steeds poten  e hebben ingevuld te worden met een win-
kelfunc  e, in tegenstelling tot de winkels in de omringen-
de gebieden. Is dat in Venlo ook zo? Op fi guur 4.6  op de 
volgende pagina is weergegeven waar de panden in Ven-
lo zich bevinden, welke een frontbreedte van 5 meter of 





minder hebben (rode punten). Het blijkt dat er maar twee 
panden in het A-winkelgebied liggen (gebied links van de 
oranje lijn). De loca  e in het A-winkelgebied zorgt ervoor 
dat deze panden niet interessant zijn voor een (  jdelijke) 
nieuwe func  e omdat de kans groot is dat ze opnieuw
ingevuld worden met detailhandel. Tevens liggen er een 
aantal panden in het zogenaamde Q4 gebied (roze om-
lijnd, linksboven op de a  eelding). Dit gebied is nog in 
ontwikkeling en daarom is het volgens Marianne Dan-
kers-Warmerdam de verwach  ng dat deze panden na 
voltooiing van de bouwwerkzaamheden weer ingevuld 
worden met horeca of detailhandel.
De overgrote meerderheid van smalle, leegstaande win-
kels ligt aan een aantal voormalige A-winkelstraten (blau-
we lijnen op fi guur 4.6) en B-winkelstraten. De winkels op 
deze loca  es hebben in de toekomst minder kans op een 
nieuwe retailfunc  e en zijn daarom vatbaar voor structu-
rele leegstand. De oorzaken van deze lagere kans op in-
vulling zijn eerder al besproken. Tevens is de kans groot 
dat er naast de bestaande leegstand nog meer winkels 
leeg komen te staan omdat de grote winkels in de toe-
komst de overhand krijgen. De panden in de risico gebie-
den zijn rela  ef klein vergeleken met de panden in het 
hoofdwinkelgebied. Het is dus interessant om de panden 
in deze gebieden aan te pakken, waarbij de Parade (om-
lijnd met zwarte s  ppellijn) extra aandacht verdient. Ook 
vanuit de vastgoedwereld wordt duidelijk dat deze straat 

Fig. 4.6 - loca  e smalle, leegstaande panden in binnenstad Venlo

in de toekomst extra vatbaar is voor meer leegstand. 
Daarnaast wordt een achteruitgang van de kwaliteit als 
winkel- en horecastraat waargenomen. Het zwaartepunt 
van de horeca ligt volgens Guus Wiegerinck al niet meer 
op de Parade, waar dit voorheen wel het geval was. Om 
zwaardere  jden voor te zijn is het dus belangrijk om nu 
al in te grijpen.



Uit de leegstandscijfers welke in het voorgaande hoofd-
stuk aan bod gekomen zijn, blijkt dat de laatste jaren de 
landelijke leegstand onder winkels s  jgt tot percentages 
welke ver boven de fric  eleegstand liggen. Daarnaast zijn 
er grote regionale verschillen zichtbaar, welke suggereren 
dat er meer aan de hand moet zijn dan de fi nanciële crisis.
In tegenstelling tot het begin van de eeuw, waar ook een 
korte periode van leegstand aanwezig was, ziet het er niet 
naar uit dat de s  jgende lijn binnen nu en afzienbare  jd 
onderbroken zal worden. Dit hee   te maken met een aan-
tal oorzaken welke ten grondslag liggen aan de leegstand. 
Voornamelijk het internetgebruik (en het winkelgedrag 
welke hier deels mee te maken hee  ), de omvang van de 
beroepsbevolking en de bevolkingsgroei en samenstelling 
van de bevolking zullen in de komende jaren een nega  ef 
eff ect op het aantal winkels gaan krijgen. Daar waar inter-
net landelijk een nega  eve stempel drukt op de winkel-
leegstand, verschilt de omvang van de beroepsbevolking 
en de bevolkingsgroei en samenstelling van de bevolking 
sterk per regio. Deze oorzaken liggen voornamelijk ten 
grondslag aan de grote verschillen welke in Nederland 
zichtbaar zijn. Het concentreren van de winkelfunc  es is 
een reac  e op de leegstand en de invloed hiervan zal met 
het leegstandspercentage mee groeien totdat alle winkels 
in het hoofdwinkelgebied geconcentreerd zijn.
Door de demografi sche ontwikkelingen en de trend van 
schaalvergro  ng, zullen er in bepaalde regio’s grote pro-
blemen ontstaan voor voornamelijk de kleinere winkels. 
Ook blijken de A-loca  es minder onder de leegstand te 
lijden dan de B- en C-loca  es. Centra met een verrassend 
en onderscheidend aanbod, een pre   ge en bijzondere 
ambiance en een groot verzorgingsgebied hebben nog de 
kans om te groeien. In centra waar dit niet het geval is, 
is de kans groot dat de leegstand uiteindelijk zorgt voor 
een daling van de huurprijzen en waarde van panden. Als 
de leegstand doorzet, kan een gebied in een nega  eve 
spiraal van (sociale) problemen en verloedering terecht 
komen.

Wanneer een bepaalde func  e niet meer houdbaar is, ligt 
het voor de hand een andere func  e in het gebouw in te 
passen of het gebouw te slopen. Sloop is geen op  e om-
dat het duur en zeker niet duurzaam is. Het inpassen van 
een andere func  e dan een winkel wordt al uitgevoerd 
om de leegstand aan te pakken. Dit gebeurt voornamelijk 
op  jdelijke basis omdat een winkel simpelweg meer geld 
oplevert per vierkante meter. Eigenaren willen daarom zo 
snel mogelijk de ruimte weer als winkel verhuren en zul-
len geen grote ingrepen verrichten en veel geld uitgeven 
om een ruimte  jdelijk te verhuren. Dit betekent dat een 
 jdelijke huurder het moet doen met ruimte die in orde 

is om te wonen of te werken. Tijdelijk gebruik kan echter 
ook gebruikt worden om een gebied geleidelijk te trans-
formeren. De bedoeling is om een imago of iden  teit op 
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Hoofdstuk 5  Conclusies deel I
te bouwen welke grotere groepen gebruikers moet aan-
trekken zodat een bepaalde loca  e een andere invulling 
krijgt.
Wanneer blijkt dat de leegstand in een bepaald gebied 
structurele vormen aan gaat nemen, is het wellicht van 
belang te kijken naar een permanente invulling in plaats 
van  jdelijk gebruik. Het doel om binnen afzienbare  jd 
een nieuwe winkel in een pand te plaatsen is niet meer 
haalbaar. Om inkomsten te genereren is een ingrijpende-
re aanpak nodig die zorgt voor een hoogwaardige invul-
ling van de winkelruimten zodat andere func  es, welke 
wel levensvatbaar zijn, permanent gebruik kunnen maken 
van een ruimte. 
De panden welke veel risico lopen om de winkelfunc  e te 
verliezen, zorgen echter voor problemen met betrekking 
tot een permanente invulling anders dan een winkel. Het 
gaat hier om smalle (5 meter of smaller) en diepe (meer 
dan 30 meter is goed mogelijk) panden, welke in veel ou-
dere Nederlandse binnensteden terugkomen. De demo-
grafi sche ontwikkelingen en de schaalvergro  ng zorgen 
ervoor dat deze panden als risicopanden aangemerkt 
kunnen worden. Een winkelfunc  e in dergelijke panden is 
goed mogelijk, echter is het inpassen van andere func  es 
een stuk las  ger. Hier liggen een tweetal oorzaken aan ten 
grondslag; de beperkte daglich  oetreding en de beperk-
te indelingsmogelijkheden. In Venlo ligt het zwaartepunt 
van de problemen op dit moment op de Parade. Dit is een 
straat waar momenteel al rela  ef veel leegstand heerst 
en waar de verwach  ng is dat de situa  e in de toekomst 
zal verslechteren.





Deel II:

Vertaling beoogde 
aanpak naar situatie 
in Venlo
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Voornamelijk op de Parade (rode lijn) en de directe om-
geving zijn er naast de bestaande leegstaande smalle pan-
den nog meer panden welke zeer smal zijn (fi guur 6.1). 
Wanneer men puur op de afme  ngen van de panden 
afgaat, is het dus niet verwonderlijk dat er leegstand in 
deze gebieden heerst. De verwach  ngen, welke vanuit de 
vastgoedwereld hoorbaar zijn, zeggen dat de leegstand 
zal toenemen in deze gebieden. Dit ligt in de lijn der ver-
wach  ng van het onderzoek; een toenemende leegstand 
op B-loca  es. 
Het mag duidelijk zijn dat het hierboven beschreven ge-
bied aangepakt moet worden. De afme  ngen van de pan-
den laten het echter niet of nauwelijks toe deze panden 
een (  jdelijke) nieuwe func  e te geven. Tevens is uit het 
onderzoek gebleken dat kleinere panden vaker leegstaan 
door schaalvergro  ng en het niet kunnen vinden van een 
opvolger.
In hoofdstuk 4 is het plan geopperd om meerdere panden 
samen te voegen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om 
één groot pand te gebruiken voor één of meerdere nieu-
we func  es of een nieuwe, grotere winkel welke wel nog 
levensvatbaar is. Andere grotere spelers behoren natuur-
lijk ook tot de mogelijkheden. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn om de grote ruim-
te gevarieerd en fl exibel in te delen. Dat wil zeggen 
dat er niet vast gehouden hoe   te worden aan de 

grenzen zoals deze door het kadaster op dit moment 
zijn vastgesteld. Het kan dus goed zijn dat achter een 
woonruimte nog een opslagruimte van een naastge-
legen winkel of kantoor komt te liggen wanneer de 
eigenaar dit wenst. Een andere op  e is aan de voor-
zijde func  es te plaatsen welke daglicht wensen, waar-
door aan de achterzijde ruimte vrij komt voor een func  e 
welke geen daglicht behoe  . Een klein theater is hiervan 
een voorbeeld. Op deze manier wordt een poten  ële 
huurder niet belemmerd door een zeer grote of juist hele 
kleine ruimte. Een huurder krijgt de vierkante meters wel-
ke hij of zij wil hebben.
De mogelijkheden van het gebruik van de ruimte wor-
den vergroot, wanneer aan de achterzijde daglicht voor-
zieningen aangebracht kunnen worden. Op deze manier 
hoeven func  es welke daglicht behoeven niet alleen aan 
de voorgevel geplaatst te worden, maar kunnen deze ook 
aan de achtergevel terugkomen. Dit zal de kans op ver-
huur aanzienlijk vergroten.
Samengevat moet het mogelijk zijn om de grote ruimte 
naar de wensen van (verschillende) huurders in te delen, 
waardoor het gemakkelijker is een nieuwe func  e voor 
de smalle panden te vinden. In het verleden zijn er al een 
aantal keren panden samengevoegd ten behoeve van een 
grotere ruimte. Voorbeelden hiervan zijn het pand van 
Geerlings op de Vleesstraat/Klaasstraat en het Vroom & 

Fig. 6.1 - Weergave van een deel van de kadastrale kaart van de 
                 binnenstad van Venlo [Kadaster, 2012] 





Dreesman pand aan de Vleesstraat. Deze ruimten worden 
echter uitsluitend voor één en dezelfde winkel gebruikt 
en niet voor meerdere verschillende, gescheiden winkels 
of andere func  es.
Om het idee van samenvoegen van panden moge-
lijk te maken zijn er twee op  es. De eerst op  e is het 
simpelweg samenvoegen van leegstaande winkels of 
horecaruimte welke aan elkaar grenzen. Het is in het zeer 
recente verleden éénmaal toegepast op de Parade. Een 
Japans restaurant had zich geves  gd in een ruimte wel-
ke voorheen verdeeld was over twee panden (fi guur 6.2), 
maar is inmiddels alweer vertrokken. Wanneer men de 
rest van de Parade bekijkt, zijn er op dit moment geen 
leegstaande panden welke aan elkaar grenzen. Het is ech-
ter de verwach  ng dat de situa  e in dit gebied in de toe-
komst verslechtert, waardoor leegstaande winkels/hore-
capanden eventueel wel aan elkaar gaan grenzen. 
Wanneer men de ontwikkelingen in eigen hand wil hou-
den en niet wil wachten totdat er zoveel leegstand is ont-
staan dat er meerdere leegstaande panden aan elkaar 
grenzen, is het een op  e om ruilverkaveling (ook wel 
stedelijke herverkaveling genoemd) toe te passen. Zo kan 
bewust een situa  e gecreëerd worden waar leegstaande 
ruimten in probleempanden geplaatst worden wanneer 
deze nog niet leeg staan. Na de ruilverkaveling ontstaat er 
een situa  e waarin meerdere aangrenzende probleem-
panden leeg staan en samengevoegd kunnen worden. 
Op deze manier kan men toekoms  ge nega  eve ontwik-
keling voorblijven en de leegstand aangepakt worden 
wanneer deze eigenlijk nog geen drama  sche vormen 
aangenomen hee  . Dit is in de Voorstraat in Dordrecht 
inmiddels wel het geval. In anderhalf jaar  jd is de leeg-
stand verdubbeld en hee   men inmiddels als een van de 
eerste gemeenten in Nederland stappen gezet om in de 
prak  jk de mogelijkheden van stedelijke herverkaveling 
te verkennen.[Moerkamp, 2013]  Zover mag het niet ko-
men in Venlo en daarom worden nu al de mogelijkheden 
van stedelijke herverkaveling verkend, voordat de Parade 
leegloopt.
Naast het in eigen hand houden van de ontwikkelingen, 
zorgt een versnippering van eigenaren in veel binnenste-
den voor problemen wanneer een gebied op de nomina-
 e staat om ontwikkeld te worden. Een voorbeeld is het 

wonen boven winkels wat in Venlo, vooral in de historisch 
binnenstad, las  g van de grond komt omdat niet alle eige-
naren in een bepaalde gebied bereid zijn mee te werken. 
Wanneer minder eigenaren betrokken zijn in een pro-
ject, zal de kans groter zijn dat een beoogde ontwikkeling 
van de grond komt. Dit geldt ook voor de aanpak van de 
winkelleegstand, waar meerdere panden samengevoegd 
moeten worden.

Omdat stedelijke herverkaveling de basis vormt voor de 
aanpak van de leegstand op de Parade zal dit eerst be-
sproken worden in hoofdstuk 6. Nadat er een fi c  eve her-
verkaveling hee   plaatsgevonden, wordt het samenvoe-
gen van een aantal panden beschreven in hoofdstuk 6. 

Fig. 6.2 - Restaurant geves  gd in twee samengevoegde panden

Hoofdstuk 8 bestaat uit een concept voor het invullen van 
de nieuwe ruimten. De mogelijke func  es komen aan bod 
en er wordt een introduc  e gegeven van de technische in-
vulling van de ruimten. In deel 4 van het onderzoek wordt 
deze introduc  e uitgewerkt tot een defi ni  eve invulling.
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Hoofdstuk 6  Stedelijke herverkaveling
Door stedelijke herverkaveling toe te passen voordat het 
samenvoegen van panden plaats gaat vinden, moet de ver-
snippering van eigenaren aangepakt worden en ontstaat 
er de mogelijkheid om leegstaande panden te schakelen. 
Het doel is dat er uiteindelijk een projectloca  e ontstaat 
waarin een aantal problema  sche winkelruimten samen 
aangepakt kunnen worden. De stedelijke herverkaveling 
hoe   echter niet meteen te leiden tot een projectloca-
 e voor het oplossen van de huidige problemen, ook 

toekoms  ge problemen kunnen tegelijker  jd aangepakt 
worden. Wanneer één eigenaar meerdere panden naast 
elkaar bezit in plaats van een aantal panden versnipperd 
over de gehele Parade, kan het in de toekomst makke-
lijker zijn de betreff ende panden aan te pakken. Tevens 
wordt zo de mogelijkheid geboden bewoning op de ver-
diepingen gemakkelijker te realiseren. Op de Parade zijn 
al verdiepingen bewoond, maar op andere loca  es of in 
andere steden kan het herverkavelen uitkomst bieden op 
plekken waar dit nog niet het geval is.

6.1 Achtergrond
In de jaren ‘50 van de vorige eeuw werd het plan in het 
leven geroepen om de versnipperde landbouwgronden 
van verschillende eigenaren bij elkaar te plaatsen. Zo 
kregen de eigenaren minder, maar wel grotere percelen 
welke per saldo dichter bij de boerderijen gelegen wa-
ren. Het agrarisch bedrijf kon hierdoor een stuk beter 
func  oneren op bedrijfseconomisch gebied.[de Lint et al, 
2004] Stedelijke herverkaveling behelst in de hoofdzaak 
echter niet het wijzigen van de fysieke kavelindeling in 
tegenstelling tot de herverkaveling van landbouwgrond. 
Wat is dan wel de kern van stedelijke herverkaveling? Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen eerst de ver-
schillende strategieën aan bod komen welke in Nederland 
gebruikt worden om de beschikking te krijgen over onroe-
rend goed.

Allereerst de ac  eve gemeentelijke aanpak. Bij deze aan-
pak probeert een gemeente de beschikkingsmacht over 
onroerend goed te verkrijgen door middel van aankoop 
en huurbeëindiging (mogelijk ondersteund door voor-
keursrecht of onteigening). Wanneer het plan naderhand 
uitgevoerd is, wordt het onroerend goed aan derden ver-
kocht. Deze par  jen zullen in de vervolgstadia de bouwac-
 viteiten op zich nemen.[de Lint et al, 2004]

Ac  eve aanpak door marktpar  jen is een tweede strate-
gie. De marktpar  jen proberen zelf via aankoop en huur-
beëindiging de beschikkingsmacht over onroerend goed 
te verkrijgen. Soms wordt dit ges  muleerd door de ge-
meente. Vervolgens wordt een plan uitgevoerd waarna 
de marktpar  j eigenaar (eigenaar-verhuurder) wordt of 
het onroerend goed verkoopt aan derden.[de Lint et al, 
2004]
Een derde strategie behelst het uitvoeren van een plan 

door de huidige rechthebbende(n). Dit gebeurt over het 
algemeen bij kleinschalige herontwikkeling (bijvoorbeeld 
het renoveren van de eigen woning), maar het kan ook 
mogelijk zijn dat één of meerdere eigenaren over willen 
gaan tot een grootschalige herontwikkeling. Het ini  a  ef 
voor de herontwikkeling kan liggen bij de overheid, maar 
ook bij private par  jen zoals de eigenaren van onroerend 
goed in een gebied. Dit gebeurt door de uitvoering zelf op 
zich te nemen of de uitvoering via onderlinge afspraken 
goed te organiseren.[de Lint et al, 2004]

Deze derde strategie van plannen waarbij meerdere ei-
genaren betrokken zijn, wordt gefaciliteerd door stedelijk 
herverkavelen. Een mogelijke omschrijving van stedelijke 
herverkaveling kan dan ook zijn:
“Stedelijke herverkaveling is een instrument om de be-
schikkingsmacht over vastgoed -  jdelijk of permanent - 
zodanig over te dragen dat tot planrealisa  e kan worden 
overgegaan; dit geldt voor situa  es waarbij meer eigena-
ren betrokken zijn. Die planuitvoering kan direct in op-
dracht van de gezamenlijke eigenaren plaatsvinden, maar 
ook in opdracht van een in te schakelen derde par  j. Na 
afl oop van de planuitvoering komt het (ver)nieuwde vast-
goed weer in handen van - veelal - oorspronkelijke eige-
naren”.[de Lint et al, 2004]
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de eigenaren 
waarmee het herverkavelen begon, uiteindelijk opnieuw 
eigenaren (rechthebbende) worden in de nieuwe situa  e 
en daarbij een eigendom van een bouwkavel terug krij-
gen. Dit zal gebeuren naar evenredigheid van de waarde 
of van de oppervlakte van de kavels met opstal zoals deze 
voor het herverkavelen ingebracht zijn. De posi  e van de 
kleine eigenaren wordt hiermee versterkt. Zij kunnen im-
mers niet worden uitgesloten omdat ze nodig zijn voor 
het proces.[van Baardwijk, 2012]
Een uitzondering kan natuurlijk zijn dat een oorspronkelij-
ke eigenaar niet aan de ingreep mee kan of wil doen. Een 
eigenaar kan zich bijvoorbeeld terugtrekken door het be-
zit aan een andere par  ciperende eigenaar of gezamen-
lijk verbond van eigenaren te verkopen. In een verplichte 
samenwerkingsvorm kunnen niet-par  ciperende eigena-
ren, aan de hand van het afdwingen van een meerder-
heidsbesluit, gedwongen worden om toch aan het plan 
mee te werken. Eigenaren kunnen zich echter nog steeds 
terugtrekken door bezit te verkopen. Dit proces wordt 
moeizamer naarmate meer eigenaren betrokken zijn. 
Daarnaast is het mogelijk dat eigenaren te weinig onroe-
rend goed inleggen (te kleine kavel) om er herverkaveld 
onroerend goed voor terug te krijgen. Deze eigenaren 
ontvangen een vergoeding voor het ingebrachte onroe-
rend goed.[de Lint et al, 2004] Meer hierover verderop 
in het onderzoek waar de typen stedelijke herverkaveling 
worden behandeld.
In kleinschalige herstructureringsgebieden kan stede-





lijke herverkaveling goed zijn nut bewijzen. Het kan een 
patstelling doorbreken in gebieden waar eigendommen 
versnipperd zijn zonder dat hierbij verregaande instru-
menten zoals aankoop, voorkeursrecht of onteigening 
toegepast hoeven te worden. Tevens is het een minnelijke 
weg, waarbij een ona  ankelijke en deskundige par  j er-
voor zorgt dat het draagvlak onder de verschillende eige-
naren groot is. Op fi nancieel gebied zijn er ook voordelen 
zichtbaar; de kosten (maar ook de baten in een later sta-
dium) worden door alle eigenaren gezamenlijk gedragen, 
waardoor de fi nancieringslasten lager worden.[Franzen 
et al, 2012]
Wanneer de eigenaren in een plangebied (liefst klein-
schalig) zich verenigd hebben en er is besloten dat het 
herstructureringsplan doorgang kan vinden, kan het ver-
dere proces vergeleken worden met de landinrich  ng zo-
als dit met landbouwgrond gebeurt.[Franzen et al, 2012] 
De overheid (gemeente) krijgt de we  elijke bevoegdheid 
om een plan van verdeling op te stellen. Hiermee hee   ze 
 jdelijk de beschikkingsmacht over de grond van de oor-

spronkelijke eigenaren. Deze bevoegdheid zal ze gebrui-
ken om het herstructureringsplan in gang te ze  en en de 
kavels op een dusdanige manier te organiseren dat een 
plan verder uitgevoerd kan worden. Nadat de kavels ge-
reorganiseerd zijn, dient de overheid de oorspronkelijke 
rechthebbenden vastgoed toe te bedelen welke ongeveer 
dezelfde waarde bezit (met verrekening van de gemaakte 
kosten of een deel van de gemaakte kosten) als het oor-
spronkelijke vastgoed wat in hun bezit was. Hiermee ein-
digt tevens de bemoeienis van de overheid. De verdere 
herontwikkeling dient door de eigenaren zelf uitgevoerd 
te worden of in opdracht van de eigenaren door bijvoor-
beeld een projectontwikkelaar.[Franzen et al, 2012]
Uiteindelijk is stedelijke herverkaveling een uitstekend 
instrument om in deze fi nancieel zware  jd private inves-
teringen in een gebied te s  muleren, waarbij de posi  e 
van kleine ontwikkelaars niet uit het oog verloren mag 
worden. Tevens past het goed in de accentverschuiving 
van een ac  ef gemeentelijk grondbeleid naar een facilite-
rend grondbeleid en lopen de gemeenten geen risico op 
het gebied van grondexploita  e zolang de eigenaren de 
plannen zelf realiseren.

6.2 Typen stedelijke herverkaveling
Ondanks dat stedelijke herverkaveling nog niet in de Ne-
derlandse regelgeving is geïmplementeerd, betekent dit 
niet dat het niet toegepast kan worden voor het aan-
pakken van de winkelleegstand. Par  culieren kunnen 
namelijk een samenwerkingsverband oprichten waarbij 
hun bezit aangepakt wordt aan de hand van afspraken 
over het overdragen van beschikkingsmacht. Om dit tot 
stand te brengen zijn er twee typen van stedelijke her-
verkaveling te onderscheiden welke van toepassing zijn 
op het plan voor het aanpakken van de leegstand van 
winkels; stedelijke herverkaveling als aantrekkelijke sa-
menwerkingsvorm en stedelijke herverkaveling als ver-
plichte samenwerkingsvorm.[de Lint et al, 2004] Een 

derde categorie hee   betrekking op het verkrijgen van 
grond door de gemeente voor herstructurering. Deze 
categorie is voor dit onderzoek niet van toepassing. 

De categorieën zijn in hoofdstuk 6.1 al kort aan bod geko-
men. Ze zullen hier nogmaals benoemd en duidelijk spe-
cifi ceren worden aan de hand van een korte samenva   ng 
van de kenmerken.

 6.2.1 Aantrekkelijke samenwerkingsvorm
Het accent bij deze vorm van herverkaveling ligt op het 
gezamenlijk en op een vrijwillige basis aanpakken van 
een herstructureringsproject. De realisa  e van het pro-
ject wordt mogelijk gemaakt door een samenwerkings-
vorm van eigenaren en een  jdelijke beschikkingsmacht 
over het onroerend goed in het plangebied tot stand te 
brengen. Belangrijk om te vermelden is het feit dat het 
vastgoed na een eventuele ingreep weer in handen komt 
van de eigenaren of een deel van de eigenaren. Het is na-
melijk mogelijk om je als eigenaar uit te laten kopen of 
wanneer het vastgoed dermate klein is, er een vergoe-
ding voor te krijgen. [de Lint et al, 2004]
Wanneer er uiteindelijk een samenwerkingsverband 
tot stand is gekomen, kan deze gecoördineerd opdrach-
ten geven aan derden tot het uitvoeren van bepaalde 
werkzaamheden in een plangebied. Voorbeelden van 
werkzaamheden zijn sloop, verbouw, samenvoeging van 
panden, de aanleg van collec  eve voorzieningen en even-
tueel nieuwbouw. [de Lint et al, 2004] 
Een ander belangrijk aspect zijn de fi nanciën. Dit is im-
mers voor een groot gedeelte de reden dat er aan het 
project begonnen wordt. De kosten van het herstructu-
reringsproject worden gedekt door de waardevermeer-
dering van de betrokken panden en in sommige gevallen 
doordat een eigenaar van een leegstaande ruimte weer 
een huurder krijgt. Uiteindelijk dragen de eigenaren wel-
ke er het meeste aan verdienen het meeste bij aan het 
project. Daarnaast brengt de samenwerking bepaalde ter 
beschikking gestelde faciliteiten met zich mee, waardoor 
eigenaren kunnen worden overgehaald te par  ciperen in 
het project. Voorbeelden zijn vrijstelling van overdrachts-
belas  ng, vergoedingen voor notariskosten en kadastrale 
rechten, vrijstelling van OZB gedurende de duur van het 
herstructureringsproject en eventueel een subsidie (al is 
de kans op het verkrijgen van subsidie in deze  jd zeer 
gering).[de Lint et al, 2004]

 6.2.2 Verplichte samenwerkingsvorm
De verplichte samenwerkingsvorm is in grote lijnen ge-
lijk aan de aantrekkelijke samenwerkingsvorm met als 
toevoeging dat, indien nodig, eigenaren kunnen worden 
gedwongen mee te werken aan een gezamenlijke realisa-
 e van herstructureringsplannen. Het is echter wel zeer 

van belang dat de meerderheid van de eigenaren akkoord 
gaat met de aanpak, waarna de minderheid zich aan deze 
aanpak dient te conformeren. Eigenaren welke niet willen 
par  ciperen kunnen van de plicht afstand doen door de 
verkoop van vastgoed aan eigenaren welke wel meewer-
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ken aan de plannen. In een extreme situa  e is het zelfs 
mogelijk eigenaren te (laten) onteigenen. [de Lint et al, 
2004]
Naast de fi nanciële afwikkeling van de eigendommen zijn 
er nog een aantal aspecten welke verschillen ten opzichte 
van de aantrekkelijke samenwerkingsvorm. Eén van deze 
aspecten is de controle op het rechtsverkeer. Er wordt 
geen ruimte verhuurd zonder dat de volledige herstruc-
turingsmaatschappij hiermee ingestemd hee  . Tevens 
kan er een instrument in het leven worden geroepen 
om de kosten te dekken. Het heff en van belas  ng is één 
van de mogelijkheden om eigenaren in het plangebied 
te verplichten mee te betalen. Natuurlijk moet van tevo-
ren goed bepaald worden onder welke voorwaarden de 
herstructureringsmaatschappij gaat werken.[de Lint et al, 
2004] Aan deze vorm van samenwerken kleven veel meer 
verplich  ngen en het gaat er een stuk zakelijker aan toe 
dan bij de aantrekkelijke samenwerkingsvorm.

Natuurlijk wordt bij de herstructurering van de Parade in 
Venlo, wanneer mogelijk, gebruik gemaakt van de aan-
trekkelijke samenwerkingsvorm. Dit is de vorm waarbij 
alle eigenaren ook echt voorstander zijn van het herstruc-
tureringsplan doordat er op vrijwillige basis wordt gepar-
 cipeerd. Wanneer iemand verplicht moet worden tot 

par  ciperen, is de bereidheid tot meewerken al  jd min-
der dan wanneer dit op vrijwillige basis gebeurt. Tevens 
blijkt uit ervaringen in Duitsland dat de vrijwillige vorm 
de overhand hee  . Hierbij moet echter wel vermeld wor-
den dat Duitsland veel meer een tradi  e van zelfrealisa  e 
kent dan Nederland. [de Lint et al, 2004] Feit blij   dat de 
vrijwillige vorm voor een resultaat zorgt waar meer mee 
wordt bereikt dan met de verplichte samenwerkingsvorm. 

Het probleem van leegstand van winkels zal in de toe-
komst dusdanig groot worden dat het herstructurerings-
plan uitgevoerd dient te worden, ook als een aantal eige-
naren het er niet mee eens is. Door het verbeteren van 
het gebied en het faciliteren van nieuwe huurders in oude 
winkelpanden, is het goed mogelijk dat (een aantal) ei-
genaren welwillend tegenover het herstructureringsplan 
zullen staan. Het is weliswaar in eerste instan  e een inves-
tering (de herstructurering wordt gedekt door de waarde-
s  jging van de panden), maar zoals eerder al is vermeld 
s  jgt de kans op huurders en daarmee ook de inkomsten. 
Deze inkomsten zullen lager zijn dan de inkomsten uit de 
winkelruimten, maar dat is volgens Paul Schreinemachers 
nog al  jd beter dan langdurige leegstand. Wanneer een 
gebied verder afzakt dan alleen een beperkt aantal lege 
panden, zal ook de waarde dalen en ontstaat er een gro-
ter probleem. Het uitvoeren van de aantrekkelijke samen-
werkingsvorm betekent dat een aantal publiekrechtelijke 
bevoegdheden voor het verkrijgen van eigendom niet 
toegepast hoeven te worden. Er wordt vanuit gegaan dat 
de herverkaveling van de Parade zal plaatsvinden als aan-
trekkelijke samenwerkingsvorm.

6.3 Knelpunten
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat stedelijke herverka-
veling niet een hulpmiddel voor herstructurering is wat 
zonder problemen toegepast kan worden. Men hee   te 
maken met verschillende betrokkenen welke ieder weer 
verschillende belangen hebben. Hieronder is een kleine 
opsomming weergegeven van mogelijke problemen bij 
stedelijke herverkaveling. Na deze opsomming worden 
de knelpunten geprojecteerd op de Parade in Venlo om te 
bekijken of deze van toepassing zijn op dit gebied en hoe 
ze eventueel aangepakt kunnen worden.

Mogelijke knelpunten stedelijke herverkaveling:
- het stedelijke herverkavelen is op dit moment (nog) niet  
   in de wet vastgelegd;
- eigenaren zien de grond en de opstal als een emo  oneel 
   object (vooral kleine zelfstandigen). Het zijn loca  es en 
   objecten waaraan de eigenaar een iden  teit ontleent;
- eigenaren zien geen heil in een project of aanpak;
- eigenaren hebben geen inten  e om samen te werken;
- eigenaren hebben ieder een eigen visie op hoe het ge-
   bied aangepakt moet worden;
- eigenaren welke de planontwikkeling om welke reden 
   dan ook frustreren;
- eigenaar-gebruikers zijn niet in staat tot risicodragende 
   projectontwikkeling;
- er is geen meerderheid van par  ciperende eigenaren 
   in het plangebied, waardoor de overige eigenaren niet 
   gedwongen kunnen worden mee te werken aan de ont-
   wikkeling;
- achteruitgang van de kwaliteit door een, voor de eigena-
   ren, fi nancieel op  male aanpak te kiezen;
- het plangebied is te groot, waardoor de knelpunten met 
   eigenaren, zoals deze hierboven weer gegeven zijn, ook 
   groter zullen zijn;
- ‘freerider’ gedrag: eigenaren die niet willen mee betalen 
   aan een ingreep maar er wel van willen profi teren;
- er is geen natuurlijke kartrekker in een project aanwezig. 
 Hiervoor is een belangrijke rol weg gelegd voor de ge-
  meente. Een externe kartrekker welke geen vergelijk
  bare belangen met de eigenaren hee  , is in ieder geval 
  gewenst.;
  [de Lint et al, 2004 en Buitelaar et al, 2008]

Het wordt al snel duidelijk dat een groot gedeelte van de 
knelpunten bij de eigenaren ligt, wat niet verwonderlijk 
is. Ze zijn namelijk één van de hoofdpersonages in een 
herstructureringsproject, zo niet dé hoofdpersonages. Ei-
gendom is in Nederland namelijk het meest omva  ende 
recht op een goed, in dit geval de grond en opstal.[Bui-
telaar et al, 2008] Wanneer men met de grond en opstal 
aan de slag wil, zal dus al  jd de eigenaar erbij betrokken 
moeten worden. De eigenaren op de Parade zijn op dit 
moment niet geïnteresseerd om mee te werken aan het 
(fi c  eve) onderzoek. Het meest gehoorde argument is dat 
de panden verhuurd zijn en ze daardoor geen reden zien 
om mee te werken.





Wanneer de Parade een gebied zou zijn met rela  ef wei-
nig eigenaren, dan kon herverkaveling als aantrekkelijke 
samenwerkingsvorm doorgang vinden, waarbij de ver-
plichte vorm een stok achter de deur is. Het lijkt dat een 
aantrekkelijke samenwerking alleen kan ontstaan wan-
neer de eigenaren weten dat er een mogelijkheid bestaat 
dat ze verplicht worden mee te werken wanneer ze dit in 
eerste instan  e niet doen. Het is dan beter om vrijwillig 
te par  ciperen dan in een later stadium gedwongen te 
worden. Dit blijkt ook uit de ervaringen met het Franse 
herverkavelingssysteem, Associa  on Fonciere Urbaine 
(AFU). De verplichte variant wordt slechts af en toe ge-
bruikt, maar men gee   aan dat de aanwezigheid van deze 
variant van groot belang is.[de Lint et al, 2004] 

6.4 Eigenaren
Op de Parade in Venlo zijn 46 verschillende eigenaren 
aanwezig. Hiervan zijn er een aantal die alleen aan de 
noordoost zijde van de Parade (bovenzijde op fi guur 6.3) 
panden bezi  en. Dit zijn over het algemeen horecapan-
den. Deze horeca gee   de Parade zijn iden  teit en moet 
derhalve als zodanig behouden worden. Dit standpunt 
wordt ook ingenomen door betrokken personen in Ven-
lo. Zij zien de aaneenslui  ng van horecagelegenheden op 
de Parade als een zeldzaam gegeven in Venlo.[Bas  ngs, 
2013] De eigenaren welke uitsluitend één van deze pan-
den bezi  en, worden om deze reden niet meegenomen 
in het onderzoek. Natuurlijk zijn er ook eigenaren welke 
aan beide zijden van de straat panden bezi  en. Deze ei-
genaren worden wel meegenomen omdat deze waarde-
vol kunnen zijn in het herverkavelingsproces. Een uitzon-
dering is eigenaar 40, welke uitsluitend eigendom hee   

aan de noordoost zijde. Een deel van dit eigendom is ech-
ter interessant vanwege de afme  ngen van de panden en 
er is geen horeca in geves  gd. De eigenaren en de loca  e 
van de eigendommen zijn op fi guur 6.3 weer gegeven.
Uiteindelijk  blijven er 40 eigenaren over welke in het pro-
ces meegenomen kunnen worden. Van dit aantal is de 
overgrote meerderheid par  culier (69,6%). Verder zijn er 
nog een aantal makelaars of onroerend goed bedrijven 
(kleinschalige en lokale bedrijven) die panden bezi  en 
(23,9%), één pensioenfonds, één instelling voor de mo-
numentenzorg en één instelling voor ontwikkelingshulp. 
Het feit dat er veel par  culieren in de straat aanwezig zijn, 
kan guns  g uitpakken voor eventuele ontwikkelingen in 
het gebied. Deze par  jen (samen met de kleinschalige, 
lokale makelaars en onroerend goed bedrijven) zijn veel 
gevoeliger voor leegstand dan grote pensioenfondsen en 
banken. Hierdoor zijn ze sneller geneigd mee te werken 
aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Dit geldt echter 
alleen indien een eigenaar geen of weinig huurders voor 
zijn of haar pand hee  . Er zijn ook een aantal voorbeel-
den van zaken op de Parade welke al heel lang aanwezig 
en winstgevend zijn. De eigenaren van deze panden zijn 
wellicht minder snel geneigd tot het aanpakken van de 
leegstand op de gehele Parade.

6.5 Realisa  e herverkaveling
Om het idee van het samenbrengen van panden van één 
eigenaar duidelijk te maken, zal er op de Parade een fi c-
 eve herverkaveling uitgevoerd worden. Een dergelijk 

proces is in de realiteit zeer complex en intensief. Daar-
naast is de waarde van de panden op de Parade niet be-
kend, waardoor het moeilijk is om het samenvoegen van 

Fig. 6.3 - Eigenaren van de panden op de Parade in Venlo
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leegstaande panden goed te beargumenteren. Hierdoor 
wordt het herverkavelen beperkt tot het samenbrengen 
van eigenaren. Dit is echter geen probleem omdat het on-
derzoek de mogelijkheden van stedelijk herverkavelen in 
grote lijnen wil verkennen. Diepgaande onderzoeken over 
dit onderwerp zijn in een eerder stadium al door andere 
personen en instan  es verricht. Het zal hier vooral gaan 
om het samenbrengen van eigenaren. Om toch een idee 
te geven van wat het herverkavelen uiteindelijk op moet 
leveren, is er op fi guur 6.4 - 6.6 een schema  sche weerga-
ve van een mogelijke herverkaveling zichtbaar.  
Figuur 6.4 gee   een mogelijke beginsitua  e weer. Er is 
voor het gemak van uit gegaan dat alle panden even groot 
zijn en een gelijke waarde hebben. Tevens zijn een aantal 
leegstaande winkels weergegeven in de vorm van krui-
sen in de panden. Deze winkels liggen verspreid over de 
straat. Het doel is om een situa  e te creëren waar meer-
dere panden van één eigenaar geschakeld worden en 
waarbij ook de leegstaande panden naast elkaar liggen. 
Figuur 6.5 gee   een eerste stap weer waarbij de panden 
van eenzelfde eigenaar netjes geschakeld zijn, maar de 
leegstaande panden nog niet. Uiteindelijk is de situa  e 
op fi guur 6.6 een situa  e waarbij meerdere leegstaande 
panden samengevoegd kunnen worden.

Tot zover de schema  sche weergave. De werkelijke situa-
 e op de Parade is weergegeven in fi guur 6.3. Een aantal 

panden zal geruild worden, waarbij het doel is om zoveel 
mogelijk panden naast elkaar te brengen van eigenaren 
welke meerdere panden op de Parade bezi  en. Deze ei-
genaren zullen in een later stadium ingrepen gaan ver-
richten om de panden klaar te maken voor nieuwe func-
 es. Deze ingrepen gaan geld kosten, iets wat bij andere 

eigenaren niet het geval is. Daarom geldt; des te meer 
een eigenaren er door de herverkaveling op vooruit gaan, 
des te meer moeten ze inleggen in de pot voor herstruc-
turering. Natuurlijk geldt ook; des te groter de problemen 
van een bepaalde eigenaar, des te groter de (fi nanciële) 
inspanning dient te zijn om de problemen op te lossen. 
Omdat het fi nanciële plaatje niet bekend is, wordt ervoor 
gekozen om panden te ruilen van nagenoeg vergelijkba-
re groo  e. Zo wordt in ieder geval het principe duidelijk. 
De oppervlakten van de verschillende panden zijn weer 
gegeven in de lijst van eigenaren welke in de bijlagen 
(hoofdstuk 19.2) aanwezig is. Aan de hand van deze op-
pervlakten is er een herverkaveling uitgevoerd, waarbij 
natuurlijk zo min mogelijk panden geruild moeten wor-
den. Dit is de minst complexe en voordeligste manier. 
Het uitgangspunt  zijn panden van eigenaren welke meer 
panden op de Parade bezi  en. Het herverkavelingsproces 
moer ervoor zorgen dat zoveel mogelijk panden van een 
eigenaar naast elkaar komen te liggen. Er zijn namelijk 
maar weinig situa  es waar een eigenaar meerdere pan-
den naast elkaar in beheer hee  . Er wordt begonnen met 
de grootste eigenaren omdat dan het snelst een resultaat 
bereikt kan worden. Dit wil niet zeggen dat de eigenaren 
met maar één of twee panden niet in het project betrok-

Fig. 6.4 - Mogelijke beginsitua  e met grote versnippering van eigendom- 
                 men. De kruizen geven leegstaande panden aan. 

Fig. 6.5 - Na herverkaveling liggen de panden van eenzelfde eigenaar netjes 
                 naast elkaar. De leegstaande panden liggen nog versnipperd                 

Fig. 6.6 - Mogelijk resultaat waarbij de leegstand direct kan worden aange-
                 pakt 

ken worden, maar de focus ligt op het samenbrengen van 
eigenaren met meerdere panden. Het resultaat hiervan is 
weergegeven in fi guur 6.7.
Figuur 6.7 gee   goed weer dat er een drietal mogelijke 
projectloca  es ontstaan zijn. Hierbij worden de panden 
van eigenaar 40 niet mee geteld omdat er twee (qua op-
pervlakte meer als de hel   van de loca  e) niet voldoen 





aan de defi ni  e van probleempanden. De mogelijke pro-
jectloca  es zijn:
- Parade 10-20 (rode cirkel)
- Parade 34-58 (groen cirkel) 
- Parade 74-88 (blauwe cirkel), 
De keuze van de projectloca  e en de verdere aanpak van 
de panden wordt in de volgende hoofdstukken beschre-
ven.

6.6 Verdiepingen boven de winkels
Het stedelijk herverkavelen kan naast de winkelleegstand 
ook een uitkomst bieden voor de verdiepingen boven 
de winkels (of in dit geval de leegstaande winkels). Op 
dit moment staat het grootste gedeelte van de verdie-
pingen in het centrum van Venlo leeg (het aantal verdie-
pingen wordt door de vereniging Wonen boven Winkels 
Nederland geschat op meer dan 300).  De gemeente zou 
graag zien dat deze verdiepingen ontwikkeld worden tot 
woningen. Het centrum wordt daardoor levendiger, de 
kwaliteit van de binnenstad neemt toe en de sociale con-
trole wordt verbeterd. Tevens worden de panden, vaak 
monumentaal, beter onderhouden wanneer de verdie-
pingen gebruikt worden voor andere doeleinden dan op-
slag. Hierdoor blijven de monumenten voor langere  jd 
behouden. Daarnaast is er in Venlo sinds kort een ini  a-
 ef gelanceerd om meer studenten naar de stad te trek-

ken en deze na hun studie ook voor Venlo te behouden. 
Deze studenten en starters moeten gehuisvest worden.
De ontwikkeling van de verdiepingen verloopt echter zeer 
stroef. Stedelijk herverkavelen kan hierin een helpende 
hand zijn.

