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Grofweg dienen zich vier mogelijkheden aan, wanneer een kantoorlocatie niet meer beantwoordt aan de vragen 
uit de markt: pappen en nathouden, kaalslag en opnieuw beginnen, omfunctioneren of revitaliseren tot eigentijds 
kantoor. Bij de twee laatste opties krijgen de gebouwen een nieuw, economisch gezond leven. Daarover gaan de 
drie succesverhalen die we in deze M2 bespreken: Kantoor Dudok, De Grote Enk (voormalig kantoor van AKZO 
Nobel) en Arnhem Building, het voormalige gebouw van Delta Lloyd.

Afwachten weinig zinvol
Een ‘beleidsarme’ aanpak van het probleem bestaat eruit 

dat eigenaren hun gedateerde kantoren tegen wil en dank 

aan huurders of kopers blijven aanbieden, in de hoop 

dat zij hun vierkante meters ooit zullen slijten. In zulke 

moeilijk bemiddelbare kantoren wordt nauwelijks meer 

Revitalisering van oudere kantoorlocaties 

Een investering die vaak  
de moeite waard is!

REVITALIsERING CAsE 1

De Grote Enk
Het kantoorgebouw ‘De Enk’, aan de 

Velperweg in Arnhem, is in de periode 

1955-1960 gebouwd als hoofdkantoor 

van AKU, het latere AKZO Nobel. Het 

pand, een ontwerp van architect H.T. 

Zwiers (1900-1992), is kenmerkend voor 

de bouwstijl van vlak na de Tweede 

Wereldoorlog: functionaliteit, gecom-

bineerd met een rijke detaillering en 

een zekere terugkeer naar ornamen-

tiek. Omdat het tot gemeentelijk 

monument is uitgeroepen, moet de 

buitenkant ongewijzigd blijven. 

Toen AKZO Nobel naar de Randstad 

vertrok, rees uiteraard de vraag naar 

herbestemming. Dat gold niet alleen 

voor het T-vormige gebouw, maar ook 

voor het omringende terrein en de 

andere gebouwen. Een aantal partijen, 

waaronder Klaassen Vastgoed BV, 

BAM BV en Cocon Vastgoed BV ging 

voor deze uitdaging. Met als resultaat 

een unieke combinatie van werk- en 

woonfuncties, onder de overkoepe-

lende naam Velperparc. De voorzijde 

van het gebouw, dat nu Grote Enk 

heet, loopt parallel aan de Velperweg. 

Dat gedeelte herbergt nu 61 fraaie ap-

partementen, achter de karakteristieke 

vijftiger jarengevel. Om die kwaliteiten 
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geïnvesteerd. Het resultaat is helaas hier en daar in de regio 

zichtbaar: min of meer afgeleefde panden, die leeg staan of 

waar het een komen en gaan is van tijdelijke huurders. Eige-

naren, beleggers en makelaars zijn permanent in afwachting 

van betere tijden. Op termijn leidt dit tot problematische 

leegstand.

Partijen die durven te investeren trekken de 
zaken uit het slop met creatieve oplossingen. 

Rigoureuze aanpak
De meest rigoureuze oplossing is slopen en herontwikkelen. 

Dat is een kostbaar, langdurig en ingrijpend proces. Het 

rendement van zo’n ingreep valt pas op de langere termijn 

te verwachten. Veel eigenaren en beleggers zullen er dus 

voor terugschrikken. Bovendien is het op sommige locaties 

onmogelijk, bijvoorbeeld wanneer een gebouw op de monu-

mentenlijst staat. In zo’n geval ‘moet je wat’ met de grond 

en de gebouwen zoals ze erbij liggen. Nood maakt vinding-

rijk, zo blijkt meer dan eens. Partijen die durven te investe-

ren trekken de zaken uit het slop met creatieve oplossingen. 

te behouden, werd gekozen voor een 

architectenbureau dat gespecialiseerd 

is in herbestemming van historisch erf-

goed: Harmonische Architectuur BV.

