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Geennoodbevel tegen
pers inLuttelgeest

Ex-wethoudergestraft
voor steekpenningen

Misiscommunicatie tussen ge-
meente en politie heeft er vorige
maand toe geleid dat journalis-
ten op grond van een noodbevel
werden weggestuurd bij een azc-
bijeenkomst in Luttelgeest. Er
was formeel geen sprake van een
noodbevel, zei de politie giste-
ren. Maandagavond zei burge-
meester Aucke van der Werff
hetzelfde tegen raadsleden van
de gemeente Noordoostpolder.
Eerder had hij nog gezegd dat de
verordening was afgekondigd zo-
dat burgers vrijuit zouden kun-
nen spreken. (ANP)

Oud-wethouder Jos de Graaf (61)
van Boxmeer is veroordeeld tot
een werkstraf van 120 uur voor
het aannemen van 3000 euro
van Chinese investeerders met
wie hij in onderhandeling was
over de verkoop van het Cathari-
naklooster in Sambeek. Op 8 no-
vember 2012 vond de wethouder
in zijn werkkamer een envelop
met een brochure en 3000 euro.
De Graaf beweert dat hij het geld
vijf dagen later heeft teruggege-
ven, maar de rechtbank in Den
Bosch gelooft dit niet. (ANP)

Nijmegenbereid tot
nieuwenoodopvang

Joodsprotest tegen
Holocaustontkenner

Nijmegen is bereid een nieuwe
noodopvang voor asielzoekers in
te richten als dat nodig is, heeft
het college van b. en w. gisteren
besloten. De 3000 vluchtelingen
die nu in tentenkamp Heumens-
oord verblijven, moeten uiterlijk
op 1 juni plaatsmaken voor de
militaire deelnemers aan de
Vierdaagse. Het stadsbestuur
biedt het Centraal Orgaan op-
vang Asielzoekers aan om een
nieuwe plek te zoeken. Waar en
voor hoeveel asielzoekers is nog
onderwerp van overleg. (ANP)

De joodse gemeenschap in Den
Haag wil niet dat de omstreden
auteur David Irving in de hofstad
een spreekbeurt houdt. Het is
‘onbestaanbaar’ dat hij uitgere-
kend 75 jaar na de Februarista-
king in de stad van vrede en
recht een podium krijgt om zijn
denkbeelden te verspreiden, zeg-
gen de Nederlandse Israëlitische
Gemeente Den Haag en de Libe-
raal Joodse Gemeente Den Haag.
Irving werd in 2006 in Oosten-
rijk veroordeeld voor het ont-
kennen van de Holocaust. (ANP)

Auto rijdt recreatiezaal
in, 92-jarigeoverlijdt
Een 53-jarige automobiliste is
gistermorgen met haar auto de
recreatiezaal van wooncomplex
de Weerdingerhaag in Emmen
binnengereden. Een 92-jarige be-
woonster die op dat moment op
een hometrainer zat kwam on-
der de auto terecht en overleed
ter plaatse. Een 77-jarige vrouw
die eveneens op een hometrai-
ner fietste, raakte gewond. Ze
moest naar een ziekenhuis. Ook
de automobiliste is met verwon-
dingen naar een ziekenhuis ge-
bracht. (ANP)

Steedsmeerwoningen
in leegstaandekantoren
Eindhoven loopt voorop in transformatietrend grote steden

OnnoHavermans

Na een aarzelend begin, komt er
vaart in de verbouwing van leeg-
staande kantoren tot woningen. In-
vesteerders zien vooral mogelijkhe-
den voor kleine appartementen, voor
studenten en young professionals in de
grote steden. Eindhoven is hierin
koploper, met Maastricht als goede
tweede.
Met de transformatie van 700.000
vierkante meter aan kantoorruimte
was 2015 een recordjaar, becijferde
vastgoedspecialist Dynamis begin de-
ze maand op basis van gegevens van
36 makelaarskantoren verspreid over
het land. Het effect van herbestem-
ming op de woningmarkt zal ook de
komende jaren merkbaar zijn, voor-
spelt Dynamis.