Fig. 6.7 - Resultaat fi c  eve ruilverkaveling

Nadat de panden op de Parade zijn herverkaveld is het 
resultaat dat de voorheen versnipperde eigenaren een 
aantal panden bezi  en welke aan elkaar grenzen. Dit 
gee   deze eigenaren de mogelijkheid om panden pro-
jectma  g te ontwikkelen, eventueel in samenwerking 
met de gemeente en externe par  jen. Hierdoor kunnen 
kosten voor bijvoorbeeld de opgang naar de verdiepingen 
worden verdeeld over meerdere panden. Daarnaast lo-
pen huidige projecten vast op eigenaren welke niet mee 
willen werken aan een dergelijk project. Deze eigenaren 
bezi  en soms maar één pand in een hele rij, maar kunnen 
door te weigeren mee te werken een heel project de das 
omdoen. Wanneer men eerst een gebied gaat herverka-
velen zoals het geval is in dit onderzoek, kan een dergelij-
ke situa  e vermeden worden. 
Het aanpakken van de winkelleegstand kan dus een po-
si  ef neveneff ect hebben in de vorm van het ontwikke-
len van de bovenliggende verdiepingen.  Dit is echter niet 
van belang voor dit onderzoek, waar de leegstand van de 
begane grond het hoofdonderwerp vormt. Nie  emin kan 
het in de toekomst interessant zijn een combina  e van 
beide onderwerpen te onderzoeken.
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Hoofdstuk 7  Samenvoegen panden
Nadat de Parade is herverkaveld, bestaat de volgende 
stap uit het samenvoegen van een aantal panden op de 
begane grond (voormalige winkelruimten). Om op  maal 
gebruik te kunnen maken van een nieuwe en grotere 
ruimte, is het wenselijk om het grootste gedeelte van de 
scheidingswanden tussen de panden weg te halen en te 
vervangen door slanke construc  e elementen. 
Allereerst worden er daarom een aantal panden uitge-
zocht welke als prak  jkvoorbeeld zullen dienen voor het 
uitvoeren van het samenvoegen en de verdere uitwer-
king; de begane grond invullen met nieuwe func  es. Deze 
panden moeten voldoende uitdaging bieden voor het 
uitvoeren van bovengenoemde ingrepen en dienen voor 
het grootste gedeelte uit probleempanden te bestaan. De 
uitdagingen kunnen bestaan uit de vorm van de panden 
(hoekige panden zijn veel moeilijker in te vullen), de ont-
slui  ng aan de achterzijde (volledig bebouwd blok zodat 
de panden vanaf de achterzijde eigenlijk niet bereikbaar 
zijn) en daglicht (zeer weinig daglichtmogelijkheden of 
juist wel de mogelijkheid om aan de achterzijde daglicht 
toe te laten treden).
Nadat een aantal geschikte panden zijn gekozen, dienen 
de scheidingswanden zoveel mogelijk verwijdert te wor-
den. Uiteindelijk is het doel het verkrijgen van een ruim-
te welke gebruikt kan worden voor meerdere en grotere 
func  es op de begane grond.

7.1 Keuze projectloca  e
Voor het uitvoeren van de gestelde oplossing, wordt er 
allereerst een geschikte projecloca  e gekozen. Er gelden 
een tweetal eisen voor de keuze van de loca  e; panden 
smaller dan 5 meter hebben de voorkeur en de panden 
moeten zo diep mogelijk zijn.
Wanneer men op de kadastrale (herverkavelde) kaart van 
fi guur 6.7 kijkt, zijn er op het gebied van de afme  ngen 
van de panden twee interessante loca  es; één loca  e op 
de noordwest zijde (rood omcirkeld) van de Parade en 
één op de zuidwest zijde (blauw omcirkeld). Deze panden 
zijn smal en, vergeleken met andere panden op de Pa-
rade, rela  ef diep. Wanneer men alleen naar de lengte 
kijkt, dan zijn de panden op de zuidwest zijde de meest 
logische keuze. Het vloeroppervlak van de samengevoeg-
de panden op de noordzijde hee   echter een zeer inte-
ressante vorm. Deze vorm is alles behalve standaard en 
bestaat uit allerlei kleine en niet-rechte hoeken.
Naast een selec  e op de afme  ngen van de panden zijn 
er in het midden van de Parade nog een aantal panden 
met een toegevoegde waarde; er bevindt zich een klein 
straatje (het Lombardstraatje) onder en tussen de bebou-
wing. Dit zorgt ervoor dat de panden extra interessant 
worden vanwege een veel grotere poten  ële gevel op de 
begane grond (in het straatje en aan de binnenplaats) en 
de mogelijkheid om eventueel de panden aan de achter-
zijde te ontsluiten. Een aantal opgaven wordt hierdoor 

wellicht makkelijker, maar deze panden zijn daardoor wel 
uitermate geschikt om één of meerdere nieuwe func  es 
te krijgen. 
De keuze valt uiteindelijk op de panden in het midden van 
de Parade (groen omlijnd om fi guur 6.7). Het Lombard-
straatje kan een aantal opgaven vergemakkelijken, maar 
in de uiteindelijk aanpak is geprobeerd zo min mogelijk 
gebruik te maken van dit straatje waardoor het uiteinde-
lijke concept hier niet van a  ankelijk is.
Niet alle panden in het midden van de Parade voldoen 
aan de eis welke eerder is gesteld; smal en diep, maar op 
deze loca  e is het mogelijk om een groot projectgebied te 
creëren. Panden van vier verschillende eigenaren kunnen 
ervoor zorgen dat er een aaneengeschakeld gebied is van 
der  en panden met een gezamenlijk begane grond op-
pervlak van ongeveer 1600 m2. Eerder in het onderzoek is 
duidelijk geworden dat het van belang is om het project-
gebied zo groot mogelijk te maken, om zo de kosten van 
de ingrepen over meerdere panden te kunnen verdelen. 
Dit zorgt ervoor dat de loca  e in het midden van de Para-
de als meest geschikte loca  e naar voren komt. Figuur 7.1 
gee   de pla  egrond van de gekozen loca  e weer. Deze 
pla  egrond is tevens in een groter formaat in het tekenin-
genboekje (tekening 01) terug te vinden.

7.2 Gewenste situa  e
In het projectgebied, wat loopt van Parade 34 tot en met 
Parade 58, zijn op dit moment twee panden aanwezig 
welke recentelijk zijn samengevoegd (Parade 56 en Para-
de 58). Op de pla  egrond van de begane grond, maar ook 
op die van de eerste verdieping (tekening 04 in het teke-
ningenboekje) is goed te zien dat er een aantal doorbra-
ken gerealiseerd zijn, waardoor beide panden niet alleen 
op de begane grond, maar ook op de verdiepingen sa-
mengevoegd worden. Dergelijke doorbraken kunnen niet 
te groot zijn omdat de construc  e en stabiliteit van de 
panden in het geding kan komen. In monumentale pan-
den geldt daarnaast dat de contouren van het originele 
pand zichtbaar moeten blijven (zie ook hoofdstuk 7.3). 
Wanneer de overige panden van het projectgebied sa-
mengevoegd worden, moet men zich goed realiseren dat 
er al  jd obstakels in de vorm van construc  e elementen 
in de nieuwe ruimte aanwezig zullen blijven.
De primaire balkenlaag overspant, met uitzondering van 
het achterste gedeelte van Parade 40, overal de breed-
te van de panden. Dit betekent echter niet dat wanden 
op de begane grond welke in de breedte geplaatst zijn, 
verwijderd kunnen worden zonder dat dit consequen  es 
hee   voor de construc  eve zekerheid. Deze wanden on-
dersteunen allen de gevel van de bovenliggende verdie-
pingen, met uitzondering van het trappenhuis van Parade 
40 en de wand vooraan in het pand van Parade 42. Er is 
immers maar één pand (Parade 52) welke op de eerste 
verdieping een gelijke oppervlakte hee   als op de bega-





Fig. 7.1 - Bestaande begane grond gekozen projectloca  e

Fig. 7.2 - Gewenste situa  e samenvoegen panden

ne grond. Alle overige panden zijn op de verdiepingen 
aanmerkelijk kleiner.  Dit zorgt ervoor dat nagenoeg alle 
wanden (met uitzondering van de hierboven genoemde 
wanden) die op dit moment nog in de panden aanwezig 
zijn een construc  eve func  e hebben. Het verwijderen 
van deze wanden of een deel van de wanden kan dus niet 
gebeuren zonder dat hiervoor een balk in de plaats komt 
om de bovenliggende construc  e te ondersteunen. Om 
tot een bruikbare pla  egrond te komen, wordt eerst de 
gewenste situa  e besproken (verwijderen van alle ele-
menten in de ruimte, fi guur 7.2), waarna aanpassingen 
gedaan worden om de construc  e te waarborgen.
Het is vanzelfsprekend dat de gewenste situa  e niet haal-
baar is. Balken met een lengte van  entallen meters zijn 
nodig (niet mogelijk om dergelijke balken in een bestaan-
de situa  e te brengen) en de stabiliteit van het geheel 

gaat verloren. Het verwijderen van alle trappen naar de 
bovenliggende verdiepingen zal geen problemen opleve-
ren. Naar verwach  ng vindt de ontslui  ng van eventuele 
woningen op de verdiepingen via de achterzijde plaats, 
waardoor de trappen op de begane grond nu  eloos wor-
den. Tevens nemen trappen veel ruimte in beslag welke 
verhuurd zou kunnen worden en dus geld opbrengt. Dit 
idee is niet nieuw, de eigenaren van de panden welke 
geen gebruik maken van de bovenliggende verdiepingen 
en alleen de winkelruimte verhuren, verwijderen even-
tuele trappen ook ten behoeve van bruikbaar (en duur) 
winkeloppervlak. 
De etalage en entree van Parade 40 wordt ook verwij-
derd. Deze ruimte neemt een groot oppervlak in beslag 
(70 m2) en dit oppervlak is goed bruikbaar voor verhuur. 
Het pand is na de oorlog gebouwd en hee   weliswaar  
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een beeldbepalende monumentale waarde (fi guur 7.3), 
maar het aanpassen van de gevel op de begane grond kan 
een toegevoegde waarde zijn.

7.3 Monumentaliteit
In oudere binnensteden staan vaak monumentale pan-
den. Zo ook op de Parade. In het gekozen projectgebied is 
een onderscheid te maken tussen beeldbepalende en ge-
meentelijke monumenten, waarbij de restric  es met be-
trekking tot verbouwen van een gemeentelijk monument 
strenger zijn dan die van een beeldbepalend monument.
In het projectgebied zijn volgens Roy Denessen, Beleids-
adviseur Monumenten bij de gemeente Venlo een viertal 
gemeentelijk monumenten aanwezig, te weten Parade 
42, Parade 54, Parade 56 en Parade 58. Bij Parade 42 mag 
in ieder geval de gevel (fi guur 7.4) niet vervangen wor-
den en Parade 54 wordt zelfs in z’n geheel beschermd, 
waardoor ingrepen waarschijnlijk moeilijk worden. Het is 
een pand van hoge architectonische waarde. Parade 56 
en 58 worden beide weer gegeven als zijnde van groot 
historisch, stedenbouwkundig en typologisch belang. 

Dit zijn de enige twee panden in het plangebied welke 
al samengevoegd zijn. Dit hee   echter een historische 
achtergrond. De panden zijn onlangs weer gedeeltelijk in 
de originele staat hersteld. Daarnaast is er volgens Roy 
Denessen waarschijnlijk ook een verband geweest tus-
sen Parade 54 en Parade 56. De gevel van Parade 56 en 
Parade 58 is een aantal jaren geleden ook in oude glorie 
hersteld. Het zal waarschijnlijk moeilijk worden ingrijpen-

de maatregelen te realiseren in deze panden. Hier wordt 
nu echter niet op ingegaan, dit zal in hoofdstuk 12 verder 
aan bod komen wanneer de defi ni  eve aanpak bespro-
ken wordt.
Over alle andere panden zijn geen onderzoeken bekend 
en daarom kan niet specifi ek benoemd worden wat wel 
en niet is toegestaan met betrekking tot bepaalde ingre-
pen. Feit is dat de panden in een gebied liggen wat door 
de gemeente als cultureel belangrijk wordt gezien.[Ar-
cadis, 2012] Waar men bij een eventuele ingreep zeker 
op moet le  en, is dat de vorm van de huidige kavels her-
kenbaar moeten blijven. Alle andere ingrepen zullen per 
pand bekeken moeten worden. Dit vergt voor elk afzon-
derlijk pand een historisch onderzoek. Naar verwach  ng 
zullen de ingrepen op de begane grond weinig problemen 
opleveren omdat er voor beeldbepalende panden verder 
geen stelregels zijn anders dan dat de originele vorm van 
de kavels zichtbaar moet blijven. Daarnaast zou het zonde 
zijn om het ontwerp te laten leiden door eventuele re-
gels, voordat de kwaliteit van het ontwerp beoordeeld is. 
Aanpassingen om te voldoen aan de monumentaliteit zijn 
in een later stadium al  jd nog mogelijk.

7.4 Construc  e
In hoofdstuk 7.2 is al geconcludeerd dat de gewenste situ-
a  e niet haalbaar is. Er is daarom gezocht naar een situa  e 
waar gebruik (vrij indelen van een ruimte) en maakbaar-
heid goed samen gaan. Dit wil zeggen dat er een zo groot 
mogelijke overspanning gemaakt wordt, maar dat het re-

Fig. 7.3 - Gevel van Parade 40 met de te verwijderen etalage
Fig. 7.4 - Gemeentelijke monumenten in het projectgebied. Vanaf linksboven 
                 met de klok mee: Parade 42, Parade 54, Parade 56 en Parade 58





 7.4.3 Funderingen
Het is geen probleem om nieuwe  wanden te metselen 
of kolommen aan te vullen, het probleem ontstaat bij de 
fundering. De afme  ngen van de funderingen werden 
vroeger niet berekend zoals dat nu gebeurt. Er zal waar-
schijnlijk een grotere fundering in de meeste panden aan-
wezig zijn dan noodzakelijk is. Nie  emin is de verwach  ng 
dat deze fundering niet breed genoeg is om de nieuwe, 
geconcentreerde lasten op te nemen. 
Uit de technische tekeningen van de verschillende pan-
den is duidelijk geworden dat de breedte van de funde-
ringen varieert tussen de 650 en 800 mm. Deze gegevens 
hebben weliswaar allemaal betrekking op funderingen 
van voorgevels (geen andere informa  e beschikbaar dan 
doorsneden over de lengte van het pand), maar waar-
schijnlijk zijn de funderingen van de langsgevels minstens 
even breed. 
De funderingen van de panden op de Parade verschillen 
van vorm omdat niet alle panden in dezelfde periode zijn 
gebouwd. Figuur 7.5 gee   de mogelijke verschillende vor-
men weer. De vorm van een fundering hee   geen gevolg 
voor de sterkte van de fundering, maar vloeit voort uit 
het materiaal gebruik en de manier van bouwen welke 
door de jaren heen werd gehanteerd. Vroegere funde-
ringen werden vaak in een trapvorm gemetseld (geheel 
rechtse fundering op fi guur 7.5). Later werd beton toege-
past en veranderde de vorm van één met schuine delen 
naar uiteindelijk een geheel hoekige vorm. 
Om de nieuwe wanden en kolommen te kunnen dragen 
zal de waarde voor Y (zie fi guur 7.5) waarschijnlijk gro-
ter moeten worden. Er mag vanuit gegaan worden dat de 
waarde voor Y a  angt van de breedte van de wanden. 
Wanneer deze wanden breder worden, zal Y dus ook aan-
gepast moeten worden.
De breedte X hangt af van de gronddruk onder de fun-
dering. Deze is voor elke grondsoort anders en kan per 
loca  e verschillen. Het is daarom erg las  g om voor de 
verschillende panden op de Parade een waarde voor de 
gronddruk te geven. Deze gegevens zullen naar voren 
moeten komen uit een grondonderzoek en cijfers van een 
dergelijk onderzoek zijn niet bekend. Er wordt echter van-
uit gegaan dat de breedte van de fundering overal groter 
moet worden omdat de concentra  e van lasten door de 
kolommen vele malen groter wordt dan bij de originele 
wanden het geval is. A  ankelijk van de gronddruk zal de 
Op het moment dat het probleemgebied is herverkaveld 
en een aantal panden op de begane grond zijn samen-

aliseren van de overspanning wel mogelijk moet zijn. In 
deze paragraaf worden de balken voor de verschillende 
overspanningen besproken evenals de gevolgen van de 
ingrepen voor de fundering. De stabiliteit zal pas later (zie 
hoofdstuk 14.6) aan bod komen wanneer de defi ni  eve 
indeling bepaald is. Op deze manier wordt het ontwerp 
niet geleid door de construc  e, maar zal geprobeerd wor-
den de construc  e aan het ontwerp aan te passen.

 7.4.1 Stalen balken
Het plaatsen van de stalen balken moet gebeuren met be-
hulp van een krachtarmli  . Zo is het mogelijk al het ma-
teriaal en materieel door bestaande deuren of openingen 
in de gevel naar binnen te brengen. Deze li  en kunnen 
ongeveer 600 kg tot een hoogte van maximaal 3 meter 
 llen. De balken welke in de ruimten geplaatst gaan wor-

den, mogen dus maximaal 600 kg wegen. Men kan meer-
dere li  en gebruiken, maar bij langere balken ontstaat 
een grotere geconcentreerde belas  ng op de kolommen 
en de fundering. Het gevolg is dat de kolommen groter 
worden en de aanpassingen aan de fundering worden 
ook grootschaliger (meer hierover in  paragraaf 7.4.2 en 
7.4.3). Er zal dus van maximaal één krachtarmli   gebruik 
gemaakt worden.
Wanneer we dit gegeven combineren met het gewicht 
van stalen balken, betekent dit dat er maximaal een HEB 
300 profi el met een lengte van 5 meter gebruikt kan wor-
den. Wanneer een grotere balk nodig is dan een HEB 300, 
kan de overspanning niet gemaakt worden. Kortere bal-
ken van een groter profi el zijn vanzelfsprekend wel moge-
lijk, mits de balk niet zwaarder is dan 600 kg Het is echter 
van belang om zo min mogelijk kolommen in de ruimte 
te laten staan. Deze kolommen kunnen een indeling be-
moeilijken. Meer hierover in hoofdstuk 7.5.
 
 7.4.2 Metselwerk kolommen
De nieuwe balken moeten ondersteund gaan worden 
door bestaand of nieuw metselwerk. Omdat niet duide-
lijk is wat de huidige staat van het metselwerk is en wel-
ke stenen zijn toegepast, is er een veilige route gekozen; 
voor het bepalen van de afme  ngen van de kolommen 
is uitgegaan van een druksterkte van het metselwerk van 
1 N/mm2. Indien mogelijk worden zoveel mogelijk be-
staande wanden gebruikt. De verwach  ng is echter dat 
zwaardere kolommen nodig zullen zijn dan de bestaande 
wanden welke een dikte hebben van ongeveer 220 mm 
(afgeleid uit de bestaande tekeningen). 

Fig. 7.5 - Funderingsvormen en mogelijke uitbreiding van funderingen
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Fig. 7.6 - Voorlopige situa  e samenvoegen panden

waarde voor X dus groter worden. 
Er zijn een aantal mogelijkheden voor het aanvullen van 
de bestaande fundering. Er kan besloten worden om de 
breedte van de nieuwe voet tot de bovenzijde van de fun-
dering door te trekken (X + X1 + X2)). In het geval van 
een kleine aanvulling is dit wellicht goedkoper omdat niet 
twee keer een kist gemaakt hoe   te worden. Wanneer de 
aanvulling aanzienlijk wordt, is het met het oog op het ge-
bruik van de hoeveelheid beton wellicht voordeliger eerst 
de voet de storten en daarna het bovenste gedeelte van 
de fundering apart te storten (Y + Y1 + Y2). Om bij de fun-
deringen te komen, zal een deel van de beganegrondvloer 
of keldervloer rondom de loca  e van een kolom verwij-
derd moeten worden. 

7.5 Voorlopige situa  e
Met de gegevens zoals die hierboven zijn weergegeven, 
is er een voorlopige situa  e bepaald (fi guur 7.6). Let wel 
dat dit niet de uiteindelijk situa  e zal zijn. Er is gekeken 
naar wat maximaal mogelijk is (zoveel mogelijk wanden 
verwijderen) in de voormalige winkelpanden om een uit-
gangspunt te creëren voor de defi ni  eve invulling welke 
in de concep  ase en in de technische invulling aan bod 
komt (hoofdstuk 12 tot en met 14). 
In de situa  e zoals die hier beschreven wordt, zijn drie 
verschillende stalen profi elen gebruikt; HEB 300, HEB 
220 en HEA 220 profi elen, met over het algemeen een 
maximale lengte van 5 meter. De vloeren van Parade 40 
zullen naar alle waarschijnlijkheid niet van hout zijn, in 
tegenstelling tot de andere panden. Vanwege de rela  ef 
grote breedte van het pand en de grote puntlasten op 
de bestaande wanden, is er daarom voor gekozen om de 
scheidingswanden van dit pand nagenoeg in z’n geheel te 
laten staan. 





De ingrepen welke vereist zijn voor het faciliteren van 
nieuwe func  es zijn echter van dien aard (ingrijpend en 
kostbaar), dat  jdelijke func  es niet gerechtvaardigd zijn. 
De groo  e van de investering zorgt ervoor dat permanen-
te en kwalita  ef hoge func  es in de voormalige winkel-
ruimten geplaatst moeten worden. Daarbij is het wel van 
belang dat een ruimte snel en goedkoop door een andere 
func  e betrokken kan worden om zo aan de grote varië-
teit van func  es te kunnen voldoen, waarbij huurders niet 
afgeschrikt worden door lange contracten (5 tot 10 jaar, 
wat normaal is voor retailfunc  es). Het kan goed mogelijk 
zijn dat er aan de gevelzijde een aantal kantoren of zelfs 
nog winkels geves  gd zijn en verder naar achteren een 
theater, exposi  eruimte of kantoor.
Om dit mogelijk te maken, dient er een inbouwsysteem 
ingepast te worden wat het snel veranderen van ruimten 
mogelijk maakt. Om een goed beeld te krijgen van wat 
nodig is in de ruimten, zal eerst gekeken worden naar de 
vraag van func  es in Venlo. Daarna zal worden besproken 
hoe de ruimten ingevuld gaan worden.

8.1 Func  es
In het algemeen zijn er 5 groepen func  es waarmee de 
leegstaande panden opnieuw ingevuld kunnen worden. 
Deze func  es zullen allereerst gedetailleerder besproken 
worden om vervolgens een selec  e te maken van func-
 es welke gewenst en misschien zelfs nodig zijn in de bin-

nenstad van Venlo en specifi ek op de Parade. Dit is van 
belang om in de concep  ase een Programma van Eisen 
op te kunnen stellen voor het ontwerpen van het aan-
pasbare inbouwsysteem. Niet alle func  es hebben gelijke 
eisen met betrekking tot het inbouwsysteem en daarom 
is het goed om een onderbouwde selec  e te maken. Te-
vens moet er een markt zijn voor bepaalde func  es in een 
gebied. Dit zal niet het geval zijn voor alle func  es, welke 
voortgekomen zijn uit het bestemmingsplan.

 8.1.1 Wonen
Wanneer men kijkt naar de cijfers in Venlo op het gebied 
van wonen, wordt duidelijk dat de bevolking de komende 
10 tot 15 jaar licht zal s  jgen. Tot 2015 is er een minieme 
s  jging van 0,49% en in 2025 is deze s  jging toegenomen 
tot 0,90%. In de 20 jaar erna zal de bevolking echter wel 
aanzienlijk afnemen; een daling van 4,86% in 2040 ten 
opzichte van september 2012.[zie www.venlo.incijfers.nl] 

Een belangrijke factor in de ontwikkeling van de bevol-
king zal de groei van het aantal studenten in Venlo zijn. 
Het gaat hier dan niet specifi ek om deze groep mensen 
in de studie  jd, maar juist de groep die na de studie in 
Venlo blij   wonen en werken. Het blijkt namelijk dat veel 
studenten de stad verlaten nadat de studie is afgerond 
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of zelfs al voordat de studie begint.[Lücker, 2011] De ge-
meente Venlo zet in op deze groep mensen om ze voor 
de stad te behouden. Venlo hee   met de komst van een 
nevenves  ging van de Universiteit van Maastricht een 
stap in de goede rich  ng gemaakt, maar alleen een oplei-
ding aantrekken is niet voldoende. Het aantal verwachte 
studenten s  jgt volgens de vereniging van Wonen boven 
Winkels Nederland in 2013 wel van 4.614 naar ongeveer 
5.000.
Wanneer men alleen de (verwachte) bevolkingscijfers 
bekijkt, lijkt het dat er weinig behoe  e aan extra woon-
ruimte is. Er zijn echter ook nog een aantal andere facto-
ren van belang. Eén daarvan is het aantal huishoudens. 
In 2012 waren er 45.472 huishoudens in Venlo, waarvan 
16.095 eenpersoonshuishoudens.[Bas  ngs, 2013] De 
verwach  ng voor 2025 is dat beide cijfers groeien naar 
46.500 huishoudens, waarvan 18.500 eenpersoonshuis-
houdens.[vereniging van Wonen boven Winkels Neder-
land] Er is dus een extra vraag naar woonruimte in de 
komende jaren.
Naast het aantal huishoudens groeit ook de werkgele-
genheid in Venlo gestaag. In 2008 waren er nog 55.690 
banen, terwijl dit in 2011 is gestegen naar 59.577.[Com-
panen, 2010] De s  jging van het aantal banen zien we 
echter niet terug in de s  jging van de bevolking. Dit bete-
kent dat Venlo wel de poten  e hee   om in de toekomst 
verder te groeien, maar dat dit op het moment nog niet 
gebeurt. Hoe dit wel gerealiseerd kan worden is voor dit 
onderzoek niet van belang. Wanneer Venlo een deel van 
deze werknemers aan de stad kan binden, zorgt dit ook 
weer voor een toename in de vraag naar woonruimte.
De vraag is welke doelgroepen van belang zijn voor de 
woningen in Venlo. Uit de demografi sche ontwikkelin-
gen blijkt dat de vergrijzing ook in Venlo toeslaat, terwijl 
het aantal jongeren afneemt. Dit hee   gevolgen voor 
de woningvoorraad.[Bas  ngs, 2013] Desondanks moe-
ten jongeren niet meteen afgeschreven worden omdat 
de gemeente Venlo volgens Hanneke Laarakker inzet op 
het behouden van studenten en jongeren voor de stad 
welke klaar zijn met studeren. Deze studenten moeten 
 jdens ,maar ook na de studie gehuisvest worden. Er is 

dus aandacht nodig voor zowel senioren als studenten en 
starters. Tevens hee   de regio Venlo ambi  es om nieuwe 
doelgroepen aan te trekken, waarvoor nieuwe woonmili-
eus toegevoegd kunnen worden. Men hee   dan een kwa-
lita  ef verantwoorde diff eren  a  e aan woningen nodig. 
Een andere vorm van wonen zijn hotels. In Venlo wordt 
door een aantal par  jen zoals de ondernemers en de lo-
kale horeca geklaagd dat er niet of nauwelijks hotelfunc-
 es (van hoogwaardig hotel tot logies) in de binnenstad te 

vinden zijn.[Gemeente Venlo, 2011] Wanneer een winkel 
leeg staat, is het mogelijk het gehele pand om te toveren 
tot een dergelijke func  e. Deze hotelfunc  es zullen in de 
avonduren de levendigheid in de binnenstad verbeteren. 

gevoegd, moeten de ontstane ruimten ingevuld worden. 
Eerder in het onderzoek (hoofdstuk 3.2-3.4) is voorge-
steld om de ruimten in te vullen met  jdelijke func  es. 
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 8.1.2 Werken
Wanneer men de landelijke cijfers bekijkt, is er in het alge-
meen een tekort aan kwalita  ef goede bedrijfsruimte en 
een overschot aan laagwaardige en veelal gedateerde be-
drijfsruimten. Venlo zat in 2012 bij de top van Nederland 
wat betre   opname van bedrijfsruimte. Alleen Ro  erdam 
deed het beter. Wanneer we naar het aanbod van de be-
drijfsruimte kijken, staat Venlo echer erg laag geplaatst. Er 
is vooral een aanbod in logis  ek vastgoed (voornamelijk 
grootschalige opslagruimte op industrieterreinen), terwijl 
in 2012 juist overige bedrijfsruimten veel zijn opgeno-
men. Er zijn dus kansen in Venlo op het gebieden van het 
aanbieden van bedrijfsruimten De bedrijfsruimte die hier 
besproken wordt is echter niet de ruimte welke beschik-
baar is in de voormalige winkelpanden. Het gaat hier over 
panden van 750 m2 en groter.[Raven, 2012] Het is echter 
wel een indica  e dat ondernemers vertrouwen hebben in 
de economie en willen groeien in Venlo. Hierbij moet niet 
gekeken worden naar de grootschalige kantorenmarkt, 
maar juist naar de kleinere kantoren en bedrij  es. Onder 
de grootschalige kantoren is al veel leegstand in het cen-
trum van Venlo, waardoor er geen markt meer voor is. 
Kleinschaligere func  es hebben echter wel nog poten  e.
[Gemeente Venlo, 2011]
Wanneer er specifi ek naar bedrijven gekeken wordt, blijkt 
dat er een goede markt is voor internetbedrijven. Deze 
bedrijven hebben vaak een opslagloca  e op het indus-
trieterrein, maar mogen daar geen kantoor bij hebben, 
aldus Guus Wiegerinck. Een kantoor voor een dergelijk 
fucn  e hoe   over het algemeen niet groter te zijn dan 
een aantal vierkante meter en kunnen eventueel gecom-
bineerd worden met het a  alen van bestelde producten. 
Mensen bestellen thuis een product en komen dan naar 
een ves  ging in de stad om het product te bekijken en af 
te halen.
Crea  eve bedrijven en kunstenaars zijn een andere mo-
gelijkheid voor het invullen van de ruimten. Deze groep 
ondernemers hecht echter niet veel waarde aan een ge-
likte ruimte en wil het liefst zo weinig mogelijk betalen.17] 
Wanneer men deze bedrijventak wil huisvesten in de 
voormalige winkelpanden dient men hier dus heel goed 
rekening mee te houden. De inrich  ng kan sober blijven 
en vaak vinden kunstenaars en dergelijken een niet afge-
werkte ruimte al voldoende. Natuurlijk vallen niet alleen 
kunstenaars onder de crea  eve bedrijven, maar zijn er 
tegenwoordig ook allerlei bedrijven als reclamebureaus 
of ontwerpers van internetsites en fl yers en dergelijken.
Innova  e en ontwikkeling is echter wel een mogelijke be-
drijfstak waar veel vraag naar is. De commissie KOR (Kunst 
in Openbare Ruimte) gee   aan dat crea  eve bedrijf(jes) 
in Venlo het verhoudingsgewijs erg goed doen. Het is 
niet voor niets dat Canon, producent van onder andere 
camera’s en printers, een leerstoel Business Services In-
nova  on naar Venlo brengt. Het bedrijf kocht Océ (van 
oorsprong een Venloos bedrijf) vanwege het innova  eve 
karakter van de onderneming en wil dit in de toekomst 
verder ontwikkelen. De commissie KOR is van mening dat 

Venlo de poten  e van deze industrie onderschat en ziet 
het centrum als een interac  epunt voor deze bedrijven 
en wil daarom deze func  es in de binnenstad verder ont-
wikkelen.[Gemeente Venlo, 2011]
Een andere groeimark is het home-offi  ce, o  ewel ‘hoffi  -
ce’. Voor de leek is dit het kantoor aan huis. Hierbij moet 
men zowel denken aan eigen ondernemingen als dien-
sten voor een elders geves  gde fi rma. Het denken in ge-
splitste ruimtelijke func  es zoals werken, wonen, leren 
en recreëren is op zijn retour. Een s  jgende behoe  e aan 
geïntegreerde ac  viteiten is merkbaar en mede dankzij 
de hedendaagse communica  emogelijkheden is het aan 
huis werken daarom een func  e welke heel goed in voor-
malige winkels geves  gd kan worden.[Companen, 2010]
Uiteindelijk is het natuurlijk al  jd mogelijk een kantoor-
func  e in een ruimte te plaatsen of iets wat hier op lijkt 
(vergaderruimtes, ZZP-ers en dergelijken). Dit zijn func  es 
welke erg veel gelijkenis vertonen met internetbedrijven 
en home-offi  ces, waardoor het Programma van Eisen er 
niet voor aangepast hoe   te worden. Tevens is het, in 
combina  e met een woonfunc  e, mogelijk om aan huis 
gebonden beroepen of aan huis gebonden bedrijven in 
te passen. Bij aan huis gebonden beroepen moet gedacht 
worden aan accountants, kappers, schoonheidsspecialis-
ten en dergelijken (volledige lijst is in de bijlagen, hoofd-
stuk 19.3 aanwezig). De aan huis gebonden beroepen 
zullen in combina  e met een woonfunc  e uitgevoerd 
moeten worden. Volgens Guus Wiegerinck verdwijnen 
deze func  es steeds meer uit de binnenstad, waardoor 
het onwaarschijnlijk is dat ze in leegstaande winkels in-
gepast zullen worden. De mogelijkheden zijn er natuurlijk 
wel voor aanwezig sinds we de kans op verhuur zo groot 
mogelijk willen maken. Er is voor mogelijke func  es uit-
eindelijk dus grofweg een onderscheid te maken tussen 
kantoorfunc  es en crea  eve bedrijven en kunstenaars, 
waarbij de aan huis gebonden beroepen ook ingepast 
kunnen worden. Een groot deel van deze func  es hee   
geen eisen waarvoor een extreem afwijkend programma 
van eisen ten opzichte van de kantoorfunc  es en crea  e-
ve bedrijven opgesteld hoe   te worden.

 8.1.3 Cultuur
Op het gebied van cultuur is Venlo de laatste jaren fl ink 
aan de weg aan het  mmeren. Binnen nu en afzienbare 
 jd wordt de verbouwing en aanbouw van een tweede 

zaal van theater De Maaspoort afgerond. Tevens wordt 
er aan de rand van een centrum een gehele buurt geher-
structureerd naar een broeinest van crea  viteit en cul-
tuur. Tevens zijn in Venlo tal van musea geves  gd met het 
Limburgs Museum als regionale trekpleister. 
Venlo is een stad welke zich op cultureel gebied echt op 
de kaart wil ze  en. Het is echter de vraag of dit ook op 
de Parade tot ui  ng moet komen. Er wordt immers al 
een stadsdeel op een steenworp afstand geheel geweid 
aan cultuur en crea  viteit. Dat wil echter niet zeggen dat 
de ruimten in leegstaande winkels niet verhuurd kunnen 
worden als tentoonstellingsruimte of klein theater wan-





neer er vraag naar is. Tentoonstellingsruimten, kleine 
theaters en voorzieningen voor oefenruimtes mogen in 
eerste instan  e daarom niet uitgesloten worden. 

 8.1.4 Recrea  e
Onder recrea  e worden alle vormen van vrije  jdsbeste-
ding verstaan. Iedereen kan voor zichzelf een waslijst aan 
ac  viteiten en bezigheden bedenken waarmee vrije  jd 
kan worden ingevuld. Een aantal van deze ac  viteiten 
zoals het maken van muziek, dansen en dergelijken, kan 
onder de noemer cultuur vallen. Dan zijn er ook nog legio 
ac  viteiten welke in de buitenlucht uitgevoerd worden. 
Voorbeelden zijn allerlei veldsporten, fi etsen en joggen. 
Dan zijn er nog ac  viteiten waarvoor de ruimtes te klein 
zijn. Denk hierbij aan allerlei zaalsporten. Voor alle ande-
re ac  viteiten welke wel in de aanwezige ruimte gehou-
den kunnen worden, zoals fi tnessen, moet het mogelijk 
zijn deze in te passen in de voormalige winkelruimten. 
Het fi tnessen is een belangrijke trend op het gebied van 
lichamelijk beweging. Het gemak van een ruimte waar het 
nooit regent of waait, de nabijheid van de bar en  jdens 
het sporten televisie kijken is voor veel mensen in de stad 
erg verleidelijk. De verwach  ng is echter dat deze trend 
niet lang stand houdt en dat mensen weer naar buiten 
gaan.[Brouwer, 2013] De duur van het verblijf van een 
fi tnessruimte in de voormalige winkelruimten is dus erg 
onzeker en daarom uitermate geschikt voor het inpassen 
in het concept. Dit geldt natuurlijk ook voor andere toe-
koms  ge trends welke van een  jdelijke aard zijn.
Naast de recrea  e door beweging, wijzen ondernemers 
en de locale horeca op het belang van vernieuwende ho-
recaconcepten, welke moeten leiden tot een verhoging 
van het aantal bezoekers (voornamelijk de Venlonaren 
zelf). Tevens worden studenten op deze manier beter be-
diend en worden zogenaamde combina  e bezoeken aan 
Venlo bevorderd. Denk hierbij aan vernieuwingen op het 
gebied van restaurants en eetgelegenheden.[Gemeente 
Venlo, 2011]

 8.1.5 Detailhandel
Uit het onderzoek is tot nu toe naar voren gekomen dat 
de detailhandel de komende jaren weinig kans van slagen 
hee  . Men is in Venlo een project gestart om deze func  e 
toch te behouden voor bepaalde winkelpanden; de zoge-
naamde pop-up stores. Volgens Marianne Dankers-War-
merdam is het project tweeledig. Het eerste deel omvat 
het  jdelijk invullen van een leegstaand winkelpand door 
middel van par  culiere ini  a  even. Het gaat hier om een 
periode van enkele weken. Raspberry Maxx is de eerste 
onderneming dat in het najaar van 2012 van het concept 
gebruik gemaakt hee   en is inmiddels als permanente 
winkel in de stad geves  gd.
Het tweede deel is het s  jlvol inrichten van een leegstaan-
de winkel met als doel de ruimten tegen een gereduceer-
de huurprijs te verhuren aan exclusieve winkelketens. Zo 
blij   het gebied aantrekkelijk en wil de gemeente Venlo 
de winkelketens verleiden om in de stad te blijven na de 

huurperiode. Dit vormt een onderdeel van het plan om 
jongeren en studenten voor de stad te behouden, aldus 
Hanneke Laaraker.
Uiteindelijk moet het natuurlijk mogelijk zijn de origine-
le winkelfunc  e weer terug te brengen in de panden. De 
verwach  ng is dat dit in ieder geval de komende 10 jaar 
niet het geval is, maar wanneer er zich een winkeleige-
naar aandient moet deze natuurlijk gebruik kunnen ma-
ken van één van de ruimten.

 8.1.6 Voorlopige func  es
Een hele lijst aan func  es is inmiddels de revue gepas-
seerd. Hieronder zijn deze func  es in een lijst geordend: 

Wonen 
- Jongeren en studenten
- Starters
- Wonen & zorg

Werken
- Internetbedrijven
- Crea  eve bedrijven en kunstenaars
- Dienstverlening
- Het ‘home-offi  ce’ concept
- Aan huis gebonden beroepen

Cultuur en crea  e
- Tentoonstelling en exposi  eruimten
- Klein theater
- Oefenruimtes

Recrea  e
- Alle indoorac  viteiten welke in de ruimten inge-
                         past kunnen worden, zonder dat er  grote ingrepen 
           plaats te hoeven vinden. Een belangrijke func  e 
               hierbij is de (low budget) fi tnessruimte;

Detailhandel
- Winkels
- Pop-up stores

Horeca
- Bed en Breakfast
- Kleinschalig hotel

8.2 Belemmeringen minimaliseren
Nu de nieuwe func  es voor de voormalige winkelruimten 
grotendeels bekend zijn, kan er specifi eker gekeken wor-
den naar de invulling van de betreff ende ruimten en wat 
er moet gebeuren om weer te kunnen verdienen aan de 
panden.
Om in de toekomst niet a  ankelijk te zijn van één markt, 
moet het mogelijk zijn meerdere verschillende func  es in 
een ruimte te kunnen plaatsen (tegelijker  jd of achter-
eenvolgens). Zo maken de leegstaande winkels meer kans 
om in de toekomst een invulling te krijgen en deze ook 
daadwerkelijk te behouden. Het bouwen voor één be-
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paalde doelgroep dient als het ware losgelaten te worden 
en de nieuwe ruimte dient dusdanig ontworpen te wor-
den dat het voor meerdere func  es gebruikt kan worden. 

 8.2.1 Individualisering
Individualisering is een andere belangrijke ontwikkeling 
binnen de samenleving. Men houdt zich minder bezig 
met wat de samenleving opdraagt (sociale controle, nor-
men en waarden, trends en dergelijken), maar baseert 
zijn of haar keuzes steeds vaker op eigen ideeën en wil 
zich onderscheiden van de medemens. Deze ontwikkeling 
zet niet alleen door in de woningmarkt, maar ook in an-
dere markten zoals de kantorenmarkt. De huurders willen 
invloed kunnen uitoefenen op het uiterlijk, de uitstraling 
en de indeling van de gehuurde ruimte. Tevens is er in de 
zorg steeds meer vraag naar nieuwe concepten waarin de 
klant centraal staat. Dit individualis  sch gedrag zorgt er-
voor dat de grenzen rondom doelgroepen vervagen, wat 
weer als gevolg hee   dat het moeilijk is om het aanbod 
af te stemmen op afzonderlijke doelgroepen.[Wagemans, 
2008] Om een gebouw met meerdere func  es in te kun-
nen vullen, dient met dit gedrag rekening gehouden te 
worden.

 8.2.2 Korte fl exibele huurcontracten
Om de kans op invulling te vergroten moet het tevens 
mogelijk zijn om een fl exibel huurcontract aan te gaan. 
Wanneer men de winkelmarkt bekijkt, worden over het 
algemeen contracten van 5 of 10 jaar afgesloten. Dit bete-
kent dat een huurder dan ook minimaal 5 of 10 jaar moet 
zorgen dat de huur betaald wordt. Als deze huurder zelf 
de huur niet meer op kan brengen, is hij of zij er verant-
woordelijk voor dat de huur betaald wordt tot het mo-
ment dat het huurcontract afl oopt. Dit kan mogelijke toe-
koms  ge huurders afschrikken omdat allereerst de duur 
van de huur erg lang is en anderzijds het huurcontract 
tussen  jds moeilijk beëindigd kan worden. Er zijn genoeg 
func  es die voor een korte  jd een ruimte willen huren 
(om wat voor reden dan ook) of door de fi nanciële crisis 
niet zeker weten of ze voor een langere  jd een ruimte 
willen of kunnen huren.

 8.2.3 Pop-up stores
In Venlo wordt de leegstand van winkels op dit moment 
niet alleen aangepakt door nieuwe func  es in de pan-
den onder te brengen. Er wordt volgens Marianne Dan-
kers-Warmerdam tevens gekeken of het mogelijk is door 
middel van een nieuw concept de detailhandel te behou-
den in een aantal panden in de binnenstad. Om dit plan 
te realiseren is er een project ontwikkeld waar de zoge-
naamde pop-up stores gebruikt worden om leegstaande 
winkels in te vullen. Daarnaast loopt er een ander project 
waar leegstaande winkels s  jlvol worden ingericht om 
daarna een jaar verhuurd te worden tegen een geredu-
ceerde huurprijs aan exclusieve winkelketens om zo het 
winkelgebied aantrekkelijk te houden. Voor deze func-
 es is het dus een vereiste om korte huurcontracten op 

te stellen. Tevens moet het inbouwsysteem hiermee om 
kunnen gaan, wil het duurzaam zijn. Telkens delen verwij-
deren en weer nieuwe objecten toevoegen kost geld en 
zorgt voor veel afval en materiaalgebruik.

8.3 Flexibiliteit als duurzame oplossing
Korte en fl exibele contracten van enkele maanden zijn 
vanuit het oogpunt van de verhuurder niet in trek bij ver-
anderende func  es om de eenvoudige reden dat er teveel 
aanpassingen gedaan moeten worden aan de ruimte. Dit 
brengt kosten met zich mee en deze kosten wegen niet 
op tegen de baten van een korte-duur contract. Wanneer 
een ruimte echter op een dusdanige manier ingericht is 
op het gebied van tussenwanden, installa  es, communi-
ca  evoorzieningen etc., zodat de kosten voor aanpassing 
aan een nieuwe func  e tot het minimum beperkt wor-
den, is het ook voor de verhuurder aantrekkelijk om kor-
tere huurcontracten aan te gaan. Tevens is het mogelijk 
om meerdere verschillende func  es in een pand onder 
te brengen (tegelijker  jd of achtereenvolgens) en wordt 
huurders de mogelijkheid geboden om een ruimte naar 
eigen wens in te vullen, zowel op het esthe  sche vlak als 
op de manier  van indelen.
Een fl exibele en aanpasbare invulling is een duurzame 
oplossing op het gebied van gebruik en hergebruik van 
gebouwen. Men is in staat om meerdere, verschillende 
func  es te herbergen waardoor het gebouw niet in on-
bruik raakt wanneer een eigenaar of huurder het pand 
verlaat. De levensduur wordt verlengd, wat zorgt voor 
een besparing op het gebruik van materialen, de hoe-
veelheid sloopafval, minder transport van materialen en 
materieel (energiereduc  e),  jd en fi nanciële kosten. Dit 
staat nog los van de omgevingshinder welke bij sloop en 
nieuwbouw vele malen groter is dan bij het hergebruik 
van een bestaand gebouw.
Flexibiliteit met betrekking tot het indelen van ruimtes is 
niet nieuw. Aangezien het in het geval van dit onderzoek 
het herbestemmen van een gebouw betre  , ligt de focus 
alleen op de fl exibele invulling van een gebouw. De con-
struc  e en de gebouwschil is immers al aanwezig en er 
wordt vanuit gegaan dat deze ook blij   bestaan omdat 
ingrepen aan deze delen van een gebouw dure en  jdsin-
tensieve ingreep zijn wanneer het gaat over het herbe-
stemmen van een pand. Men kan zich ook afvragen of 
een fl exibele construc  e en/of gebouwschil een toege-
voegde waarde voor het project zal zijn.
In deel 3 en 4 zal de uitwerking van een fl exibel en aan-
pasbaar inbouwsysteem voor de voormalige winkelruim-
ten uitvoerig worden behandeld.