Creatief
Gijs Takkenkamp van Klaassen Vast-

goed bv spreekt van een ‘moeilijk, 

maar interessant project’: ‘Je moet zo-

iets wel willen en het vergt veel van je 

creativiteit. Een grondige aanpak was 

hier de enig mogelijke. De buitenkant 

van het gebouw bleef ongewijzigd, 

maar aan de binnenkant is het volledig 

gestript. Alleen het betonnen skelet 

bleef over. Dat het eindresultaat prima 

is, blijkt wel uit de vlotte verkoop van 

de appartementen.’ Elders op het ter-

rein worden ook woningen ontwikkeld, 

wat moet bijdragen aan het rendement 

van de totale herbestemming van de 

AKZO Nobel locatie. Het achterstuk 

van Grote Enk, dat haaks op het appar-

tementencomplex staat, krijgt opnieuw 

een kantoorfunctie. Na grondige 

renovatie, herindeling en actualisering 

van het voorzieningenniveau biedt het 

zo’n 15.000 m2 

aan kantoorop-

pervlak, verdeeld 

over 8 lagen. 

Diverse MKB-be-

drijven hebben 

zich al als huurder 

gemeld. Belegger 

Cocon Vastgoed 

BV en de Arnhemse organisatie G72 

werken daarbij soepel samen.

G72
Ruim vijf jaar geleden was Gerk van 

der Wal betrokken bij de oprichting 

van het Hoofdkwartier, een bedrijfs-

verzamelgebouw voor creatieve 

professionals. Vervolgens koos hij 

voor een rol als exploitant, onder de 

bedrijfsnaam G72. Het succes leidde 

tot een vergelijkbaar initiatief elders 

in Arnhem: het Singelkwartier. Ook 

dat blijkt aantrekkelijk voor diverse 

ondernemers. 

Inmiddels is G72 betrokken bij de her-

bestemming van diverse andere Arn-

hemse locaties, waaronder de Grote 

Enk. De formule is simpel: voor een 

vaste huurprijs en conform een kortlo-

pend contract kom je als ondernemer 

aan een representatieve kantoorruim-

te, met een hoog niveau aan voorzie-

ningen. Gerk van der Wal: ‘We hebben 

het snel geregeld, op basis van een 

ROZ-contract, en je kunt er ook weer 

snel van af. Bovendien kun je makkelijk 

uitbreiden naar meer vierkante meters, 

en inkrimpen wanneer de zaken minder 

goed lopen of als blijkt dat je medewer-

kers vaker onderweg zijn dan dat ze op 

kantoor zitten.’ 

De formule is simpel: voor 
een vaste huurprijs en con-
form een kortlopend con-
tract kom je als ondernemer 
aan een representatieve 
kantoorruimte, met een hoog 
niveau aan voorzieningen.

Zinnige rol
Bij de invulling van de Grote Enk werkt 

G72 samen met Cocon Vastgoed BV. 
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Andere bestemming?
Men kan aan een gebouw een nieuwe functie geven, bij-

voorbeeld door er woningen te realiseren. Maar niet ieder 

pand leent zich hiervoor. Sommige 

kantoren die in de jaren zeventig en 

begin jaren tachtig van de vorige 

eeuw zijn neergezet, hebben door hun 

architectonische structuur een zekere 

rigiditeit. Ze lijken uitsluitend geschikt 

voor het kantoorleven van decennia 

geleden. Bovendien, mocht zo’n alter-

natieve bestemming wel mogelijk zijn, 

dan gaat ook hier de kost voor de baat 

uit. Toch zijn er situaties waarbij een 

kantoor bouwkundig gezien mogelijk-

heden biedt voor nieuwe woonfuncties 

en waarbij rendement en kwaliteit ken-

nelijk hand in hand gaan. Er gaan dan 

wel vierkante meters verloren voor de 

kantorenmarkt.

Flexibiliteit is een eerste vereiste: ruimtes moeten op 

verschillende manieren ingedeeld kunnen worden, al naar 

‘We zijn in contact gekomen toen we 

meer mogelijkheden in Arnhem-Noord 

zochten,’ vertelt Gerk van de Wal. 