Hoofdstuk 9  Conclusies deel II
De structurele winkelleegstand in veel steden in combi-
na  e met de smalle en diepe panden welke extra vat-
baar zijn voor leegstand, zorgt ervoor dat er ingrijpende 
maatregelen genomen moet worden om de invulling van 
voormalige winkelruimten met nieuwe func  es mogelijk 
te maken. Een aantal aangrenzende panden worden sa-
mengevoegd. 
Het daadwerkelijk samenvoegen is geen probleem, echter 
zijn op dit moment de leegstaande panden niet naast el-
kaar gelegen. Om de problemen voor te zijn en de ontwik-
kelingen in eigen hand te houden, is ervoor gekozen om 
stedelijke herverkaveling toe te passen. Op deze manier 
kunnen leegstaande panden geschakeld worden of kun-
nen leegstaande ruimten in probleempanden geplaatst 
worden. Een combina  e is natuurlijk ook mogelijk. Daar-
naast hee   het ontwikkelen van de verdiepingen boven 
de winkels geleerd dat een versnippering van eigenaren 
problemen kan opleveren wanneer een rij panden pro-
jectma  g aangepakt gaat worden. Daarom kan een ex-
tra doel van het stedelijk herverkavelen het naast elkaar 
brengen van panden van eenzelfde eigenaar zijn, niet 
alleen voor de ontwikkeling van de begane grond maar 
ook voor het bewoonbaar en verhuurbaar maken van de 
bovenliggende verdiepingen. 

Omdat stedelijke herverkaveling nog rela  ef nieuw is in 
Nederland, is het geen proces wat vlekkeloos en gemak-
kelijk verloopt. De kosten en vooral de baten zijn niet al-
 jd even duidelijk en elke eigenaar hee   een eigen op-

va   ng over hoe een probleem aangepakt moet worden. 
Ook hebben sommige eigenaren persoonlijke affi  niteit 
met een pand en is het in deze gevallen moeilijker om 
stedelijke herverkaveling toe te passen. Uiteindelijk moet 
waardevermeerdering en de grotere kans op inkomsten 
door verhuur de eigenaren over de streep trekken om op 
vrijwillige basis te par  ciperen in het herverkavelingspro-
ces. Hierbij moeten eigenaren welke er het meeste op 
vooruit gaan, ook het meeste betalen, waarbij de totale 
kosten voor het herverkavelingsproces uiteindelijk gedekt 
worden door de waardevermeerdering van de panden.

De projectloca  e is gekozen omdat de panden aan de 
achterzijde ontsloten kunnen worden. Hierdoor worden 
een aantal opgaven gemakkelijker, maar het is daarom 
ook mogelijk om een goed eindresultaat te bereiken. 
Het blijkt namelijk dat eigenaren sneller over de streep 
getrokken kunnen worden door een goed uitgevoerd en 
bruikbaar voorbeeldproject. Eigenaren van panden zijn 
al snel posi  ef over een mogelijk aanpak, totdat het hun 
eigen panden betre  . In zekere mate is het daarom no-
dig eigenaren te overtuigen van de gekozen aanpak. Een 
goed voorbeeldproject helpt hierbij.
Het samenvoegen van de panden gebeurt door zo veel 
mogelijk wanden te verwijderen, zodat er een ruimte 

ontstaat welke op meerdere manieren ingedeeld kan 
worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 
monumentaliteit van een aantal panden op de Parade. 
Daarbij is het te allen  jde van belang dat de vorm van de 
originele kavels zichtbaar blij   na de ingrepen. Verder zijn 
er weinig stelregels voor de betreff ende panden. 

Na het samenvoegen van panden, dient de nieuwe ruimte 
ingevuld te worden op een dusdanige manier dat de kans 
op verhuur vergroot wordt en belemmeringen voor po-
ten  ële huurders geminimaliseerd worden. Dit betekent 
dat huurders de mogelijkheid moeten hebben om een 
eigen plek te creëren, iets wat een belangrijke ontwikke-
ling binnen de huidige samenleving is. Ook moeten korte 
huurcontracten opgesteld kunnen worden. De huurcon-
tracten welke we bij winkels zien, hebben over het alge-
meen een duur van 5 of 10 jaar. Dit kan een belemmering 
vormen voor poten  ële huurders welke een onzekere 
toekomst hebben, of welke simpelweg een ruimte niet 
voor een dergelijke  jd nodig hebben. Korte huurcontrac-
ten betekent echter ook dat eventuele aanpassingen voor 
een nieuwe huurder niet teveel geld mogen kosten en 
snel gerealiseerd moeten worden. De kosten van groot-
schalige ingrepen wegen namelijk niet op tegen de baten 
van een kort huurcontract. Een fl exibele en aanpasbare 
invulling van een ruimte kan hiervoor een oplossing bie-
den. Tevens wordt de levensduur van een gebouw aan-
zienlijk verlengd wanneer meerdere verschillende func-
 es (inclusief winkels) achtereenvolgens of tegelijker  jd 

in een pand aanwezig kunnen zijn. De ruimten zijn niet 
meer a  ankelijk van één markt zoals nu het geval is en 
er kan in de toekomst sneller gean  cipeerd worden op 
veranderingen binnen bepaalde markten.
Flexibiliteit en aanpasbaarheid is duurder in aanschaf en 
plaatsing dan conven  onele inbouwsystemen, maar na 
verloop van  jd betaalt het zich terug doordat er minder 
kosten nodig zijn voor aanpassingen en de levensduur van 
het gebouw een stuk langer is. Hierdoor kan er geduren-
de een langere  jd geld verdiend worden aan verhuur, 
zonder dat hierbij grootschalige investeringen nodig zijn. 
Wanneer de ini  ële kosten zo laag mogelijk gehouden 
kunnen worden, wordt het interessant de voormalige 
winkelruimten in te vullen met fl exibele en aanpasbare 
elementen.
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Deel III:
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Hoofdstuk 10  Scenario’s en Programma van Eisen
Om het ontwerpproces te sturen en de verschillende as-
pecten goed duidelijk te maken, zijn er een aantal scena-
rio’s opgesteld. Aan de hand van de scenario’s worden 
mogelijke veranderingen goed zichtbaar en de gevolgen 
van deze veranderingen kunnen dan meegenomen wor-
den in het PvE en het verdere ontwerpproces. Het is zeer 
complex en eigenlijk onmogelijk om alle veranderingen te 
bepalen zonder scenario’s op te stellen.
Op twee verschillende gebieden zijn scenario’s opgesteld. 
De eerste groep scenario’s hee   betrekking op de invulling 
van de voormalige winkelruimten. Het zal hier vooral gaan 
over het aantal verschillende func  es en de plaatsing van 
deze func  es ten opzichte van elkaar. De verkeersroutes, 
de sanitaire voorzieningen en de keukens zijn ook van be-

lang. Hoe de func  es gedurende een bepaald  jd kunnen 
veranderen in de tweede groep scenario’s weergegeven. 

10.1 Voormalige winkelruimten
Voor het invullen van de begane grond zijn drie verschil-
lende scenario’s mogelijk. In hoofdstuk 8 is duidelijk ge-
worden dat het mogelijk moet zijn meerdere func  es in 
de voormalige winkelpanden onder te brengen. Tevens 
staat het aantal vierkante meter per func  e niet vast, om 
huurders een keuze te geven in de groo  e van de ruimte 
die ze willen huren, mits deze oppervlakte beschikbaar is. 
Dit moet de kans op verhuur vergroten. De invulling van 
de scenario’s ziet er als volgt uit (volgende pagina):

Fig. 10.1 -  Scenario 1, maximaal aantal mogelijke func  es

Fig. 10.2 -  Scenario 2, klein aantal mogelijke func  es
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Scenario 1:
De gehele oppervlakte van de begane grond wordt inge-
vuld met het maximaal aantal mogelijke func  es;
Scenario 2: 
De gehele oppervlakte van de begane grond wordt inge-
vuld met een klein aantal func  es;
Scenario 3: 
Alle mogelijkheden welke tussen scenario 1 en 2 in liggen.

Het is van belang te vermelden dat er een maximaal aan-
tal func  es in het gehele projectgebied aanwezig kunnen 
zijn. Op deze manier is het mogelijk van tevoren een aan-
tal zaken vast te stellen welke las  g fl exibel en aanpas-
baar aan te brengen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
meterkasten. Om het geheel overzichtelijk te houden, is 
het gehele projectgebied opgedeeld in vier deelgebieden. 
In deelgebied 1 en 2 is dit maximale aantal func  es vast-
gesteld op vier, in deelgebied 3 op acht en in deelgebied 
4 op 5. Dit maximale aantal is weergegeven in scenario 1 
(fi guur 10.1). Scenario 2 gee   weer wat er gebeuren zal 
als het aantal func  es (en dus het aantal verschillende 
ruimten) dras  sch verminderd wordt (fi guur 10.2). Het 
is vanzelfsprekend dat het minimale aantal func  es per 
deelgebied 1 bedraagt. In het geval van deelgebied 1 en 2 
is het mogelijk om deelgebieden samen te voegen indien 
gewenst. Om zowel scenario 1 als 2, maar ook scenario 3 
mogelijk te maken, is er in deelgebied 1 en 2 een binnen-
tuin aangebracht. Dit zorgt ervoor dat ook de func  es aan 
de achterzijde van de deelgebieden van daglicht kunnen 
worden voorzien.
In het geval van scenario 1 wordt al snel duidelijk dat niet 
alle func  es een ingang via een gevel aan de straatzij-
de kunnen hebben. Daarom is er aan de achterzijde van 
deelgebied 3 een permanente verkeersroute geplaatst 
welke van daglicht kan worden voorzien door middel van 
daklichten. Om het geen donkere gang te laten worden, 
hee   de verkeersroute een breedte van 1.5. De route 
hee   een permanente a  akking in deelgebied 3 evenals 
een semi-permanente a  akking (in het verlengde van de 
hoofdroute welke evenwijdig aan de achtergevel loopt) 
aan de achterzijde van deelgebied 2. Meer hierover in de 
volgende paragraaf.

 10.1.1 Verandering over  jd
Aan de rechterzijde zijn  een vij  al a  eeldingen opgeno-
men welke een mogelijke serie van veranderingen over 
een bepaalde  jd weergeven (fi guur 10.3). Het doel is om 
veranderingen van de verkeersroutes aan te geven wan-
neer ruimten wijzigen. De vraag is of alle verkeersroutes 
permanent aangebracht moeten worden of zijn er ook si-
tua  es waar deze routes verwijderd kunnen worden ten 
behoeve van  gebruiksoppervlak? 
Bij de verandering tussen T=4 en T=5 is goed te zien waar-
om de a  akking van de verkeersroute aan de achterzij-
de niet verwijderd mag worden. Bij T=4 kunnen zowel 
de rode func  e uit deelgebied 3 en de oranje func  e uit 
deelgebied 2 aangesloten worden op de hoofd verkeers-

T=1

T=2

T=3

T=4

T=5

Fig. 10.3 -  Mogelijke opeenvolging van veranderingen van func  es

route aan de achterzijde, waardoor de a  akking overbo-
dig is. Bij T=5 is de echter a  akking weer nodig. Wanneer 
de a  akking op T=4 was verwijdert, zou de rode func  e 
bij T=5 verplicht vierkante meters moeten afstaan om de 
a  akking weer mogelijk te maken. Daarom is het beter 





om de a  akking in de verkeersroute permanent te laten 
bestaan. 
In het verlengde van de hoofdverkeersroute bevindt zich 
een a  akking in deelgebied 2. Deze route kan alleen ver-
wijdert worden als de gehele achterzijde van deelgebied 
1 en deelgebied 2 uit één func  e bestaat (het samen-
voegen van de rode en oranje func  e). Wanneer er twee 
func  es aanwezig zijn, moet de verkeersroute al  jd in 
staat zijn beide func  es te ontsluiten. 
In deelgebied 1 wordt aan de rechterzijde een semiper-
manente verkeersroute geplaatst welke aangepast kan 
worden a  ankelijk van de verandering van de ruimten 
welke aan de route grenzen. Deze veranderingen han-
gen gedeeltelijk samen met de route zodat ook deze rou-
te aangepast kan worden (zie verandering van T=1 naar 
T=2). In deelgebied 4 wordt een permanente verkeers-
route geplaatst zodat een eventuele func  e links boven 
in de ruimte al  jd bereikbaar is en er geen situa  es ont-
staan zoals deze in deelgebied 3 is geschetst.

Uiteindelijk maken de verschillende scenario’s duidelijk 
dat het in een aantal gevallen mogelijk is de ruimten aan 
te passen door een aantal wanden te verplaatsen. Dit kan 
het snelste gebeuren door een gehele wand in één keer 
in een zo kort mogelijke  jd te verplaatsen. Een rijdende 
wand kan hiervoor een mogelijke oplossing zijn. Verrijd-
bare wanden zijn tevens erg geschikt om ruimten in een 
bepaalde func  e snel aan te passen.
Er zijn ook situa  es waar één of meerdere wanden niet 
hergebruikt kunnen worden of waar één of meerdere 
wanden moeten worden toegevoegd. Om dit in een zo 
kort mogelijke  jd te realiseren, moet een wand gemak-
kelijk ge(de)monteerd kunnen worden en uit zo min mo-
gelijk onderdelen bestaan.
Naast het type wand kan geconcludeerd worden dat de 
onderdelen van het inbouwsysteem niet al  jd ronde ma-
ten zullen hebben en rechte hoeken zijn ook niet al  jd 
mogelijk. Dit hee   veelal te maken met de bestaande 
bebouwing welke alles behalve bestaat uit elementen 
met bruikbare maten en rechte hoeken. Hiermee dient 
rekening gehouden te worden bij het ontwerpen van het 
inbouwsysteem. Standaard maten en rechte hoeken ver-
gemakkelijken over het algemeen het plaatsen en aan-
passen van inbouw elementen. 

10.2 Programma van Eisen (PvE)
Door een programma van eisen op te stellen krijgt men 
een goed overzicht van wat vereist is voor de verschillen-
de func  es, zodanig dat uiteindelijke goed onderbouwde 
beslissingen genomen worden over welke toekoms  ge 
scenario’s van toepassing kunnen zijn op de winkelpan-
den. 
Om een duidelijk en overzichtelijk programma van ei-
sen voor zowel de voormalige winkelruimten als het in-
bouwsysteem weer te geven, moeten de volgende as-
pecten worden besproken; func  e van het gebouw of 
deel van gebouw, groo  e van de func  es, groo  e van de 

ruimtes, faciliteiten, comfort en brandveiligheid alsmede 
vluchtroutes. Het PvE voor het inbouwsysteem wordt an-
ders beschreven dan het PvE voor de voormalige winkel-
ruimten. Het inbouwsysteem is immers een bouwdeel in 
plaats van een verzameling ruimten. Om het PvE van het 
inbouwsysteem te kunnen beschrijven, worden de vol-
gende aspecten behandeld; materiaalgebruik, verplaats-
baarheid, aanpasbaarheid en installa  es.

 10.2.1 Begane grond
Func  e van begane grond
In beginsel zal de begane grond van de panden ingevuld 
worden met werk- en bedrijf gerelateerde ruimten (zie 
paragraaf 8.1.6). Een eventuele woonfunc  e (wordt al-
leen toegepast als blijkt dat de ruimten niet met ande-
re func  es ingevuld kunnen worden) wordt beperkt tot 
studentenwoningen met eigen voorzieningen en kleine 
zorgwoningen, omdat daglicht in alle panden aan de ach-
terzijde en zijkanten niet vanzelfsprekend is. Hierdoor is 
een beperkte ruimte geschikt voor het plaatsen van ver-
blijfsruimten als een woonkamer en een slaapkamer. De 
genoemde func  es hebben vaak maar één ruimte waar 
daglich  oetreding gewenst is (zie fi guur 10.4). In starters-
woningen en studentenwoningen met gedeelde voorzie-
ningen komen meer dan één ruimte voor waar daglicht 
gewenst is, waardoor het niet mogelijk is om deze func-
 es in te passen in de voormalige winkelruimten. De stu-

dentenwoningen met gedeelde voorzieningen en kleine 
zorgwoningen zijn te klein om een pand van voor tot ach-
ter in te kunnen vullen. Deze func  e zal daarom beperkt 
blijven tot de gevels aan de voorzijde van de panden of 
aan de achterzijde, mits er daglich  oetreding wordt ge-
creëerd. Doordat de pla  egronden van beide woonfunc-
 es aan elkaar gelijk zijn, is het mogelijk de ruimten als 

woning voor een student te gebruiken op het moment 
dat er geen vraag is naar zorgwoningen en vice versa.

Fig. 10.4 -  Mogelijke pla  egrond van twee studentenwoningen met eigen 
                   voorzieningen of twee kleine zorgwoningen 
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Groo  e van ruimten
Zoals gezegd mag een woonfunc  e niet uitgesloten wor-
den, waardoor faciliteiten als een badkamer, toilet en 
keuken mogelijk moeten zijn. Bedrijven en werkruimten 
hebben eveneens sanitaire voorzieningen en een keuken 
(kleinschalig) nodig. Dit zijn de enige ruimten waar bij 
voorbaat eisen aan gesteld worden. In het geval van een 
woonfunc  e zal het toilet en de badkamer geïntegreerd 
worden in één ruimte welke ongeveer 5,5 m2   groot zal 
zijn (blauw op fi guur 10.4). De keuken wordt geïntegreerd 
in de woonkamer welke ook dienst doet als slaapkamer. 
Deze ruimte is ongeveer 18 m2 groot (groen op fi guur 
10.4). 
De sanitaire voorziening voor bedrijven en werkruimten 
bestaat uit een tweetal toile  en per func  e (één voor 
mannen en één voor vrouwen) met een fontein. Deze toi-
le  en met fontein zijn elk 0,9 m. breed en 1,5 m. lang. 
De keukenruimte wordt ingevuld door een klein aanrecht 
(1,3 m.) met een koelkast en een aantal kastjes. De gehele 
ruimte is 1,9 m. breed en 1,5 m. lang.
Wanneer de gehele primaire gevel ingevuld wordt met 
eerder genoemde woonfunc  es, is het noodzakelijk dat 
elke func  e de beschikking hee   over een eigen toilet, 
badkamer en keuken evenals een eigen entree.

Faciliteiten
Alle ruimten op de begane grond moeten rolstoeltoegan-
kelijk zijn. Tevens moeten alle func  es toegang hebben 
tot een toilet, een kitchene  e of keuken en in geval van 
een woonfunc  e ook tot een badkamer.

Comfort
De beschrijving van het comfort zal gebeuren aan de hand 
van vier deelaspecten; thermisch comfort, visueel com-
fort, akoes  sch comfort en luchtkwaliteit. 

Elke ruimte dient na-geïsoleerd te worden tot een waarde 
van 3,5 m2K/W. Let hierbij op gevels welke niet veranderd 
mogen worden. Parade 42, 54, 56 en 58 zijn gemeentelij-
ke monumenten zoals in hoofdstuk 7.3 duidelijk is gewor-
den. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat er 
ingrepen aan deze panden plaats mogen vinden. 

Het visueel comfort betre   het gebruik van daglicht. 
De ruimten dienen waar mogelijk te worden voorzien 
van daglicht. De func  es waar gewerkt wordt, dienen 
wanneer mogelijk aan een voor- of zijgevel  geplaatst te 
worden, waarbij het binnenplein aan het einde van het 
Lombardstraatje omgevormd kan worden tot een binnen-
tuin. Uiteindelijk dient er zoveel mogelijk extra daglicht 
aan met name de achterzijde van de panden gecreëerd 
te worden zodat dit in ieder geval geen, of een zo klein 
mogelijke, belemmering vormt voor het plaatsen van ver-
schillende func  es.

Om het akoes  sch comfort te waarborgen dienen alle 
binnen- en buitenwanden van een ruimte dusdanig te 

worden uitgevoerd dat geluidsoverdracht in enige mate 
wordt beperkt. De geluidisola  e tussen ruimten  dient in 
ieder geval 40 dB (A) te zijn. Deze waarde zorgt ervoor dat 
gesprekken in aangrenzende ruimten niet of nauwelijks 
waargenomen kunnen worden en moet de privacy en het 
werkcomfort in de verschillende ruimten waarborgen.
Naast het isoleren van ruimtes is het ook van belang om 
de nagalm  jd in een ruimte te beperken. Voor een goede 
en rus  ge communica  e is het van belang dat het geluid 
in een ruimte voldoende geabsorbeerd wordt. Wanneer 
er galm in de ruimte aanwezig is kan dit de concentra  e 
en presta  es van de mensen in de ruimte nega  ef beïn-
vloeden en tevens een gesprek onmogelijk maken. Het 
overma  g gebruik van ‘harde’ materialen als beton, glas, 
tegels en kunststoff en moet daarom vermeden worden.
Voor func  es als een theater of een muzikale oefenruim-
te gelden andere waarden. Geluid welke door dergelijke 
func  es wordt geproduceerd ligt in een andere orde van 
groo  e dan kantoor- en woonfunc  es. In een theater is 
het mogelijk dat een geluidsniveau van 95 dB (A) wordt 
bereikt. In de Europese unie is een maximaal blootstel-
lingsniveau van 85 dB (A) gedefi nieerd. Deze waarde 
wordt aangehouden als maximaal blootstellingsniveau in 
de ruimten waar veel geluid wordt geproduceerd. Daar-
om dienen wanden van ruimten als een theater en een 
oefenruimte de geluidsoverdracht te beperken met een 
waarde van minimaal 85 dB (A). Het isoleren van de wan-
den, vloer en plafond en het beperken van het omloopge-
luid zijn aspecten welke hierbij van belang zijn.
Omdat deze waarden over het algemeen extra aanpassin-
gen vraagt (voorbeeld: ruimten waar veel geluid geprodu-
ceerd wordt, zijn over het algemeen volgens een doos is 
doos principe uitgevoerd), is ervoor gekozen om func  es 
welke veel geluid produceren niet in de voormalige win-
kelruimten te plaatsen. De verschillen in eisen met ande-
re func  es zijn te groot.

Er wordt zoveel mogelijk natuurlijke ven  la  e toegepast. 
Deze manier van ven  leren vraagt geen of weinig energie 
en past daarom goed in het duurzame karakter van dit on-
derzoek. Aan de achterzijde van de panden zijn voldoen-
de mogelijkheden om direct naar buiten te ven  leren via 
het dak.

Brandveiligheid en vluchtroutes
In de voormalige winkelruimten wordt het gebruik van 
brandbare materialen op de begane grond zoveel moge-
lijk beperkt. Daarnaast dienen de scheidingswanden tus-
sen de func  es een brandwerendheid van minimaal 30 
minuten te hebben. Gedurende deze  jd mag er ook geen 
doorslag van rook voorkomen. In de vluchtroutes dient 
deze eis verhoogd te worden tot 60 minuten. Tevens 
moet er naast de entree vanuit elke func  e een tweede 
vluchtroute mogelijk zijn welke niet langer mag zijn dan 
45 meter.





 10.2.2 Inbouwsysteem
Materiaalgebruik
Buiten het feit dat er vanuit het duurzaamheidsoogpunt 
zo min mogelijk materialen gebruikt moeten worden, die-
nen de materialen welke wel gebruikt worden voor het in-
bouwsysteem, zoveel mogelijk uit recycled of recyclebaar 
materiaal te bestaan. Het beste is om recycled materiaal 
te gebruiken omdat er dan geen nieuwe bronnen aange-
boord hoeven te worden, maar indien dit niet mogelijk is 
moet het materiaal te allen  jde recyclebaar zijn. 
Recyclebaar materiaal hoe   in deze geen materiaal te 
zijn wat teruggegeven kan worden aan de natuur. De 
onderdelen van de wanden, vloeren of plafonds kunnen 
hergebruikt worden in de staat waarin ze zich bevinden; 
als wandpaneel, s  jl- en regelwerk, isola  emateriaal etc. 
Belangrijk is dat de materialen na gebruik niet eindigen 
op een stortplaats, hetgeen wel het geval is bij standaard 
lichte inbouwwanden (gipswanden).
Buiten het gebruik van duurzame materialen, moeten er 
natuurlijk zo min mogelijk materialen en componenten 
gebruikt worden. Minder materialen en componenten 
betekent minder handelingen, lagere kosten en eenvou-
dige (de)montage. Dit zorgt ervoor dat een inbouwsys-
teem aantrekkelijk wordt voor aanschaf en dat er geen 
gespecialiseerd bedrijf hoe   te komen wanneer kleine 
aanpassingen plaats dienen te vinden. De huurder/ei-
genaar moet deze kleine aanpassingen (vervangen van 
één of meerdere wandpanelen, eventueel uitbreiden of 
verkleinen van een wand, toevoegen of verwijderen van 
elektra- en/of communica  epunten enz.) zelf kunnen uit-
voeren. Deze vereisten moeten de aanscha  osten, maar 
zeker ook de gebruikerskosten verlagen.

Verplaatsbaarheid
Om het gebruik van materialen te beperken, de kosten 
en  jdsduur van een verbouwing te verlagen (zodat ruim-
tes snel verhuurd of weer in gebruik genomen kunnen 
worden en een huurder zoveel mogelijk keuzes te geven 
om een ruimte in te delen) en aan te kleden moeten de 
binnenwanden in hoge mate verplaatsbaar zijn. Hiermee 
wordt bedoelt dat binnen een zeer korte  jd een gehele 
ruimte aangepast moet kunnen worden aan de wensen 
van een nieuwe huurder. Logischerwijs betekent dit dat 
hoe minder componenten er in een wand aanwezig zijn, 
des te sneller het proces van verplaatsen en aanpassen 
plaats kan vinden. Dit is in de vorige paragraaf ook al be-
sproken.
 
Aanpasbaarheid
Binnen een ruimte kunnen veranderingen plaatsvinden 
wanneer er een nieuwe huurder komt, maar ook wanneer 
de bestaande huurder veranderingen gaat doorvoeren. 
Denk hierbij aan het veranderen van een niet transparan-
te wand in een transparante wand of het (ver)plaatsen 
van een deur in een wand. De wanden moeten dusdanig 
ontworpen worden dat deze veranderingen uitgevoerd 
kunnen worden zonder dat een hele wand afgebroken 

hoe   te worden. 
Naast de prak  sche veranderingen ontstaat er binnen de 
samenleving meer en meer een trend van individualise-
ring. Dit zorgt er voor dat het moeilijk is om het aanbod, 
van in dit geval een inbouwsysteem, af te stemmen op af-
zonderlijke doelgroepen. Daarom moet het mogelijk zijn 
het uiterlijk en uitstraling van de wanden en de vloer aan 
te passen. Tevens kan het zo zijn dat bij een func  everan-
dering de nieuwe huurder andere wensen hee   op het 
gebied van elektra en communica  e-contactpunten. Dit 
kan bijvoorbeeld te maken hebben met een andere in-
deling of het gebruik van meer apparatuur dan de vorige 
huurder. 
Samengevat gaat het om de volgende aspecten op het ge-
bied van aanpasbaarheid:
- het toevoegen en/of verwijderen van wandpanelen en 
  vloerelementen (andere kleur, andere textuur, andere      
   indeling van een wand);
- het vervangen van niet-transparante elementen met 
   transparante elementen en vice versa;
- het toevoegen en/of verwijderen van openingen in een 
   wand (over het algemeen deuren);
- het toevoegen en/of verwijderen van stopcontacten en 
 contactpunten voor communica  eapparatuur in de   
   vloer;
- het toevoegen en/of verwijderen van verlich  ngsele-
   menten;
- het ophangen van zaken als een schilderij, schappen of 
   een whiteboard moet mogelijk zijn zonder hierbij het 
   inbouwsysteem te beschadigen
- Wanden dienen gemakkelijk te kunnen worden toege 
   voegd, verwijderd, verkleind of vergroot.

Installa  es
Om een ruimte goed te kunnen gebruiken zijn installa  es 
nodig. Zoals in het PvE van de begane grond al benoemd 
is, zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van na-
tuurlijke ven  la  e. Deze natuurlijk ven  la  e maakt net 
als mechanische ven  la  e gebruik van luchtkanalen, wel-
ke in het plafond worden geplaatst indien de hoogte van 
een ruimte dit toelaat. De ruimten dienen een minimale 
hoogte van vloer tot plafond te hebben van 2,4 meter. 
Wanneer dit niet mogelijk is, moet deze hoogte zo dicht 
mogelijk benaderd worden. 
De horizontale elektriciteits- en communica  eleidingen 
worden onder de vloer geplaatst en deze moeten al  jd te 
bereiken zijn om eventuele aanpassingen of aanvullingen 
mogelijk te maken. Om het individuele verbruik van elek-
tra te kunnen meten, moet het elektranetwerk van elke 
func  e op een aparte meterkast worden aangesloten. Dit 
geldt ook voor het verbruik van het verwarmings- en koe-
lingssysteem. Dit systeem moet per func  e afzonderlijk 
regelbaar zijn en in één systeem geïntegreerd worden om 
te besparen op leidingen en apparatuur. 
Het ven  la  esysteem kan voor alle func  es gelijk inge-
steld worden, waardoor het niet afzonderlijk regelbaar 
hoe   te zijn. Wel kan het ven  la  esysteem deels afgeslo-
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ten worden wanneer de func  e wonen toegepast wordt. 
De keuken, toilet en badkamer hebben vanzelfsprekend 
wel nog ven  la  e nodig.
Het ver  cale transport van alle leidingen zal op een aan-
tal centrale punten gebeuren. Hiervoor worden leiding-
schachten geplaatst welke alle verdiepingen van een pand 
beslaan. Indien mogelijk worden aan, of in ieder geval in 
de buurt van deze schachten, de sanitaire ruimten en de 
keuken geplaatst. Deze ruimten zullen niet van plaats ver-
anderen, waardoor de (afval)waterleidingen direct van 
de leidingschacht naar de plaats van bestemming kunnen 
worden gelegd. Deze hoeven in de toekomst niet aange-
past te worden. Bereikbaarheid ten behoeve van eventu-
ele repara  es en/of vervanging is echter wel vereist.

 10.2.3 Toepassing PvE
Het PvE zoals dat hierboven beschreven is, zal de basis 
gaan vormen voor de technische uitwerking welke in het 
vierde deel van het onderzoek aan bod komt. Het wil ech-
ter niet zeggen dat strak vastgehouden wordt aan dit PvE. 
Het kan goed zijn dat  jdens het ontwerpen van de con-
cepten of de technische invulling problemen aan het licht 
komen waardoor het programma van eisen niet gevolgd 
kan worden. Uiteindelijk is het van belang om eisen als 
thermische- en geluidsisola  e en de brandwerendheid 
correct in te passen. Deze zijn van belang voor het creëren 
van een goede en veilige leef- en werkomgeving. Eisen als 
het te kiezen ven  la  esysteem of de mate van verplaats-
baarheid van een wand zullen van factoren a  angen wel-
ke nog niet aan bod zijn gekomen. De uiteindelijke ont-
werpbeslissingen zullen gedetailleerd worden uitgelegd 
en besproken in het vierde deel van het onderzoek.





Hoofdstuk 11  Flexibiliteit en aanpasbaarheid
Uit deel II van dit onderzoek is gebleken dat de voorma-
lige winkelruimten in eerste instan  e ingevuld gaan wor-
den met een fl exibel en aanpasbaar inbouwsysteem om 
zo meerdere verschillende func  es gedurende een lange-
re  jd mogelijk te maken. Flexibiliteit en aanpasbaarheid 
is een onderwerp wat jarenlang niet bekend was in de 
bouw. Er werd een gebouw neergezet voor een bepaalde 
func  e en wanneer het gebouw niet meer aan deze func-
 e voldeed, werd het gesloopt of kwam het leeg te staan. 

Tegenwoordig wordt er onder druk van s  jgende kos-
ten, schaarse materialen, ruimtegebrek en milieuaspec-
ten (afval en energieverbruik) veel meer nagedacht over 
fl exibiliteit en aanpasbaarheid. In dit hoofdstuk wordt be-
sproken wat in ieder geval nodig is om een fl exibele en 
aanpasbare invulling aan de voormalige winkelpanden te 
geven. 

11.1 Ontkoppelen gebouwlagen
Flexibiliteit in een gebouw bestaat uit ruimtelijke fl exibili-
teit en technische fl exibiliteit waarbij de technische fl exi-
biliteit een belangrijke schakel is in het mogelijk maken 
van de ruimtelijke fl exibiliteit. In het geval van ruimtelijk 
fl exibiliteit is overmaat van ruimte een belangrijk aspect. 
Daarnaast speelt overmaat van de construc  e een be-
langrijke rol maar doordat het hier over een onderzoek 
naar bestaande panden gaat, is het niet mogelijk om van 
tevoren een overmaat aan te brengen. Ruimtelijke over-
maat betre   de mogelijkheden om uit te breiden en de 
indelingsfl exibiliteit. Ruimten in een gebouw moeten de 
mogelijkheid hebben om uit te kunnen breiden, niet al-
leen in het gebouw zelf maar eventueel ook daarbuiten. 
De technische onderdelen van het gebouw (leidingen, in-
stalla  es en wanden) moeten hierin mee kunnen gaan. 
Deze zijn erg van belang voor de mate van fl exibiliteit van 
een ruimte. Bij tradi  onele bouw ontstaan hier de proble-
men. Leidingen voor water en elektra zijn ingestort in de 
vloer of weggewerkt in dichtgesmeerde sleuven in wan-
den. Ven  la  ekokers zijn weggewerkt achter een gestuct 
verlaagd plafond en bij het aanpassen van een ruimte 
door bijvoorbeeld het verplaatsen van wanden ontstaat 
veel afval, hinder, het duurt lang en er zijn veel nieuwe 
materialen nodig om een nieuwe wand te maken. Daar-
naast zijn leidingen vaak in wanden aanwezig waardoor 
deze verwijderd of verlegd moeten worden zodra een 
wand verplaatst wordt. Wanneer het elektranetwerk of 
de waterleidingen aangepast moeten worden, dient er 
over het algemeen dus gesloopt te worden. Dit bevor-
dert een snelle aanpassing van een ruimte en daarmee 
de fl exibiliteit niet. Daarom is het van belang de verschil-
lende lagen in een gebouw te ontkoppelen van elkaar, 
zodat aanpassingen aan bijvoorbeeld de installa  es geen 
invloed hebben op de inbouw (wanden, vloeren en pla-
fonds). Dit bevordert de fl exibiliteit en aanpasbaarheid 
van een ruimte, waarin de installa  es erg van belang zijn.

In de loop der jaren zijn verschillende onderzoeken ge-
daan naar het ontkoppelen van bouwlagen. Eén daarvan  
komt terug in het boek ‘How buildings learn, what hap-
pens a  er they’re build’ van Steward Brand uit het jaar 
1994. In dit boek wordt de volgende onderverdeling ge-
maakt met bijbehorende levensduur (zie ook fi guur 11.1):
- Omgeving (> 200 jaar)
- Draagstructuur (60-200 jaar)
- Gebouwschil (30-60 jaar)
- Installa  es (5-30 jaar)
- Ruimtelijke indeling (5-20 jaar)
- Meubilair (5-15 jaar)

Fig. 11.1 -  Lagenstructuur van een gebouw opgesteld door Steward Brand

De bevindingen van Steward Brand maken goed duidelijk 
dat de installa  es vervangen of aangepast moeten wor-
den, willen ze een gelijke levensduur hebben als de ele-
menten voor de ruimtelijke indeling (inbouwelementen). 
Daarnaast moeten deze inbouwelementen ook weer ver-
vangen of aangepast kunnen worden om de levensduur 
van de gevel en het gebouw te evenaren. Wanneer de 
bouwdelen niet van elkaar losgekoppeld zijn, gaan de be-
nodigde ingrepen voor verandering van func  es aanzien-
lijk meer  jd en geld kosten waardoor het niet voldoet 
aan het plan voor de voormalige winkelpanden.
Om een ruimte fl exibel en aanpasbaar te maken, is het 
dus van belang dat de installa  es ten alle  jde gemakke-
lijk bereikbaar zijn. In nieuwe gebouwen zijn er tal van sys-
temen welke dit mogelijk maken, maar bij een bestaand 
gebouw zijn er een aantal aspecten waar rekening mee 
gehouden moet worden. Zo is er een bestaande verdie-
pingshoogte, welke zonder grote ingrepen niet veranderd 
kan worden, er is een bestaand stramien van construc-
 eve wanden en er zijn gevels (mogelijk niet geïsoleerd) 

aanwezig welke waarschijnlijk niet losgekoppeld zijn van 
de draagstructuur. We mogen er daarom vanuit gaan dat 
binnen de beperkte verdiepingshoogte ruimten ingepast 
moeten worden samen met de installa  es, waarbij de 
vloer-plafond hoogte in ieder geval 2400 mm. moet zijn 
zodat er lee  are ruimten ontstaan. 
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11.2 Vloer, plafond en wanden
Om de leidingen bereikbaar te houden, is er geen andere 
keus dan een verhoogde vloer en een verlaagd plafond 
toe te passen. In de begane grondvloer zou het eventueel 
mogelijk zijn om sleuven te creëren waarin de leidingen 
komen te liggen met daarom een demontabele afwerk-
vloer, maar omdat van tevoren niet bekend is welke ver-
anderingen en aanpassingen in een ruimte plaats gaan 
vinden (bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe contact-
punten voor elektra of het verplaatsen of toevoegen van 
een rooster voor ven  la  elucht ten behoeve van ruim-
teveranderingen (fi guur 11.2)) en in te kunnen springen 
op eventuele toekoms  ge veranderingen is het absoluut 
noodzakelijk een verhoogde vloer aan te brengen. Daar-
naast zijn een aantal winkelruimten op de begane grond 
dusdanig laag dat de ruimte onder de vloer en boven het 
plafond zeer gering is wanneer een vloer-plafond hoogte 
van 2400 mm. gerealiseerd moet worden (fi guur 11.3). 
In het ergste geval is de bestaande vloer-plafond hoogte 
maar 2700 mm. (Parade 46). Het aanbrengen van luchtka-
nalen voor verwarming, koelen en ven  la  e is daardoor 

Fig. 11.2 -  Wanneer een ruimte opgedeeld wordt, kan het voorkomen dat er 
  extra ven  la  eroosters aangebracht moeten worden

Fig. 11.3 -  Schema  sche doorsnede van de begane grond; boven deelgebied 
  1 en 2, midden deelgebied 3 en beneden deelgebied 4





niet mogelijk in de voormalige winkelruimten. Om deze 
kanalen te kunnen vervangen, zal uiteindelijk de gehele 
ruimte onder de vloer en boven het plafond als transport 
ruimte voor de ven  la  elucht gaan dienen (zie hoofdstuk 
14.4).

 11.2.1 Vloeren
De verhoogde vloer zal uitgevoerd worden als een com-
putervloer, waarbij de tegels (600x600 mm.) gemakkelijk 
vervangen kunnen worden door contactdozen voor elek-
tra of ven  la  eroosters en de onderliggende leidingen 
al  jd te bereiken zijn (fi guur 11.4). Welke vloer precies 
gebruikt gaat worden, zal in deel 4 aan bod komen.
Computervloeren zijn het goedkoopste en worden snel 
geplaatst wanneer zoveel mogelijk standaard tegels ge-
bruikt worden. Tegels welke op maat gezaagd moeten 
worden, zorgen voor extra kosten en het is als het ware 
een puzzel deze tegels te leggen. Het is daarom wenselijk 
de plaatsing van permanente wanden en construc  e ele-
menten zoveel mogelijk in lijn met het tegelgrid te doen. 
Zo blijven de kosten zo laag mogelijk en wordt ook nog 
eens een rus  g en net beeld gecreëerd waarbij de lijnen 
in de vloer evenwijdig lopen met de wanden. Dit is één 
van de leidraden waarmee de nieuwe pla  egrond voor 
de begane grond bepaald gaat worden. De bestaande 
construc  e elementen zijn een andere leidende factor. 

 11.2.2 Plafond
Wat geldt voor de vloeren met betrekking tot de bereik-
baarheid van de leidingen, geldt ook voor het plafond. 
Daar hoeven weliswaar geen contactpunten voor elektra 
geplaatst te worden, maar wel verlich  ngselementen. 
Het verlaagd plafond zal daarom ook bestaan uit een grid 
van tegels wat, vergelijkbaar met de vloer, zoveel mogelijk 
in lijn met de wanden zal hangen.
Het plafond hoe   niet afgewerkt te worden zoals dat bij 
een vloer wel het geval is. Daarom kan nu al vastgesteld 
worden welk plafond toegepast gaat worden. Het plafond 
is een belangrijke schakel in het akoes  sch comfort van 
een ruimte. Niet alleen moet het zorgen voor geluidsiso-
la  e zodat bovenliggende of naastgelegen ruimten geen 
overlast ondervinden, maar ook is het van belang dat het 
plafond voldoende geluid absorbeert om zo de nagalm in 
een ruimte te beperken. Om dit te bewerkstelligen, is er 
gekozen voor een Sonar® db 35 plafond van Rockfon. De 
panelen van dit plafond hebben een kern van steenwol, 
wat naast goede akoes  sche elementen zorgt voor een 
uitstekende brandwerendheid. Tevens refl ecteert het 
85% van het wi  e licht, waardoor het plafond een posi-
 ef eff ect hee   op de beleving van een ruimte. Natuurlijk 

is het plafondsysteem volledig recycleerbaar.[Rockfon, 
2013]
Naast de eigenschappen en de esthe  sche aspecten, is 
ook de manier van beves  gen en ophangen van belang. 
Wanneer men aandacht hecht aan zo min mogelijk en 
sub  ele lijnen kan ervoor gekozen worden om een blin-
de ophanging toe te passen. In dit geval is er echter voor 

gekozen om de ophanging in het zicht te laten, zodat met 
behulp van zogenaamde caddyclips (fi guur 11.5) element 
aan het plafond beves  gd kunnen worden zonder hierbij 
schade te veroorzaken. Dit kan verlich  ng zijn, maar ook 
de wanden worden met deze clips aan het plafond beves-

Fig. 11.4 - Computervloer voor het bereikbaar houden van leidingen

Fig. 11.5 - Caddyclip voor het beves  gen van elementen aan het plafond

Fig. 11.6 - Rockfon Sonar® db35 [Rockfon, 2013]
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 gd. Meer hierover in paragraaf 11.5.2. Figuur 11.6 is een 
weergave van het gekozen plafond.

 11.2.3 Wanden
Om een aanpasbare en fl exibele indeling mogelijk te 
maken, zijn er verschillende lichte inbouwwanden op de 
markt. Een voorbeeld zijn de bekende gipswanden. Deze 
wanden bestaan uit een skelet van metaal of hout waarop 
aan beide zijden gipsplaten beves  gd worden. Het is goed 
mogelijk om deze wanden thermisch en/of akoes  sch te 
isoleren. Het voordeel van dergelijke wanden is dat ze 
rela  ef gemakkelijk verwijderd en weer opgebouwd kun-
nen worden. De wanden kunnen echter niet ter plekke 
hergebruikt worden. Ze worden gesloopt wanneer veran-
deringen plaatsvinden. Dit betekent dat er afval ontstaat 
en dat extra materialen nodig zijn voor het bouwen van 
een nieuwe wand op een andere plek. 
Om wanden te kunnen verplaatsen zonder dat daarbij af-
val ontstaat en nieuwe materialen gebruikt worden, zijn 
er demontabele wandsystemen ontwikkeld. Een voor-
beeld van een dergelijk systeem is weergegeven op fi guur 
11.7. Dit betre   een wandsysteem van de Lindner Group 
genaamd Lindner Logic 100.[Lindner] Deze wandsyste-
men zijn in eerste instan  e duurder, maar doordat ze met 
weinig moeite en tegen zeer geringe kosten verplaatst 
worden, kunnen na verloop van  jd de ini  ële kosten te-
rugverdient worden. Het is echter van belang te weten 
hoeveel verplaatsingen er plaats moeten vinden voordat 
een dergelijke wand is terugverdient ten opzichte van een 
conven  onele lichte scheidingswand. Het kan goed zijn 
dat veranderingen plaatsvinden waarbij extra of juist min-
der meters wand nodig zijn (zie de scenario’s). Wanneer 
een wand bij de eerste de beste verandering alweer ver-
wijderd wordt in plaats van verplaatst, zijn de kosten nog 
niet terugverdient en kan dus beter een lichte gipswand 
gebruikt worden. Uit een indica  eve berekening waarbij 
een demontabel wandsysteem [Trendway, 2012] vergele-
ken is met een conven  onele lichte gipswand, blijkt dat 
een wand minimaal drie keer verplaatst moet worden 
om de demontabele wand terug te verdienen. Het Break 
Even Point (BEP) ligt op ongeveer 2,3 verplaatsingen. In 
de grafi ek op fi guur 11.8 wordt dit weergegeven. De bij-
behorende berekening is weergegeven in de bijlagen (pa-
ragraaf 19.5.4).
Naast de kosten verschillen beide wandtypen ook op het 
gebied van het aanpassen van de uitstraling en afwerking. 
Eén van de onderdelen van het plan om de voormalige 
winkelpanden aan te pakken is dat gebruikers een ruim-
te naar eigen wens kunnen aanpassen. Een lichte gips-
wand kan bijvoorbeeld geverfd of behangen worden. Dit 
is bij demontabele wanden zoals hierboven beschreven 
niet mogelijk. Daar kunnen alleen de wandpanelen ver-
vangen worden. Natuurlijk is er wel een breed scala aan 
wandpanelen verkrijgbaar variërend van dichte panelen 
tot transparante panelen tot zelfs lichtgevende panelen. 
Dergelijke ingrepen zijn echter een stuk omslach  ger dan 
het simpelweg verven of behangen van een wand. Tevens 

Fig. 11.7 - Lindner Logic 100 demontabel wandsysteem [Lindner]

wordt het een prijzig verhaal wanneer de wandpanelen 
geen standaard maten hebben. Dit kan in de voormalige 
winkelpanden regelma  g voorkomen daar het bestaande 
stramien niet gebaseerd is op standaard maatvoering en 
er veel kleine hoekjes aanwezig zijn. Elk paneel wat niet in 
de standaard maat uitgevoerd kan worden, dient op maat 
gezaagd te worden. Daarom worden zoveel mogelijk wan-
den als lichte gipswand uitgevoerd. Alleen de wanden 
welke stelselma  g verplaatst worden, zullen uitgevoerd 
worden als een demontabele wand. 

Fig. 11.8 - Kosten verplaatsen wanden met in het blauw een demontabele
                   wand en in het rood een conven  onele gipswand. Het Break Even 
                   Point ligt op ongeveer 2,3 verplaatsingen





11.3 Mate van fl exibiliteit en aanpasbaar-
 heid
In hoofdstuk 11.1 is duidelijk geworden dat fl exibele en 
aanpasbare systemen zoals die bij nieuwbouw toege-
past worden, in bestaande panden niet per defi ni  e een 
toegevoegde waarde zijn. Het wil dus niet zeggen dan 
verregaande fl exibiliteit de beste oplossing is voor de 
voormalige winkelruimten. Om een goed beeld te krijgen 
van de benodigde fl exibiliteit zullen de concepten, die in 
hoofdstuk 12 aan bod komen, beoordeeld worden aan de 
hand van een aantal aspecten. Deze aspecten zijn speci-
fi ek geselecteerd voor bestaande panden. Voorbeelden 
van aspecten voor nieuwbouw kunnen zijn; de verdie-
pingshoogte, mogelijke uitbreiding van het gebouwvo-
lume en het gevelsysteem. Dergelijke aspecten staan al 
vast en daar kan niets aan veranderd worden in het geval 
van de voormalige winkelpanden. Daarom worden voor 
de beoordeling van de concepten de volgende aspecten 
gehanteerd:

Construc  e
- Gebouwdiepte
- Draagstructuur
- Hoofdstramien

Ontslui  ng
- Entrees
- Breedte doorgang deuren

Gebouwschil
- Daglicht

Installa  es
- Bereikbaarheid leidingen
- Individuele regelbaarheid
- Hinder warmte/koude systeem

Inbouwsysteem
- Keuze systeem voor wanden, vloeren en plafonds
- Verplaatsbaarheid wanden (scheidingen in plenum)
- Hinder toile  en en sanitaire voorzieningen

Algemeen
- Hoeveelheid ingrijpende aanpassingen bij 
   veranderingen

Deze aspecten leiden tot een beoordeling aan de hand 
van plussen en minnen, waarbij een plus een grote mate 
van fl exibiliteit betekent, een 0 gee   een gemiddelde 
mate van fl exibiliteit weer en een min geen fl exibiliteit. In 
de bijlagen (hoofdstuk 19.4) is voor de verschillende as-
pecten beschreven hoe de beoordelingscriteria tot stand 
zijn gekomen. Hieronder zijn alleen de criteria weer ge-
geven.

Gebouwdiepte, daglich  oetreding in één gevel
+ < 6,5 meter
0 6,5 ≤ 13 meter
- > 13 meter

Gebouwdiepte, daglichtoetreding in twee gevels
+ < 17,5 meter
0 17,5 ≤ 35 meter
- > 35 meter

Draagstructuur
+ Uitsluitend kolommen
0 Combina  e van kolommen en wanden
- Uitsluitend wanden

Hoofdstramien
+ Hoofdstramien > 7,2 meter
0 Hoofdstramien 5,4  ≤ 7,2 meter
- Hoofdstramien < 5,4 meter

Entrees
+ Elke func  e hee   een eigen entree
0 Alle func  es hebben één gedeelde entree
- Eén entree voor meerdere func  es

Breedte doorgang deuren
+ > 1230 mm.
0 930 ≤ 1230 mm.
- < 930 mm.

Daglicht
+ > 20%
0 10 ≤ 20% 
- < 10%

Bereikbaarheid leidingen
+ Leidingen volledig bereikbaar
0 Leidingen gedeeltelijk bereikbaar
- Leidingen niet bereikbaar

Individuele regelbaarheid
+ Individuele regelbaarheid per ruimte
0 Individuele regelbaarheid per func  e
- Geen individuele regelbaarheid
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Hinder warmte/koude systeem
+ Warmte/koude systeem veroorzaakt geen hin-
               der en neemt weinig plaats in beslag
0 Warmte/koude systeem veroorzaakt geen hinder 
               maar neemt veel plaats in beslag
- Warmte/koude systeem veroorzaakt hinder

Keuze systeem voor wanden, vloeren en plafonds
+ Droog en demontabel systeem
0 Droog of demontabel systeem
- Nat en niet demontabel systeem

Verplaatsbaarheid wanden (scheiding in plenum)
+ Verplaatsbare of verwijderbare wanden op een 
               variabele en onbekende plaats
0 Verplaatsbare of verwijderbare wanden op een 
               variabele maar bekende plaats
- Verplaatsbare of verwijderbare wanden op een 
               vaste plaats

Hinder keukens en sanitaire voorzieningen
+ keukens en sanitaire voorzieningen vormen geen 
               hinder
0 Keukens en sanitaire voorzieningen vormen geen 
               hinder maar nemen wel plaats in beslag
- Keukens en sanitaire voorzieningen vormen hin-
              der en nemen plaats in beslag

Hoeveelheid ingrijpende aanpassingen bij veranderingen
+ Aanpassingen bij veranderingen zijn gering en 
               gemakkelijk te realiseren
0 Aanpassingen bij veranderingen zijn ingrijpend 
       maar rela  ef gemakkelijk te realiseren
- Aanpassingen bij veranderingen zijn ingrijpend 
 en moeilijk te realiseren





Hoofdstuk 12  Concepten begane grond
De conceptma  ge invulling zoals deze in dit hoofdstuk 
aan bod komt, zal uiteindelijk leiden tot een gedetailleer-
de uitwerking van de indeling, het inbouwsysteem, de in-
stalla  es en overige aspecten welke van belang zijn. Er zal 
een tweetal concepten besproken worden, waarbij het 
eerste concept beoordeeld wordt op de mate van fl exibi-
liteit en aanpasbaarheid.

12.1 Eerste concept; groot aantal 
 verschillende func  es
Het eerste concept voor het invullen van de begane 
grond volgt direct uit de scenario’s zoals deze in hoofd-
stuk 10zijn geopperd. Vanuit de bestaande winkelpanden 
is een grotere open ruimte gecreëerd waar meerdere 
func  es in ondergebracht moeten kunnen worden. Elke 
func  e dient hierbij te worden voorzien van een tweetal 
toile  en, een keuken, verwarming en koeling, elektra en 
communica  e en ven  la  e. Tevens dienen de verschillen-
de func  es in groo  e aangepast te kunnen worden om 
de huurder meer vrijheid te geven met betrekking tot het 
huren van het aantal vierkante meters. Om een aantal 
func  es te kunnen ontsluiten (voornamelijk aan de ach-
terzijde van de panden), worden op bepaalde plaatsen in 
de deelgebieden entreegangen aangelegd. Op fi guur 12.2 
en 12.3 is een dergelijke gang aan de bovenzijde van het 
gebied zichtbaar. 
Het is van belang dat het verbruik van water en elektra 
voor elke func  e apart gemeten wordt. In deze  jden van 
fi nanciële problemen is het onmogelijk om van de huur-
ders te eisen dat men een gemiddelde prijs gaat betalen 
voor het verbruik in een deelgebied. Het kan namelijk 
goed zijn dat een bepaalde huurder veel meer verbruikt 
dat een andere, doordat de func  e het gebruik van meer 
en zwaardere elektrische apparatuur vraagt. Het verbruik 
ligt dan ver uit elkaar en in  jden van crisis is het niet 
wenselijk een huurder te vragen mee te betalen aan het 
verbruik van een ander. Dit wordt tevens beves  gd door 
woningcorpora  e Woonwenz. Om het verbruik per func-
 e te kunnen meten moet elke func  e eigen meet- en 

verdeelapparatuur hebben. Het betekent echter niet dat 
deze apparatuur aan de voorgevel geplaatst moet worden 
zoals in het bouwbesluit is voorgeschreven. Elke func  e 
kan z’n eigen meet- en verdeelapparatuur in de gehuur-
de ruimte krijgen, welke aangesloten is op een algemene 
meterkast. Deze algemene meterkast wordt aan de voor-
gevel en binnen 3 meter van de entree geplaatst. 
In hoofdstuk 10 (scenario’s) zijn nieuwe daglichtvoorzie-
ningen ter sprake gekomen. Deze voorzieningen worden 
allereerst verder uitgelegd, waarna de verdere invulling 
van het concept aan bod komt.

 12.1.1 Daglichtvoorzieningen
Figuur 12.1 gee   een mogelijke oplossing voor het toe-
voegen van daglichtvoorzieningen weer. Het bovenste 

deel van de fi guur is de beginsitua  e zoals deze nu in de 
panden van toepassing is. Aan de voorzijde (straatzijde) 
zijn primaire gevels. Dit zijn gevels waar voldoende dag-
licht binnen komt, maar ook een goed uitzicht aanwezig 
is. De gevels in het Lombardstraatje (de secundaire ge-
vels) verzorgen in enige mate daglich  oetreding, maar 
doordat er bebouwing binnen 2,5 meter van de gevel 
aanwezig is, mag deze toetreding niet vergeleken wor-
den met de toetreding aan de primaire gevel. Tevens is 
het uitzicht stukken minder. Naast deze primaire en se-
cundaire gevels dient op andere plaatsen in de nieuwe 
ruimte mogelijkheden voor daglich  oetreding te worden 
gecreëerd, welke mogelijk zijn in de donkerblauwe gebie-
den. Op die loca  es is geen bebouwing op de eerste ver-
dieping en hoger aanwezig, waardoor het dak verwijderd 
kan worden.
Door twee binnentuinen te creëren (rood op fi guur 12.1), 
worden er extra meters secundaire gevels gecreëerd. Dit 
is vanwege bestaande construc  eve elementen maar op 
een beperkt aantal plaatsen mogelijk. Het wordt meteen 
duidelijk dat er meer daglicht tot de voormalige winkel-
ruimten kan toetreden en zo het inpassen van func  es 
makkelijker wordt (binnentuinen fungeren als secundaire 
gevels).

 12.1.2 Ruimtelijke veranderingen
Om goed te begrijpen wat nodig is in de verschillende 
func  es op het gebied van elektra, communica  e en wa-
ter, hoe deze voorzieningen naar een func  e gebracht 

Fig. 12.1 -  Daglichtmogelijkheden, met 
                    aan de bovenzijde de huidige 
                    situa  e en de onderzijde de 
                    nieuwe situa  e



Fig. 12.2 -  Mogelijk scenario met toenemend aantal func  es. De toile  en zijn blauw gemarkeerd en de keukens rood

Fig. 12.3 -  Mogelijk scenario met afnemend aantal func  es. De toile  en zijn blauw gemarkeerd en de keukens rood
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worden, is er gekeken naar hoe de ruimten in een deelge-
bied kunnen veranderen in een bepaalde  jdsspanne. In 
hoofdstuk 10 is dit al ter sprake gekomen, maar nu wor-
den ook de sanitaire voorzieningen en de keukens erbij 
betrokken. Zo zullen bepaalde aandachtspunten, maar 
ook de knelpunten van het concept snel duidelijk worden.
Figuren 10.2 (toenemend aantal func  es) en 10,3 (afne-
mend aantal func  es) geven een aantal mogelijke ver-
anderingen weer in deelgebied 3. Er is bewust voor één 
deelgebied gekozen zodat het verhaal overzichtelijk blij  . 
Vanaf hoofdstuk 12.7 zal het uiteindelijk gekozen concept 
vertaald worden naar de overige deelgebieden. 

12.2 Beoordeling fl exibiliteit
Om een goed beeld te krijgen van de mate van fl exibili-
teit in het deelgebied, zal het concept beoordeeld wor-
den aan de hand van de aspecten welke in hoofdstuk 11.3 
al behandeld zijn. Deze beoordeling gee   niet alleen de 
mate van fl exibiliteit weer, maar zegt ook wat over de 
bruikbaarheid van het concept. Is het concept niet te 
fl exibel voor de voormalige winkelpanden of dient er nog 
in enige mate fl exibiliteit toegevoegd te worden? Naast 
de mate van fl exibiliteit zullen ook andere knelpunten 
aan bod komen die ervoor zorgen dat het concept niet 
strookt met het plan wat voor de voormalige winkelpan-
den is opgesteld.

 12.2.1 Construc  e
- Gebouwdiepte: 0/-
- Draagstructuur: +/0
- Hoofdstramien: -

In het eerste concept zijn binnentuinen toegevoegd ten 
behoeve van daglich  oetreding (fi guur 12.1). Deze bin-
nentuinen zorgen echter maar in zeer kleine mate voor 
een verandering in diepte van de panden. In veel bestaan-
de panden verandert er niets met betrekking tot de diepte 
wanneer de nieuwe ruimte gebruikt wordt als één grote 
ruimte. Hierbij moet natuurlijk wel vermeld worden dat 
de beleving van een dergelijke ruimte anders is dan van 
de originele ruimten. Figuur 12.4 gee   de verandering 
van de diepte weer, waarbij deze bepaald wordt vanaf de 
voorgevel. De daglich  oetreding in het Lombardstraatje 
mag niet als volwaardig worden gezien doordat er groot-
schalige belemmeringen aanwezig zijn in de vorm van na-
burige panden (zie ook fi guur 12.11). In de beginsitua  e 
zonder extra toevoeging van daglicht (linker pla  egrond) 
varieert de diepte van de panden van 20 meter aan de 
rechterzijde tot 28 meter aan de linkerzijde. In de nieuwe 
situa  e (rechter pla  egrond) is alleen in het oranje ge-
bied de diepte gereduceerd tot 15 meter door toevoeging 
van een binnentuin (lichtblauw). 





Wanneer de grote ruimte opgedeeld wordt in afzonder-
lijke func  es, verbetert de diepte van de ruimten in veel 
gevallen in posi  eve zin. Een diepte van minder dan 6,5 
meter wordt echter niet vak bereikt. Op het gebied van de 
diepte van de panden scoort het eerste concept daarom 
nega  ef.
De kolommenstructuur zorgt ervoor dat de ruimte fl exi-
beler in te delen is dan de originele ruimten. De kolom-
men (in veel gevallen kleine schijven) en in een aantal 
gevallen kleine wanden, staan echter rela  ef dicht op 
elkaar en voldoen daarom niet aan de eis van 7,2 meter 
ruimte tussen de kolommen voor het creëren van een op-
 maal fl exibele ruimte.[wagemans, D. 2008] In de grotere 

ruimten is dit wel het geval, maar in de probleempanden 
wordt dit hoofdstramien niet bereikt.

 12.2.2 Ontslui  ng
Entrees:   +/0
Breedte doorgang deuren: +/0

De func  es welke door een entreegang ontsloten wor-
den, hebben geen entree aan de straatzijde en het no-
digt daardoor niet uit om de func  e te betreden. Deze 
loca  es zijn gelimiteerd in het aantal poten  ële huurders. 
Alleen func  es welke geen mensen ontvangen of welke 
geen belang hebben bij loca  e aan de straat (winkels en 
veel aan huis gebonden beroepen willen zoveel mogelijk 
gezien worden en de drempel moet laag zijn om dergelij-
ke func  es te betreden) zullen deze ruimten gaan huren. 
Een voorbeeld kan een internetwinkel zijn. De meeste 
func  es zullen hier echter niet mee akkoord gaan. 
Omdat de func  es kunnen variëren van groo  e en plaats, 

zullen de ingangen niet al  jd op dezelfde plaats aanwe-
zig zijn. Daarnaast zal niet al  jd eenzelfde hoeveelheid 
ingangen nodig zijn. Het is echter wel rela  ef goed te 
voorspellen (door de construc  e) waar de ruimten ge-
plaatst kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om op 
een aantal plekken in de gevels entrees aan te brengen, 
welke geopend kunnen worden wanneer dat nodig is. Dit 
vergt voornamelijk in het Lombarstraatje enige ingrepen 
omdat daar, in tegenstelling tot de gevels aan de straat-
zijde, maar een tweetal deuren aanwezig zijn. Uiteindelijk 
is het wel mogelijk om het grootste gedeelte van de func-
 es een eigen entree te geven, waardoor de fl exibiliteit 

op dit gebied groot is. De uitzonderingen zijn de func  es 
welke aan een entreegang liggen.
Vanwege de bestaande gevels (en het niet mogen ver-
anderen van een aantal gevels) aan de straatzijde van 
de panden, is het niet al  jd mogelijk een dubbele deur 
aan te brengen en moeten de ruimten het veelal doen 
met enkele deuren. Deze deuren voorzien in de meeste 
gevallen wel in een doorgang van ongeveer 1080 mm. In 
de gevel van het Lombardstraatje en in de entreegangen 
is het mogelijk grotere entrees te creëren. Op een aantal 
plekken is de fl exibiliteit met betrekking tot de deurope-
ningen dus groot, maar dit is niet overal het geval.

 12.2.3 Gebouwschil
Daglicht: 0/-

Omdat er in het onderzoek bestaande panden aange-
pakt worden, zijn aanpassingen met betrekking tot de 
fl exibiliteit van de gevels niet of nauwelijks mogelijk. 
Uitbreidingen van de panden zullen in de toekomst niet 

Fig. 12.4 -  Verandering diepte panden door toevoeging binnentuin (lichtblauw). De diepte is in het grootste gedeelte van de panden niet veranderd (rood)



veel problemen met betrekking tot de fl exibiliteit en aan-
pasbaarheid van de ruimte. De vele aanpassingen zorgen 
ervoor dat de systemen con  nue veranderd en verlegd 
moeten worden om individuele regelbaarheid en meet-
baarheid mogelijk te maken. Daarom kan niet anders ge-
steld worden dan dat de warmte/koude systemen hinder 
veroorzaken met betrekking tot de mate van fl exibiliteit.

 12.2.5 Inbouwsysteem
Keuze systeem:     + 
Verplaatsbaarheid wanden:   +/0
Hinder toile  en en sanitaire voorzieningen: -

De wanden bestaan uit droge conven  onele systeem-
wanden. Uit fi guur 12.2 en 12.3, maar ook uit de eerde-
re scenario’s (hoofdstuk 10), blijkt dat de veranderingen 
vaak niet plaats vinden door het verplaatsen van wanden, 
maar eerder door het toevoegen of verwijderen van wan-
den. Figuur 11.8 laat zien dat een volledig demontabele 
wand minstens drie keer verplaatst moet worden om de 
ini  ële kosten te compenseren. Dit gaat in het eerste con-
cept zelden of nooit voorkomen.
De wanden zijn over het algemeen allemaal func  eschei-
dende wanden, waardoor er ook een scheiding in het ple-
num onder de vloer en boven het plafond aangebracht 
moet worden (fi guur 12.8). Omdat er veel veranderingen 
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voorkomen en de gevel wordt in de meeste gevallen niet 
vervangen waardoor het onnodig is om deze fl exibel en 
aanpasbaar uit te voeren. De daglich  oetreding is ech-
ter wel van belang voor de fl exibiliteit van de ruimten. In 
het eerste concept ligt de equivalente daglich  oetreding 
rond 15%, wat niet heel slecht is. Hier moet echter wel bij 
vermeld worden dat de binnentuin, maar ook de gevels in 
het Lombardstraatje niet een gelijke waarde van daglicht-
toetreding hebben als de gevels aan de straatzijde. Door 
de belemmeringshoek in de binnentuin en de bestaan-
de bebouwing boven de voormalige winkelruimten, is de 
daglich  oetreding minder dan aan de voorgevel. De 15% 
equivalente daglichtoppervlakte zal in werkelijkheid dus 
enkele procenten lager liggen, waardoor de daglich  oe-
treding een nega  eve beoordeling krijgt.

 12.2.4 Installa  es
Bereikbaarheid leidingen:  +
Individuele regelbaarheid:  0
Hinder warmte/koude systeem:  -

Door het toepassen van een verhoogde vloer en verlaagd 
plafond zijn de leidingen te allen  jde bereikbaar. Daar-
naast wordt een regelbaarheid per func  e gehanteerd. 
Deze keuze is niet alleen gemaakt vanwege het comfort, 
maar ook vanwege het meten en het betalen van het 
verbruik per func  e. Dit zorgt er echter wel voor dat er 
voor elke func  e aparte leidingen gelegd moeten wor-
den. Wanneer een huurder in een ruimte nog een aparte 
ruimte aanbrengt, is deze niet apart te regelen.
Omdat de ruimten nooit een vaste groo  e of loca  e heb-
ben, zullen er al  jd problemen ontstaan met betrekking 
tot de hinder rondom het warmte/koude systeem. Lucht-
verwarming is niet of beperkt mogelijk in een aantal pan-
den door de geringe verdiepingshoogte, terwijl dit wel 
de gemakkelijkste oplossing is voor fl exibele en aanpas-
bare ruimten. Het verleggen van luchtkanalen is rela  ef 
eenvoudig vergeleken met andere systemen. Radiatoren 
daarentegen zijn wel toepasbaar, maar zullen vaak in de 
weg staan omdat veel wanden de mogelijkheid hebben 
om verwijderd of verplaatst te worden (fi guur 12.5). 
Bij vloerverwarming en plafondverwarming ontstaan ech-
ter andere problemen dan bij radiatoren; bij veranderin-
gen van ruimten moet dergelijke systemen aan de juiste 
meterkast gekoppeld worden. Het is mogelijk dat maar 
een deel van een vloerverwarmingslus of plafondverwar-
ming in een nieuwe ruimte terecht komt, waardoor de 
systemen ontkoppeld en weer gekoppeld moeten wor-
den. Figuur 12.6 gee   dit zeer schema  sch weer aan de 
hand van vloerverwarmingslussen (fi guur 12.7). Wanneer 
maar een deel van de lus verandert (deel van de groene 
func  e wordt bij geel getrokken en een deel van de gele 
func  e wordt bij paars getrokken), vormt het aanpassen 
van de verwarming een zeer omslach  ge en  jdrovende 
ingreep.
Omdat luchtverwarming niet toepasbaar is, ontstaan er 

Fig. 12.5 -  Radiatoren kunnen hinderlijk in de ruimte achterblijven bij ver-
                    plaatsing van wanden, waardoor ze verwijderd moeten worden 
  en leidingen verlegd moeten worden.





den omdat er in het projectgebied ook grotere panden 
aanwezig zijn, waar eventuele scheidingswanden niet aan 
het stramien van de construc  e gebonden hoeven te zijn. 
Derhalve kan gesteld worden dat het niet in alle gevallen 
volledig duidelijk is waar een wand terecht komt en de 
plenumscheidingen niet voor alle wijzigingen bij voorbaat 
geplaatst kunnen worden. 
De keukens en sanitaire voorzieningen zullen vanzelfspre-
kend zoveel mogelijk van de gevel weg gehouden worden. 
Het hangt echter van de vorm en groo  e van de ruimte 
(plaatsing van de wanden) af waar dergelijke voorzienin-
gen daadwerkelijk terecht komen. Door de grote hoeveel-
heid aan func  es (verschillende ruimten) is het niet mo-
gelijk om de keukens en sanitaire voorzieningen dusdanig 
te plaatsen dat ze bij veranderingen niet in de weg staan. 
De verandering van de linker naar de middelste pla  e-
grond op fi guur 12.9 gee   dit goed weer. Wanneer de 
omcirkelde toile  en en keukens niet verwijderd zouden 
zijn, stonden ze in de nieuwe situa  e hinderlijk midden in 
de ruimte. In de originele situa  e was deze plaats echter 
wel de meest logische. 

 12.2.6 Algemeen
Hoeveelheid ingrijpende aanpassingen bij 
veranderingen:     -

Er is een rela  ef grote ini  ële ingreep nodig voor het rea-
liseren van het concept in de vorm van het creëren van de 
entrees in het Lombardstraatje. Om meerdere entrees en 
extra daglicht in de gevel in het Lombardstraatje moge-
lijk te maken, dient eigenlijk de gehele gevel vervangen te 
worden. Het is mogelijk om aanpassingen aan te brengen 
in de bestaande gevel, maar dit zijn er zoveel dat het wel-
licht voordeliger is de gehele gevel te vervangen.
Naast deze gevels in het Lombardstraatje kan de grote 
hoeveelheid leidingen welke nodig zijn om de individuele 
regelbaarheid en meetbaarheid mogelijk te maken, ook 
als een grote ini  ële ingreep worden gezien. Voor elke 
func  e moeten waterleidingen, elektra en leidingen voor 
verwarming en koeling apart worden gelegd. Hoe minder 
func  es, hoe minder leidingen er nodig zijn.
Uit de beoordeling van de fl exibiliteit tot dusver blijkt dat 

Fig. 12.6 -  Mogelijke problema  sche veranderingen verwarming en koeling 
                    (lichtblauw omcirkeld in onderste a  eelding)

Fig. 12.7 -  Vloerverwarming met de karakteris  eke lussen in de vloer

mogelijk zijn, zullen deze scheidingen hierop in moeten 
kunnen spelen. De plaats van de func  escheidende wan-
den is door de construc  e van de voormalige winkelpan-
den goed te voorspellen. Hierdoor is het mogelijk om van 
tevoren al plenumscheidingen aan te brengen op plaatsen 
waar wanden geplaatst kunnen worden. Er mag echter 
niet blind van een dergelijke interpreta  e uitgegaan wor-

Fig. 12.8 -  Een voorbeeld van een brandwerende scheiding in het plenum
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een aantal ingrepen welke nodig zijn voor het verande-
ren van ruimten omslach  g zijn. Denk hierbij aan het ver-
anderen en aanpassen van de warmte/koude systemen, 
de verplaatsing van wanden en het (ver)plaatsen en/of 
verwijderen van keukens en toile  en. Hierdoor kosten de 
ingrepen veel  jd en gaat het idee van snelle en gemakke-
lijke aanpassingen verloren.

12.3 Beoordeling overige aspecten
Naast de beoordeling van de fl exibiliteit, zijn er nog een 
aantal aspecten welke benoemd moet worden om het 
eerste concept in z’n geheel te kunnen beoordelen. Het 
gaat hier om de groo  e van de ruimten en de lee  aar-
heid van deze ruimten.

 12.3.1 Groo  e van ruimten
Het originele uitgangspunt om het leegstandsprobleem 
aan te pakken was onder andere het aanbieden van ruim-
ten waar grotere spelers gebruik van kunnen maken en 
het geven van meer vrijheid met betrekking tot de invul-
ling van de ruimten. Wanneer we naar dit concept kijken, 
komt dat uitgangspunt alleen terug wanneer een deelge-
bied door een klein aantal huurders ingevuld wordt. Bij 
een volledige beze   ng worden de func  es signifi cant 
kleiner (fi guur 12.10). Grote spelers hebben weliswaar 
een kans maar als er eenmaal een aantal ruimten bezet 
zijn, kunnen dergelijke huurders niet meer hun intrek 
nemen. Dit kan pas wanneer er ruimten leeg komen en 
samenvoeging plaats kan vinden. Dit wordt weergegeven 
in de verandering van de linkse naar de middelste pla  e-
grond in fi guur 12.9.

 12.3.2 Lee  aarheid ruimten
Doordat de ruimten erg klein kunnen worden, kan de leef-
baarheid van deze ruimten in twijfel getrokken worden. 
De lee  aarheid hangt niet alleen af van de afme  ngen 
van een ruimte maar ook van het daglicht. Er is weliswaar 
daglicht toegevoegd, maar feitelijk is er nog weinig ver-
anderd. Waar in de beginsitua  e een equivalent daglicht-
oppervlak van 6,5 % aanwezig was, is het in het eerste 

concept gestegen tot 15%. Deze percentages liggen ech-
ter nog wat lager door de belemmeringen (bestaande be-
bouwing) welke in het Lombardstraatje en de binnentuin 
aanwezig zijn (fi guur 12.11). Er is weliswaar een s  jging 
van het percentage zichtbaar, maar de toevoeging van het 
daglich  oetreding mag niet als een meerwaarde worden 
gezien. Daarnaast kunnen de verschillende huurders wel-
ke aan de binnentuin liggen bij elkaar naar binnen kijken 
wat de privacy en beleving niet ten goede komt (rechts-
onder op fi guur 10.11).

12.4 Conclusie eerste concept
Samengevat levert het eerste concept een aantal signi-
fi cante problemen op die te maken hebben met het ge-
bruik. Tevens zijn er problemen die in sommige gevallen 
ook niet stroken met de vooraf gesteld eisen en ideeën. 

Fig. 12.9 -  Mogelijk scenario met afnemend aantal func  es. De toile  en zijn blauw gemarkeerd en de keukens rood. De omcirkelde keukens en toile  en moe-
                    ten bij verandering naar de middelste situa  e verwijdert worden 

Fig. 12.10 -  De mogelijkheid om veel kleine func  es in een deelgebied te 
                      plaatsen, strookt niet met het originele plan





Het betre   hier met name de groo  e van de ruimten en 
de twijfelach  ge lee  aarheid van deze ruimten. Daar-
naast ontstaan er ook knelpunten welke te maken hebben 
met de fl exibiliteit. Door de ingrijpende veranderingen 
moeten systemen, installa  es en leidingen ook mee kun-
nen veranderen. De belangrijkste knelpunten zijn de ver-
anderingen aan het warmte/koude systeem, de plenum-
scheidingen (verplaatsingen van wanden) en de keukens 
en sanitaire voorzieningen. Deze knelpunten zorgen voor 
hoge kosten wanneer veranderingen optreden en dat is 
duidelijk tegenstrijdig met het uitgangspunt. Wanneer de 
kosten bij de eigenaar van de panden terecht komen, is 
het niet interessant om de voormalige winkelruimten op 
de gestelde manier aan te pakken. De kosten bij de huur-
ders leggen zal ook niet werken aangezien de drempel om 
een ruimte te huren dan wel erg hoog wordt. 
Het versoberen van eisen met betrekking tot de fl exibi-
liteit en aanpasbaarheid kan een uitweg bieden om de 
hoge kosten te reduceren. Wanneer leidingen bijvoor-
beeld onder een algemene ruimte naar de verschillende 
func  es gelegd kunnen worden, speelt het probleem met 

de plenumscheidingen veel minder. Het maximaal aantal 
func  es zal dan wel gereduceerd moeten worden en er 
zal een gemeenschappelijke (entree)gang komen waar-
door de leidingen naar de func  es gelegd worden. Wat 
precies de veranderingen zijn wordt in de volgende para-
grafen uitgewerkt. 

12.5 Tweede concept; minder ruimten op 
  een vaste plaats
Het eerste concept is te fl exibel gebleken om de voorma-
lige winkelpanden te veranderen in een ruimte waarin 
meerdere verschillende func  es geplaatst kunnen wor-
den. De mate van fl exibiliteit zal daarom op een aantal 
aspecten gereduceerd worden, waarbij het belangrijk is 
dat de nieuwe ruimten een func  everandering kunnen 
ondergaan. Dit houdt in dat de installa  es en leidingen 
welke in de ruimte aanwezig zijn, aangepast moeten kun-
nen worden en een huurder de uitstraling en aankleding 
van een ruimte aan kan passen. 
Naast de installa  es en individuele aanpasbaarheid 
wordt het aantal ruimten gereduceerd en op een vas-

Fig. 12.11 -  Daglichtbelemmeringen in het Lombardstraatje 
     (links- en rechtsboven) en in de binnentuin. De 
              belemmeringshoek mag niet groter zijn dan 25 
    graden om het oppervlak van een transparante 
    gevel volledig mee te mogen nemen in een dag-
    lichtberekening
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te plek geplaatst. Het moet wel mogelijk zijn om één of 
meerder van deze ruimten te kunnen samenvoegen om 
in te kunnen spelen op wensen van toekoms  ge huurders 
welke een grotere ruimten willen gebruiken. De ruimten 
worden ontsloten door middel van een centraal gelegen 
entreegang. Deze gang zorgt ervoor dat er geen leidingen 
meer onder func  es gelegd hoeven te worden welke een 
andere func  e bedienen.
Doordat de ruimten niet van groo  e veranderen, kunnen 
systeem als de verwarming, koeling en elektra op een vas-
te plaats gelegd worden, zonder dat er in de toekomst in-
grijpende veranderingen op zullen treden. Tevens zullen 
wanden zeer weinig verplaatst worden, met uitzondering 
van de wanden welke een huurder zelf nog in een ruimte 
aanbrengt. Dit is natuurlijk voor de rekening van de huur-
der. Problema  sche en ingrijpende veranderingen zoals 
deze in paragraaf 12.2.5 besproken zijn, worden hiermee 
voorkomen. 
Naast het vergroten en vaststellen van de ruimten, is ook 
de daglich  oetreding aangepakt. De binnentuin zoals 
deze in het eerste concept naar voren is gekomen, vol-
deed niet aan de eisen. Daarom is er gekozen om aan 
de achterzijde een deel van de panden te verwijderen. 
Hiermee wordt wel de benodigde daglich  oetreding 
gecreëerd. In de volgende paragrafen zal hierop, maar 
ook op de andere aspecten van het concept, worden in 
gegaan.

 12.5.1 Invulling deelgebied 3
In tegenstelling tot het eerste concept wordt deelgebied 
3 ingevuld met 4 in plaats van 8 func  es. Wel moet het 
mogelijk zijn twee of meer ruimten samen te voegen 
door het verwijderen van een wand. Het eventueel te-
rugbrengen van de wand kan alleen op de plaats waar 

deze is verwijderd. Uiteindelijk zijn er op deze manier drie 
wanden welke verwijderd kunnen worden (oranje om-
cirkeld op fi guur 12.12). Deze wanden worden als volle-
dig demontabele wand uitgevoerd en een transparante 
maar niet doorzich  ge uitstraling krijgen. Hierdoor kan er 
meer daglicht in de ruimten doordringen. Er blijven zo-
veel mogelijk originele wanden staan, wat de stabiliteit 
van het deelgebied ten goede komt (zie hoofdstuk 14.6). 
De overige wanden van de entreegang zullen bestaan uit 
schoonmetselwerk om zo de originele uitstraling van de 
panden zoveel mogelijk te behouden. De kosten van met-
selwerk vergeleken met een lichte inbouwwand verschil-
len nauwelijks (180.48 Euro/m. metselwerk ten opzichte 
van 175,10 Euro/m. gipswand volgens www.bouwkosten.
nl). Het metselwerk kan tevens een bijdrage leveren aan 
de eerder genoemde stabiliteit. 
De wandafwerking in de te verhuren ruimten zal uitge-
voerd worden middels lichte voorzetwanden. Deze wan-
den zorgen ervoor dat de bestaande en soms monumen-
tale metselwerk wanden niet aangetast worden door verf 
of behang en het biedt mogelijkheden voor het isoleren 
van de wanden. Het isoleren hee   vooral betrekking op 
de gevels, de bestaande func  escheidende wanden en de 
wanden tussen de entreegang en de func  es. Alle wanden 
van de ruimten en de entreegang zijn zoveel mogelijk in 
lijn met het tegelgrid geplaatst in overeenstemming met 
paragraaf 11.2.1. (rechter pla  egrond op fi guur 12.12)
 
 12.5.2 Gedeelde keukens en sanitaire 
  voorzieningen
De linker pla  egrond op fi guur 12.13 gee   een mogelij-
ke manier van indelen weer. De rechter pla  egrond op 
hetzelfde fi guur laat zien wat er gebeurt als twee ruimten 
worden samengevoegd. In eerste instan  e worden voor 

Fig. 12.12 -  Indeling tweede concept met in het midden een centrale entreegang. Omcirkeld zijn de wanden welke verwijdert kunnen worden

1

23

4





elke func  e aparte sanitaire voorzieningen (rood) en een 
keuken (blauw) aangebracht, zoals het in het PvE beschre-
ven is. Wanneer één of meerdere ruimten worden sa-
mengevoegd (in dit geval 3 en 4), ontstaat echter een ver-
gelijkbaar probleem als in het eerste concept; overbodige 
toile  en en keukens welke verwijderd moeten worden. 
Weliswaar staan deze voorzieningen vooral in ruimten 1 
en 2 niet hinderlijk in de weg (dergelijke plaatsing is ook in 
ruimte 3 en 4 mogelijk) maar om de ruimten goed tot hun 
recht te laten komen, ook als ze samengevoegd zijn, is 
ervoor gekozen om gedeelde sanitaire voorzieningen en 
een gedeelde keuken toe te passen (fi guur 12.12).  Er zijn 
hierdoor meer verhuurbare vierkante meters beschikbaar 
(een keuken en twee toile  en neemt ongeveer 7 m2 in 
beslag, wat 5-9% van de totale ruimte kan beslaan) en het 
aantal aan te schaff en keukens, toile  en en bijbehorende 
leidingen wordt gereduceerd. 
Wanneer een huurder persè toile  en en/of een keuken 
in de eigen ruimte wil hebben, is dit natuurlijk mogelijk. 
Vanuit de entreegang kunnen de leidingen naar de ruim-
te gelegd worden om deze vervolgens aan te sluiten op 
nieuw te plaatsen toile  en. De kosten hiervoor, maar ook 
de kosten voor het verwijderen van de voorzieningen, zijn 
vanzelfsprekend voor de huurder.
Door de toile  en en keukens als gedeelde voorzieningen 
te gebruiken, is een woonfunc  e op de begane grond ze-
ker niet meer mogelijk. Naast een eigen toilet en keuken 
dient er in een woning ook een badkamer aanwezig te 
zijn. Hierdoor ontstaan, ook wanneer elke func  e eigen 
toile  en en een keuken zou hebben, vergelijkbare pro-
blemen als in het eerste concept; de badkamer moet 
geplaatst worden wanneer een func  e verandert naar 
wonen en de badkamer zal verwijderd moeten worden 
wanneer het wonen verandert in een andere func  e. Het 
is daarom erg las  g om een aanpasbare ruimte te gebrui-
ken voor woonfunc  es én werk- en recrea  eve func  es 

wanneer de focus ligt op zo min mogelijk en goedkoop 
mogelijke aanpassingen bij func  everanderingen.

 12.5.3 Daglicht
Nadat het eerste concept de problemen met het daglicht 
niet kon verhelpen, is de daglichtoetreding in het tweede 
concept grootschaliger aangepakt. De groene delen op fi -
guur 12.12 geven weer waar voorheen bebouwing was en 
wat in de nieuwe situa  e is verwijderd ten behoeve van 
daglich  oetreding. Op die plekken kan een tuin gecreëerd 
worden, maar het belangrijkste is dat er een behoorlijk 
oppervlak aan transparante gevel is toegevoegd. Tevens 
is de diepte van de panden een aantal meter gereduceerd 
(ongeveer 4,3 meter), hetgeen de lee  aarheid ten goe-
de komt. Een equivalent daglichtoppervlak van 20% wel-
ke in de beoordeling voor de fl exibiliteit (hoofdstuk 11.3 
en hoofdstuk 19.4) als grenswaarde voor een op  male 
fl exibiliteit is beschreven, wordt hiermee overschreden. 
Verdere reducering van de panden qua diepte is mogelijk, 
maar er dient ook rekening gehouden te worden met het 
dak boven de begane grond. Dit dak dient als buitenruim-
te voor de bestaande of toekoms  ge woningen op de eer-
ste verdieping. Tekeningen 04 en 05 in het tekeningen-
boekje geven de bestaande en nieuwe situa  e weer van 
de eerste verdieping. Figuur 12.14 is een weergave van de 
bestaande en de nieuwe situa  e in deelgebied 3, waarbij 
uitsluitend daglicht als verlich  ng is gebruikt. Hier is goed 
te zien dat de toevoeging van een transparante gevel aan 
de achterzijde en het verbreden van de oorspronkelijk 
ruimte een posi  ef eff ect hee   op de lee  aarheid van de 
voormalige winkelruimten.

 12.5.4 Kelders
Om zoveel mogelijk verhuurbaar vloeroppervlak op de 
begane grond te behouden, zullen een aantal bestaande 

Fig. 12.13 -  Problemen met betrek- 
 king tot eigen keukens en 
  sanitaire voorzieningen
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kelders als ruimten voor de installa  es worden gebruikt. 
De kelders zijn al aanwezig en zijn in sommige gevallen 
rela  ef groot waardoor het zonde is deze niet te gebrui-
ken. De kelders welke voor gebruik als installa  eruimte 
in aanmerking komen, zijn de kelders onder Parade 38 
(70 m2), Parade 48 (77 m2) en Parade 54 (32 m2). Andere 
kelders zijn zeer klein of laag en daardoor niet bruikbaar 
als ruimte voor installa  es. De te gebruiken kelders en de 
loca  e van deze kelders in het projectgebied is weerge-
geven op fi guur 12.15. Vanuit deze kelders worden ver  -
cale leidingschachten naar de bovenliggende verdieping 
gebracht om zo op een aantal specifi eke punten het ver-
 cale transport van leidingen te faciliteren. Tevens zullen 

deze schachten gaan dienen als ven  la  eschachten (zie 
hoofdstuk 14.4).
In geval van deelgebied 3 ligt de kelder niet onder de 
entreegang. De ontslui  ng van de kelder is daarom aan 
de zijkant van het deelgebied in het Lombardstraatje 
geplaatst (zie tekening 02 in het tekeningenboekje). De 
voorkeur gaat natuurlijk uit naar een ontslui  ng via de 

entreegang, maar omdat het bestaande panden betre   
moet er ingespeeld worden op de bestaande situa  e. De 
overige kelders in de andere deelgebieden kunnen wel via 
de entreegang ontsloten worden. 

12.6 Beoordeling tweede concept
Het concept zoals het er nu ligt voldoet in grote mate 
aan de gestelde eisen; het aanbrengen van ruimten waar 
meerdere en eventueel grotere func  es geplaatst kun-
nen worden, waardoor de mogelijkheden van verhuur 
vergroot worden. Tevens zijn func  es welke daglicht 
behoeven niet alleen meer gebonden aan de voorgevel 
door toevoeging van grote daglichtvoorzieningen aan de 
achterzijde van de panden. Ook hee   de huurder de kans 
om, indien beschikbaar, twee of meer ruimten te huren 
waardoor hij of zij niet direct vast zit aan een vast aantal 
vierkante meters. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. 
Wanneer er twee func  es samengevoegd te huur staan, 

Fig. 12.15 -  Kelders die gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van in-
    stalla  es, met in het blauw de kelder in deelgebied 1 en 2, groen 
     de kelder in deelgebied 3 en rood de kelder in deelgebied 4

Fig. 12.14 -  In een vergelijking van de bestaande (links) met de nieuwe situ-
                      a  e (rechts) in deelgebied 3, is goed de verbetering van de dag-
                      lich  oetreding en de grotere ruimte zichtbaar





hee   een huurder de mogelijkheid de scheidingswand 
terug te plaatsen om zo een kleinere ruimte te creëren 
en te huren. Wanneer een ruimte een nieuwe huurder 
krijgt, is het rela  ef eenvoudig de ruimte naar de wensen 
van de huurder aan te passen. Elektraleidingen onder de 
vloer en boven het plafond zijn gemakkelijk te bereiken 
en aan te passen. De voorzetwanden kunnen geverfd of 
behangen worden, waardoor de ruimte rela  ef gemakke-
lijk naar eigen wens aan te passen is. Tevens hee   een 
huurder (op eigen kosten) de mogelijkheid om een ruimte 
op te delen door extra wanden te plaatsen. 
De mate van fl exibiliteit is weliswaar een stuk minder 
geworden, maar dit komt het gebruik van de ruimte ten 
goede. De toevoeging van de entreegang zorgt ervoor 
dat de leidingen niet meer onder func  es door moeten 
lopen en omdat verwijderbare wanden een vaste plaats 
hebben, vermijdt men problemen rondom het aanpassen 
van het warmte/koude systeem en de elektra. Dit vermin-
dert de  jd die nodig is voor het samenvoegen of aan-
passen van ruimten, waardoor een huurder snel z’n intrek 
kan nemen. Tevens worden de kosten voor een nieuwe 
huurder aanzienlijk gereduceerd, hetgeen de drempel 
voor het huren van een ruimte verlaagt. Het uiteindelijke 
doel is de kan op verhuur vergroten en hierin voldoet het 
tweede concept aanzienlijk beter dan het eerste.