‘De vraag naar ons concept groeit 

namelijk. G72 regelt nu alles voor de 

invulling van het gebouw. Naast de 

verbouwing zorgen we voor het hele 

pakket aan voorzieningen, zoals de 

receptie en de huismeesterfunctie. De 

huur is inclusief het brede pakket aan 

faciliteiten. Zo bieden we maatwerk 

aan kleinere en middelgrote bedrijven. 

De indelingsmogelijkheden van het 

gebouw zijn overigens ook flexibel 

genoeg voor grotere organisaties. Aan 

de binnenzijde kunnen we alle kanten 

op. Het is een simpel maar degelijk 

gebouwd pand, met enkele kolommen 

waar je niet omheen kunt. Maar alle 

tussenwanden konden eruit.’ Gerk van 

der Wal denkt dat G72 een gat tussen 

aanbod en vraag opvult: ‘Wat wij 

doen, kost een hoop georganiseer. Veel 

grotere organisaties hebben daarvoor 

geen tijd en mankracht beschikbaar. 

Maar wij zijn erop ingericht. In com-

binatie met die grotere marktpartijen, 

zoals makelaars, kunnen we dus een 

zinnige rol spelen.’

De markt schiet immers wei-
nig op met kantoren die bin-
nen de kortste keren opnieuw 
gedateerd zijn.

REVITALIsERING CAsE 2

Arnhem Building
Een kantoorflat van 9 verdiepingen 

uit de jaren zeventig. Op het eerste 

gezicht leek het onmogelijk om aan 

het voormalige pand van Delta Lloyd 

een zinnige, actuele bestemming te 

geven. De laatste jaren was het dan 

ook een komen en gaan van huurders. 

Leegstand dreigde herhaaldelijk en het 

gebouw zag er vooral aan de binnen-

kant ‘verlopen’ uit. Had dit gedateerde 

gangen-met-hokjes-kantoor nog een 

toekomst? Eurocommerce waagde het 

erop, kocht het gebouw, dat inmiddels 

Arnhem Building heette, en besloot 

tot een ingrijpende renovatie. Medio 

2008 moet het werk klaar zijn. De 

werkzaamheden zijn nu in volle gang 

en de eerste gegadigden hebben zich al 

gemeld.

Had dit gedateerde gangen-
met-hokjes-kantoor nog een 
toekomst?

Grondig
‘Je kunt dit alleen goed doen, als je het 

zeer grondig aanpakt,’ stelt Bram van 

Meijl van Eurocommerce. ‘Vandaar dat 

we alle verdiepingen volledig kaal heb-

ben gemaakt; alle tussenwanden zijn 

eruit. Ook de buitenkant is volledig 

gestript en voorzien we van nieuwe 

gevelbeplating. Eigenlijk is alleen het 

skelet van het gebouw blijven staan. 

De entree verplaatsen we naar de an-

dere kant, de zijde aan de Oeverstraat. 

Daarmee plaatsen we het gebouw met 

het gezicht naar buiten, richting Man-

delabrug en de overige invalswegen.’ 

Courant kantoor
‘De nieuwe indeling maken we steeds 

met flexibele inbouwpakketten, in 

overleg met de huurders. Een voordeel 

is ook, dat de kern met de trappen 

en de liften precies in het midden zit. 

Daardoor zijn er steeds twee toegangs-

deuren naar de verdiepingen. Die zijn 

daardoor makkelijk op te splitsen, 

zodat je de twee helften aan verschil-

lende gebruikers kunt verhuren. Verder m2 | 11-07 | ��
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gelang de behoeften, de bedrijfspro-

cessen en het gewenste ruimtebeslag 

van de nieuwe huurders.