 12.6.1 Knelpunten
Eventuele knelpunten kunnen ontstaan doordat niet elke 
func  e een eigen toilet en keuken hee  . Huurders die 
hier waarde aan hechten haken waarschijnlijk af op de 
kosten welke gemaakt moeten worden voor het realise-
ren van de voorzieningen in een ruimte. De verwach  ng is 
echter dat dit voor een zeer gering aantal huurders geldt 
omdat het delen van toile  en en keukens niet nieuw is in 
renova  e- en herbestemmingsprojecten.
Het probleem blij   dat er twee func  es aan de achterzij-
de van de panden aanwezig zijn. Deze worden dus vanaf 

Fig. 12.17 - Gebied met groen (donkergroen) aan achterzijde projectloca  e.   
                     Licht groen gee   de nieuwe tuinen aan

straat niet gezien. Voor alle func  es welke goederen of 
diensten aanbieden, is het huren van een dergelijke ruim-
te een stuk minder aantrekkelijk. Er blijven echter nog 
genoeg func  es over die de ruimten aan de achterzijde 
kunnen huren. Voorbeelden zijn internetwinkels, crea  e-
ve bedrijven of kunstenaars en tentoonstellingsruimten. 
Een gereduceerde huurprijs kan er echter ook voor zor-
gen dat het voor de eerder genoemde func  e aantrekke-
lijker wordt een dergelijke ruimte te huren.

12.7 Vertaling concept naar overige 
 panden
Het concept zoals dat er nu ligt wordt gebruikt als invul-
ling van de voormalige winkelruimten. In hoofdstuk 14.7 
worden de kosten van de invulling besproken, maar nu 
wordt eerst de vertaling naar de overige deelgebieden ge-
maakt. In het geval van deelgebied 1 en 2 levert dit naar 
verwach  ng weinig problemen op aangezien de vorm en 
oppervlakte nagenoeg vergelijkbaar is met deelgebied 
3. Deelgebied 4 hee   echter een totaal andere vorm en 
afme  ngen waardoor het concept aangepast zal moeten 
worden. De basis blij   echter gelijk.

 12.7.1 Deelgebied 1 en 2
Figuur 12.16 gee   de vertaling van het tweede concept 
naar deelgebied 1 en 2 weer. In principe kan deelgebied 

Fig. 12.16 - Vertaling concept naar deelgebied 1 en 2. Oranje omcirkeld zijn 
                     de wanden die verwijdert kunnen worden en groen omcirkeld is 
                     de ontslui  ng van de kelder  
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Fig. 12.18- Deelgebied 4

1 en 2 op dit moment als als één deelgebied gezien wor-
den, omdat het vergelijkbaar in groo  e is met deelgebied 
3 en er vindt geen fysieke scheiding meer plaats waar-
door deelgebied 1 en 2 oorspronkelijk zijn ontstaan. Ech-
ter om geen verwarring te zaaien, wordt de scheiding in 
de naamgeving behouden. 
In deelgebied 1 en 2 is net als in deelgebied 3 rekening ge-
houden met het tegelgrid en de bestaande construc  eve 
elementen. Deze construc  eve elementen zorgen ervoor 
dat de entreegang voornamelijk aan de achterzijde bre-
der is dan in deelgebied 3. Verder verschilt de invulling 
van de deelgebieden niet veel van elkaar. De keuken is 
iets groter gemaakt omdat de afme  ngen van de entree-
gang dit toelaten. 
De daglich  oetreding aan de achterzijde van deelgebied 
1 en 2 hee   een extra pluspunt ten opzichte van de dag-
lich  oetreding in deelgebied 3. Door een deel van de be-
staande wand aan de achterzijde weg te halen, wordt er 
een verbinding gemaakt met het enige stukje groen en 
onbebouwde grond wat aan de achterzijde van de pan-
den op de Parade aanwezig is (fi guur 12.17).

 12.7.2 Deelgebied 4
Waar deelgebied 1,2 en 3 bestaan uit min of meer recht-
hoekige of vierkante ruimten, is dat bij deelgebied 4 an-
ders (fi guur 12.18). De bestaande panden zijn veel grilli-
ger dan de panden die in de rest van het projectgebied 
terug te vinden zijn. De hoofdstramienmaten zijn in een 
aantal gevallen nog kleiner dan de hoofdstramienmaten 
in deelgebied 3. Daarnaast zijn 3 van de 5 panden bijna 

de hel   minder diep dan de panden in deelgebied 1, 2 
en 3, waardoor er eigenlijk geen ruimte is voor een func-
 e aan de achterzijde. Ook is er een entresol en een sou-

terrain aanwezig (rood omcirkeld op fi guur 12.19) welke 
min of meer midden in de grote ruimte liggen en de twee 
diepe panden daardoor als het ware in tweeën deelt. Al 
deze aspecten zorgen ervoor dat een invulling welke ver-
gelijkbaar is met deelgebied 3 niet mogelijk is. Het zijn 
echter wel probleempanden, waardoor een vergroot risi-
co op leegstand aanwezig is. Om de kans op verhuur van 
de ruimten te vergroten, wordt er op een andere manier 
een invulling gegeven aan de panden. Aan de achterzijde 
wordt meer daglicht gecreëerd (groen op fi guur 12.19), er 
worden gedeelde toile  en en een keuken in de entresol 
aangebracht en de panden worden onderverdeeld in vier 
afzonderlijke ruimten, waarbij de scheidingswanden tus-
sen ruimten verwijderd kunnen worden ten behoeve van 
het samenvoegen van twee ruimten (oranje omcirkeld op 
fi guur 12.19). De entresol en het souterrain liggen op een 
dusdanige manier in de ruimte dat een entreegang vanuit 
de voorgevel naar de betreff ende ruimten voor een vol-
ledige scheiding van de grote ruimte zorgt, waardoor er 
minder ruimten samengevoegd kunnen worden dan in de 
overige deelgebieden. Het nut van de entreegang beperkt 
zich echter niet alleen tot het ontsluiten van de func  es, 
maar zorgt ook voor toegang tot de ruimte voor de instal-
la  es in de kelder van Parade 54. Daarnaast dient de gang 
als stabiliteitselement (zie hoofdstuk 14.6) voor het gehe-
le deelgebied. De afme  ngen van de entreegang worden 

Fig. 12.19 - Invulling deelgebied 4. Rood omcirkeld de toile  en en keuken. 
                    Oranje omcirkeld de wanden welke verwijdert kunnen worden
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tot het minimum beperkt om zoveel 
mogelijk verhuurbaar vloeroppervlak 
te behouden en er wordt zoveel mo-
gelijk ruimte aan de achtergevel voor 
func  e 3 behouden.
Func  e 2 is via de entreegang bereik-
baar maar ook via het Lombardstraat-
je, aangezien de entreegang een niet 
erg aantrekkelijke ontslui  ng bied 
(veel hoeken en de bezoeker wordt 
langs de keuken en toile  en geleid). 
Het Lombardstraatje kan echter ook 
gezien worden als een vervelend en-
tree, waardoor beide ingangen een 
belemmering kunnen vormen voor 
verhuur van de ruimte. Daarnaast is 
de vorm en de plaats van de construc-
 eve elementen niet ideaal. Het is 

daarom maar de vraag of de achterzij-
de van Parade 50 als een afzonderlijke 

Fig. 12.20 - Parade 58, 56 en 54 (van links naar rechts) zijn monumentale panden

dingswand een probleem kan opleveren. Op dit moment 
zijn de panden nog ingevuld met een winkel maar het blij-
ven probleempanden, waardoor het risico op leegstand  
aanzienlijk groter is dan bij andere panden. Wanneer de 
panden in de toekomst leeg zouden komen te staan, is 
de kans aanwezig dat in het onderhoud verzaakt wordt, 
waardoor de panden verloederen. Wanneer een schei-
dingswand verwijderd wordt (alleen op de begane grond) 
en daarmee de kans op verhuur en bijbehorend onder-
houd van de panden in de toekomst groter wordt, kunnen 
de overige delen van de panden wel in een goede staat 
behouden blijven. Een kleine aanpassing kan hiermee de 
panden voor de toekomst veilig stellen. 
Een belangrijk aspect van de monumentaliteit is het feit 
dat de originele kavels herkenbaar moeten blijven. Door 
het verwijderen van wanden is dit niet meer overal van-

Fig. 12.21 - De authen  eke structuur van de panden is zichtbaar in de vloer 
                     in de vorm van origineel metselwerkruimte wordt verhuurd. Wanneer func  e 1 en 2 samen 

genomen worden, gaat het om een oppervlakte van bijna 
200 vierkante meter. Deze rela  ef grote oppervlakte kan 
een belemmering vormen voor poten  ële huurders. Om 
scheiding wel mogelijk te maken, zullen er plenumschei-
dingen aangebracht worden tussen func  e 1 en 2 om 
eventueel een scheidingswand te kunnen plaatsen. Het 
is een kleine ingreep welke opdeling wel mogelijk maakt. 

 12.7.3 Monumentaliteit panden
De panden op Parade 54, 56 en 58 (fi guur 12.20) zijn van 
grote historische waarde, waardoor grote ingrepen niet 
bij voorbaat goedgekeurd zullen worden. Op dit moment 
zijn Parade 56 en 58 al in enige mate samengevoegd om-
dat dit vroeger ook het geval was (zie ook hoofdstuk 7.3). 
Parade 56 en 58 zijn echter nooit samengevoegd geweest, 
waardoor het verwijderen van een deel van de schei-
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zelfsprekend. Om de vorm van de originele kavels zoveel 
mogelijk terug te laten komen in het nieuwe plan, zullen 
de voormalige wanden in de vloer zichtbaar zijn in de 
vorm van het originele metselwerk (fi guur 12.21). Tevens 
zullen de kolommen welke vrij in een ruimte staan niet 
bedekt worden met een voorzetwand. Deze wanden wor-
den in veel andere gevallen wel toegepast (zie paragraaf 
12.5.1). Ook zullen in de entreegang zoveel mogelijk de 
originele wanden zichtbaar zijn.   
Figuur 21.22 gee   het projectgebied weer wat ingevuld is 
met het tweede concept. Dit concept zal in deel IV uitge-
werkt worden. 

12.8 Universele toepasbaarheid
Op dit moment is er een concept ontwikkeld voor het in-
vullen van leegstaande winkelpanden in Venlo welke rela-
 ef smal en diep zijn. Voordat de technische uitwerking in 

deel 4 aan bod zal komen, wordt allereerst  nog de vraag 
beantwoord of het concept alleen van toepassing is op 
een aantal panden op de Parade in Venlo, of dat het mo-
gelijk is het concept in meerdere steden in Nederland toe 
te passen.

 12.8.1 Defi ni  e probleempanden
Voordat deze vraag beantwoord kan worden, is het goed 
een defi ni  e te geven van wat de afme  ngen van een 
probleempand zijn. In hoofdstuk 4 is alleen ter sprake ge-
komen dat er veel smalle en diepe panden in Venlo zijn, 
maar tot een echte defi ni  e is het niet gekomen. Er is wel 
aan bod gekomen wat de gevolgen van een smal en diep 
pand zijn; een gebrek aan daglicht en een beperkte in-
rich  ngsvrijheid. Aan de hand van deze gevolgen kan een 
defi ni  e van de probleempanden gegeven worden.

In hoofdstuk 11.3 is aangegeven wat de gewenste diepte 
van een pand is wat betre   daglicht. Er is duidelijk gewor-
den dat wanneer er maar aan één zijde daglich  oetre-
ding in een ruimte aanwezig is, de diepte niet groter dan 
6,5 meter mag zijn. Dit betekent dat alle panden welke 
dieper zijn dan 6,5 meter eigenlijk al probleempanden 
zijn. Dan wordt de groep probleempanden echter erg 
groot. Daarom wordt voor panden tot een breedte van 5 
meter de grens op een diepte van 10 meter gesteld. Het 
samenvoegen van 2 smalle panden met een diepte van 
10 meter kan goed resulteren in een bruikbare ruimte 
(meer indelingsvrijheid), zonder dat hierbij niet aan de 
we  elijke voorwaarden voor daglich  oetreding wordt 
voldaan. Wanneer panden breder worden, kan de diepte 
ook groter zijn i.v.m. de bruikbaarheid van een ruimte. De 
grens voor ruimten welke niet breder zijn dan 7,5 meter, 
wordt daarom op 13 meter gelegd. Ook bij deze panden 
kan het samenvoegen alleen al voldoende zijn voor het 
creëren van een bruikbare ruimte, zonder dat hierbij niet 
voldaan wordt aan de we  elijke eis voor het equivalente 
daglichtoppervlak. Deze eis komt niet in de buurt van het 
gewenste percentage, maar de beleving van een bredere 
ruimte is anders dan van een erg smalle ruimte. Wanneer 
de panden dieper worden, zal alleen samenvoegen niet 
meer voldoende zijn om een lee  are ruimte te creëren. 
Hier komt het concept om de hoek kijken zoals dat eerder 
in dit hoofdstuk besproken is.
Natuurlijk zullen er ook panden zijn welke breder dan 7,5 
meter zijn en erg diep (20+ meter). Deze panden vallen 
echter niet in de probleemgroep omdat de beleving en 
de bruikbaarheid van een dergelijk ruimte niet vergelijk-
baar is met een smal en diep pand. Ook wijzen de oorza-
ken (voornamelijk de schaalvergro  ng en de omvang van 

Fig. 12.22 - Het projectgebied ingevuld met het tweede concept zoals dat in 
  dit hoofdstuk besproken is





de beroepsbevolking) van de leegstand uit dat dergelij-
ke panden minder risico lopen om leeg te komen staan, 
waardoor ze niet als probleempand aangemerkt hoeven 
te worden.
In het kort bestaat de probleemgroep uit panden welke 
maximaal 5 meter breed zijn en minimaal 10 meter diep 
en panden welke maximaal 7,5 meter breed zijn en mini-
maal 13 meter diep.

 12.8.2 Probleempanden in andere Neder-
   landse steden
Aan de hand van bovenstaande defi ni  e voor probleem-
panden is gekeken naar de leegstaande panden in an-
dere steden in Nederland, met als doel het percentage 
probleempanden onder de leegstaande panden te bepa-
len. Wanneer de probleempanden een substan  eel deel 
uitmaken van de groep leegstaande panden, mag voor-
zich  g geconcludeerd worden dat het concept wat voor 
Venlo ontwikkeld is ook elders toegepast kan worden. 
De nadruk ligt hierbij op ‘voorzich  g concluderen’ omdat 
eerder in dit hoofdstuk (paragraaf 12.7.2) duidelijk is ge-
worden dat het concept niet goed tot zijn recht komt in 
alle probleempanden. Grofweg kan gezegd worden dat 
wanneer er een groep aaneengesloten panden een min 
of meer een gelijke diepte hee  , deze panden geschikt 
zijn voor invulling met het ontwikkelde concept. Zonder 
bestudering van tekeningen en kadastrale kaarten is het 
echter niet mogelijk uitspraken te doen over de aanwe-
zigheid van dergelijke groepen panden in andere steden.
Om iets te kunnen zeggen over de universele toepassing 
van het concept, zijn de eerste 10 gemeenten bekeken 
welke in hoofdstuk 2 (tabel 2.3) aangemerkt worden als 
gemeenten die naar verwach  ng de komende jaren de 
meeste problemen met winkelleegstand gaan krijgen. 
Het gaat hier om Schiedam, Si  ard en Geleen, Heerlen, 
Venlo,  Almelo, Helmond, Lelystad, Enschede, Dordrecht 
en Zaanstad. In fi guur 12.23 zijn de percentages van pro-
bleempanden ten opzichte van de totale leegstand weer-
gegeven. De groene kolom gee   het percentage panden 
aan welke 5 meter of smaller zijn en een diepte groter 
dan 10 meter hebben. De blauwe kolom betre   panden 
welke een breedte tussen de 5 en 7,5 meter hebben en 
een diepte groter dan 13 meter. De rode kolom gee   het 
totale percentage probleempanden in een stad aan.
Er zijn grote verschillen waarneembaar tussen de steden 
en in de stad met het grootste leegstandspercentage is 
niet per defi ni  e het grootste percentage probleempan-
den aanwezig. Hieruit mag geconcludeerd worden dat 
het aantal probleempanden wellicht ook a  angt van 
andere factoren dan alleen de winkelleegstand. Lelystad 
hee   bijvoorbeeld in rela  ef laag percentage probleem-
panden en is vergeleken met de andere steden een stad 
welke nog niet lang bestaat. De precieze achtergrond van 
de rela  e tussen een stad en het percentage probleem-
panden komt in dit onderzoek niet aan bod, maar het is 
voor vervolgonderzoek wel interessant. Wanneer gedefi -
nieerd kan worden in wat voor stad (bijvoorbeeld de his-

Fig. 12.23 - Percentage probleempanden per 6 augustus 2013 t.o.v. de totale 
                     leegstand in de 10 gemeenten in Nederland met de meeste leeg-
                     standsproblemen. Groene kolom: panden met een breedte van 5 
  meter of smaller en een diepte groter dan 10 meter. Blauwe ko- 
  lom: panden met een breedte tussen de 5 en 7,5 meter en een 
  diepte groter dan 13 meter. Rode kolom: totale percentage 
  probleempanden ten opzichte van de gehele leegstand [cijfers via  
 www.debedrijfsmakelaar.nl] 

torische achtergrond, type bebouwing, ligging in het land 
enzovoorts) meer probleempanden voorkomen, kan de 
aanpak sneller en doelgerichter verlopen.
Op dit moment is het van belang te concluderen dat in 
een aantal steden de probleempanden een substan  eel 
onderdeel van de totale leegstand uitmaken. In een aan-
tal steden ligt het percentage rond de 30%, maar in Venlo 
en Dordrecht vormt het aantal probleempanden bijna de 
hel   van de totale groep leegstaande winkelpanden.
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Hoofdstuk 13  Conclusies deel III
Wanneer een ruimte in de toekomst ingevuld moet wor-
den met verschillende func  es, zal deze ruimte daarop 
moeten inspelen door middel van aanpasbaarheid en 
fl exibiliteit. Wanneer er grote ingrepen nodig zijn en het 
veel  jd kost om een ruimte gereed te maken voor een 
nieuwe func  e is het niet rendabel om een strategie van 
verschillende func  es te hanteren. Het doel is om met 
zo min mogelijk veranderingen een ruimte aan te passen 
naar de wensen van een nieuwe huurder. Huurders wil-
len apparatuur gebruiken, wellicht de verlich  ng aanpas-
sen, de afwerking van de vloer en wanden veranderen en 
eventueel de bestaande ruimten nog opdelen door het 
plaatsen van wanden. Wanneer het inbouwsysteem aan 
deze wensen kan voldoen en de veranderingen weinig  jd 
kosten en rela  ef gemakkelijk uitgevoerd kunnen wor-
den, dan voldoet het systeem aan de eisen.

Een grote mate van fl exibiliteit is niet de oplossing voor de 
bestaande winkelpanden. Doordat veel elementen zoals 
de wanden, vloeren en plafonds al vast liggen en moeilijk 
te veranderen zijn, ontstaan er een aantal belemmerin-
gen welke in grote mate van invloed zijn op het invullen 
van de samengevoegde winkelruimten. Zo zal een ver-
hoogde vloer en verlaagd plafond aangebracht moeten 
worden om de leidingen bereikbaar te houden. Luchtver-
warming is in een aantal gevallen niet mogelijk vanwege 
ruimtegebrek. Door de geringe hoofdstramienmaat staat 
de plaatsing van wanden in veel gevallen min of meer 
vast en de bestaande gevels kunnen niet in alle gevallen 
aangepast worden. De grote mate van fl exibiliteit in het 
eerste concept gaat niet goed samen met de bestaande 
aspecten. Er zijn simpelweg teveel en te omslach  ge ver-
anderingen nodig wanneer de groo  e van func  es aan-
gepast wordt. Daarom zijn in het tweede concept een 
groot aantal fl exibiliteitsaspecten versoberd en zijn er 
meer onderdelen van het inbouwsysteem voor langere 
 jd vastgelegd; geen verplaatsingen van func  escheiden-

de wanden, grotere ruimten, een centrale entreegang en 
een warmte/koude systeem wat niet aangepast hoe   te 
worden bij veranderingen. 

Het concept zoals dat in de deelgebieden 1 tot en met 
3 gebruikt wordt, is een concept wat ondanks de lage-
re mate van fl exibiliteit en aanpasbaarheid toch in kan 
spelen op mogelijke veranderingen van func  es in de 
toekomst. De ruimten zijn groot genoeg om ook grotere 
spelers te huisvesten en wanneer het voor een huurder 
mogelijk is om de installa  es in een ruimte (elektra en 
ven  la  e) naar eigen believen aan te passen, is de ruim-
te in staat meerdere verschillende func  es te huisvesten. 
Een grotere mate van fl exibiliteit is niet mogelijk, maar 
ook niet nodig in de bestaande winkelpanden. Daarnaast 
kan een huurder de uitstraling van een ruimte naar eigen 
wens veranderen doordat de voorzetwanden gemakkelijk 

geverfd of behangen kunnen worden en is het mogelijk 
extra wanden te plaatsen waardoor een bestaande ruimte 
opgedeeld kan worden. De grote mate van extra daglicht 
aan de achterzijde van de panden maakt de nieuwe ruim-
ten lee  aar en er is zoveel mogelijk getracht het daglicht 
volledig te benu  en (transparante scheidingswanden en 
zo min mogelijk obstakels voor de gevels aan de binnen-
zijde). Feit blij   wel dat er ruimten aan de achterzijde van 
de panden zi  en, welke voor een aantal func  es minder 
aantrekkelijk zijn dan de ruimten aan de straatzijde. Ook 
kan het uitblijven van een eigen keuken en sanitaire voor-
zieningen een belemmering zijn voor een aantal poten  -
ele huurders. Nie  emin zorgt het concept voor veel meer 
mogelijkheden met betrekking tot het verhuren van de 
panden. Hierbij vormen de toevoeging van daglicht aan 
de achterzijde, de grotere ruimten, de fl exibiliteit van het 
elektra netwerk en ven  la  esysteem en de aanpasbaar-
heid van de uitstraling van een ruimte de belangrijkste 
factoren.
Deelgebied 4 is vanwege de grillige vorm, het entresol en 
souterrain in het midden en de kleinere diepte moeilijker 
met het gekozen concept in te vullen. Omdat de panden 
als probleempanden bestempeld mogen worden, is het 
van groot belang de panden aan te pakken. Daarom is er 
zoveel mogelijk aan het concept vastgehouden en zijn de 
ruimten op  maal benut met betrekking tot de invulling. 
Het entresol en souterrain zijn in dit geval nagenoeg alleen 
geschikt voor het plaatsen van de keuken en toile  en. 
Daarnaast neemt de entreegang eigenlijk te veel ruimte 
in, maar het is niet mogelijk deze kleiner te maken door-
dat rekening gehouden moet worden met de bestaande 
wanden. Er zijn stabiliteitselementen nodig om de ove-
rige wanden grotendeels te kunnen verwijderen en de 
kelder met daarin de installa  es moet ontsloten worden. 
Het voordeel van de entreegang is dat aan de achterzijde 
nog een extra func  e toegevoegd kan worden, waardoor 
de ruimte links van de gang in groo  e gereduceerd kan 
worden en zo ook voor middelgrote spelers interessant 
is. De geringe toevoeging van daglicht aan de achterzijde 
van Parade 54 tot en met 58 is niet wenselijk, maar door 
de bebouwing op de verdiepingen is het onmogelijk het 
equivalente daglichtoppervlak te vergroten.

De uiteindelijke conclusie is dat een grote mate van fl exi-
biliteit niet de oplossing is voor het herbestemmen van 
voormalige winkelruimten. Het is beter een aantal onder-
delen van het inbouwsysteem permanent vast te leggen 
om zo toekoms  ge veranderingen gemakkelijker en snel-
ler te laten verlopen. Het belang van het kunnen creëren 
van daglicht aan de achterzijde van de panden is echter 
wel groot. Wanneer dit niet of in zeer beperkte mate mo-
gelijk is, kunnen er eigenlijk geen aparte ruimten aan de 
achterzijde gerealiseerd worden.
Wanneer niet alleen Venlo maar ook de rest van Neder-





land met grote leegstandsproblemen bekeken wordt, 
blijkt dat in een aantal steden het percentage probleem-
panden (panden tot 5 meter breed met een minimale 
diepte van 10 meter en panden tot 7,5 meter breed met 
een minimale diepte van 13 meter)  een substan  eel deel 
van het totale aantal leegstaande panden vormen. Het 
is echter wel van belang niet te snel te concluderen dat 
in al deze steden het concept zoals het in dit onderzoek 
ontwikkeld is, toegepast kan worden. Bij het invullen van 
deelgebied 4 is duidelijk geworden dat het concept moei-
lijk in te passen is in panden welke een grillige invulling 
hebben (veel niet-rechte hoeken en hoogteverschillen in 
de vloeren) en waar grote verschillen in diepte aanwezig 
zijn. Nie  emin is in een aantal steden het percentage pro-
bleempanden ten opzichte van de totale leegstand dus-
danig groot om aan te nemen dat het ontwikkeld concept 
ook in andere delen van het land toepasbaar is.
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Deel IV:

Technische invulling





Hoofdstuk 14  Inbouwsysteem
In hoofdstuk 12 is vastgesteld op welke manier de voor-
malige winkelpanden ingevuld zullen worden. Deze in-
vulling is tot stand gekomen aan de hand van bestaande 
aspecten in de panden zoals de construc  eve elementen 
en de daktuinen samen met nieuwe uitgangspunten zoals 
het tegelgrid. Deze invulling voldoet aan de plannen wel-
ke in een eerder stadium zijn opgesteld om de problemen 
met de huidige winkelruimten aan te pakken. De daglicht-
toetreding in de panden is aanzienlijk verbeterd en er zijn 
ruimten gecreëerd welke gemakkelijker en gevarieerder 
in te delen zijn. Ook hebben grote spelers de kans om een 
ruimte te huren. Daarnaast is er rekening gehouden met 
de individuele aanpasbaarheid van een ruimte zonder 
dure en complexe systemen toe te passen. Denk hierbij 
aan de wanden welke gemakkelijk geverfd of behangen 
kunnen worden en het toevoegen van afgi  epunten voor 
elektra in de vloer.
In dit hoofdstuk zal de technische invulling van het plan-
gebied besproken worden. Het is erg van belang dat een 
ruimte kan func  oneren als gebruikersruimte. Een ruim-
te bestaat uit meer dan een vloer, wanden, deuren, een 
plafond en ramen. Vragen als; hoe wordt omgegaan met 
de verwarming en koeling in een aanpasbare ruimte en 
op welke manier kunnen wanden geplaatst en verwijdert 
worden zonder daarbij schade achter te laten, worden in 
dit hoofdstuk beantwoord.
De beschrijving van de technische invulling van het in-
bouwsysteem zal gebeuren aan de hand van de volgende 
deelaspecten; elektra, water, verwarmen en koelen, ven-

 la  e en wanden, vloer en plafond, waarbij deelgebied 
3 net als in de gehele concep  ase als voorbeeld wordt 
gebruikt. Het is van belang vooraf de belangrijkste uit-
gangspunten in gedachte te houden. Het gaat dan over 
duurzaamheid in zowel energiegebruik als gebruik van 
materialen, aanpasbaarheid van de ruimten zoals we die 
in hoofdstuk 12 hebben zien ontstaan (mogelijkheid tot 
samenvoegen), fl exibiliteit in het indelen en aankleden 
van de ruimten (plaatsen en verwijderen van wanden 
en de mogelijkheden hebben om een ruimte naar eigen 
wens aan te kleden), comfort en de eisen met betrekking 
tot het isoleren en de brandveiligheid.

14.1 Elektra
Elektriciteit is iets wat tegenwoordig als een van de be-
langrijkste faciliteiten voor een werk- of woonomgeving  
geldt en zorgt over het algemeen voor de meeste aan-
slui  ngen en contactpunten in een ruimte. Een elektra-
netwerk bestaat grofweg uit de volgende onderdelen; de 
meterkast, kabels van de meterkast naar een ruimte, ver-
deelpunten en contactpunten (stopcontacten, verlich  ng 
enz.). Aan de hand van deze onderverdeling zal het elek-
tranetwerk besproken worden.

 14.1.1 Meterkasten
In hoofdstuk 12.1 is duidelijk geworden dat er een twee-
tal typen meterkasten in de deelgebieden terugkomen.  
Het is één van de aspecten wat uit het eerste concept 
wordt mee genomen in het tweede concept. Elke func  e 

Fig. 14.1 - Toevoeging van een groep kan hinder opleveren voor overige 
                   huurders
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krijgt z’n eigen meterkast (er kan eigenlijk niet van een 
meterkast gesproken worden omdat het daadwerkelijk 
meten in de hoofdmeterkast plaats vindt. Daarom wordt 
vanaf nu gesproken over een verdeelunit) en in een deel-
gebied komt een algemene meterkast waar voor iedere 
func  e apart het verbruik gemeten wordt (deelgebied 1 
en 2 worden samen op één algemene meterkast aange-
sloten). De algemene meterkast wordt wel aan de voor-
gevel geplaatst,waardoor bij eventuele calamiteiten snel 
alle installa  es afgesloten kunnen worden. 
Er is gekozen voor een aparte verdeelunit in elke ruimte, 
zodat gemakkelijk groepen toegevoegd kunnen worden 
wanneer een huurder dit wenst. Wanneer een func  e 
meerdere apparaten nodig hee   welke veel stroom ver-
bruiken (bijvoorbeeld computers en printers), kan het 
voorkomen dat er meerdere groepen nodig zijn. Een koel-
kast is een voorbeeld van een apparaat wat op zichzelf 
een groep moet vormen. Wanneer deze groepen in een 
meterkast aan de voorgevel aanwezig zijn, moeten de 
kabels door de entreegang naar de betreff ende ruimte 
gelegd worden (fi guur 14.1). Om te voorkomen dat aan-
passingen in de ruimte van de ene huurder overlast ver-
oorzaakt bij de overige huurders (door werkzaamheden 
in de entreegang kan een func  e moeilijker bereikbaar 
zijn, niet alleen voor de huurder maar ook voor even-
tuele bezoekers of klanten), wordt er daarom van tevo-
ren in elke ruimte een verdeelunit geplaatst. Deze unit 
is aangesloten op de algemene meterkast door middel 
van een permanente kabel waaraan geen aanpassingen 
plaats hoeven te vinden. Veranderingen en bijbehorende 
werkzaamheden zullen ten alle  jden binnen een ruimte 

Fig. 14.2 - Verdeelunits in de func  e voorkomen hinder onder overige huur-
                   ders bij eventuele toevoegingen of werkzaamheden

plaatsvinden en overige huurders hebben daar geen hin-
der van (fi guur 14.2). Tevens kan er geen onoverzichtelij-
ke warboel van kabels in de entreegang ontstaan. 
Een ander probleem hee   te maken met de brandwe-
rendheid van func  es. Wanneer er een groep toegevoegd 
moet worden en de groep moet vanuit de algemene 
meterkast naar een func  e gelegd worden, zal de kabel 
door de brandwerende plenumscheiding heen moeten 
(zie fi guur 12.8 voor een dergelijk scheiding). Dit is een 
risicovolle ingreep die uiterst zorgvuldig en precies uit-
gevoerd dient te worden. Wanneer de doorvoer van een 
leiding niet goed afgesloten is, kan de brandwerendheid 
van de scheiding niet meer gegarandeerd worden. Om dit 
te voorkomen, bied een verdeelunit in de ruimte ook een 

Fig. 14.3 - Mennekes combina  e in ne  e RVS kast. Krachtstroom contactpun-
                   ten zijn niet verplicht, wel mogelijk





              Fig. 14.4 - Samenvoegen meetapparatuur in algemene meterkast t.b.v. samenvoegen  
                                 ruimten. Links de situa  e waar elke ruimte apart verhuurd is en rechts de 
                                 situa  e waar bij twee ruimten samengevoegd zijn.

uitweg. Een zogenaamde Mennekes combina  e is een 
voorbeeld van een verdeelunit (fi guur 14.3) welke als ex-
tra meterkast in een ruimte gebruikt kan worden.

 14.1.2 Samenvoegen ruimten
Naast de aanpassingen van groepen in een ruimte, kunnen 
ruimten onderling ook veranderen. We hebben gezien 
dat het mogelijk is dat twee of meer ruimten samenge-
voegd worden. Van belang is dat ook bij het samenvoegen 
van ruimten, het verbruik door de juiste eigenaar betaald 
wordt. Om dit in goede banen te leiden, moet het mo-
gelijk zijn in de hoofdmeterkast de meetapparatuur van 
func  es samen kunnen voegen om direct het verbruik 
van een huurder goed te kunnen meten. Met andere 
woorden, het verbruik van twee func  es wordt uiteinde-

tactpunten verplicht te moeten a  oppelen wanneer een 
wand gedemonteerd wordt. Over het algemeen zullen de 
wanden welke al in de ruimte aanwezig zijn voordat het 
inbouwsysteem geplaatst wordt, gebruikt worden voor 
het plaatsen van contactpunten voor elektra (uitzonde-
ringen daar gelaten). De kolommen worden vanwege de 
monumentaliteit niet gebruikt voor het plaatsen vanconc-
tactpunten, evenals de entreegang (zie paragraaf 12.7.3). 
Figuur 14.5 gee   aan welke wanden in aanmerking ko-
men voor het plaatsen van contactpunten (groen).
Voor de bestaande wanden zal een voorzetwand komen, 
waarin de contactpunten geplaatst worden. De contact-
punten worden in een overmaat aangebracht zodat er 
nauwelijks veranderingen of aanpassingen nodig zijn 
wanneer er een func  e in de ruimte terecht komt wel-
ke veel contactpunten nodig hee  . Wanneer er dan toch 

Fig. 14.5 - De wanden welke in aanmerking komen voor het plaatsen van 
                  stopcontacten zijn in het groen weer gegeven

lijk maar op één plek gemeten in de hoofd-
meterkast in plaats van op de oorspron-
kelijke twee. Op deze manier kunnen alle 
leidingen, aanslui  ngen en contactpunten 
in een ruimte blijven liggen, het verbruik 
wordt alleen op een andere manier geme-
ten. Figuur 14.4 gee   een schema  sche 
weergave van een mogelijke samenvoe-
ging van twee ruimten weer. 

 14.1.3 Contactpunten 
De contactpunten (stopcontacten) voor 
elektra worden zoveel mogelijk in de wan-
den geplaatst welke nooit verplaatst of 
verwijderd zullen worden. Wanneer dit 
wel het geval is, loopt men het risico con-
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worden. In de vloer is het een kwes  e van een vloerte-
gel zonder vloerdoos verwijderen en een vloertegel met 
vloerdoos toevoegen, om daarna de vloerdoos aan het 
elektranetwerk te koppelen.

 14.1.4 Verlich  ng
Op het gebied van de verlich  ng zijn er een aantal op-
 es welke het gebruik van bijvoorbeeld schakelaars in de 

wanden kunnen vermijden. De gehele verlich  ng in de 
voormalige winkelruimten, met uitzondering van de en-
treegangen, zal gekoppeld worden aan bewegingsdetec-
 e (fi guur 14.7) in combina  e met een daglichtregeling. 

Een dergelijk systeem zorgt ervoor dat de verlich  ng al-
leen aan is wanneer er mensen in de ruimte aanwezig zijn 
en het daglichtsysteem regelt de mate van kunstma  ge 
verlich  ng aan de hand van de hoeveelheid daglicht. Dit 
moet zorgen voor een energiebesparing en een duurza-
me verlich  ng. Wel kan het systeem op een dusdanige 
manier geïnstalleerd worden dat met behulp van een af-
standsbediening of mobiele telefoon de verlich  ng hand-

ma  g geregeld kan worden. Zo hee   een gebruiker al  jd 
de mogelijkheid om de sterkte van de verlich  ng zelf te 
bepalen wanneer hij of zij niet tevreden is met de instel-
lingen van het automa  sche systeem.

 14.1.5 Communica  e
Nagenoeg elke func  e zal behoe  e hebben aan een in-
ternetaanslui  ng en in minder mate een telefonie- en 
televisieaanslui  ng. Niet alle apparaten (denk aan faxen, 
televisies en vaste telefoonaanslui  ngen) kunnen gebruik 
maken van een volledig draadloze verbinding vergelijk-
baar met draadloos internet. Zelfs internet komt niet 
draadloos een gebouw binnen en zal ergens een vaste 
aanslui  ng moeten hebben waar het signaal van de provi-
der eventueel omgezet wordt naar een draadloos signaal. 
Deze omze   ng kan plaatsvinden in de algemene meter-
kast, maar om signaalverlies en storingen te beperken 
door de afstand tussen de meterkast en een func  e, is er-
voor gekozen om naar de verdeelunit in een func  e naast 
kabels voor de elektra ook kabels voor internet, telefonie 
en televisie te leggen. Waarschijnlijk wordt op dat punt 
in elke func  e een router voor omze   ng naar draadloos 
internet aangesloten, maar voor telefonie en televisie is 
een vaste verbinding nog een algemene toepassing. Van-
uit de verdeelunit moet het dus mogelijk zijn telefonie- en 
televisieverbindingen, maar ook internetverbindingen, in 
een func  e te verdelen. Eventuele contactpunten in de 
vloer moeten hier dan ook op in kunnen spelen. 
Er zijn echter systemen welke een telefoon- of televisie-
signaal (ook internet) via het stopcontact kunnen trans-
porteren, waardoor niet overal een speciale aanslui  ng 
voor elk van deze faciliteiten aanwezig hoe   te zijn (fi guur 
14.8). De overmaat aan stopcontacten kan dus ook ge-
bruikt worden voor het versturen van deze signalen. In 
de algemene meterkast of de verdeelunit kunnen de sig-
nalen het elektranetwerk van een ruimte ingestuurd wor-
den en op elke mogelijke plaats in de func  e is dit signaal 

Fig. 14.6- Contactpunten in een  vloerdoos       

veranderingen plaats-
vinden of toevoegin-
gen gedaan moeten 
worden omdat er 
in een ruimte geen 
kolommen staan of 
omdat een huurder 
contactpunten op een 
andere plaats wenst, 
zullen deze in de vloer 
terecht komen door 
middel van speciale 
vloerdozen (fi guur 
14.6). Op deze manier 
hoe   er niets aan de 
wanden verandert te 

Fig. 14.7 - Een bewegingsdetector voorkomt het gebruik van schakelaars  en 
                   zorgt ervoor dat de verlich  ng alleen aan gaat wanneer iemand 
                   de ruimte betreed (lampen branden niet onnodig)

Fig. 14.8 - Er zijn systemen op de markt welke het internet signaal (op deze 
                   fi guur weer gegeven), maar ook het televisie- en telefoon signaal 
                   via het elektriciteitsnetwerk kunnen sturen





door middel van een speciale stekker uit het stopcontact 
te halen.

14.2 Water
In vergelijking met de elektra, levert de distribu  e en de 
afvoer van water in de voormalige winkelruimten veel 
minder problemen op. Dit hee   in zeer grote mate te ma-
ken met het feit dat alle voorzieningen welke water be-
hoeven op een vaste plek in de ruimte geplaatst zijn en 
ook niet zullen veranderen. Nie  emin zijn er een aantal 
aspecten welke kort uitleg behoeven.

 14.2.1 Drinkwater
De toile  en en keukens liggen zoals gezegd op een vaste 
plaats en verplaatsing van deze voorzieningen is niet mo-
gelijk. Hierdoor kunnen de leidingen voor koud water van 
tevoren op een ne  e manier, zoveel mogelijk in de en-
treegang, aangelegd worden. Naast de keuken en de toi-
le  en, zal elke ruimte voorzien worden van een tappunt. 
Op dit tappunt kan een huurder leidingen aansluiten 

Leidingwater Afvoer

Fig. 14.9 - Aan- en afvoerleidingen voor het leidingwater

 
Het warmwatergebruik zal zich beper-
ken tot de keukens.  Een mogelijkheid 
is om drinkwater te verwarmen door 
middel van een gasgestookte boiler of 
geiser. Omdat het hier echter alleen ge-
bruik in de keuken betre  , worden er 
elektrische boilers gebruikt. Weliswaar 
duurt het opwarmen van het water 
langer dan bij een gasgestookte boi-
ler, maar door het toepassen van een 
elektrische boiler is er geen gasaanslui-
 ng nodig in het projectgebied, aan-

gezien er gebruik gemaakt zal worden 
van aardwarmte (zie paragraaf 14.3.7). 
Het ontbreken van een gasaanslui  ng 
scheelt al snel enkele honderden Euro’s 
per jaar aan vastrechtkosten.

 14.2.2 Afvalwater
Mits goed uitgevoerd zal een conven  -
onele riolering z’n werk naar behoren 
doen. Dit betekent dat er voldoende af-
schot in de leiding aanwezig moet zijn. 
Wanneer dit het geval is, komen ver-
stoppingen zelden of nooit voor. Omdat 
de sanitaire voorzieningen en keukens 
op een vaste plaats aanwezig zijn in de 
voormalige winkelruimten, zullen ver-
andering aan de leidingen niet voorko-
men. De afvoerleidingen zijn dus uiter-
mate goed op een standaard manier uit 
te voeren. Dit houdt in dat het fontein-
tje op een afvoerleiding van ø32 mm. 

voor apparaten welke water behoeven. Een kapsalon zal 
bijvoorbeeld wasbakken nodig hebben. De  waterleiding 
komt via algemene meterkasten de panden binnen waar-
na deze opgedeeld wordt voor de verschillende func  es 
en de keuken en toile  en.  Figuur 14.9 gee   de plaatsing 
van waterleidingen in deelgebied 3 weer. 
Normaal gesproken wordt drinkwater gebruikt voor het 
doorspoelen van de toile  en. Er zijn echter ook duurza-
me systemen op de markt welke gebruik maken van grijs 
water. Een eventueel systeem is in dit geval grotendeels 
a  ankelijk van regenwater omdat grote andere bronnen 
in de panden ontbreken. Denk hierbij aan een douche of 
een bad en een (vaat)wasmachine. Het is ongetwijfeld 
een duurzaam systeem omdat gebruik wordt gemaakt 
van regenwater in plaats van gezuiverd drinkwater. De 
vraag is of het ook fi nancieel aantrekkelijk is. Aan de hand 
van de berekening in de bijlagen (paragraaf 19.5.1) kan 
geconcludeerd worden dat een dergelijk systeem pas na 
zeer lange  jd rendabel is. Er zal daarom geen grijs water 
systeem worden toegepast in de voormalige winkelpan-
den. Wanneer een ontwikkelaar een dergelijk systeem wil 
toepassen vanwege het duurzame karakter, is dit natuur-
lijk al  jd mogelijk. 





Winkelleegstand

aangesloten moet worden, een toiletpot op een leiding 
van ø110 mm. en de wasbak in de keuken op een leiding 
van ø50 mm. De verzamelleiding in de entreegang hee   
in dit geval een diameter van 110 mm. en zal direct naar 
buiten worden gelegd (fi guur 14.9). Van belang is dat de 
afvoerleidingen ten alle  jden in de entreegang (gezame-
lijk gebied) liggen, zodat bij eventuele repara  es de huur-
ders er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Aan-
gezien de sanitaire voorzieningen en keukens aan deze 
entreegang liggen, zal dit geen problemen opleveren. 