Vernieuwde kantoren
Tenslotte is het ook mogelijk om een 

gebouw als kantoor te behouden. Ook 

hier geldt: als de bouwkundige situatie 

dat toelaat. Want meestal zijn aanpas-

singen nodig om een object aantrekke-

lijk te maken voor moderne organisa-

ties. Flexibiliteit is een eerste vereiste: 

ruimtes moeten op verschillende 

manieren ingedeeld kunnen worden, al 

naar gelang de behoeften, de bedrijfs-

processen en het gewenste ruimtebe-

slag van de nieuwe huurders. Het moet 

ook mogelijk zijn om ondernemingen 

van verschillende omvang in één ge-

bouw te vestigen. Lang niet altijd trekt 

een gebouw één of een paar grotere 

leveren we alles turn key op, met alle 

voorzieningen waar de hedendaagse 

kantoorgebruiker om vraagt.’ 

Van Meijl denkt dat het gerenoveerde 

pand nog lang meekan: ‘We slaan hier 

een brug naar de toekomst, met een 

kantoor dat nog jaren courant zal 

blijven. Het ontwerp voor de gevel is 

tijdloos en de afwerking en uitstraling 

liggen op een hoog niveau, vergelijk-

baar met het WTC.’ 

‘We willen een compleet pak-
ket bieden aan diverse typen 
kantoorgebruikers.’

Gezonde markt
Eurocommerce maakte naam met de 

ontwikkeling van nieuwe kantoren, 

gereed product dat snel in gebruik 

genomen kon worden. Waarom nu 

toch geld en energie gestoken in een 

ouder pand? 

Van Meijl: ‘We willen een compleet 

pakket bieden aan diverse typen 

kantoorgebruikers. Met dit kantoor, op 

een markante plek nabij de binnenstad 

bedienen we een deel van onze doel-

groep. Niet iedereen wil bijvoorbeeld 

op een kantorenpark buiten de stad 

zitten.’ Hij signaleert nog genoeg leven 

in de Arnhemse kantorenmarkt: ‘De 

grote transacties, zoals Essent die een 

toren bij Arnhem Centraal betrekt, die 

hebben we voorlopig gehad. Maar in 

het MKB zit volop beweging. Er is on-

verminderd vraag naar kantoren van 

tweehonderdvijftig tot vijftienhonderd 

vierkante meter. Een gezonde markt 

dus, waaraan we met pand een zinvolle 

bijdrage leveren.’ 

REVITALIsERING CAsE 3

Kantoor Dudok
In 1938 ontwierp de vermaarde archi-

tect Willem Dudok een kantoorpand 

voor Verzekeringsmaatschappij ‘De 

Nederlanden van 1845’. Dit klassiek-

modernistische gebouw, blikvanger 

aan de noordzijde van het Willems-

plein, heeft de status van ‘beschermd 

monument’. 

Na het vertrek van de verzekeraar 

(inmiddels met andere maatschappijen 

gefuseerd tot ‘Nationale Nederlan-

den’) bood het pand achtereenvolgens 

onderdak aan een notariskantoor, 

de ANWB, Randstad en Yacht. In het 

begin van de eenentwintigste eeuw 

kwam het leeg te staan. 

Eind 2005 werd een aanvraag tot 

verbouwing ingediend. Toen die ge-

honoreerd werd, was de weg vrij om 

ook voor dit monumentale gebouw 

een nieuwe bestemming te vinden. 

Het prachtige plan van Dudok, met 

het kenmerkende trappenhuis aan de 

rechterzijde, heeft de tand des tijds 

glansrijk doorstaan. Na aanpassingen 

aan de binnenzijde, een opknapbeurt 

voor de kozijnen aan de achterzijde 

en reiniging van de lichte, geelgroene 

gevel kan het gebouw weer jaren mee 

als modern kantoor. Technisch, infra-

structureel (ICT e.d.) en energetisch 

bleek Kantoor Dudok uitstekend aan te 

passen voor modern gebruik.

Het prachtige plan van Du-
dok, met het kenmerkende 
trappenhuis aan de rechter-
zijde, heeft de tand des tijds 
glansrijk doorstaan.

Toekomst
Strijbosch Thunissen Bedrijfsmakelaars 
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bedrijven aan; vaak ligt een oplossing als bedrijfsverzamel-

gebouw voor de hand. 

Beweeglijke markt
In de Arnhemse kantorenmarkt is een aantal grote par-

tijen een paar jaar geleden gesetteld. Men heeft zijn plek 

gevonden, aan die stoelendans rond kantoorlocaties is een 

einde gekomen. Dat verklaart voor een deel de geringere 

afname van kantoormeters in 2007, in vergelijking met het 

gemiddelde van voorafgaande jaren. Ook zijn multinationals 

als AKZO Nobel en BASF uit Arnhem vertrokken. Zij kozen 

voor (hoofd)kantoren in de Randstad. Wie daar alleen maar 

sombere voorspellingen aan ontleent, ziet over het hoofd 

dat het MKB in de regio groeit en bloeit. Daar ligt een sterke 

behoefte aan kantoorlocaties met kleinere units, die snel te 

huren zijn en waar men ook weer snel van af kan. De meeste 

startende of kleinere ondernemers hebben geen tijd en ge-

duld voor huisvestingstrajecten die maanden of jaren duren. 

Daarnaast claimen ze qua ruimtebeslag flexibiliteit. Afhan-

kelijk van succes of juist tegenvallende resultaten willen ze 

makkelijk kunnen uitbreiden of inkrimpen binnen hetzelfde 

pand. In een aantal gevallen blijken gerevitaliseerde, oudere 

kantoorlocaties uitstekend aan die vraag te voldoen. 

De meeste startende of kleinere ondernemers 
hebben geen tijd en geduld voor huisvestings-
trajecten die maanden of jaren duren.

laar, gelukkig met de huurders die zich 

hebben gemeld: ‘Rabo Bank zit nu al op 

de onderverdieping, voor de overige 

verdiepingen opteerden de Stec Groep 

en Plein 11. Kennelijk hebben deze 

organisaties affiniteit met dit in archi-

tectuurhistorisch opzicht zo bijzon-

dere kantoor.’ Uiteraard verhoogt de 

monumentale status de aantrekkelijk-

heid van Kantoor Dudok. Die verleent 

de gebruiker een 

zekere uitstra-

ling, evenals de 

toekomstige allure van het nieuwe 

stationsgebied, waarvan dit pand deel 

uitmaakt. Het gebouw, al enige tijd in 

bezit van belegger Trooster Vastgoed 

BV, wordt onder handen genomen door 

Architectenbureau Van den Hoeven 

b.v. Bouwtechnisch bleek het mogelijk 

om tussenwanden te slopen en flexibel 

in te delen oppervlakten te creëren. Dit 

komt de verhuurbaarheid natuurlijk 

ten goede.

 

Bewuste keuze
Het ontwerpteam van Plein11, bureau 

voor architectuur en stedenbouw, 

bestaat uit architecten, interieurarchi-

tecten, stedenbouwers, ontwerpers en 

tekenaars. Het bureau zet architectuur 

en stedenbouw als volwaardige disci-

plines naast elkaar en voert daarmee 

grote opdrachten uit voor enkele 

honderden professionele partijen. 

Half december van dit jaar verhuist 

Plein 11 van Jansbuitensingel 7 naar 

Dudok Kantoor op het Willemsplein. 

Directeur Ap van Dam vertelt waarom 

deze keuze voor de hand ligt. Uiter-

aard kijkt hij vanwege zijn vakgebied 

op een speciale manier tegen zijn 

huisvesting aan, ook als het gaat om 

het pand dat hij binnenkort verlaat: 