14.3 Verwarmen en koelen

 14.3.1 Eén systeem
Indien mogelijk moet de verwarming en koeling van een 
ruimte door middel van één systeem geregeld worden. Dit 
verkleint het aantal leidingen en systemen (materiaalge-
bruik). Deze keuze zorgt er voor dat alleen de vloerverwar-
ming, luchtverwarming, wandverwarming  en stralings-
plafonds overblijven. Wandverwarming is niet mogelijk 
omdat er zo min mogelijk (eigenlijk geen) installa  es in de 
wanden aanwezig mogen zijn om de verplaatsbaarheid 
van de wanden te op  maliseren. Stralingsplafonds zijn 
vergelijkbaar met vloerverwarming. Vloerverwarming le-
ver echter de warmte waar de mens het behaaglijk vindt; 
op de vloer aan de onderzijde van het lichaam. Daarom 
wordt wandverwarming en het stralingsplafond meteen 
geëlimineerd als mogelijk verwarmings- en koelsysteem. 
Uiteindelijk zal er een systeem geïnstalleerd moeten wor-
den wat zorgt voor een comfortabele en gezonde ruimte 
waarin de werknemers en gebruikers een hoge produc  -
viteit hebben. Tevens dient het verbruik van de verwar-
ming en koeling per huurder gemeten te kunnen wor-
den en moet elke huurder de temperatuur in een ruimte 
kunnen regelen, ona  ankelijk van de overige huurders. 
Duurzaamheid in de vorm van energie- en materiaalge-
bruik is vanzelfsprekend ook van belang. Een grote mate 
van aanpasbaarheid is niet nodig omdat de ruimten vaste 
afme  ngen hebben en het verbruik bij samenvoeging van 
ruimten gemeten wordt door in de meterkast aanpassin-
gen te doen (zie paragraaf 14.1.2). Repara  es en het ver-
vangen van onderdelen moet wel goed mogelijk zijn. De 
keuze van het systeem wat toegepast gaat worden in de 
winkelruimten zal gebaseerd zijn op een afweging van de 
posi  eve en nega  eve aspecten.
Voordat andere aspecten behandelt zullen worden, is het 
van belang te vermelden dat luchtverwarming alleen toe-
gepast kan worden wanneer de ruimte onder de verhoog-
de vloer gebruikt wordt als transportruimte voor de lucht. 
Op deze manier kan de lucht over een veel groter oppervlak 
verdeeld worden dan wanneer er luchtkanalen toegepast 
worden. Deze kanalen zijn te groot om onder de vloer te 
plaatsen daar de ruimte maar een beperkte hoogte hee   
vanwege de lage vloer-plafond hoogte in een aantal pan-
den (zie ook fi guur 11.3). Wanneer een nieuwe ruimte tot 
stand dient te komen welke een vloer-plafond hoogte van 
2,4 m. hee   (lagere ruimten geven snel een krap gevoel, 

Fig. 14.11 - Vergelijking temperatuur luchtverwarming (links) en vloerver-
                     warming (rechts).[zie www.uponor-usa.com] De temperaturen  
                     zijn weergegeven in Fahrenheit. 81° F is gelijk aan ongeveer 27° C  
                     en 110° F is gelijk aan ongeveer 43° C

zeker in diepe ruimten), blij   er in een aantal gevallen 
weinig ruimte over onder de vloer en boven het plafond.

 14.3.2 Comfort
Mensen hebben het liefst warme voeten en een koel 
hoofd (fi guur 14.10). Wanneer we dus kijken naar het 
comfort van het verwarmingssysteem, dan hee   vloer-
verwarming duidelijk de overhand. Het systeem verwarmt 
een ruimte van onderuit waardoor op de vloer de tempe-
ratuur hoger is dan bovenin de ruimte. In het geval van 
luchtverwarming gebeurt eigenlijk het tegenovergestel-
de. De temperatuurverdeling is vergelijkbaar met radiato-
renverwarming, met dien verstande dat de temperatuur 
aan het plafond bij luchtverwarming nog hoger is dan de 
temperatuur aan het plafond bij radiatorenverwarming.  
Voorwaarde voor een warme vloer en koel plafond in het 
geval van vloerverwarming is wel dat de ruimten goed ge-
isoleerd moeten zijn.
Naast het comfortaspect, zorgt luchtverwarming voor de 
verplaatsing van lucht in een ruimte. Zeker in de buurt 
van de inblaasroosters is deze luchtverplaatsing goed 
voelbaar. Het gevolg van luchtverplaatsing is dat eventu-
ele stofdeeltjes in de kanalen of in de ruimte zelf opwaai-
en. Deze stofdeeltjes kunnen voor een allergische reac  e 
zorgen. 

Fig. 14.10 - Vergelijking vloerverwarming (2) en radiatorenverwarming (3) 
                     met de ideale comfortsitua  e (1) [zie www.dubobedrijven.nl]





 14.3.3 Individuele regeling
Regeling van de temperatuur is een ander belangrijk as-
pect waar verschillen merkbaar zijn tussen vloerverwar-
ming en luchtverwarming. Wanneer de temperatuur aan-
gepast moet worden in een ruimte, zijn veranderingen bij 
een luchtverwarmingssysteem sneller merkbaar dan bij 
een vloerverwarmingssysteem. De vraag is echter of grote 
en snelle veranderingen nodig zijn. Wanneer het systeem 
dusdanig ingesteld wordt dat het een temperatuur aan-
neemt welke als algemeen comfortabel wordt gezien, zul-
len grote en snelle aanpassingen waarschijnlijk niet nodig 
zijn. Korte  jd een raam openen of een trui aantrekken 
kan een oncomfortabel gevoel al grotendeels verhelpen.

 14.3.4 Energieverbruik
Op het gebied van energiegebruik hee   vloerverwarming 
een groot voordeel omdat het op een lagere temperatuur 
opereert vergeleken met luchtverwarming; < 35° Celcius 
voor vloerverwarming ten opzichte van een temperatuur 
van 40-50° Celcius voor luchtverwarming (fi guur 14.11). 
Dit hee   te maken met de manier van verwarmen. Vloer-
verwarming maakt gebruik van stralingswarmte, terwijl 

luchtverwarming de warmte afgee   door middel van con-
vec  e. Bij deze convec  e moet de temperatuur van de 
lucht veel hoger zijn om eenzelfde eff ect te bereiken.
Deze argumenten welke gegeven zijn voor het verwarmen 
van een ruimte gelden omgekeerd ook voor het koelen. 
Uiteindelijk wegen het comfort, de mogelijkheden met 
betrekking tot het aanpassen van ruimten en de duur-
zaamheid veel zwaarder dan de snelheid waarmee aan-
passingen doorgevoerd worden. Daarom zal vloerverwar-
ming/vloerkoeling toegepast worden in de voormalige 
winkelruimten.

 14.3.5 Integra  e vloerverwarming in 
   concept
In hoofdstuk 11.2 is duidelijk geworden dat een verhoog-
de vloer toegepast zal worden om zo de leidingen in de 
ruimte onder de vloer bereikbaar te houden. Wanneer 
de ven  la  e van de ruimten ter sprake komt (hoofdstuk 
14.4), zal tevens duidelijk worden dat de ruimte onder 
de vloer uitermate geschikt is voor het transporteren van 
ven  la  elucht. Een verhoogde vloer is echter minder ge-
schikt voor vloerverwarming in de conven  onele vorm 
(fi guur 14.12). De Lindner Group, een bedrijf wat toon-
aangevend is in Europa op het gebied van inbouwsys-
temen, gevelconstruc  e en isola  e, hee   voor dit pro-
bleem een oplossing gevonden. Voor het inpassen van 
vloerverwarming in tegels voor een verhoogde vloer, is 
er gekozen voor NORTEC Comfort tegels van de Lindner 
Group (fi guur 14.13). Het fi guur maakt goed duidelijk dat 
het mogelijk is de tegels op te  llen, waardoor leidingen 
onder de vloer ten alle  jden bereikbaar zijn. 
De tegels hebben een dikte van 44 mm. en bestaan bijna 
volledig uit met vezels versterkt gips. Aan de onderzijde 
bevindt zich een metalen plaat, welke de draagkracht van 
de tegel moet garanderen. In het gips zijn kleine kanaal-
tjes gelegd, welke voor het distribueren van de warmte 
zorgen (fi guur 14.13, rechts). Aan de onderzijde van de 
panelen steekt een deel van deze rubberen kanaaltjes uit, 
waardoor tegels onderling met elkaar verbonden kunnen 
worden. Het is mogelijk om 30 tegels aan elkaar te koppe-
len en deze vormen een lus welke aangesloten is op een 
leiding welke rechtstreeks naar de CV ketel gelegd wordt. 
Figuur 14.14 op de volgende pagina gee   een goede in-
druk van hoe het systeem geïnstalleerd wordt. 
Wanneer vloerverwarming wordt toegepast is het aan 
te raden de vloer af te werken met steenach  ge of ke-
ramische materialen. Dergelijke materialen kunnen veel 
beter de warmte overdragen, waardoor het gevoel van 
behaaglijkheid beter behouden blij  . Bij bijvoorbeeld 
een houten vloer is dit veel minder het geval en kunnen 
er daarnaast ook problemen ontstaat wanneer het hout 
gaat krimpen en uitze  en wanneer de vloerverwarming 
warmer of kouder wordt ingesteld. 
 
 14.3.6 Investering en rendement
De ini  ële prijs van een dergelijk vloerverwarmings-
systeem zoals dat hierboven beschreven is, zal hoger 

Fig. 14.12 - Opbouw conven  onele vloerverwarming:
                     1. Wandisola  e 4. Vloerverwarming 7. Afwerkvloer
                     2. Vloerisola  e 5. Dekvloer 
                     3. Construc  evloer 6. Egalisa  evloer

Fig. 14.13 - NORTEC Comfort tegels met geïntegreerde vloerverwarming 
                     [Lindner]
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liggen dan van een luchtver-
warmingssysteem omdat de 
ruimte onder de vloer als dis-
tribu  eruimte voor de lucht 
dient en er dus geen kanalen 
aangelegd hoeven te worden. 
Wanneer we alleen kijken 
naar het vloersysteem, ligt de 
prijs van de vloerverwarming 
volgens Chris  an Brune, Sales 
Manager bij Lindner Agzoals 
ongeveer drie keer hoger (95 
Euro/m2) dan de prijs voor 
een vloer met standaard te-
gels (30 Euro/m2) en is verge-
lijkbaar met vloerverwarming 
in een betonvloer.[zie www.
bouwkosten.nl] Wanneer ra-
diatorenverwarming samen 
met een standaard verhoogde 
vloer toegepast zou worden, 
zijn de ini  ële kosten weer 
ongeveer gelijk omdat de aan-
leg van een dergelijk systeem 
ongeveer 65 Euro/m2 kost.[zie 
www.bouwkosten.nl] Het is 
echter moeilijk vast te stellen 
wat de ini  ële kosten van een 
luchtverwarmingsysteem zijn, 
doordat pas  jdens de bouw 
duidelijk zal worden welke kos-
ten gemaakt moeten worden 
om het systeem aan te leggen. 
Vragen als ‘moet de bestaan-
de vloer verbeterd worden 
om lekkages te voorkomen 
en kunnen de aanvoerkana-
len zomaar in de vloer gelegd 
worden?’ (zie ook hoofdstuk 
14.4) kunnen niet bij voorbaat 

De vereiste extra investeringen betre    de investering in 
een verwarmingssysteem anders dan vloerverwarming. 
Wanneer  jdens de bouw blijkt dat een verwarmingssys-
teem 30 euro per vierkante meter gaat kosten, zorgt dit 
ervoor dat vloerverwarming in 9 tot 12 jaar terug verdient 
is wanneer het toegepast wordt in plaats van het alterna-

Fig. 14.14 - Installa  e van een NORTECT Comfort vloer [a  eeldingen via Chris  an Brune]

            Fig. 14.15 - Totale energiebesparing over een  jdsduur van 20 jaar waarbij de s  jging van de aardgasprijs is 
                                 meegenomen. Tevens is er onderscheid gemaakt tussen verschillende besparingspercentages

Fig. 14.16 - Terugverdien  jd vloerverwarming ten opzichte van extra investering in een alterna  ef verwar-
                     mingssysteem. Er is onderscheid gemaakt tussen verschillende besparingspercentages

beantwoord worden. Daarom zal alleen worden aangege-
ven wat de besparing op het gebied van energieverbruik 
is (fi guur 14.15). Aan de hand van de kosten welke voor 
een verwarmingssysteem anders dan vloerverwarming 
gemaakt moeten worden, kan in fi guur 14.16 afgelezen 
worden wat de terugverdien  jd van vloerverwarming. 





Fig. 14.17 - Schema  sche weergave van werking aardwarmtesysteem

 eve verwarmingssysteem. De achterliggende cijfers zijn 
terug te vinden in de bijlagen (paragraaf 19.5.2). 
De winst welke met duurzame systemen na verloop van 
 jd behaald wordt (dit geldt ook voor het aardwarmtesys-

teem wat beschreven wordt in paragraaf 14.3.7) hoe   niet 
alleen voor de huurder een posi  eve uitwerking te heb-
ben in de vorm van lagere energiekosten. De verhuurder 
kan in de servicekosten een bepaald bedrag reserveren 
voor de fi nanciering van het duurzame systeem, waar-
door het voor de huurder geen verschil maakt.  De to-
tale huurprijs s  jgt een klein beetje en de energiekosten 
dalen. Een andere op  e is dat de verhuurder gaat adver-
teren met lagere energiekosten, waardoor een huurder 
eventueel sneller z’n intrek neemt in het pand. De totale 
huurprijs blij   gelijk, maar het voordeel voor de huur-
der ontstaat door de lagere energierekening. Uiteindelijk 
zorgt een duurzaam systeem er in ieder geval voor dat 
de waarde van een pand s  jgt. Welke keuze uiteindelijk 
gemaakt wordt, zal onder meer a  angen van de markt. 
Is er veel vraag, dan zal een verhuurder niet te hoeven 
adverteren met een lagere energierekening

 14.3.7 Duurzame opwekking warmte en 
   koude
Om het duurzame aspect van het verwarmings- en koel-
systeem te vergroten, kan gebruik gemaakt worden van 
een aardwarmtesysteem. Dit aardwarmtesysteem maakt 
gebruik van energie welke in de aarde is opgeslagen. Een 
warmtepomp haalt de warmte uit de aarde die is afgege-
ven aan een vloeistof in het systeem. Door de vloeistof in 
een compressor samen te drukken, s  jgt de temperatuur. 
Vervolgens brengt deze opgewarmde vloeistof de energie 
over op de vloeistof welke in het vloerverwarmingssys-
teem aanwezig is. In de zomer kan de koelte van de aar-
de rechtstreeks worden gebruikt voor het koelen van een 
ruimte. In principe wordt dan alleen energie verbruikt 
voor het laten draaien van de warmtepomp. Figuur 14.17 
is een schema  sche weergave van een aardwarmtesys-
teem.
Het systeem (voornamelijk de pompen) wordt aangedre-
ven door middel van elektriciteit. Deze elektriciteit kan 
opgewekt worden door middel van photovoltaische cel-
len. Het aardwarmtesysteem kan zo draaien op duurzame 
energie en zorgt voor een verlaging (feitelijk is er geen 
gasaanslui  ng meer nodig voor het verwarmen van de 
ruimten) van het energieverbruik voor het verwarmen en 
koelen van de ruimte. Eventuele subsidies op duurzame 
systemen kunnen de ini  ële kosten verlagen. Een voor-
beeld hiervan is de Subsidieregeling Duurzame Energie 
(SDE+) van de Rijksoverheid.
Het aardwarmtesysteem haalt de energie uit de bodem 
en om deze energie te kunnen gebruiken, dienen er één 
of meerdere bronnen geboord te worden. A  ankelijk 
van de grondlagen en het benodigde vermogen wordt 
de diepte van de boringen bepaald. Een gemiddelde op-
brengst in Nederland varieert tussen de 25 en 40 Wa   
per meter die geboord wordt. Het benodigde vermogen 

wordt door het aantal Wa  /meter gedeeld wat op de lo-
ca  e van toepassing is en zo wordt het aantal meter bo-
ring berekend. Het aantal benodigde meters hoe   niet in 
één boring verwerkt te zijn, maar kan verdeelt worden 
over meerdere boringen. Deze boringen dienen dan wel 
minimaal 5 meter van elkaar verwijderd te zijn. De bo-
ringen kunnen plaatsvinden in het Lombardstraatje, in 
de nieuwe tuinen achter de panden of in de al bestaan-
de groene ruimte welke op fi guur 12.16 is weergegeven. 
Wellicht is het interessant om nu al extra pu  en te boren 
voor toekoms  g gebruik op de Parade. Het materieel is 
al ter plekke, bodemonderzoek wordt toch al uitgevoerd, 
over het algemeen geldt hoe meer werk gedaan moet 
worden, hoe goedkoper het per meter wordt en in de 
toekomst hoe   het verwarmingssysteem alleen nog maar 
aangesloten te worden.
Aan een dergelijk systeem kleven, net als aan het vloer-
verwarmingssysteem, ini  ële kosten welke hoger liggen 
dan de aanscha  osten van een conven  oneel CV-sys-
teem. Hier geldt echter ook dat na verloop van  jd de in-
vestering wordt terugverdient en er winst gemaakt gaat 
worden op het energieverbruik. In de bijlagen (paragraaf 
19.5.3) is een berekening bijgevoegd waaruit duidelijk 
wordt dat na een ini  ële extra investering van ongeveer 
41.000 Euro per deelgebied (deelgebied 1 en 2 worden 
samen genomen), er in 15 jaar ongeveer 11.500 Euro 
winst wordt gemaakt op de besparing van energie. Hierin 
is de verwachte s  jging van de aardgasprijs niet verwerkt. 
Omdat de bron na deze 15 jaar niet vervangen hoe   te 
worden, kan de winst in 30 jaar oplopen naar 50.000 
Euro. Los hiervan staat nog de waardes  jging van het 
pand en s  jging van energieprijzen. Het is dus zeker de 
moeite waard om vooraf te investeren, niet alleen vanwe-
ge het milieutechnische aspect, maar zeker ook vanwege 
het fi nanciële aspect.
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14.4 Ven  la  e
Ven  la  e zorgt ervoor dat in een ruimte de lucht ververst 
wordt om zo een gezonde en comfortabele werk- of leef-
omgeving in stand te houden. Een gezonde en comforta-
bele omgeving is één van de eisen welke gelden voor de 
invulling van het projectgebied. In het PvE is de ven  la  e 
al kort aan bod gekomen. Om energie te besparen wordt 
een natuurlijk ven  la  esysteem aangebracht. Hiermee 
wordt niet bedoeld dat kieren en gaten overvloedig aan-

wezig zijn in een ruimte om zo op een natuurlijke manier 
frisse buitenlucht een ruimte te laten binnentreden. Dit 
zorgt er immers ook voor dat de warmte welke in de ruim-
te aanwezig is naar buiten verdwijnt, met grote energie-
verliezen als gevolg. Een andere manier van natuurlijke 
ven  la  e zal toegepast moeten worden.

 14.4.1 Zonneschoorsteen
Een zonneschoorsteen is een schoorsteen (zoals de naam 
al doet vermoeden), welke de lucht afzuigt boven in een 
ruimte op basis van thermische trek en drukverschillen 
welke ontstaan door de wind (fi guur 14.18 en schets-
ma  ge weergave van de werking van het systeem op 
fi guur 14.19). Wanneer er niet genoeg afzuiging wordt 
gecreëerd, moet een ven  lator het overnemen. Wanneer 
boven in de ruimte lucht wordt afgezogen, zorgt dit er 
automa  sch voor dat ergens anders lucht wordt aangezo-
gen. Dit gebeurt door buiten de panden een inlaat aan te 
brengen, waardoor buitenlucht de ruimten in kan worden 
gezogen. 
Om de warmte welke in de ruimte aanwezig is niet te ver-
liezen door het ven  leren, wordt in de zonneschoorsteen 
een warmteterugwinunit aangebracht. Deze unit zorgt er 
voor dat de warmte hergebruikt wordt in de vorm van 
het voorverwarmen van de frisse buitenlucht. Na het 
voorverwarmen is de lucht echter nog niet voldoende op 
temperatuur. Er dient dus nog addi  onele verwarming 
aan te pas te komen. Hiervoor is de vloerverwarming ver-
antwoordelijk (fi guur 14.20). Dit verwarmingssysteem is 

Fig. 14.19 - Schetsma  ge weergave van het ven  la  econcept; de zon of de 
                     wind zorgt voor trek in de schoorsteen (1). Hierdoor wordt de 
                     ven  la  elucht uit de ruimte gezogen (2). Tevens wordt er frisse 
                     lucht aangezogen (3) welke door een aircondi  oner (4) licht ver-
                     warmd. De verdere verwarming vindt onder de vloer plaats (4)

1

Fig. 14.21 - Ven  la  etegels [Lindner]

Fig. 14.20 - De vloerverwarming verwarmd en koelt niet alleen de ruimte, 
                     maar ook de ven  la  elucht (blauwe pijlen). Deze lucht wordt 
                     onder de vloer aangevoerd en is opgewarmd wanneer het de 
                     ruimte in geblazen wordt (rode pijlen)

Fig. 14.18 - Zonneschoorstenen op het gebouw van het ROC in Hengelo 
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Fig. 14.22 - Schema  sche weergave van de belemmeringen van de ven  la-
                      elucht onder de vloer door func  escheidende wanden

Fig. 14.24- Weergave van het func  oneren van het ven  la  esysteem. Rood omcir-
                     keld is de het kanaal wat lucht in het vloerplenum brengt en roze omcir-
                     keld is een van de vloerroosters voor het inbrengen van ven  la  elucht 
                     in de ruimte

Fig. 14.23 - Schema  sche weergave van de plaatsing van ven  la  ekanalen 
                     in de vloer en het plafond
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al aanwezig in de ruimten, waar-
door het zonde is om dit niet 
dubbel te benu  en. Zo wordt 
voorkomen dat er een extra sys-
teem aangelegd moet worden 
voor het verwarmen van de ven-
 la  elucht. 

 14.4.2 Inblazen onder 
   de vloer
Het gebruik van de ruimte onder 
de verhoogde vloer als transpor-
truimte voor de ven  la  elucht, 
sluit uitstekend aan met het 
concept van het verwarmen van 
de ven  la  elucht door de vloer-
verwarming. Doordat de lucht 
overal onder de vloer aanwe-
zig is, kan deze dus ook op elke 
gewenste plek de ruimte inge-
bracht worden. Hiervoor worden 
vloertegels gebruikt welke een 
ven  la  erooster beva  en (fi guur 
14.21). Een gebruiker kan deze 
tegels plaatsen waar hij of zij ze 
wil hebben liggen. Tevens is het 
mogelijk de ven  la  etegels te 
verplaatsen ten behoeve van bij-
voorbeeld een extra wand of het 
neerze  en van meubilair. 
De func  escheidende wanden 
en de bijbehorende scheidin-
gen in het vloerplenum (zie ook 
fi guur 12.8) zorgen er voor dat 
het niet mogelijk is om alle beno-
digde ven  la  elucht in één keer 
vanuit de kelder in het vloerple-
num te brengen (fi guur 14.22). 

in brengen. De plaatsen waar dit gebeurt zijn op fi guur 
14.23 in het blauw aangegeven. Vanuit dit plenum wordt 
de ven  la  elucht door eerder genoemde roosters de 
ruimte in gebracht (paars omcirkeld). 
De afvoer van de ven  la  elucht zal gebeuren door middel 
van ver  cale leidingschachten (oranje op fi guur 14.23). 
Indiend mogelijk gebeurt dit middels een opening in de 
schacht in het plafondplenum, maar in sommige geval-
len komt hetzelfde probleem om de hoek kijken als bij 
de aanvoerlucht; obstruc  e door scheidingen in het ple-
num boven func  escheidende wanden. Daarom wordt in 
het plafond ook een kanaal aangebracht om de func  e 
rechtsonder op fi guur 14.23 te ven  leren (lichtblauw).
Figuur 14.25 gee   de uiteindelijke situa  e weer waar in 
het projectgebied een aantal zonneschoorstenen zijn ge-
plaatst. Deze schoorstenen komen zo hoog mogelijk te 

Fig. 14.25 - De bovenste hel   gee   de bestaande situa  e weer. Deelgebied 3 
                      wordt vanuit het binnenpleintje aan het einde van het Lombard
                      straatje bekeken. In de nieuwe situa  e zijn onder andere de 
                      zonneschoorstenen op het dak zichtbaar alsmede de nieuwe 
                      situa  e aan de achtergevel

Wanneer dit wel het geval zou zijn, moeten er gaten ge-
maakt worden in de plenumscheidingen welke onder elke 
func  escheidende wand aanwezig zijn. Hierdoor gaat de 
akoes  sche en brandwerende barriëre verloren. Daarom 
is er voor gekozen om in de bestaande vloer sleuven te 
maken waarin ven  la  ekanalen geplaatst worden welke 
de ven  la  elucht vanuit de kelder naar de func  es brengt 
die anders niet bereikt kunnen worden. Het is van belang 
in deze leidingen maatregelen te treff en voor geluidsiso-
la  e en brandwerendheid. Figuur 14.23 is een weergave 
van de plaatsing van de leidingen en fi guur 14.24 gee   
weer hoe de ven  la  ekanalen in de vloer geplaatst wor-
den. De func  es boven de kelder kunnen direct worden 
voorzien van ven  al  elucht (groen omcirkeld in fi guur 
14.24), maar voor de func  es die in fi guur 14.22 nog niet 
bereikbaar zijn, worden sleuven in de bestaande vloer ge-
maakt waarin ven  la  ekanalen geplaatst worden (rood 
omcirkeld op fi guur 14.24). Deze kanalen zullen uitein-
delijk de ven  la  elucht in het plenum onder een ruimte 





Fig. 14.26 - Carpet grippers (blauw) voor beves  ging van een vloerprofi el           
                     van een wand aan de vloer [Trendway, 2012]

staan zodat ze genoeg zon en wind kunnen vangen. 

14.5 Wanden
In paragraaf 12.5.1 is duidelijk geworden dat er veel ge-
bruikt gemaakt gaat worden van lichte voorzetwanden 
om de bestaande wanden te beschermen en de moge-
lijkheid te creëren om func  es thermisch en akoes  sch te 
isoleren. Deze voorzetwanden moeten op de vloer beves-
 gd worden, anders ontstaan er alsnog beschadigingen 

aan de bestaande wanden. De beves  ging is vergelijkbaar 
met de andere wandtypen en is weer gegeven op teke-
ning 14 in het tekeningenboekje.
Naast deze voorzetwanden zijn er ook nog de func  e-
scheidende wanden welke verwijderd en weer terug ge-
plaatst kunnen worden te behoeve van het samenvoe-
gen van func  es (zie fi guur 12.12, 12.15 en 12.18). Het 
plaatsen van deze func  escheidende wanden zal op de 
verhoogde  vloer gebeuren. Op deze manier kunnen de 
tegels al  jd blijven liggen en hoeven er geen veranderin-
gen plaats te vinden aan het vloerverwarmingssysteem. 
De vloerbedekking zal niet onder de wanden blijven lig-
gen om zo de huurder ten alle  jde de mogelijkheid te 
geven de vloerbedekking aan te passen zonder dat hierbij 
de wanden verwijderd hoeven te worden.  Meer over de 
func  escheidende wanden in paragraaf 14.5.3.
Ruimtescheidende wanden zijn wanden welke een huur-
der aan kan brengen om een bestaande ruimte op te 
delen. Omdat een huurder zelf deze wanden mag plaat-
sen, zijn de kosten dus ook voor rekening van de huurder. 
Wanneer er een nieuwe huurder komt, kan de bestaan-
de huurder de wanden aan de nieuwe huurder verkopen 
wanneer deze geïnteresseerd is, of de wanden worden 
gedemonteerd zodat de huurder ze kan verwijderen. Zo 
zijn er  geen extra kosten voor de verhuurder voor het 
aanpassen van een ruimte, maar wordt dit door de huur-
ders onderling geregeld. 
Net als func  escheidende wanden, worden ruimteschei-
dende wanden niet op de vloerbedekking gezet om op  -
male aanpasbaarheid te kunnen garanderen. 

 14.5.1 Plaatsen van de wanden op de vloer
Het plaatsen van een wand op de vloerbedekking is bij 

Fig. 14.27 - Voorbeeld van een scheidingswand (in dit geval demontabel) 
                     [Lindner] waarbij de u-vormige vloer- en plafondprofi elen goed 
                     zichtbaar zijn (rood omcirkeld). Deze profi elen worden door mid-
                     del van schroefverbindingen aan de vloer en het plafond beves-
                      gd

Fig. 14.28 - Klem welke op een vloertegel geklikt kan worden. Daarop wordt 
                     het vloerprofi el van de wand beves  gd (links). Er ontstaat echter 
                     een ongewenste spleet (X) tussen de tegels zoals in het boven-
                     aanzicht (midden) en doorsnede (rechts) te zien is
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staat, dient er een meer universele oplossing ontwikkeld 
te worden. Een eerst concept is het klemmen van een 
element op de tegels waarop vervolgens het U-vormige 
vloerprofi el beves  gd kan worden (fi guur 14.28, vorige 
pagina). Dit element bevat een aantal draadeinden waar-
op het vloerprofi el vastgemaakt wordt. Het probleem met 
dergelijke profi elen is dat er een spleet tussen de tegels 
zal ontstaan (X op fi guur 14.28). Deze spleten zullen opge-
vuld moeten worden zodat er geen vuil in kan komen en 
de vloer op een ne  e manier afgewerkt wordt. Dit zorgt 
voor veel extra elementen en werk, waardoor een derge-
lijk klem niet geschikt is.
In plaats van beves  ging op de zijkanten van tegels is 
het wel mogelijk om op de hoekpunten een beves  ging 
te maken, zonder dat hierbij spleten ontstaan. De vorm 
van de tegels moet hiervoor wel aangepast worden; de 
hoekpunten dienen een ronde afwerking te krijgen (fi -

Fig. 14.29 - Links is een bestaande ondersteuning van een verhoogde vloer weergegeven. In het midden is er aan deze bestaande ondersteuning een accessoi-
                     re toegevoegd; een onderdeel dat op de ondersteuning geschroefd kan worden (blauwe pijl). Boven in dit  onderdeel kan een schroef of een moer 
                    gedraaid worden waarmee een vloerprofi el van een wand aan de vloer vastgemaakt kan worden zonder de vloertegels te beschadigen (rechts)

veel bestaande demontabele systemen de normale gang 
van zaken. Wanneer tapijt wordt toegepast, zorgen zoge-
naamde ‘carpetgrippers’ (blauw op fi guur 14.26) ervoor 
dat de vloerbedekking niet beschadigt. Nadat de grippers 
op de vloerbedekking vastgemaakt zijn, kan daarop het 
wandprofi el beves  gd worden. Er mag echter niet vanuit 
gegaan worden dat er al  jd vloerbedekking zal liggen, te-
meer niet omdat steenach  ge en keramische materialen 
beter geschikt zijn voor de afwerking van een vloer met 
vloerverwarming. 
Wanneer steen- of houtach  ge materialen worden toe-
gepast, zullen de U-vormige vloer- en plafondprofi elen 
van een wand aan de vloer beves  gd worden door mid-
del van schroeven of bouten. Dergelijke profi elen worden 
nagenoeg bij alle lichte binnenwanden toegepast. Figuur 
14.27 gee   een demontabele wand weer, maar regulier 
gipswanden maken ook gebruik van U-vormige vloer- en 
plafondprofi elen. De schroeven laten echter gaten achter 
in de tegels en de vloerbedekking. In het geval van vloer-
tegels met vloerverwarming ontstaat tevens het risico op 
lekkages wanneer een schroef een vloerverwarmingslei-
ding mocht raken. Wanneer de tegels keer op keer be-
schadigd worden wanneer er een wand geplaatst wordt, 
zal dit na verloop van  jd tot het vervangen van één of 
meerdere tegels leiden. Wanneer een lek zich voordoet, 
zijn de problemen vele malen groter. Deze tegels zijn kost-
baar zoals in paragraaf 14.3.6 duidelijk is geworden. Voor 
het beves  gen en weer gemakkelijk kunnen verwijderen 
van de wanden zal dus een andere oplossing moeten ko-
men dan de bestaande methode.

Om ervoor te zorgen dat wanden op de vloer beves  gd 
kunnen worden zonder dat er schade aan de tegels ont-

Fig. 14.30 - Standaard vloertegel met in de hoekpunten een kleine inkeping 
                     ten behoeve van het beves  gen van wanden op de vloer





Fig. 14.32 - Caddyclip (rechtsboven) wordt aan het frame van het plafond 
                     beves  gd (grote a  eelding)

guur 14.30). 
De hoekpunten van een verhoogde 
vloer worden ondersteund door een 
element vergelijkbaar met de onder-
steuning links op fi guur 14.29. Het is de 
bedoeling dat dit element uitgebreid 
wordt met een onderdeel waarin de 
vloerprofi elen van een wand beves  gd 
kunnen worden. Dit onderdeel is een 
extra accessoire voor een vloersysteem 
en kan op het bestaande ondersteu-
ningselement geschroefd worden (mid-
den op fi guur 14.30). Aan de bovenzijde 
van het nieuwe onderdeel is er een mo-
gelijkheid om een schroef of een bout 
vast te draaien om zo het vloerprofi el 
van een wand op de vloer te beves  -
gen (rechts op fi guur 14.30). In princi-
pe verandert er op deze manier niets 
aan de plaatsing van de wand, maar in 
plaats van de schroef op een willekeuri-

Fig. 14.31 - Wanneer een wand (groen) niet in lijn staat met het tegelgrid, 
                     kunnen problemen ontstaan omdat de beves  gingspunten (rood) 
                     dan veel verder van elkaar af liggen. Wanneer de wanden in lijn 
                     met het tegelgrid liggen, is de afstand tussen de punten 600 mm.

ge plaats in een tegel te draaien, wordt deze nu op het 
hoekpunt van de tegel in een speciaal daarvoor gemaakt 
onderdeel beves  gd.  
In het tekeningenboekje zijn technische details bijge-
voegd (tekening 10 en 11) welke onder andere een ver  -
cale doorsnede geven van de aanslui  ng tussen een wand 
en een vloer zoals deze hierboven beschreven is. Het be-
tre   hier een detail van een demontabele wand welk type 
op fi guur 14.27 is weer gegeven en een detail van een 
lichte binnenwand (gips). In principe maakt het niet uit 
welke wand geplaatst wordt aangezien de beves  ging van 
het u-vormig vloerprofi el al  jd op dezelfde manier kan 
plaatsvinden.
Problemen kunnen ontstaan wanneer een huurder wan-
den niet in lijn met het tegelgrid wil gaan plaatsen. De 
standaard tegels hebben een afme  ng van 600x600 mm. 
Dit betekent dat een wand om de 600 mm. aan de vloer 
beves  gd wordt. Wanneer een wand onder een hoek 
ten opzichte van het tegelgrid geplaatst wordt, zal deze 
afstand tussen de beves  gingspunten een stuk groter 
worden (fi guur 14.31). Voor de stabiliteit van een wand 
is het uitermate belangrijk dat de vloerprofi elen goed op 
de vloer beves  gd zijn. Wanneer de beves  gingspunten 
1200 mm. of zelfs 2400 mm. van elkaar verwijderd zijn, 
kan dit risico’s met zich meebrengen. Dit systeem is nog 
niet getest op stabiliteit. Wanneer toepassing plaats zal 
vinden, is het raadzaam om eerst te testen of een wand 
stabiel genoeg is wanneer de beves  gingspunten meer 
dan 600 mm. uit elkaar liggen.
Ondanks deze constatering is het de verwach  ng dat 
problemen in de voormalige winkelpanden mee vallen. 
Meestal worden wanden onder een rechte hoek met an-
dere wanden geplaatst omdat ruimten met niet-rechte 
hoeken minder bruikbaar zijn. In de nieuwe ruimten is het 
tegelgrid en de wanden zoveel mogelijk in lijn met elkaar 
geplaatst (zie fi guur 12.12 en 12.15). Alleen in deelgebied 
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4 is dit moeilijker vanwege de grote hoeveelheid aan hoe-
ken in de voormalige panden.

 11.5.2 Beves  ging wanden aan het plafond
Vergelijkbaar met de verbindingen op de vloer, moet de 
verbinding aan het plafond ook op een demontabele ma-
nier gebeuren zonder dat er schade aan het plafond ont-
staat. Er is al een mogelijkheid voorhanden, welke in pa-
ragraaf 11.2.2 al kort geintroduceerd is; de zogenaamde 
‘caddyclip’ (fi guur 14.32). Deze caddyclips worden aan het 
frame van het plafond beves  gd, waarna de plafondpro-
fi elen van een wand er aan vast gemaakt kunnen worden 
door middel van een moer (fi guur 14.33). Wanneer dit 
plafondprofi el samen met het vloerprofi el beves  gd en 
uitgelijnd is, kan de rest van de wand opgebouwd worden 
volgens de normale manier.   De caddyclips kunnen over-
al aan het plafond beves  gd worden, inclusief de hoeken 
van het frame. Tekening  10, 11 en 13 in het tekeningen-
boekje beva  en technische ver  cale details voor ver-
schillende wandtypen. Op de tekeningen is goed te zien 
hoe de caddyclip aan het plafond beves  gd is, evenals de 
moeren welke voor een goede verbinding tussen de cad-
dyclips en het U-vormige plafondprofi el moeten zorgen.

 14.5.3 Func  escheidende wand 
In paragraaf 11.2.3 is duidelijk geworden dat alleen wan-
den welke vaker verplaatst of verwijderd en weer terug-
geplaatst worden, uitgevoerd kunnen worden als een 
volledig demontabele wand. Wanneer een wand maar 
één of twee keer verplaatst wordt, is dit niet rendabel. 

De scheidingswanden tussen de func  es (de omcirkelde 
wanden op de fi guren 10.12, 10.18 en 10.15) voldoen aan 
deze eisen. Wanneer twee of meer func  es samenge-
voegd worden, zal deze wand worden verwijderd en pas 
weer worden teruggeplaatst wanneer de func  es opge-
deeld worden. Deze wanden zullen zoveel mogelijk licht-
doorlatend maar niet transparant zijn. (fi guur 14.35 op de 
volgende pagina) Op deze manier komt er zoveel moge-
lijk daglicht in de ruimten, zonder dat men door de wand 
heen kan kijken. De beves  ging van de wand op de vloer 
en tegen het plafond zal niet anders zijn dan de dichte 
wanden zoals deze in eerdere paragrafen behandeld zijn. 
Er wordt immers nog steeds gebruik gemaakt van vloer- 
en plafondprofi elen. Figuur 14.34 gee   de opbouw van 
het gekozen systeem weer. De vloer- en plafondprofi elen 
(rood omcirkeld) zijn goed te zien. Tekeningen 12 en 13 in 
het tekeningenboekje geven de aanslui  ng van de func-
 escheidende wand met de vloer en het plafond weer. 

Wanneer deze tekening met tekening 10 en tekening 11 
(gipswanden en reguliere demontabele wand) wordt ver-
geleken, is goed te zien dat de manier van beves  gen op 
de vloer en aan het plafond gelijk is. Tevens zijn op teke-
ningen 12 en 13 de plenumscheidingen goed zichtbaar. 
Deze scheidingen zijn alleen bij func  escheidende wan-
den van toepassing.

 14.5.4 Inbraakveiligheid
Doordat de wandpanelen van de func  escheidende wan-
den erg gemakkelijk te vervangen of te verwisselen zijn, 
leidt dit tot een groot inbraakrisico. De panelen zijn aan 

Fig. 14.33 - Nadat de Caddyclip aan het plafond is beves  gd, kan het 
                     plafondprofi el van een wand aan de caddyclip vastgemaakt 
                     worden door middel van een moer

Fig. 14.34 - De opbouw van een transparante en demontabele wand (Linder 
                     Logich 100) [Lindner] laat goed zien dat de beves  ging aan de 
                     vloer en het plafond vergelijkbaar is met dichte wanden door de 
                     aanwezigheid van vloer- en plafondprofi elen (rood omcirkeld)





de gebruikerszijde gemakkelijk weg te halen, maar dit 
geldt dan natuurlijk ook voor de andere zijde. Om dit te 
voorkomen, wordt er aan de gebruikerszijde een metalen 
profi el aan de bovenzijde van de wand beves  gd, welke 
alleen door de huurder zelf te verwijderen is (zichtbaar 
op tekening 12 in het tekeningenboekje). Dit zorgt ervoor 
dat het wandpaneel alleen weggehaald kan worden, wan-
neer dit profi el verwijderd is. Omdat de huurder dit alleen 
zelf kan doen, is het las  ger om vanaf de andere zijde van 
de wand een ruimte te betreden. 
Natuurlijk kan men al  jd een opening forceren, maar dat 
is bij een standaard gipswand niet anders. Dan ontstaat 
er inbraakschade, waardoor eventuele gevolgen niet voor 
de rekening van de huurder zijn. Wanneer de panelen 
zonder enige moeite verwijderd kunnen worden, is dat 
niet het geval.

14.6 Constructie
De toile  en en de keukens zijn op dit moment als lichte 
scheidingswanden ingetekend. Zo zijn nagenoeg alle wan-
den in een func  e van gips waardoor men deze gemakke-
lijk kan verven of behangen. Indien  jdens de uitvoering 
blijkt dat de stabiliteit van de bestaande wanden niet vol-
doende is, kan men de wanden van de toile  en en keu-
kens nog al  jd als metselwerk uitvoeren. Er moeten dan 
echter wel voorzetwanden geplaatst worden in de func  e 
om zo de func  escheidende wanden (want dat zijn de 
wanden van het toilet en de keuken) te kunnen isoleren 
ten behoeve van voornamelijk de akoes  sche presta  es. 
In hoofdstuk 7.4 is het basisidee van de construc  e van de 
nieuwe ruimten besproken. Nu de indeling bekend is, kan 

Fig. 14.36 - Defi ni  eve construc  e van het gehele projectgebied

Fig. 14.35 - De demontabele func  escheidende wanden (rechts aanwezig)  
                     worden dusdanig uitgevoerd dat deze zoveel mogelijk daglicht 
                     doorlaten, maar niet transparant zijn. Op deze manier blij   de 
                    daglicht toetreding maximaal, ook een gedeelde ruimte
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de defi ni  eve construc  e worden besproken. Ten opzich-
te van de voorlopige situa  e (fi guur 7.6) zijn een aantal 
stalen balken onnodig omdat een deel van de bestaan-
de wanden kan blijven staan. Figuur 14.36 op de vorige 
pagina (grote weergave op tekening 09 in het tekenin-
genboekje) gee   de uiteindelijk situa  e weer, waarbij de 
bestaande wanden in oranje worden aangegeven en de 
aanvullingen waaronder kolommen in metselwerk wan-
den in paars. Verder zijn de verschillende stalen balk-pro-
fi elen aangegeven.
Omdat nagenoeg alle wanden rondom de entreegangen 
blijven bestaan, ontstaat in het midden van elk deelge-
bied een stabiele kern. Naast de entreegangen,  wordt in 
Parade 40 weinig verwijderd van de originele betoncon-
struc  e, waardoor dit pand ook als stabiliteitselement 
fungeert voor deelgebied 1 tot en met 3. In deelgebied 
4 blij   procentueel een nog groter deel van de origine-
le wanden aanwezig. Dit komt doordat de toile  en en 
de keuken in het entresol en souterrain van Parade 52 
worden geplaatst. De keuze voor ‘nieuwe’ (originele 
bakstenen worden gebruikt) metselwerk wanden om de 
entreegang vorm te geven is niet vanwege construc  eve 
reden tot stand gekomen. Het esthe  sche aspect is hier 
bepalend geweest, zodat de authen  eke waarde van de 
panden zoveel mogelijk  behouden blij   (in ieder geval 
de sfeer). 

14.7 Financieel overzicht
Het fi nancieel overzicht vormt het slotstuk van het on-
derzoek. De gehele onderbouwing en achterliggende 
gedachten moeten wellicht aangepast worden als blijkt 
dat het project fi nancieel niet haalbaar is. Omdat het 
bestaande panden betre  , moet het overzicht met een 
korreltje zout genomen worden. Het is pas duidelijk wat 
de uitvoering echt gaat kosten als de werkzaamheden al 
bezig zijn. Technische tekeningen, zeker de wat oudere, 
zijn niet al  jd even accuraat waardoor een aannemer nog 
wel eens voor verrassingen komt te staan. 
Om toch een indruk te krijgen van de investering welke 
met de voorgestelde ingrepen gemoeid gaan, is er een 
aannemer uit Venlo (Faassen Bouwservice VOF) gevraagd 
een off erte op te stellen van deelgebied 3. Deze off erte 
is in de bijlagen (hoofdstuk 19.6) aanwezig. Geraamd is 
dat de ingrepen in deelgebied 3 388.410,00 Euro gaan 
kosten. Dit resulteert in een prijs van 814 Euro/m2. Deze 
prijs per vierkante meter kan gebruikt worden voor het 
globaal bepalen van de investeringen die nodig zijn in 
de overige deelgebieden. Dit komt uiteindelijk neer op 
389.092,00 Euro voor deelgebied 1 & 2 (ongeveer 478 
m2.) en 58.160,00 Euro voor deelgebied 4 (ongeveer 440 
m2.).

 14.7.1 Indica  e terugverdien-
       termijn
Om een indica  e te kunnen geven van de  jd waarin deze 
investering terug verdient kan worden, is in samenspraak 
met Guus Wiegerinck van Zuidveste Horecamakelaars ge-

keken naar de mogelijke huurprijs van de ruimten. Wan-
neer er opnieuw winkels in geves  gd zouden worden, 
ligt deze huurprijs op de Parade tussen de 12 en 14 Euro/
m2 per maand voor de ruimten welke aan de voorgevel 
gelegen zijn. Voor de ruimten aan de achterzijde van de 
panden zal de huurprijs rond de 8 Euro/m2 per maand lig-
gen. Er mag echter niet zomaar vanuit gegaan worden dat 
er winkels in de panden komen, dat is immers waarom 
het hele onderzoek is uitgevoerd. Voor andere func  es 
geldt echter niet een vergelijkbare huurprijs. Voor win-
kels is het van belang om in het centrum van een stad te 
hun waar te verkopen. Voor andere func  es is deze lo-
ca  e veel minder van belang, waardoor ook de huurprijs 
niet van het niveau van een winkel mag zijn. In de voorste 
ruimten wordt daarom gerekend met een huurprijs welke 
25% lager ligt dan de huurprijs welke voor een winkel ge-
vraagd zou mogen worden. Dit resulteert in een huurprijs 
van 9 tot 10,5 Euro/m2 per maand (er wordt  9,75 Euro/
m2 per maand aangehouden). De huurprijs voor de ruim-
ten aan de achterzijde wordt ook gereduceerd, maar in 
minder mate omdat deze ruimten voor een winkel niet 
interessant zijn. Voor deze ruimten voor een huurprijs van 
7 Euro/m2 per maand aangehouden. Al deze prijzen zijn 
exclusief BTW, servicekosten en energiekosten.
Voor het bepalen van de terugverdientermijn wordt een 
situa  e aangehouden waar de func  es al  jd gescheiden 
zijn. Dit is de ‘minst guns  ge’ situa  e. Wanneer een huur-
der zowel een ruimte aan de voorgevel als aan de ach-
tergevel huurt, geldt de huurprijs voor de ruimte aan de 
voorgevel ook voor de ruimte aan de achtergevel. Hier-
door zal er dus meer huur gevraagd kunnen worden dan 
in de gescheiden situa  e.
Daarnaast wordt er van twee leegstandssitua  es uitge-
gaan; in de eerste situa  e staan de ruimten 10% van de 
 jd leeg en in de tweede situa  e heerst er 20% van de  jd 

leegstand. In de bijlage (hoofdstuk 19.7) zijn de geschat-
te inkomsten per jaar per func  e weer gegeven. In fi guur 
14.37 zijn de investeringen afgezet tegen de huurinkom-
sten over een periode van 15 jaar. In beide situa  es is het 
niet mogelijk de investering in 10 jaar terug te verdienen, 
wat de gang van zaken is bij investeringen in winkelpan-
den aldus Guus Wiegerinck. De heer Wiegerinck vermeldt 
er echter bij dat dit voor de fi nanciële crisis gold. Nu is het 
goed mogelijk dat eigenaren ook genoegen nemen met 
een terugverdientermijn van 14 jaar. Daarnaast is het mo-
gelijk dat gedurende de 15 jaar func  es samen verhuurd 
worden, waardoor de huurinkomsten hoger uitvallen. 
Deze winst kan weg gestreept worden wanneer de perio-
de van leegstand langer is dan 20%.
De investering voor het nieuwe concept mag echter niet 
vergeleken worden met de investering in een winkel-
ruimte. Om korte huurcontracten mogelijk te maken is 
besloten om een afgewerkte ruimte af te leveren, inclu-
sief verwarming, wanden, verlaagt plafond en wandcon-
tactdozen. Dit zijn investeringen welke een huurder op 
dit moment zelf moet bekos  gen wanneer hij of zij een 
winkelruimte gaat huren. Deze extra investering is zeker 





50.000 Euro per deelgebied en wordt ge-
maakt om de kansen op verhuur te vergro-
ten. Als deze investering niet plaats vindt, 
is de terugverdientermijn vanzelfsprekend 
een stuk korter.  
De extra investeringen dienen nog een 
ander doel; het verlengen van de levens-
duur van een ruimte. Wanneer een ruimte 
op een dusdanige manier wordt ingericht 
dat investeringen in de toekomst uit kun-
nen blijven of lager zijn dan normaal, zal 
na verloop van  jd meer winst gemaakt 
worden ten opzichte van een ruimte welke 
op een conven  onele manier is ingevuld. 
Het in enige mate fl exibele en aanpasba-
re inbouwsysteem moet hiervoor zorgen; 
een grote range aan huurder kan gebruik 
maken van de ruimten waardoor de ruim-
te niet leeg komt te staan wanneer een be-
paalde markt niet meer in trek is (zoals nu 
het geval is met de winkelmarkt) en aan-
passingen aan bouwdelen kunnen rela  ef 
gemakkelijk plaats vinden doordat deze 
delen zoveel van elkaar zijn los gekoppeld.

 14.7.2 Inkomsten op  malise
   ren
Uiteindelijk kan er meer geld verdient 
worden door de kostenposten te verlagen 
en de inkomsten te verhogen. Een groot 
eff ect hee   de entreegang van een deel-
gebied. Deze gang verklaart min of meer 
het verschil tussen deelgebied 1 & 2 en 
deelgebied 3 om beide deelgebieden in 
totaal een vergelijkbare oppervlakte heb-
ben. Waar de gang in deelgebied 1 & 2 
een oppervlakte hee   van 88 m2., is deze 
gang in deelgebied 3 maar 57 m2. groot. 
Het verschil van 31 m2. kan niet verhuurd 
worden, waardoor de eigenaar poten  ële 
inkomsten mis loopt. In bestaande panden 
is men echter a  ankelijk van bestaande 
wanden, waardoor het geen uitgemaak-
te zaak is dat een entreegang kleiner ge-
maakt kan worden.
Het op  maliseren van de inkomsten kan gebeuren door 
de func  es aan de voorgevel te vergroten ten opzicht 
van de func  es aan de achtergevel. De prijs per vierkante 
meter is aan de voorgevel hoger dan aan de achtergevel, 
waardoor aan hetzelfde aantal vierkante meters meer 
geld verdient kan worden. Om een dergelijke keuze goed 
te onderbouwen dient een marktonderzoek uitgevoerd 
te worden om te begrijpen wat voor ruimten er gewenst 
zijn en hoe groot dezen ruimten kunnen zijn. Een dergelijk 
marktonderzoek is in dit onderzoek niet mee genomen.

Fig. 14.37 - De investeringen in de verschillende deelgebieden afgezet tegen 
                     de verwachte huurinkomsten in het geval van een leegstandsper-
                     centage van 10% en 20%



De uitdaging voor de technische uitvoering is vooral het inpassen van de verschillende installa  es, het faciliteren van 
meerdere zelfstandige func  es in een gedeelde installa  etechnische omgeving (installa  es worden voor meerdere 
func  es aangelegd) en het afwegen (veelal op fi nancieel gebied) van het wel of niet toepassen van verschillende sys-
temen. Zo is het grijswater systeem niet rendabel, maar kan de vloerverwarming, de warmtepomp en het natuurlijke 
ven  la  esysteem rela  ef snel (binnen 15 jaar) terug verdient worden. In deze bepaling is de verwachte waardes  jging 
van het pand door het gebruik van duurzame klimaatsystemen niet mee genomen. Hier staan echter wel extra ini  ële 
investeringen tegenover welke een belemmering kunnen vormen voor het toepassen van één of meerdere systemen. 
Wanneer een eigenaar de mogelijkheden hee   om dergelijk investeringen te kunnen doen, zal hij of zij er naar verloop 
van  jd profi jt van hebben. 
Naast  het inpassen van installa  es moet het inbouwsysteem een antwoord hebben op de veelal gedeelde aanvoer 
van voorzieningen via de algemene meterkast naar een individueel gebruik. In het geval van de elektra voorzieningen, 
verwarming/koeling en ven  la  e is dit goed tot z’n recht gekomen. Het verbruik wordt individueel gemeten (waardoor 
een huurder niet voor het verbruik van een ander hoe   te betalen). Daarnaast zijn eventuele aanpassingen van con-
tactpunten voor elektra en de plaats van het inblazen en afzuigen van ven  la  elucht binnen een func  e door de ver-
hoogde vloer volledig fl exibel. Ook kan een huurder zelf bepalen hoe een ruimte ingedeeld wordt door het aanbrengen 
van scheidingswand op de verhoogde vloer zonder hierbij schade te veroorzaken. Samen met de rela  ef gemakkelijke 
esthe  sche aanpasbaarheid  (verven of behangen van wanden en het kunnen veranderen van de vloerbedekking) van 
een func  e, zorgt dit ervoor dat een ruimte voor meerdere func  es geschikt is zonder dat grote ingrepen (en bijbe-
horende kosten) nodig zijn om een nieuwe huurder te kunnen huisvesten. Hierdoor zijn korte huurcontracten goed 
mogelijk en wordt de kans op verhuur dus vergroot.  
Beperkingen zijn er op het gebied van het plaatsen van scheidingswanden. Het systeem wat zorgt voor het beves  -
gen van de wanden op hoekpunten van de verhoogde vloer, laat eigenlijk alleen plaatsing van wanden in lijn met het 
tegelgrid van de vloer toe. Wanneer wanden onder een hoek met het grid komen te staan, is de verwach  ng dat de 
beves  gingspunten te ver van elkaar verwijdert zijn om de stabiliteit van de wand te kunnen garanderen. Doordat het 
tegelgrid zoveel mogelijk in lijn met de bestaande en nieuwe wanden is geplaatst, zullen problemen niet snel ontstaan 
omdat rechte hoeken vanwege de bruikbaarheid het meest worden toegepast. 
De fi nanciële haalbaarheid van het project mag redelijk tot goed genoemd worden. Wanneer uit gegaan wordt van 
een situa  e waarin de func  es al  jd gescheiden verhuurd zullen worden (‘minst guns  ge’ situa  e) en een leegstand-
spercentage van 10%, ligt de terugverdientermijn tussen de 10 en 11,5 jaar. Wanneer het leegstandspercentage 20% 
is, wordt deze terugverdientermijn verlengt tot 11,5 - 13 jaar. Wanneer naar de winkelmarkt gekeken wordt, is een 
terugverdientermijn van langer dan 10 jaar niet acceptabel. In deze  jd van fi nanciële crisis zullen de eigenaren hier 
echter sneller mee akkoord gaan. Daarnaast mag de investering in het concept niet le  erlijk vergeleken worden met 
de investering in een winkelruimte. Een winkelruimte wordt over het algemeen kaal opgeleverd (zonder vloer, wanden, 
plafonds, contactpunten, verwarming en dergelijken) waardoor de investering automa  sch een stuk lager ligt. Om de 
kans op verhuur te vergroten is in het concept bewust gekozen voor het creëren van een afgewerkte ruimte. Daarnaast 
moet het concept (lees het inbouwsysteem) ervoor zorgen dat in de toekomst de investeringen voor aanpassingen en 
het eventueel vervangen van bouwdelen gereduceerd worden. Extra winst kan geboekt worden op het verkleinen van 
de entreegang en het vergroten van de func  es aan de voorgevel ten opzichte van de func  es aan de achtergevel. Of 
dergelijke grote ruimten aan de voorgevel vanuit de markt gewild zijn, kan niet met zekerheid gezegd worden.
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Hoofdstuk 15  Conclusie deel IV





Hoofdstuk 16  Conclusie aanpak winkelleegstand
Het stedelijk herverkavelen en het samenvoegen van zogenaamde probleempanden (erg smalle en rela  ef diepe pan-
den), zorgt ervoor dat voormalige winkelruimten op een projectma  ge manier ingevuld kunnen worden met een an-
dere func  e dan een winkelfunc  e. Het stedelijk herverkavelen kan hier op twee manieren een bijdrage aan leveren. 
Enerzijds door meerdere aangrenzende panden toe te bedelen aan één eigenaar welke posi  ef staat tegenover het 
ontwikkelen van de panden en anderzijds het voorblijven van nega  eve toekoms  ge ontwikkelingen door het naast 
elkaar brengen van leegstaande probleempanden. Natuurlijk is het niet bij voorbaat zeker dat stedelijk herverkavelen 
nodig is. Wanneer een groep eigenaren samen gaat werken en hetzelfde doel na stree  , kan deze stap wellicht over-
geslagen worden. Het feit dat er op dit moment nog geen aaneengesloten rij probleempanden is welke allemaal leeg 
staan zorgt ervoor dat het instrument in de huidige situa  e wel nodig is.
Nadat het stedelijk herverkavelen hee   plaats gevonden, zijn door het samenvoegen van meerdere panden grotere 
ruimten ontstaan. Deze grotere ruimten hebben meer kans om verhuurd te worden dan de oorspronkelijke ruimten 
doordat er meer daglich  oetreding is gecreëerd en de mogelijkheden met betrekking tot de indeling toe genomen zijn. 
Met alleen samenvoegen wordt het probleem echter niet genoeg aangepakt. Wanneer er veel ingrepen nodig zijn om 
een nieuwe huurder te huisvesten op het moment dat de bestaande huurder vertrokken is, zal de kans op verhuur 
niet toenemen. Een huurder is bereid te investeren wanneer deze zeker weet dat hij de komende 5 of 10 jaar gebruik 
zal maken van de ruimten. In de huidige  jd van fi nanciële problemen is dat echter allerminst zeker. Tevens wordt de 
kans op verhuur vergroot wanneer men de mogelijkheid hee   om een ruimte voor een zeer korte  jd (aan half jaar 
of nog minder) te huren. Dat kan alleen als het aanpassen van een ruimte aan de wensen van een nieuwe huurder 
snel en goedkoop gerealiseerd kunnen worden. Het inbouwsysteem speelt hierop in door enige mate van fl exibiliteit 
en aanpasbaarheid te faciliteren waardoor een ruimte rela  ef gemakkelijk aan te passen is naar de wensen van een 
nieuwe huurder. Dit is niet de mate van fl exibiliteit en aanpasbaarheid zoals deze in het begin van het onderzoek werd 
voorgesteld. Een hoge mate van  fl exibiliteit en aanpasbaarheid betekent in dit geval niet automa  sch dat aanpassin-
gen gemakkelijker en daardoor goedkoop plaats kunnen vinden.
De conclusie tot nu toe is dat het plan uitvoerbaar is, maar is het ook een reëel plan? De gescha  e kosten voor de 
gestelde ingrepen liggen deze rond de 1.130.000 Euro. Hier tegenover staat een geschat inkomen aan jaarlijkse huur 
van  93.500 - 104.000. Dit betekent dat het geheel in 11 tot 12 jaar terug verdient kan worden (in het ene deelgebied 
is deze termijn wat langer en in het andere deelgebied wat korter). In deze  jd van economische problemen is een 
dergelijke terugverdientermijn redelijk, zeker omdat de panden kant en klaar worden opgeleverd in tegenstelling tot 
een winkelruimte welke kaal gehuurd wordt. Het inbouwsysteem wat hier verantwoordelijk voor is, zorgt ervoor dat 
investeringen in de toekomst lager zijn, waardoor er na een bepaalde periode meer winst gemaakt gaat worden. De 
duurzame klimaatsystemen dragen hieraan bij.
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In dit hoofdstuk zullen een aantal onderdelen en uitkomsten van het onderzoek ter discussie worden gesteld. Het 
gaat hier om de kans op verhuur, de grootschaligheid van de ingrepen en het stedelijk herverkavelen.

17.1 Kans op verhuur
Eén van de doelen van het onderzoek is het vergroten van de kans op verhuur van een aantal voormalige winkel-
ruimten. Uit de conclusie is gebleken dat er gesteld mag worden dat de kansen op verhuur zijn toegenomen voor 
de betreff ende panden. Het onderzoek hee   echter alleen bouwkundige aspecten behandeld en de individuele 
aanpasbaarheid van een ruimte komt ter sprake. Het is de vraag of dit de enige aspecten zijn welke de kans op 
verhuur beïnvloeden. Het is goed mogelijk dat aspecten zoals de ligging van de panden, de uitstraling van de pan-
den, de  indeling van de ruimten (de entreegang spreekt bijvoorbeeld nog niet aan, terwijl bezoekers en klanten 
wel door deze gang naar een func  e moeten) ook van invloed zijn. Het visueel aantrekkelijk maken en de beleving 
van de ruimten zijn niet ter sprake gekomen in het onderzoek. Om met meer zekerheid uitspraken te kunnen doen 
over het vergroten van de kans op verhuur is het wellicht goed om andere aspecten dan alleen de bouwkundige 
elementen en welke rela  e deze hebben tot de verhuurbaarheid van ruimten te onderzoeken.

17.2 Grootschaligheid ingrepen
De grootschaligheid van de ingrepen kan eigenaren van panden afschrikken, niet alleen vanwege de kosten maar 
ook omdat er nog geen prak  jkvoorbeeld is van een goed afl oop. Wanneer er nog geen prak  jkvoorbeeld voor-
handen is, betekent dit niet automa  sch dat het niet mogelijk is, maar het kan er wel voor zorgen dat het traject 
moeilijker verloopt. Het probleem van leegstand en de toekoms  ge ontwikkelingen zorgt er echter wel voor dat er 
ingegrepen moet worden. Wanneer met meer zekerheid gezegd kan worden dat de kans op verhuur daadwerkelijk 
groter wordt, zal de bereidheid voor grootschalige ingrepen ook toenemen. Feit blij   wel dat de smalle en rela  ef 
diepe panden niet met een andere func  e dan een winkel ingevuld kunnen worden mits er ingrepen plaats vinden 
en dat het zeker is dat de kansen op verhuur toenemen door de ingrepen. Hoe grootschaliger deze ingrepen zijn, 
hoe goedkoper ze per pand worden. Daarnast geldt dat een periode van leegstand niet meer goedgemaakt  wordt 
door in de toekomst een hogere huur te vragen, als dat al mogelijk is. Wachten betekent dus feitelijk verlies maken.

17.3 Stedelijk herverkavelen
In het onderzoek wordt aangegeven dat nega  eve toekoms  ge ontwikkelingen voorgebleven kunnen worden door 
het toepassen van stedelijke herverkaveling. Het stedelijk herverkavelen is echter een project wat op zichzelf  jd-
rovend kan zijn. De vraag ontstaat dan of er nog wel gesteld mag worden dat de toekoms  ge ontwikkelingen 
voorgebleven kunnen worden of hebben die ontwikkelingen al plaats gevonden op het moment dat het stedelijk 
herverkavelen voltooid is? De leegstand is de laatste jaren in een snel tempo toe genomen en wanneer deze trend 
door zet is het stedelijk herverkavelen wellicht een instrument wat te veel  jd kost om de problemen aan te pak-
ken. Nie  emin is er op dit moment nog geen situa  e waarin meerdere aaneengeschakelde probleempanden leeg 
staan, waardoor het stedelijk herverkavelen wel nodig is. Er kan namelijk niet met zekerheid gezegd worden dat 
binnen nu en afzienbare  jd een dergelijke situa  e zich wel voor gaat doen. Om deze discussie overbodig te maken, 
kan onderzocht worden of de gestelde ingrepen plaats kunnen vinden zonder dat daarvoor stedelijke herverkave-
ling noodzakelijk is en dat bijvoorbeeld de eigenaren gezamenlijk ac  e gaan ondernemen. Er zullen, zoals het er 
nu uitziet wel eigendommen uitgeruild moeten worden maar het zou eventueel kleinschaliger en doelgerichter 
kunnen dan dat nu het geval is.

17.4 Investeringen
Het concept vraag een forse investering welke binnen 14 jaar in alle deelgebieden is terugverdiend. Een dergelijke 
periode komt niet overeen met de teugverdien  jd voor investeringen in winkels (10 jaar), echter kan deze termijn 
in de huidige  jd van fi nanciële crisis wat opgerekt worden. Het is echter de vraag of een dergelijke investering no-
dig is. Winkels worden casco opgeleverd, waardoor een huurder nog veel kosten moet maken en daarom eigenlijk 
niet bereid is een ruimte voor korte  jd te huren. Om de kans op verhuur te vergroten is in het onderzoek gesteld 
dat er een ruimte geleverd wordt die grotendeels afgewerkt is. Deze afwerking brengt echter wel behoorlijke 
kosten met zich mee (zeker 50.000 Euro). Het is echter niet zeker dat de kans op verhuur door deze investering 
ook daadwerkelijk gaat s  jgen. Er is alleen een verwach  ng uitgesproken. Daarom is het aan te raden om in een 
vervolgonderzoek een marktonderzoek mee te nemen waarin duidelijk moet worden of een afgewerkte ruimte 
daadwerkelijk zorgt voor meer huurders die voor een korte periode een ruimte willen huren. Wanneer dit niet het 
geval is, zijn de extra investeringen overbodig en moeten dan ook niet gemaakt worden.

Hoofdstuk 17  Discussie en vervolgonderzoek
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19  Bijlagen
19.1 Lijst leegstaande panden
Hieronder is een lijst weergegeven van de leegstaande panden in Venlo per november 2012. In de lijst staan een aantal 
kolommen welke de volgende betekenis hebben. Niet van alle panden is genoeg informa  e beschikbaar:
A: Oppervlakte winkelruimte (m2)    D: Lengte-diepte verhouding 
B: Breedte front (m.)     E: Loca  e (A- of B-loca  e)
C: Diepte winkel (m.)     F: Huidige func  e
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19.2 Lijst van eigenaren op de Parade
Hieronder is een lijst weer gegeven van de eigenaren op de Parade in Venlo per januari 2013. Er worden vanzelfspre-
kend geen namen genoemd, maar elke unieke eigenaar hee   een nummer gekregen. NDe oppervlakte van de begane 
grond is niet overal weergegeven. De panden waarbij geen oppervlakte vermeld is, zijn niet mee genomen in het 
herverkavelingsproces. De even huisnummers staan op deze pagina, de oneven huisnummers op de volgende pagina
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19.3 Lijst van aan huis gebonden beroepen
Hieronder is een lijst weergegeven van mogelijke aan huis gebonden beroepen zoals deze voor het bestemmingsplan 
is opgesteld.[Arcadis 2012] Deze aan huis gebonden beroepen zijn één van de mogelijke invullingen van de panden 
op de Parade naast de func  es welke in hoofdstuk 8 ter sprake zijn gekomen.
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staan waar geen of zeer weinig daglicht binnen treedt. Dit 
is zeer onprak  sch en hee   verregaande gevolgen voor 
de lee  aarheid van een ruimte zoals in hoofdstuk 4.2 
duidelijk is geworden. De bepaling van de diepte hangt 
hierdoor af van het percentage aan daglichtoppervlak 
ten opzichte van het vloeroppervlak, uitgaande van een 
vloer-plafondhoogte van 2.4 meter. In een aantal gevallen 
is het niet mogelijk om een hogere vloer-plafondhoogte 
te realiseren, waardoor uitgegaan wordt van een vaste 
waarde voor alle panden. 
De bepaling van de diepte van het pand wordt op de vol-
gende manier bepaald:

In één gevel daglich  oetreding:
1) Y x (2,4 x B) = Ae x NVO

In twee gevels daglich  oetreding:  
2) 2 x (Ytotaal x (2,4 x B)) = Ae x NVO

In de bovenstaande formules is Y de factor transparant 
oppervlak in een gevel, B de breedte van het pand en 
Ae het equivalente daglichtoppervlak en NVO het Net-
to VloerOppervlak. Het betre   hier een bepaling aan 
de hand van vuistregels voor de daglich  oetreding met 
betrekking tot het minimaal vereiste oppervlak. Facto-
ren als belemmeringen aan de buitenzijde (bijvoorbeeld 
gebouwen of construc  e elementen) van een gevel be-
invloeden de hoeveelheid daglicht in een ruimte (fi guur 
19.1). Wanneer de belemmeringshoek α kleiner is dan 
25 graden, mag het glasoppervlak volledig meegenomen 
worden in de daglichtberekening. Uiteindelijk wordt een 
precieze daglichtberekening gemaakt aan de hand van de 
volgende formule:

Ae = Ad x Cb x Cu

19.4 Mate van fl exibiliteit
Om een goede indruk te krijgen welke mate van fl exibi-
liteit nodig is voor het invullen van de voormalige win-
kelruimten, zijn voor enkele aspecten een aantal criteria 
opgesteld. Aan de hand van de beoordeling van deze as-
pecten kan een beargumenteerde conclusie getrokken 
worden of het concept wel of niet voldoet aan het plan 
wat in deel I en II van het onderzoek naar voren is geko-
men. 
Voor fl exibel en aanpasbaar bouwen zijn veel meer as-
pecten belangrijk dan de aspecten welke hier behandeld 
worden. Dit komt doordat het bestaande panden betre   
welke problemen opleveren. Er zal dus rekening moeten 
worden gehouden met een aantal elementen welke niet, 
of alleen tegen hoge kosten aan te passen zijn. Bij nieuw-
bouw kunnen alle elementen van een ontwerp op elkaar 
afgestemd worden. Hieronder de aspecten welke behan-
deld worden, alvorens de criteria van deze aspecten aan 
bod zullen komen.

De verschillende beoordelingsaspecten zullen worden ge-
rangschikt aan de hand van bouwdelen:

Construc  e
- Gebouwdiepte
- Draagstructuur
- Hoofdstramien

Ontslui  ng
- Entrees
- Breedte doorgang deuren

Gebouwschil
- Daglicht

Installa  es
- Bereikbaarheid leidingen
- Individuele regelbaarheid
- Hinder warmte/koude systeem

Inbouwsysteem
- Keuze systeem voor wanden, vloeren en plafonds
- Verplaatsbaarheid wanden (scheidingen in plenum)
- Hinder toile  en en sanitaire voorzieningen

Naast deze bouwdelen is er ook nog een algemene beoor-
deling welke voornamelijk betrekking hee   op de vraag 
of aanpassingen en veranderingen ingrijpend zullen zijn.

 19.4.1 Construc  e
Gebouwdiepte
Doordat de voormalige winkelpanden in de meeste geval-
len panden zijn welke in een rij liggen en daardoor maar 
in hoogstens twee gevels (meestal de smalle kopgevels) 
daglichtopeningen kunnen hebben, is de diepte van het 
gebouw erg van belang voor fl exibele invulling. Des te die-
per het gebouw, des te groter de kans dat er ruimten ont-

Fig. 19.1 - Belermmingershoek α bepaalt mede de daglich  oetreding in een 
                   ruimte





Hierbij is Ae de equivalente daglichtoppervlakte, Ad de 
oppervlakte van de transparante gevelelementen, Cb de 
belemmeringsfactor en Cu de uitwendige reduc  efactor 
(niet van toepassing voor gevels). Omdat het van belang 
is in de ontwerpfase een globaal beeld te krijgen, worden 
formule 1 en 2 voor de waardering van de diepte van de 
panden gebruikt. Hierbij worden de uitkomsten nega  ef 
geïnterpreteerd wanneer veel daglichtopeningen een be-
lemmeringshoek van meer dan 25 graden hebben.

Wanneer aan de voor- en achterzijde van een pand dag-
lich  oetreding mogelijk is, dan wordt de factor Y op een 
andere manier bepaald dan wanneer in één gevel daglicht 
een ruimte kan binnentreden; Ytotaal is het gemiddelde van 
de factor Y voor de voorgevel en de factor Y voor de ach-
tergevel. Als voorbeeld een pand waar de voorgevel voor 
63% bestaat uit transparant oppervlak en de achtergevel 
voor 43%. Het gemiddelde percentage transparant op-
pervlak voor beide gevels is dan 53%. Dit betekent dat de 
waarde voor Ytotaal  0,53 is.

Vanuit het bouwbesluit wordt een minimale waarde voor 
het equivalente daglichtoppervlak in een ruimte gegeven. 
Hierbij is een minimaal percentage van 10% voor wonin-
gen gegeven, voor kantoorfunc  es ligt dit percentage op 
2,5% en voor bijeenkoms  unc  es op 5%. Omdat daglicht 
erg belangrijk is voor een gezonde en pre   ge omge-
ving, worden de hierboven genoemde waarden niet als 
uitgangspunt gehanteerd voor de nieuwe ruimten in de 
voormalige winkelpanden. 10% is het absolute minimum, 

maar het is wenselijker om een percentage van 20% of 
hoger als richtpunt aan te houden. 
Omdat er geen standaardisa  e van de diepte van een 
ruimte kan plaatsvinden doordat de gevel van elk pand 
verschillend is, wordt een gemiddelde waarde van de 
diepte van een pand voor het projectgebied bepaald. De 
exacte grenswaarde voor een willekeurig pand is te allen 
 jde zelf te bepalen aan de hand van de 1e en 2e formule. 

De uiteindelijke waarden waarop de panden beoordeeld 
worden, komen tot stand door de gemiddelde waarde 
voor het percentage transparant oppervlak in de gevels 
te bepalen. 
Y hee   in de originele panden een gemiddelde waarde 
van 0,54 wanneer de daglich  oetreding alleen middels 
de voorgevel kan toetreden. Wanneer ook in de achter-
gevel daglich  oetreding plaats kan vinden, is de Y factor 
voor de nieuwe achtergevel gelijk aan 0,92. Ytotaal is in dit 
geval 0,73. Dit betekent dat gemiddeld 73% van het geve-
loppervlak van de voormalige winkelpanden in het pro-
jectgebied bestaat uit transparant oppervlak. 
Aan de hand van de hierboven bepaalde waarden, kun-
nen de grenswaarden voor het beoordelen van de diep-
te van de panden worden bepaald. Dit gebeurt aan de 
hand van twee situa  es; een situa  e waarbij één gevel 
met daglich  oetreding mogelijk is en de andere situa  e 
waarbij twee gevels met daglich  oetreding mogelijk zijn. 
De grenswaarde voor de daglich  oetreding ligt bij een 
transparant geveloppervlak van 0,5 m2. Dit oppervlak aan 
transparante gevelelementen is minimaal nodig in een 
gevel. Er ontstaan signifi cante verschillen in de diepte van 
panden wanneer beide situa  e met elkaar vergeleken 
worden (zie grafi ek op fi guur 19.2). Daarom worden bei-
de situa  es apart behandeld. 

In één gevel daglich  oetreding
Een ruimte wordt van voldoende daglicht voorzien wan-
neer voor Ae een waarde van 0,2 of hoger wordt ingevuld 
in formule 1. Dit leidt ertoe dat de ruimte 6,5 meter of 
korter moet zijn in combina  e met een waarde voor Y van 
0,54.
De minimale eis voor een ruimte ontstaat wanneer een 
waarde voor Ae van 0,1 wordt ingevuld in formule 1. Dit 
betekent dat een ruimte 13 meter lang is om deze waarde 
van Ae te behalen. Alle waarden tussen 6,5 en 14 meter 
zijn aanvaardbaar, maar niet posi  ef. Dit leidt tot de vol-
gende verdeling:

+  gebouwdiepte < 6,5 meter
0  gebouwdiepte 6,5 ≤ 13 meter
-  gebouwdiepte > 13 meter

In twee gevels daglich  oetreding
Een ruimte wordt van voldoende daglicht voorzien wan-
neer voor Ae een waarde van 0,2 of hoger wordt ingevuld 
in formule 2. Dit leidt ertoe dat de ruimte 17,5 meter of 

Fig. 19.2 - Diepte pand is a  ankelijk van het percentage transparant opper-
                   vlak in de gevel en het gewenste equivalente daglichtoppervlak
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korter moet zijn in combina  e met een waarde voor Y van 
0,73.
De minimale eis voor een ruimte ontstaat wanneer een 
waarde voor Ae van 0,1 wordt ingevuld in formule 2. Dit 
betekent dat een ruimte 35 meter diep is om deze waarde 
van Ae te behalen. Alle waarden tussen 17,5 en 35 meter 
zijn aanvaardbaar, maar niet posi  ef. Dit leid tot de vol-
gende verdeling:

+  gebouwdiepte < 17,5 meter
0  gebouwdiepte 17,5 ≤ 35 meter
-  gebouwdiepte > 35 meter

Draagstructuur
Wanneer een ruimte ingedeeld dient te worden, is de 
beste situa  e een situa  e zonder construc  e elementen. 
Dit is in het geval van grote ruimten niet mogelijk en al 
helemaal niet wanneer de ruimten bestaan uit een aantal 
samengevoegde panden. De bovenliggende verdiepingen 
zullen op de één of andere manier ondersteund moeten 
worden, waarbij de meest ideale situa  e een kolommen-
structuur is. Een dergelijke structuur laat de meeste ruim-
te open voor een gevarieerde, fl exibele en aanpasbare in-
vulling van een ruimte. Een kan  ekening hierbij is dat de 
structuur wel voldoende ruimte moet bieden tussen de 
kolommen. Een gebruiker gaat geen wand plaatsen waar-
bij in de buurt van de wand een kolom staat. Deze ruim-
te is onbruikbaar, zeker wanneer het hoofdstramien erg 
klein is, waardoor er waarschijnlijk voor gekozen wordt 
om de wand op hetzelfde stramien als de kolommen te 
plaatsen (fi guur 19.3). Een stramien van minimaal 7,2 
meter wordt als vereist gezien om meerdere fl exibele en 
aanpasbare func  es in een ruimte mogelijk te maken.
Er zijn al  jd situa  es mogelijk waarbij er naast kolommen 

ook wanden of andere gesloten construc  e elementen 
nodig zijn. In de voormalige winkelpanden op de Parade 
dragen een aantal wanden een dusdanige belas  ng dat 
verregaande ingrepen nodig zijn om de wanden te ver-
vangen door kolommen. Er is daarom besloten een aan-
tal wanden te laten staan (meer informa  e in hoofdstuk 
7.4). Gebruik van wanden betekent echter niet dat de 
fl exibiliteit van een ruimte verloren gaat. In de wanden 
kunnen van tevoren zones aangewezen worden waar een 
doorbraak eventueel mogelijk is. Hier kan bij het ontwer-
pen van de construc  e rekening mee gehouden worden.  
De fl exibiliteit van een ruimte bij gebruik van een aantal 
wanden naast een kolommenstructuur gaat niet geheel 
verloren, maar is wel minder dan wanneer uitsluitend ko-
lommen toegepast worden.
Wanneer uitsluitend wanden toegepast worden (de be-
ginsitua  e van dit onderzoek is daar een goed voorbeeld 
van), komt een fl exibele en aanpasbare invulling van een 
ruimte niet tot z’n recht. Een gebruiker hee   maar een 
beperkte en duidelijk afgebakende ruimte welke hij of zij 
in kan vullen. Uitbreiding naar naastgelegen ruimten is 
niet mogelijk, mits delen van een wand gesloopt worden. 
De beoordeling van de construc  e op het gebied van de 
draagstructuur zal geschieden aan de hand van de vol-
gende uitgangspunten:

+ Uitsluitend kolommen 
0 Combina  e van kolommen en wanden 
- Uitsluitend wanden 

Hoofdstramien
De afstand tussen de construc  e elementen (kolommen 
en wanden) is erg van belang voor de fl exibiliteit van 
de ruimte. Veel gebouwen zijn in het verleden gesloopt 
omdat de afstand tussen deze elementen te klein was. 
Daarom is er een minimaal vereiste afstand tussen de Fig. 19.3 - Wanneer wanden op hetzelfde stramien als de kolommen ge-

                   plaatst worden, is er meer bruikbaar vloeroppervlak (a  eelding is 
                   een situa  e uit één van de panden op de projectloca  e)





construc  e elementen ingesteld. Om 
echter meerdere func  es in een fl exi-
bele ruimte onder te kunnen brengen, 
is deze eis vergroot naar een afstand 
van 7,2 meter. Appartementen en wo-
ningen welke op meerdere manier ge-
bruikt kunnen worden hebben over het 
algemeen een hoofdstramien van 5,4 
meter.[Wagemans, D. 2008 (voorbeeld-
verslag1)] Deze maat vormt de onder-
grens.
Wanneer het hoofdstramien groter is, 
kunnen situa  es als die op fi guur 19.3 
voorkomen worden. Bij een groter 
hoofstramien is het eventueel wel mo-
gelijk een wand tussen de kolommen 
te plaatsen omdat er simpelweg meer 
ruimte is.

+ Hoofdstramien > 7,2 meter
0 Hoofdstramien 5,4 ≤ 7,2 meter
- Hoofdstramien < 5,4 meter

 19.4.2 Ontslui  ng 
Entrees
Het ontsluiten van de func  es is belang-
rijk om personen een ruimte te laten 
betreden. Ook kan een ontslui  ng eni-
ge vorm van status geven of is het een 
weergave van wat een func  e inhoud. 
In veel gebouwen is een hoofdingang te 
vinden die leidt naar een ontslui  ng van 
verschillende func  es, waarbij de func-
 es niet direct een uitgang naar bui-

ten hebben maar zijn aangesloten op 
een netwerk van gangen (fi guur 19.4).  
Wanneer er op de gangen of andere 
plekken welke tussen de func  e en de 
hoofdingang gewerkt wordt of aanpas-
singen gedaan worden (rood kruis op 
onderste pa  egrond van fi guur 19.4), 
ondervindt de func  e (en 
meerdere func  es wel-
ke door de betreff ende 
gang of route ontsloten 
worden) daar in enige 
mate hinder van (rode 
gebieden op fi guur 19.4). 
In welke mate daadwer-
kelijk hinder ontstaat, 
hangt af van de omvang 
van de werkzaamheden. 
De kans op hinder wordt 
groter als de ontslui  ngs-

Fig. 19.4 - Mogelijke problemen wanneer meerdere func  es ontsloten worden door één entree (in dit 
                   geval het Maximá Medisch Centrum in Eindhoven); wanneer in een ontslui  ngsroute (groen) 
                   gewerkt wordt (rood kruis), ontstaan er problemen voor achterliggende func  es (rood) en 
                   eventueel ook voor func  es op verdiepingen welke ontsloten worden door ver  cale ontslui-
                    ngsroutes (li  en welke blauw omcirkeld zijn.

Fig. 19.5 - Voorbeeld van gedeelde 
                   werkplekken waar iedereen 
                   ‘hinder’ van elkaar hee  .





Winkelleegstand

route van de ene func  e door een andere func  e loopt 
(fi guur 19.5). Wanneer in de func  e welke het dichtst bij 
de uitgang ligt, aanpassingen of werkzaamheden plaats-
vinden, ondervinden alle achterliggende func  es daar 
hinder van. Gedeelde werkplekken, zoals deze steeds va-
ker voorkomen, zijn hier een voorbeeld van. Gebruikers 
van dergelijk plekken aanvaarden over het algemeen de 
‘hinder’ van andere gebruikers. Dergelijke werkplekken 
worden vaker gebruikt voor “kruisbestuiving” tussen bij-
voorbeeld verschillende crea  eve bedrijven.
De logische conclusie vanuit het oogpunt van fl exibiliteit 
is dat wanneer elke func  e een eigen entree hee  , er 
nooit problemen kunnen ontstaan. Dit is natuurlijk niet 
al  jd mogelijk, maar het zou wel de meest ideale oplos-
sing zijn op het gebied van fl exibiliteit en aanpasbaarheid. 
Naast de hinder kan een func  e geen eigen iden  teit aan 
een entree ontlenen wanneer deze gedeeld moet worden 
met meerdere func  es. Voor sommige func  es kan dit 
problemen opleveren. Een winkel is hier een voorbeeld 
van. Deze wil het liefst een ingang aan de straatzijde zodat 
de drempel voor het betreden van de winkel laag is.
De hierboven beschreven aspecten leiden tot de volgen-
de beoordelingscriteria voor de entrees van de func  es 
en ruimten:

+ Elke func  e een eigen entree
0 Alle func  es één gedeelde entree
- Eén entree voor meerdere func  es

Breedte doorgang
Bij een standaard binnendeur hee   de doorgang een 
breedte van maximaal 930 mm. De maximale breedte 
van de doorgang van een standaard buitendeur is 1230 
mm. Hoe groter de breedte, hoe gemakkelijker het wordt 
om met bijvoorbeeld apparatuur en grote pakke  en een 
ruimte te betreden. Dit is niet in alle gevallen nodig omdat 
niet elke func  e voorzien hoe   te worden van apparatuur 
of veel te maken hee   met grote pakke  en. Wanneer 
ontworpen wordt voor meerdere func  es, is het echter 
wel van belang hier rekening mee te houden. Daarnaast 
zijn er wellicht nog func  es welke een sta  ge entree wen-
sen, die niet gerealiseerd kan worden met één deur maar 
wel met twee deuren. Wanneer de doorgang dit toelaat 
hoeven er geen aanpassingen plaats te vinden anders dan 
het eventueel vervangen van de deuren.
Omdat niet al  jd duidelijk is wat func  es wensen en wel-
licht nodig hebben op het gebied van deuren, wordt een 
brede doorgang als fl exibel gezien. Het is vanzelfsprekend 
dat een kleinere doorgang minder fl exibel is waarbij de 
grootste standaardmaten, zoals die hierboven beschre-
ven zijn, als grenswaarden aangehouden worden.

+ Breedte doorgang > 1230 mm. 
0 Breedte doorgang 930 ≤ 1230 mm.
- Breedte doorgang < 930 mm. 