‘We kiezen voor Dudok Kantoor met 

dezelfde bewustheid als waarmee we 

destijds voor onze huidige huisvesting 

kozen. Ik vond dit een lekker “weder-

opbouwpand”, waarin ik me meteen 

thuis voelde. Jammer dat voor de vo-

rige eigenaar het onderhoud niet meer 

loonde. Hij kreeg gewoon te weinig 
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Actuele criteria
Eigenaren en beleggers die iets kunnen met de vraag van 

dynamische, beweeglijke MKB’ers en éénpitters, scoren 

onder meer met het revitaliseren van kantoren die 

aanvankelijk ‘afgeschreven’  waren. Het financieel aan-

trekkelijk aanbieden van gezamenlijke faciliteiten kan 

daarbij helpen. Daarbij valt onder meer te denken aan 

receptie, reprodiensten, catering, telefoon aannemen, 

gedeelde ontvangst- en vergaderruimtes en schoon-

maakservice. Daarnaast – maar dat geldt ook voor 

grotere organisaties die kantoorruimte zoeken – speelt 

representativiteit een zeer belangrijke rol. ‘Uitstraling’, 

al dan niet door monumentale karakteristieken of een 

anderszins onderscheidende architectuur, wordt steeds 

belangrijker. Uit de cases die we in deze M2 beschrijven, 

blijkt dat investeren de moeite loont. De investeringen 

moeten dan wel gericht zijn op duurzaamheid. De markt 

schiet immers weinig op met kantoren die binnen de 

kortste keren opnieuw gedateerd zijn.

Raakvlak
‘De panden hier aan de Jansbuiten-

singel liepen een beetje leeg,’ vertelt 

Van Dam. ‘Voor een deel kwam dat 

misschien door de aanleg van de 

Stadsring. Op een gegeven moment 

zat ik tussen medehuurders die geen 

enkel raakvlak met onze activiteit 

hadden, zoals een advocatenkantoor 

en en een podotherapeut. Nu is er 

een nieuwe eigenaar komen opdagen 

en die heeft liefde voor dit pand. AIG 

heeft het gekocht, gaat in het gebouw 

investeren en neemt het grotendeels 

zelf in gebruik. Of er nog iets van een 

kantoor valt te 

maken, heeft toch 

voornamelijk te 

maken met verbeeldingskracht.’

‘Of er nog iets van een kan-
toor valt te maken, heeft 
toch voornamelijk te maken 
met verbeeldingskracht.’

Verwante gebruikers
Toen Plein 11 noodgedwongen op zoek 

ging naar een nieuw onderkomen, 

kwam Dudok Kantoor in beeld. En dat 

was natuurlijk 

een geluk bij een 

ongeluk, vindt 

Ap van Dam: ‘Ik 

dacht meteen: 

pakken, nu of 

nooit! Alleen al 

de grandeur van 

dat trappenhuis, 

daar zwicht je 

toch voor! De 

boog die in het 

pand zit, vind ik 

ook prachtig. Het 

heeft allemaal iets 

royaals en er ligt 

niet zo’n kramp-

achtig laagje 

overheen van 

“wat is het toch 

moeilijk om een 

betaalbare vierkante meter kantoor 

te maken”. Wij gaan op de bovenste 

verdieping zitten en we doen er zo min 

mogelijk aan! Het is één ruimte van 290 

vierkante meter. We komen gelukkig 

tussen verwante organisaties te zitten, 

die allemaal iets met architectuur of 

vastgoed hebben.’

‘Randstad is liefdeloos met 
het gebouw omgegaan.’

Waardevolle details
‘De vorige gebruiker, Randstad is 

liefdeloos met het gebouw omgegaan,’ 

vindt Ap van Dam. ‘Die kunststof kozij-

nen aan de voorzijde kunnen er helaas 

niet uit. Vervanging was commercieel 

niet haalbaar. De achterkant, die van 

een coating is voorzien, wordt gelukkig 

drastisch aangepakt. Veel waardevolle 

details zijn inmiddels al hersteld en 

de hoofdstructuur van het gebouw is 

intact gebleven.’ Is het niet verrassend 

dat een gebouw uit 1938 zijn weg weer 

vindt naar moderne kantoorgebrui-

kers, terwijl panden van enkele decen-

nia oud (jaren zeventig en begin jaren 

tachtig) nu moeilijk in de markt liggen? 

‘Ja, kennelijk heeft dit gebouw wél “de 

ballen” om te overleven als kantoor!’
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Architect Ap van 

Dam: ‘Alleen al de 

grandeur van dat 

trappenhuis, daar 

zwicht je toch voor!’