 19.4.3 Gebouwschil 
Daglicht
In de beschrijving van de gebouwdiepte zijn de gewenste 
percentages voor de equivalente daglichtoppervlakte 
al naar voren gekomen. Wanneer een ruimte op deze 
percentages wordt beoordeeld, worden de volgende 
waarden gehanteerd waarbij vermeld moet worden dat 
het werkelijke percentage enkele procenten lager ligt 
wanneer de belemmeringshoek α  te groot is (groter dan 
25°, zie fi guur 19.1):

+  Equivalent daglichtoppervlak < 20%
0  Equivalent daglichtoppervlak 10 ≤ 20%
-  Equivalent daglichtoppervlak > 10%

 19.4.4 Installa  es
Bereikbaarheid leidingen
In hoofdstuk 11 (zie fi guur 11.1) is duidelijk geworden 
dat leidingen en installa  es een veel kortere levensduur 
hebben dan bijvoorbeeld de construc  e en omhulling van 
een gebouw. Daarnaast kan de levensduur van installa-
 es en leidingen ook signifi cant verschillen met die van 

de inbouwelementen. Wanden kunnen bijvoorbeeld ver-
plaatst of verwijdert worden. Om het gebruik van ruimten 
te verlengen en ze dus fl exibel en aanpasbaar te maken, 
is het van belang de leidingen los te koppelen van andere 
bouwdelen. Daar waar leidingen voorheen ingestort wer-
den in vloeren of geplaatst werden in sleuven welke in 
wanden waren gefreesd of gekapt (fi guur 19.6), worden 
deze in het geval van fl exibele en aanpasbare ruimten 
dusdanig aangebracht dat ze te allen  jde bereikbaar zijn. 
Dit kan door ze in een speciaal ontwikkelde vloer te rea-
liseren (fi guur 19.7), waarbij de construc  e, leidingdoor-
voer en afwerking van de vloer gecombineerd maar wel 
gescheiden wordt uitgevoerd. Het gaat in dit onderzoek 
echter om bestaande panden, waardoor de plaatsing be-
perkt is tot onder een verhoogde vloer (computervloer, 
fi guur 19.8) of boven een verlaagd plafond. Wanneer er 
iets aan de vloer of plafond veranderd moet worden, kun-

 Fig. 19.6 - Plaatsen van leidingen in wanden. In dit geval wordt de zichtbare 
                    cv leiding in de muur geplaatst. Let op de grote gaten welke op de 
                    hoeken gemaakt moeten worden.





geen volledig fl exibel systeem.
Aan de hand van deze beschrijving van de bereikbaarheid 
van leidingen, zijn de volgende beoordelingscriteria op-
gesteld:

+ Volledig bereikbaar
0 Gedeeltelijke bereikbaar
- Niet bereikbaar

Individuele regelbaarheid
De individuele regelbaarheid is van invloed op de mate 
van comfort hetgeen een gebruiker ervaart. Neem bij-
voorbeeld de verwarming. Niet elke persoon vindt een-
zelfde temperatuur comfortabel om in te verblijven. 
Voor een op  male fl exibiliteit in een grote ruimte is het 
daarom nodig dat in elke, of in ieder geval een groot deel 
van de ruimten, de temperatuur individueel geregeld 
kan worden. Naast de temperatuur kan ook de ven  la  e 
(aircondi  oning) van toepassing zijn wanneer individue-
le regelbaarheid ter sprake komt. Dit is echter iets waar 
gebruikers minder gevoelig voor zijn en de behoe  e voor 
individuele regelbaarheid dus niet vergelijkbaar is met de 
mate van regelbaarheid van de temperatuur. Let wel dat 
bij een grote mate van regelbaarheid het aantal leidingen 
en installa  es ook signifi cant toeneemt. Per te regelen 
ruimte is er in principe maar één lus nodig voor bijvoor-
beeld de verwarming (in geval van verwarming door mid-
del van een CV systeem). Wanneer meer ruimten indivi-
dueel geregeld worden, is voor elke van deze ruimten een 
aparte lus nodig wat automa  sch resulteert in het gebruik 
van meer leidingen (fi guur 19.10 op de volgende pagina).
De beoordeling van de regelbaarheid ten aanzien van de 
fl exibiliteit geschiedt aan de hand van de volgende pun-
ten:

+ Regelbaarheid per ruimte
0 Regelbaarheid per func  e
- Geen regelbaarheid

Hinder warmte/koude systeem
Er zijn een aantal verschillende warmte- en koude syste-
men. Het is op dit moment niet van belang welk systeem 
de minste energie verbruikt of welk systeem het meest 
comfortabel is. Op het gebied van fl exibiliteit en aanpas-
baarheid zijn andere aspecten van belang; het gemakke-
lijk kunnen aanpassen van het systeem, het gemakkelijk 
kunnen leggen, verleggen of verwijderen van de leidin-
gen en de vraag of de afgi  esystemen voor beperkingen 
kunnen zorgen met betrekking tot het aanpassen van de 
ruimten.
Wanneer bijvoorbeeld radiatoren toegepast worden, kun-
nen deze eigenlijk alleen tegen wanden geplaatst worden 
welke zeker niet van plaats veranderen of verwijderd wor-
den. In alle andere gevallen kan het voorkomen dat bij 
veranderingen radiatoren midden in een ruimte komen te 
staan en ze dus verwijderd of verplaatst moeten worden 

 Fig. 19.7- Voorbeeld van een fl exibele en aanpasbare vloer; Infra+ vloer 
                   (Slimbouwen)

 Fig. 19.8 - Computervloer voor het bereikbaar houden van de leidingen

 Fig. 19.9 - Installa  evloer met leidingsleuven. Leidingen zijn al  jd bereik-  
                    baar, mits de vloer op een juiste manier is afgewerkt, maar kun-
                    nen maar beperkt verlegd worden

nen de leidingen blijven liggen en omgekeerd geldt het-
zelfde. Wanneer leidingen gelegd, aangepast, verlegd of  
verwijderd moeten worden, zijn deze gemakkelijk te be-
reiken zonder dat er in de vloer of plafond gekapt hoe   te 
worden. Welke vloerafwerking toegepast wordt is hierbij 
natuurlijk ook van belang. Men kan wel een computer-
vloer gebruiken, maar wanneer daar bovenop een na  e 
afwerkvloer komt, is het hele idee van fl exibiliteit verdwe-
nen.
Tussenoplossingen zijn ook mogelijk in de vorm van lei-
dinggoten of sleuven in een vloer. De leidingen op deze 
loca  es zijn gemakkelijk bereikbaar, maar ze zijn wel aan 
deze loca  es gebonden. Het is niet mogelijk een leiding 
te verleggen anders dan in de leidinggoot (vooral voor 
kabels) of leidingsleuf (fi guur 19.9). Hiermee kan  jdens 
de ontwerpfase rekening gehouden worden, maar het is 
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 Fig. 19.10 - Schema  sche weergave van een vloerverwarmingssysteem aan-
                      gesloten op een CV ketel. De collector zorgt voor een individuele 
                      regeling per ruimte. Elke ruimte dient apart aangesloten te zijn  
                      op de collector. Meer individueel geregelde ruimten resulteerd  
                      dus  automa  sch in meer leidingen

(fi guur 19.11). Daarnaast dient het verleggen van de lei-
dingen goed te gebeuren om lekkages te voorkomen. Het 
lekken van water kan voor erns  ge problemen zorgen. Bij 
lekkages in een luchtleiding zijn deze problemen minder 
aanwezig. Weliswaar lekt er energie weg, maar er zal bij-
voorbeeld geen schimmel ontstaan en isola  emateriaal 
verliest niet zijn isola  ewaarde wanneer er lucht tegen-
aan wordt geblazen. Luchtleidingen zijn echter wel vele 
malen groter dan waterleidingen. Er moet dus genoeg 
ruimte aanwezig zijn om dergelijke leidingen te plaatsen. 
Er zijn ook verwarmingssystemen verkrijgbaar welke geïn-
tegreerd zijn in de vloer, wand of plafond. Bij deze syste-
men hoe   de afgi  eapparatuur niet verplaatst te worden 
wanneer de afme  ngen van een ruimte veranderen en zijn 
er rela  ef weinig en kleine leidingen nodig. Het feit dat ze 
geïntegreerd zijn in andere bouwdelen levert wel proble-
men op bij veranderingen. Een vloerverwarming wordt 
bijvoorbeeld niet zomaar verlegd en wanneer een wand 
met daarin wandverwarming (fi guur 19.12) verplaatst of 
verwijderd wordt, dient eerst de verwarming ontkoppeld 
moeten worden. Elk systeem hee   z’n eigen posi  eve en 
nega  eve aspecten en levert elk op een andere manier 
hinder op, a  ankelijk van welke veranderingen er plaats-
vinden. Het is daarom moeilijk om specifi ek aan te geven 
wanneer een systeem hinder veroorzaak of wanneer het 

Fig. 19.11 - Radiatoren kunnen hinderlijk in de ruimte achterblijven bij ver-
                     plaatsing van wanden, waardoor ze verwijderd moeten worden 
   en leidingen verlegd moeten worden





in de weg zit. Bij weinig ruimte boven de plafonds levert 
luchtverwarming hinder op, wanneer ruimten veelvuldig 
van groo  e veranderen levert vloerverwarming hinder 
op en wanneer wanden veelvuldig verwijderd worden, 
maar wel al  jd op dezelfde plaats terugkomen, levert 
radiatoren verwarming veel hinder op. Om een situa  e 
toch te kunnen beoordelen op dergelijke gebeurtenissen 
en het van belang is het te benoemen (aanpassingen aan 
het verwarmings- en koelingssysteem is vaak ingrijpend 
en daardoor rela  ef duur), zijn de volgende criteria op-
gesteld:

+ Warmte/koude- systeem veroorzaakt geen hinder 
  en neemt weinig plaats in beslag
0 Warmte/koude- systeem veroorzaakt geen hinder 
  maar neemt veel plaats in beslag
- Warmte/koude- systeem veroorzaakt hinder

 19.4.5 Inbouw 
Wanden, vloer en plafond
Net zoals ingestorte leidingen zorgen na  e inbouwsyste-
men voor een lage fl exibiliteit. Wanneer het inbouwsys-
teem gecombineerd wordt met fl exibiliteit en aan-
pasbaarheid, zijn demonteren, droogbouw en prefab 
elementen sleutelwoorden. Een gemetselde wand kan 
alleen verplaatst of verwijderd worden door hem te slo-
pen. Dit kan weliswaar op een dusdanige manier dat de 
stenen hergebruikt kunnen worden net als de uitgeharde 
mortel (bijvoorbeeld als toeslagmateriaal bij nieuwe mor-
tel). Het kost echter zeer veel moeite en er zijn nieuwe 
materialen nodig om een nieuwe wand weer opnieuw 
te metselen. Dat is niet de defi ni  e van fl exibel en aan-
pasbaar bouwen. Wanden moeten in een handomdraai 
gedemonteerd en verplaatst kunnen worden, vloeren en 
plafonds moeten de mogelijkheid bieden om leidingen 
bereikbaar te houden en elementen moeten gemakke-

Fig. 19.12 -  Wandverwarming moet bij verplaatsing aan de basis van de 
                      wand ontkoppeld worden (omcirkeld), waarna de leidingen in de 
                      vloer verlegd worden. Daarna kan de wandverwarming opnieuw 
                      aangekoppeld worden

lijk vervangen kunnen worden (delen van een bouwdeel 
demonteren zonder dat het gehele deel verwijdert hoe   
te worden). Samengevat is het voor een fl exibele en aan-
pasbare ruimte dus van belang dat wanden, vloeren en 
plafonds bestaan uit droge en gemakkelijk te demonteren 
systemen. Na  e systemen zijn ook nog wel in enige mate 
fl exibele, maar dan moeten ze wel volledig demontabel 
zijn (bijvoorbeeld demontabele panelen met metselwerk, 
zie fi guur 19.13). Droge systemen zijn over het algemeen 
demontabel (fi guur 19.14). Wanneer een systeem zowel 
nat als niet demontabel is, voldoet het niet aan de eisen 
voor een fl exibele en aanpasbare ruimten. De beoorde-
lingscriteria zien er daarom als volgt uit:

+ Droog en demontabel
0 Droog of demontabel
- Nat en niet demontabel

Verplaatsbaarheid wanden
Er zijn tegenwoordig genoeg wandsystemen op de markt 
welke het snel demonteren en verplaatsen van een wand 
mogelijk maken, mits er geen leidingen en systemen in 
de wand zi  en. Deze leidingen moeten los gekoppeld 
worden voordat een wand verwijderd wordt en zorgen 
daarom voor ongemakken. Grotere problemen ontstaan 

Fig. 19.13 -  Prefab metselwerk paneel

Fig. 19.14 -  Schema  sche weergave van een volledig demontabele wand 
                      (in dit  geval Trendwall Clear) [Trendway, 2012]
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echter wanneer een verhoogde vloer en verlaagd plafond 
toegepast worden. De wanden zijn gemakkelijk te ver-
plaatsen tussen de vloer en het plafond, maar het ver-
plaatsen van de vereiste scheiding in het plenum is moei-
lijker. Deze scheidingen zijn nodig bij func  e scheidende 
wanden of bij wanden welke een brandcompar  ment be-
grenzen. Ze zorgen voor een thermische en akoes  sche 
barrière zodat er geen hinder door omloopgeluid kan ont-

staan (fi guur 19.15). 
Het verplaatsen van de scheidingen in het plenum is niet 
het probleem, de leidingendoorvoer wel. Wanneer leidin-
gen door een brandwerende en thermisch- en akoes  sch 
isolerende wand gelegd moet worden, vergt dit een ge-
degen en precieze afwerking (bijvoorbeeld een brand-
werende manche  e). Het plaatsen en verplaatsen van 
deze scheidingselementen is daardoor geen eenvoudige 
onderneming. 
Wanneer leidingen al  jd op eenzelfde plek de wand zou-
den doorkruisen zou het verplaatsen een stuk eenvoudi-
ger zijn. Echter kan het goed zijn dat op de ene loca  e 
alleen elektrakabels door het element gelegd moeten 
worden en op een andere plek komen daar ook water-
leidingen bij (fi guur 19.16). Een extra gat boren is geen 
probleem, maar wat als er in eerste instan  e veel leidin-
gen liggen en na verplaatsing geen leidingen meer? Het 
dichten van gaten vergroot het risico op thermische en 
akoes  sche lekkages en verlaagd de brandwerendheid. 
Het verplaatsen van func  escheidende wanden is daar-
om een las  ge en ingrijpende (en daardoor  jdrovende 
en kostbare) zaak, in tegenstelling tot ruimtescheidende 
wanden welke geen scheiding in het plenum behoeven.
Wanneer func  escheidende wanden op een variabele 
maar wel van tevoren bekende plaats neergezet worden 
of kunnen worden, is het mogelijk in eerste instan  e op al 
deze plekken scheidingselementen in het plenum aan te 
brengen (fi guur 19.17). Hierdoor worden de wanden wel-
iswaar gelimiteerd in de loca  e van plaatsing, maar is wel 
nog enige aanpasbaarheid mogelijk. Wanneer de wanden 
alleen op één vaste plaats neergezet kunnen worden, is 
de fl exibiliteit en aanpasbaarheid van de ruimte op dit ge-
bied zeer gelimiteerd. 
De beoordelingscriteria voor de verplaatsbaarheid luiden 
aan de hand van bovenstaande beschrijving als volgt:

+ Verplaatsbare of verwijderbare wanden op een 
  variabele en onbekende plaats
0 Verplaatsbare of verwijderbare wanden op een 
  variabele maar bekende vaste plaats 
- Verplaatsbare of verwijderbare wanden op een 
  vaste plaats

Hinder keukens en sanitaire voorzieningen
Wanneer de keuze wordt gemaakt dat elke func  e een 
eigen keuken en sanitaire voorzieningen krijgt, is dit van 
invloed op de fl exibiliteit en aanpasbaarheid van de totale 
ruimte. Wanneer een ruimte wordt opgedeeld, moeten 
er extra keukens en toile  en geplaatst worden en wan-
neer ruimten samengevoegd worden, is het mogelijk dat 
dergelijke voorzieningen op een hinderlijke plaatst staan 
en dus weer verwijderd moeten worden. Beide onderne-
mingen zijn kostbaar, maar kunnen wel het comfort van 
de gebruikers van een ruimte vergroten.
Wanneer het mogelijk is om keukens en toile  en dus-
danig te plaatsen dat ze bij veranderingen niet op een 

Fig. 19.15 -  Bij gebruik van verlaagde plafonds, maar ook bij verhoogde 
                      vloeren kan omloopgeluid ontstaan, mits er een extra barriere 
                      boven het plafond en onder de vloer wordt gebruikt

Fig. 19.16 -  Wanneer leidingen door een barriere in het plenum gelegd wor-           
                      den, vergt dit een gedegen en goed uitgevoerde dich  ng rond-
                      om de leidingen 

Fig. 19.17 -  In het Mar  ni ziekenhuis in Groningen zijn op een aantal plaat-
                      sen van tevoren scheidingen in het plenum aangebracht. Hier 
                     kunnen in de toekomst wanden geplaatst worden





hinderlijke plaats staan en dus aanwezig kunnen blijven 
zonder gebruikt te worden, kan dit de fl exibiliteit en 
aanpasbaarheid ten goede komen. Nadeel is dat er ge-
bruiksoppervlak verloren gaat. Het plaatsen van gedeelde 
toile  en en keukens op een vaste plaats voorkomt in eni-
ge mate het verloren gaan van gebruiksoppervlak omdat 
er in totaal minder keukens en toile  en nodig zijn. In de 
meeste gevallen zal dit geen probleem opleveren, maar 
het kan voorkomen dat sommige huurders hier bezwaren 
tegen hebben omdat ze wel een eigen keuken en toile  en 
wensen. 
Omdat leidingen op een vaste plaats gelegd kunnen wor-
den en daar ook blijven liggen en de toile  en en keukens 
niet met enige regelmaat geplaatst, verplaatst of ver-
wijderd hoeven te worden, levert het gedeelde gebruik 
ook veel posi  eve aspecten op. Er hoeven veel minder 
leidingen gelegd te worden, leidingen hoeven bij veran-
deringen niet aangepast te worden en de kosten van het 
aanschaff en van meerdere keukens en toile  en worden 
beperkt.
Wanneer we alleen naar de fl exibiliteit en aanpasbaar-
heid met betrekking tot de keukens en sanitaire voorzie-
ningen kijken, zien de beoordelingsaspecten er als volgt 
uit:

+ Toile  en en voorzieningen vormen geen hinder 
0 Toile  en en voorzieningen vormen geen hinder 
  maar nemen wel plaats in beslag 
- Toile  en en voorzieningen vormen hinder en ne-
 men plaats in beslag 

 19.4.6 Algemeen
Hoeveelheid ingrijpende aanpassingen bij veranderingen
Indien in de bovengenoemde aspecten allemaal plusjes 
tevoorschijn komen, betekent dit niet automa  sch dat 
een concept de beste oplossing is. Het is wel de meest 
fl exibele en aanpasbare oplossing, maar de vraag is of 
deze mate van fl exibiliteit en aanpasbaarheid daadwer-
kelijk nodig is. Het fi nanciële aspect en de snelheid waar-
mee aanpassingen gedaan kunnen worden zijn ook erg 
van belang. Daarom krijgt het concept nog een algemene 
beoordeling waarbij het ini  ële plan voor de voormalige 
winkelpanden en de uitgangspunten van dit plan belang-
rijke criteria vormen. Hierbij vormt het fi nanciële plaatje 
één van de belangrijkste aspecten. 
Verder is de algemene beoordeling van belang om duide-
lijk te maken dat op  male fl exibiliteit en aanpasbaarheid 
niet heilig is, zeker niet in bestaande en oudere panden. 
In nieuwbouw kan elk element op elkaar afgestemd en 
geïntegreerd worden in het geheel. In bestaande panden 
zijn deze mogelijkheden kostbaar en begrensd. Daar komt 
nog bij dat fl exibele en aanpasbare systemen over het al-
gemeen duurder in aanschaf zijn, maar zich na verloop 
van  jd zullen terugverdienen. Als de fl exibiliteit echter 
niet op  maal tot z’n recht komt, is het mogelijk dat de  jd 
voor het terugverdienen niet gehaald wordt. 

Uiteindelijk zal de algemene beoordeling niet doorslagge-
vend zijn. Sommige onderdelen van de fl exibele en aan-
pasbare invulling kunnen duur, maar wel noodzakelijk zijn 
om andere aspecten van het plan mogelijk te maken. Alle 
beoordelingselementen moeten zorgvuldig worden afge-
wogen en dragen stuk voor stuk bij aan een gefundeerde 
argumenta  e of een concept wel of niet geschikt is voor 
de voormalige winkelpanden.
De criteria voor de algemene beoordeling luiden als volgt:

+ Aanpassingen bij veranderingen zijn gering en 
 goedkoop
0 Aanpassingen zijn ingrijpend, maar rela  ef gemak-
  kelijk te realiseren
- Aanpassingen bij veranderingen zijn ingrijpend en 
  kostbaar 
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19.5 Kosten installaties en systemen
In deze bijlagen zullen een aantal installa  es en syste-
men bekeken worden met betrekking tot het fi nanciële 
aspect. Achtereenvolgens komen het grijswater systeem, 
de vloerverwarming, de koude- en warmteopwekking en 
een vergelijking van wandensystemen aan bod.

 19.5.1 Grijswater systeem
Wanneer er naar de gemiddelde neerslag per jaar (in 
Venlo 775-800 liter per vierkante meter per jaar[Thijs-
Spee, 2011]) gekeken wordt en dit wordt vermenigvul-
digd met het horizontale dakoppervlak boven de begane 
grond (ongeveer 150 m2), wordt duidelijk dat er per jaar 
tussen de 116.250 en 120.000 liter water gebruikt kan 
worden voor het doorspoelen van de toile  en. Indien de 
schuine daken aan de achterzijde van de panden even-
eens meegeteld worden (225 m2 extra), s  jgt dit cijfer tot 
ongeveer 290.000 liter. Dit staat gelijk aan bijna 48.500 
spoelbeurten (6 liter per spoelbeurt) en bij gebruik van 
een spaarknop zelfs bijna 24.250 spoelbeurten (3 liter per 
spoelbeurt). Wanneer wordt uitgegaan van een drinkwa-
terprijs van 0,0016 Euro/liter [Vewin, 2012], kan er per 
jaar 464,00 Euro bespaard wordt op het 
waterverbruik wanneer een grijswater 
systeem wordt toegepast. 
Al dit water moet wel opgeslagen kun-
nen worden. Bij een stevige regenbui 
is de tank snel vol en bij een droogte 
van enkele dagen, wat heel goed mo-
gelijk is, kan de tank ook weer snel leeg 
zijn.  Een lege tank zal aangevuld wor-
den met normaal drinkwater. Wanneer 
een dergelijk systeem toegepast wordt, 
moet er dus een voldoende grote tank 
geïnstalleerd worden, welke een lan-
gere  jd van droogte kan opvangen. 
Anders is een dergelijk systeem niet 
rendabel en vormt het geen toege-
voegde waarde. Per 100 m2 dak wordt 
geadviseerd een tank van 5.000 liter 
te plaatsen.[zie www.betonpu  en.nl] 
Dit komt er op neer dat er per deelge-
bied een tank van 18.750 liter nodig is. 
Een dergelijk tank kost ongeveer 4.300 
Euro. Daarbij komen nog een pomp, 
een fi lter en regelsystemen voor wan-
neer de tank leeg is (de tank wordt dan 
aangevuld me leidingwater), die sa-
men ongeveer 1.200 Euro kosten. De 
installa  e van een dergelijk systeem is 
rela  ef eenvoudig. Omdat het systeem 
in de kelder staat, ontstaan er extra 
kosten verbonden aan het leggen van 
leidingen (zie fi guur 19.18, waterleidin-
gen in deelgebied 3). Vanuit de kelder 
moeten leidingen naar het toilet gelegd 
worden (geel). Deze leidingen zijn niet 

nodig wanneer gebruik wordt gemaakt van de normale 
waterleiding (groen). Uiteindelijk worden de totale kos-
ten voor de aanschaf en plaatsing van een dergelijk sys-
teem geschat op 7.000 Euro. Dit betekent dat een derge-
lijk systeem in ongeveer 15 jaar is terugverdiend, zonder 
hierbij eventueel onderhoud mee te tellen. Na 15 jaar is 
de pomp echter alweer aan vervanging toe, waardoor de 
werkelijkd terugverdien  jd nog hoger ligt. 

 19.5.2 Vloerverwarming
De fi nanciële winst van vloerverwarming hee   betrek-
king op het energieverbruik. Vloerverwarming opereert 
op een lagere temperatuur dan andere verwarmingssys-
temen, waardoor 10-15% bespaard kan worden op het 
energieverbruik, a  ankelijk van de ingestelde tempera-
tuur.[zie www.consumentenbond.nl]. 
Om de fi nanciële winst te berekenen, is het van belang 
om eerst een gevoel te krijgen van het jaarlijks verbruik 
van een deelgebied. Wanneer we naar deelgebied 3 kij-

Kelder

Leidingschacht

Drinkwater leiding

Grijswater leiding

Fig. 19.18 -  Schema  sche weergave van de ligging van de waterleidingen 
                      (aanvoer) ten opzichte van de kelder, toile  en en keuken





ken, hee   dit een gebruiksoppervlak van 
ongeveer 477 m2. De bijbehorende in-
houd van de ruimte is 1.144,8 m3 (ruim-
ten hebben een vloer-plafond hoogte van 
2,4 meter). Er wordt uitgegaan van een 
warmtebehoe  e van 65 W/m3. en 1.600 
vollasturen per jaar. In de entreegang, 
keuken en toile  en zal deze warmtebe-
hoe  e wat lager zijn (daar kan de tempe-
ratuur lager ingesteld worden) en in de 
gebruiksruimten wat hoger. Dit betekent 
dat de jaarlijkse warmtebehoe  e  onge-
veer 119.00 kWh is (1.144,8 m3 x 65 W/m3 
x 1.600 vollasturen/jaar).  
Standaard Nederlands aardgas hee   een 
energiewaarde van ongeveer 9,8 kWh/
m3. Dit betekent dat er ongeveer 12150 

           Fig. 19.19 -  Ontwikkeling aardgasprijs in Nederland [CBS]

            Fig. 19.20 -  Totale energiebesparing over een  jdsduur van 20 jaar waarbij de s  jging van de aardgasprijs is 
                                  meegenomen. Tevens is er onderscheid gemaakt tussen verschillende besparingspercentages

Fig. 19.21 -  Terugverdien  jd vloerverwarming ten opzichte van extra investering in een alterna  ef verwar-
                      mingssysteem. Er is onderscheid gemaakt tussen verschillende besparingspercentages

m3 aardgas nodig is om aan de 
warmtebehoe  e van deelge-
bied 3 te voldoen. Een HR 107 
ketel (CV-ketel met op dit mo-
ment het hoogste rendement) 
hee   echter geen rendement 
van 100%, maar van ongeveer 
90%. Dit bekent dat het werke-
lijke verbruik van gas op onge-
veer 13500 m3 ligt.
Op dit moment ligt de gas-
prijs van NUON in Venlo op 
ongeveer 0,66 Euro/m3. Wan-
neer deze prijs aangehouden 
wordt, zijn de jaarlijkse kosten 
voor verwarming ongeveer 
8.909 Euro. Gebruik van vloer-
verwarming levert een bespa-
ring van 10-15% op, o  ewel 
een winst van 890-1.336 Euro 
per jaar. Deze winst geldt al-
leen voor dit moment. De af-
gelopen 13 jaar is de gasprijs 
volgens het CBS sterk geste-
gen (fi guur 19.19). Doordat 
fossiele brandstoff en alsmaar 
schaarser worden, zal deze 
s  jging de komende jaren 
doorze  en. In fi guur 19.20 is 
daarom weergegeven wat de 
ontwikkeling van de fi nancië-
le winst over de komende 15 
jaar zal zijn, wanneer de s  j-
ging van de gasprijs eenzelfde 
trend aanhoudt als de laatste 
13 jaar (s  jging van ongeveer 
11,2% per jaar). De totale 
winst kan uiteindelijk oplopen 
tot 36.800 - 55.220 Euro.
Wanneer we de terug-
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verdien  jd van de vloerverwarming willen bepalen, 
is het van belang de ini  ële kosten te weten. Deze 
zijn voor de vloerverwarming volgens Chris  an Bru-
ne van Lindner   AG 95 Euro/m2 (45.315 Euro in totaal). 
Voor luchtverwarming is het las  g te bepalen zoals in 
paragraaf 14.3.6 duidelijk is geworden. Om toch wat over 
de terugverdien  jd te kunnen zeggen, gee   fi guur 19.21 
de terugverdien  jd weer, afgezet tegen de kosten van het 
verwarmingssysteem. Het betre   hier de extra kosten bo-
venop de kosten voor de standaard verhoogde vloer (30 
Euro/m2). Wanneer  jdens de bouw duidelijk wordt wat 
de kosten voor het verwarmingssysteem zullen zijn, kan in 
fi guur 19.21 afgelezen worden wat ongeveer de terugver-
dien  jd zal zijn wanneer in plaats van dat verwarmings-
syteem vloerverwarming toegepast wordt. Bij een extra 
investering van meer dan 65 Euro/m2 voor een alterna  ef 
verwarmingssysteem zal er vanzelfsprekend onmiddellijk 
winst gemaakt gaan worden wanneer vloerverwarming 
wordt toegepast. Aan de hand van beide fi guren kan uit-
eindelijk worden beslist of vloerverwarming toegepast zal 
worden of niet. Men moet zich echter niet blind staren 
op de besparing op de energiekosten. Het comfort (ho-
ger bij vloerverwarming) en de daarmee samenhangende 
produc  viteit is ook van belang, maar dit is moeilijker te 
meten in termen van fi nanciële besparingen of winsten. 
De toepassing van duurzame systemen zorgt er in het al-
gemeen ook voor dat de waarde van een pand s  jgt. Na-
tuurlijk is de s  jging niet vergelijkbaar met de investering, 
maar een deel kan men terugverdienen bij verkoop.
Het is belangrijk om te vermelden dat bij deze berekening 
de besparing op het koelen van de ruimte niet mee zijn 
genomen. Het vloerverwarmingssysteem is ook in staat 
tot het koelen van een ruimte in tegenstelling tot een 
CV-ketel waarbij een apart systeem aangescha   moet 
worden. Meer hierover in de berekening van het aard-
warmtesysteem.

 19.5.3 Warmte- en koudeopwekking
Waar een CV-ketel volledig gebruik maakt van aardgas, 
maakt een aardwarmtesysteem gebruik van energie wel-
ke in de aarde is opgeslagen. Een warmtepomp haalt de 
warmte uit de aarde en door de vloeistof in een compres-
sor samen te drukken, s  jgt de temperatuur. Vervolgens 
brengt deze opgewarmde vloeistof de energie over op de 
vloeistof welke in het vloerverwarmingssysteem aanwe-
zig is. In de zomer kan de koelte van de aarde rechtstreeks 
worden gebruikt voor het koelen van een ruimte. In prin-
cipe wordt dan alleen energie verbruikt voor het laten 
draaien van de warmtepomp. Voor meer informa  e over 
het toegepaste aardwarmtesysteem, zie paragraaf 14.3.7. 
Hier zal een voorbeeldberekening volgen voor het ver-
bruik voor verwarming en koeling in deelgebied 3. Hierbij 
wordt niet uit gegaan van gebruik van vloerverwarming, 
waardoor de besparing op energie beschreven in para-
graaf 19.5.2 bij de besparingen van het aardwarmtesys-
teem opgeteld mogen worden.

Bij de berekening wordt uit gegaan van 1600 vollast uren 
en een vermogen van 65W/m3, aangezien de ruimte goed 
geisoleerd wordt (Rc = 3,5 W/mK) maar men niet uit mag 
gaan van een energiezuinige ruimte (Rc waarde moet dan 
tussen de 4,5 en 5,0 W/mK). Daarnaast zijn kieren en 
koudebruggen niet volledig uit te sluiten. De oppervlakte 
van deelgebied 3 is ongeveer 477 m2 en de vloer-plafond-
hoogte is 2,4 meter. Uit deze gegevens volgt het benodigd 
vermogen voor het deelgebied: 74.412 W (477 m2 x 2,4 
meter x 65 W/m3).

Berekening warmtepomp
Verwarmen
Er wordt een Brinewater/water, 80% mono-energe  sche 
warmtepomp toegepast. Dit betekent dat 97% van de 
warmtebehoe  e wordt gedekt door de warmtepomp en 
aardwarmte en 3% moet uit het elektriciteitsnetwerk ko-
men (elektrische element als bijverwarming). Dit is gun-
s  ger dan te kiezen voor een ‘100% dekking’. Het blijkt 
dat een warmtepomp met een dekking van 80% van het 
vermogen in Nederland goedkoper is dan een pomp met 
een dekking van 100%. Een dergelijke pomp hee   een 
grotere bron nodig en is over het algemeen ook duurder.

De theore  sche jaarlijkse warmtebehoe  e van de ruim-
ten in deelgebied 3 is 119.000 kWh (1600 vollasturen x 
74,41 kW).
97% van de warmtebehoe  e wordt gedekt door de warm-
tepomp: 115.430 kWh.
Deze warmtepomp hee   een rendement van gemiddeld 
4.55. Dit betekent dat er 26.153 kWh aan elektrische ener-
gie nodig is om een warmtebehoe  e van 119.000 kWh te 
kunnen bewerkstelligen (119.000 kWh/4.55). Daarnaast 
wordt de overige 3% van de jaarlijkse warmtebehoe  e 
gedekt door een elektrisch verwarmingselement. Dit be-
tekent dat er nog eens 3.570 kWh aan elektrische energie 
nodig is. In totaal is er 29.723 kWh aan elektrische ener-
gie per jaar nodig. 
Het verbruik per jaar wordt bepaald aan de hand van een 
elektriciteitsprijs van 0,22 Euro/kWh. Hierbij zijn kosten 
als het vastrecht en de BTW al in verwerkt. Wanneer deze 
prijs aangehouden wordt, zorgt dit voor een jaarlijks ver-
bruik van 6539,06 Euro (29.723 kWh x 0,22 Euro/kWh).

Om dit verbruik te behalen dient een warmtepomp aan-
gescha   te worden die 26.768 Euro kost (1x Vitocal 300-
G, 13,4 kW, 1x Vitocal 300-G, 17,1 kW en 1x Vitocal 300-G, 
23 kW)

Koelen
Een vuistregel voor het benodigde koelvermogen is 30-40 
W/m3. Voor de berekening wordt daarom een benodigd 
vermogen van 35 W/m3 aangehouden.
Het benodigd vermogen voor deelgebied 3 is 40.068 W, 
o  ewel 40.07 kW  (1144.8 m3 x 35 W/m3).
Het vermogen van de aardwarmtebron is ongeveer 60 kW 
(74,41 kW benodigd vermogen voor verwarmen x 80%).





Er wordt uit gegaan van een koellast 
van ongeveer 10.000 kWh per jaar. De 
koellast is niet voor elke func  e gelijk. 
Een kantoor zal door het vele gebruik 
van apparaten een grotere koellast 
hebben dan bijvoorbeeld een schoon-
heidssalon. 

Wanneer een aardwarmtesysteem 
gebruikt wordt voor het koelen van 
een ruimte, is de temperatuur van de 
bodem voldoende. De warmtepomp 
hoe   dus alleen het water uit de bodem 
en in het systeem te pompen (hiervoor 
wordt een bronpomp en een CV pomp 
gebruikt). Beide pompen moeten on-
geveer 167 uur per jaar draaien om in 
de koellast van 10.000 kWh te kunnen 
voldoen (10.000kWh/60kW bronver-
mogen). Wanneer aangenomen wordt 
het beide 200 W pompen zijn en de elektriciteitsprijs 0,22 
Euro/kW is, zorgt dit voor een jaarlijks verbruik van  14,70 
Euro (167 uur x 0,4 kW x 0,22 Euro/kWh).

Berekening HR 107 CV-ketel
De jaarlijks warmtebehoe  e van de ruimten in deelge-
bied 3 is ongeveer 119.000 kWh zoals in bovenstaande 
paragraaf duidelijk is geworden.
Standaard Nederlands aardgas hee   een energiewaarde 
van ongeveer 9,8 kWh/m3. Dit betekent dat er 12143 m3 
aardgas nodig is om aan de warmtebehoe  e van deelge-
bied 3 te voldoen. Een HR 107 ketel (CV-ketel met op dit 
moment het hoogste rendement) hee   echter geen ren-
dement van 100%, maar van ongeveer 90%. Dit betekent 
dat het werkelijke verbruik van gas op 13492 m3 ligt.
Op dit moment ligt de gasprijs van NUON in Venlo op  
0,66 Euro/m3. Wanneer deze prijs aangehouden wordt, 
zijn de jaarlijkse kosten voor verwarming ongeveer 8.905 
Euro. Bij deze prijs moeten nog de vastrechtkosten voor 
een gasaanslui  ng geteld worden. Deze bedragen 435,47 
euro per jaar. De totale energiekosten bedragen per jaar 
dus 9340,47 Euro

Om aan de warmtebehoe  e te voldoen, dient een HR 107 
CV-ketel aangescha   te worden die 4646,40 Euro kost (1x 
Bosch 35 HRS ii en 1x Bosch 42 HRS ii)

Koelen
In tegenstelling tot het aardwarmtesysteem is er bij ge-
bruik van een CV ketel een apart systeem nodig voor het 
koelen van een ruimte. Er dienen naast de CV ketel 8 air-
co-units aangescha   te worden (2 per func  e); 4x Zibro 
SC 3248 á 1228 Euro en 4x Zibro SC 3225 á 799 Euro. De 
totale kosten voor de aanschaf van de airco-units komt 
hiermee op 8108,00 Euro.

De koellast voor deelgebied 3 is gesteld op 10.000 kWh 

           Fig. 19.22 -  Ontwikkeling elektriciteitsprijs in Nederland [CBS]

per jaar. Het rendement van een airco-unit is ongeveer 
3,5. Dit betekent dat er ongeveer 2857 kWh aan elektri-
sche energie nodig is om aan de gestelde koellast te vol-
doen (10.000 kWh/3,5). Het jaarlijks verbruik is hiermee 
(uitgaande van een elektriciteitsprijs van 0,22 Euro/kWh) 
628,57 Euro.

Kostenvergelijk over 15-30 jaar
Om een indruk te krijgen van de kosten en besparingen 
van beide systemen, is een kostenvergelijk over 15 jaar 
en over 30 jaar gemaakt. In eerste instan  e wordt uitge-
gaan van de energieprijzen welke op dit moment gelden. 
Het is onmogelijk om te voorspellen hoe de energieprijs 
zich in 30 jaar gaat ontwikkelen. Derhalve wordt alleen 
gesteld dat de gasprijs naar verwach  ng sneller zal s  jgen 
als de elektriciteitsprijs. Eventuele duurzame toevoegin-
gen in de toekomst (bijvoorbeeld photovoltaïsche cellen) 
kunnen deze prijs reduceren. Wanneer fi guur 19.19 met 
fi guur 19.22 vergeleken wordt, is duidelijk dat de gas-
prijs sinds 2003 met ongeveer 11% per jaar is gestegen 
en de elektriciteitsprijs met nog geen 4% (uitgaande van 
220 Euro per 1000 kWh op dit moment). Hierdoor kan 
geconcludeerd worden dat wanneer dergelijke s  jgingen 
de komende jaren aan blijven houden, de warmtepomp 
elk jaar voordeliger wordt ten opzichte van een CV ketel. 
Voor deze berekening wordt echter uit gegaan van be-
staande prijzen.

15 jaar, aardwarmtesysteem met huidige energieprijzen
Ini  ële kosten:
Warmtepomp   26.768 Euro
Bron (geschat)   27.000 Euro

Energiekosten verwarmen:
15 jaar x 6539,06 Euro per jaar 98.085,90 Euro
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Energiekosten koelen:
15 jaar x 14,70 Euro/jaar 220.50 Euro

Totaal na 15 jaar:  152.074,40 Euro

15 jaar, CV-ketel met huidige energieprijzen
Ini  ële kosten:
CV-ketel   4646,40 Euro
Airco units   8108,00 Euro

Energiekosten verwarmen:
15 jaar x 9430,47 Euro/jaar 141.457,05 Euro

Energiekosten koelen:
15 jaar x 628,57 Euro/jaar 9.428,55 Euro

Totaal na 15 jaar:  163.639,60 Euro

Voordeel aardwarmtesysteem na 15 jaar is 11.565,20 
Euro. 

Het vervangen van de warmtepomp, CV-ketel en airco 
units gebeurt na ongeveer 15 jaar. De bron voor het aard-
warmtesysteem hoe   niet vervangen te worden. 

30 jaar, aardwarmtesysteem met huidige energieprijzen
Ini  ële kosten:
Kosten na 15 jaar  152.074,40
Warmtepomp   26.768 Euro
Bron    0,00 Euro

Energiekosten verwarmen:
15 jaar x 6539,06 Euro per jaar 98.085,90 Euro

Energiekosten koelen:
15 jaar x 14,70 Euro/jaar 220.50 Euro

Totaal na 30 jaar:  277.148,80 Euro

30 jaar, CV-ketel met huidige energieprijzen
Ini  ële kosten:
Kosten na 15 jaar  163.639,60 Euro
CV-ketel   4646,40 Euro
Airco-units   8108,00 Euro

Energiekosten verwarmen:
15 jaar x 9430,47 Euro/jaar 141.457,05 Euro

Energiekosten koelen:
15 jaar x 628,57 Euro/jaar 9.428,55 Euro

Totaal na 30 jaar:  327.279,60 Euro

Voordeel aardwarmtesysteem na 30 jaar is 50.130,80 
Euro.

 19.5.4 Vergelijk kosten wandsystemen
Wanneer er een keuze gemaakt moet worden tussen een 
demontabele wand of een conven  onele lichte schei-
dingswand, is het van belang te weten hoe vaak een wand 
verplaatst gaat worden. Een demontabele wand is veel 
duurder bij aanschaf als een conven  onele wand. Wan-
neer een wand bij de eerste de beste verandering alweer 
verwijderd wordt in plaats van verplaatst, zijn de kos-
ten van een demontabele wand nog niet terugverdient 
en kan dus beter een lichte gipswand gebruikt worden. 
In een simpele berekening wordt weergegeven hoe vaak 
een wand verplaatst moet worden om een rendabele in-
vestering genoemd te worden. Er wordt uitgegaan van de 
volgende kosten (hoogte wand is 2,4 meter):[zie www.
bouwkosten.nl en Trendway, 2012]

Kosten eerste plaatsing wand
Gipswand:    175,10 Euro/m.
Demontabele wand:   417,13 Euro/m.

Kosten verplaatsen gipswand
Afval:     2,50 Euro/m.
Slopen wand:    10,99 Euro/m.
Plaatsen wand:    175,10 Euro/m.
Totaal:     188,59 Euro/m.

Kosten verplaatsen demontabele wand
Demonteren en opnieuw monteren 82,99 Euro/m.

Het mag duidelijk zijn dat het verplaatsen van een de-
montabele wand goedkoper is dan het verplaatsen van 
een lichte scheidingswand. Aan de hand van deze kosten 
kan bepaald worden na hoeveel verplaatsingen een de-
montabele wand rendabel is.

Totale kosten na eerste verplaatsing
Gipswand
Eerste plaatsing:   175,10 Euro/m.
Verplaatsen:    188,59 Euro/m.
Totaal:     363,69 Euro/m.

Demontabele wand
Eerste plaatsing:   417,13 Euro/m.
Verplaatsen:    82,99 Euro/m.
Totaal:     500,12 Euro/m.

Totale kosten na tweede verplaatsing
Gipswand
Kosten na eerste plaatsing:  363,69 Euro/m.
Verplaatsen:    188,59 Euro/m.
Totaal:     552,28 Euro/m.

Demontabele wand
Kosten na eerste plaatsing:  500,12 Euro/m.
Verplaatsen:    82,99 Euro/m.
Totaal:     583,11 Euro/m.





Totale kosten na derde verplaatsing
Gipswand
Kosten na tweede plaatsing:  552,28 Euro/m.
Verplaatsen:    188,59 Euro/m.
Totaal:     740,87 Euro/m.

Demontabele wand
Kosten na tweede plaatsing:  583,11 Euro/m.
Verplaatsen:    82,99 Euro/m.
Totaal:     666,10 Euro/m.

Na 3 verplaatsingen zijn de totale kosten van een demon-
tabele wand lager dan de totale kosten van een gipswand. 
Een wand moet dus minimaal 3 keer verplaatst worden 
om gebruik van een demontabele wand fi nancieel te ver-
antwoorden. Zie ook fi guur 19.23

Fig. 19.23 - Kosten verplaatsen wanden met in het blauw een demontabele
                     wand en in het rood een conven  onele gipswand. Het Break Even 
                     Point ligt op ongeveer 2,3 verplaatsingen
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19.6 Offerte deelgebied 3
In deze bijlage is de off erte voor deelgebied 3 weer gegeven zoals deze door Faassen Bouwservice VOF uit Venlo is 
opgesteld.
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19.7 Huuropbrengsten per functie
In deze bijlage zijn de gescha  e jaarlijkse huuropbrengsten per func  e en deelgebied weer gegeven. Bij deze op-
brengsten is rekeningen gehouden meet een leegstandspercentage van 10% en 20%.

Deelgebied 1 & 2
Gescha  e investering       389.092,00 Euro
 
Func  e 1 100 m2  9,75 Euro/m2 per maand  10.530 Euro/jaar (10% leegstand)
          9.360 Euro/jaar (20% leegstand)
Func  e 2 92 m2  7,00 Euro/m2 per maand  6.055 Euro/jaar (10% leegstand)
          6.182 Euro/jaar (20% leegstand)
Func  e 3 93 m2  7,00 Euro/m2 per maand  7.031 Euro/jaar (10% leegstand)
          6.250 Euro/jaar (20% leegstand)
Func  e 4 105 m2  9,75 Euro/m2 per maand  11.057 Euro/jaar (10% leegstand)
          9.828 Euro/jaar (20% leegstand)
Entreegang* 88 m2

Totaal  478 m2       34.673 Euro/jaar (10% leegstand)
          31.620 Euro/jaar (20% leegstand)

Deelgebied 3
Gescha  e investering       3 388.410,00 Euro

Func  e 5 79 m2  9,75 Euro/m2 per maand  8.319 Euro/jaar (10% leegstand)
          7.394 Euro/jaar (20% leegstand)
Func  e 6 108 m2  7,00 Euro/m2 per maand  8.165 Euro/jaar (10% leegstand)
          7.258 Euro/jaar (20% leegstand)
Func  e 7 105 m2  7,00 Euro/m2 per maand  7.938 Euro/jaar (10% leegstand)
          7.056 Euro/jaar (20% leegstand)
Func  e 8 128 m2  9,75 Euro/m2 per maand  13.478 Euro/jaar (10% leegstand)
          11.981 Euro/jaar (20% leegstand)
Entreegang* 57 m2

Totaal  477 m2       37.900 Euro/jaar (10% leegstand)
          33.689 Euro/jaar (20% leegstand)

Deelgebied 4
Gescha  e investering       358.160,00 Euro

Func  e 9 83 m2  9,75 Euro/m2 per maand  8.740 Euro/jaar (10% leegstand)
          7.769 Euro/jaar (20% leegstand)
Func  e 10 108 m2  7,00 Euro/m2 per maand  8.165 Euro/jaar (10% leegstand)
          7.258 Euro/jaar (20% leegstand)
Func  e 11 87 m2  7,00 Euro/m2 per maand  6.577 Euro/jaar (10% leegstand)
          5.846 Euro/jaar (20% leegstand)
Func  e 12 78 m2  9,75 Euro/m2 per maand  8.213 Euro/jaar (10% leegstand)
          7.301 Euro/jaar (20% leegstand)
Entreegang* 84 m2

Totaal  440 m2       31.695 Euro/jaar (10% leegstand)
          28.174 Euro/jaar (20% leegstand)

* In de oppervlakte van de entreegang zijn ook de oppervlakten van de toile  en en keuken mee genomen.
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