Jaarlijks komen er in Nederland elf-
duizend woningen bij door herbe-
stemming, berekende het CBS eind
vorig jaar al. Tussen januari 2012 en
juli 2015 werden 8583 kantoren tot
woningen verbouwd, in meer dan de
helft van de gevallen tot appartemen-
ten van 20 tot 40 vierkante meter.
In studentenstad Eindhoven, waar
veel Philipsgebouwen zijn vrijgeko-
men, zijn vorig jaar 2600 woningen
ontstaan door transformatie. Dat is
2,5 procent van de ruim honderddui-
zend woningen in Eindhoven, stelde
vakblad Cobouw vorige week vast.
Maastricht volgt met 660 transforma-
tiewoningen, goed voor 1 procent
van de woningvoorraad. In absolute
aantallen is Amsterdam koploper;
hier ontstonden 3400 woningen door
hergebruik van bestaande gebouwen,

samen 0,8 procent van de woning-
voorraad. Maar in 25 steden ligt dat
percentage hoger, aldus Cobouw.
Dankzij herbestemming neemt de
leegstand van kantoren in sommige
steden na jarenlange toename nu
licht af. Dat komt ook doordat som-
mige bedrijven die willen verhuizen

bewust op zoek gaan naar een be-
staand kantoor, zegt Gerben van
Dijk, directeur van de website Vast-
goedjournaal en voorzitter van het H-
team dat herbestemming onder de
aandacht brengt. Zo koos IT-bedrijf
Atos voor het oude KPMG-kantoor in
Amstelveen en verhuisde energiebe-
drijf Nuon zijn hoofdkantoor van
Arnhem naar een gerenoveerd pand
in de Bijlmer.
Hoe oud een kantoor is maakt voor
hergebruik niet zoveel uit, zegt Van
Dijk. Belangrijker is waar het staat en
hoe de structuur is. De meeste ‘mak-
kelijke’gebouwen zijn inmiddels wel
aangepakt, denkt hij. “Aan de andere
kant staan er bijvoorbeeld in Almere
kantoren te wachten die nog nooit
gebruikt zijn en wellicht ook nooit
als kantoor gebruikt zullen worden.”

Vastgoed voormeer dan 500
studenten op eenmooie plek
Vanonzeverslaggever

Nog geen dertig jaar na de bouw
stond het voormalige hoofdkantoor
van Deloitte en Center Parcs aan het
Boerengat in Rotterdam alweer leeg.
Wethouder Ronald Schneider (Leef-
baar Rotterdam) heropende het
markante pand vorige week als ap-
partementencomplex met 587 ge-
meubileerde studentenwoningen.
De gemeenschappelijke ruimte op
de elfde etage aan de Admiraliteits-
kade in Kralingen biedt een machtig
uitzicht op de Erasmus- én de Wil-
lemsbrug. Deze locatie aan de rand
van de Rotterdamse binnenstad
maakt transformatie aantrekkelijk,
zegt Frank van Dijk van ABB Bouw-
groep. Net als de plattegrond van
het gebouw. “Gevels met veel glas
aan de voor- en achterzijde”, wijst
Van Dijk. “Elk van de drie torens
heeft in het midden een trappen-
huis met lift en op de kopse kanten
zitten trappenhuizen die als vlucht-
weg dienen. De tussenwanden die
wij hebben geplaatst zijn makkelijk
te verwijderen als in de toekomst de
woonbehoefte verandert.”
Het kantoor kreeg een sjieke uit-
straling bij de bouw in 1985, toen
de bomen in de vastgoedwereld niet
hoog genoeg konden groeien. Het
blauwe glas en de sierplaten van wit
beton zijn vervangen door zwarte
bakstenen en metalen kozijnen, die
van boven naar beneden openschui-
ven, zodat in de kamers een inpan-
dig balkon kan ontstaan.
ABB kocht het pand drie jaar gele-
den, toen het al zo goed als leeg
stond. “Veel andere projectontwik-
kelaars hebben het bekeken, maar
wij durfden het aan”, zegt Van Dijk.
“Je koopt wel leegstaand vastgoed,
zonder te weten of je het mag ver-
anderen. We hadden alleen een ge-
schreven briefje van de gemeente.
Gelukkig heeft die zo vlot mogelijk
gehandeld met de bestemmingswij-
ziging.”

Onder het gebouw ligt een parkeer-
garage voor bijna 500 auto’s. “Voor
de doelgroep van studenten niet
echt nodig”, weet Van Dijk, en dat
biedt, zo dicht bij de binnenstad,
weer mogelijkheden voor de nieu-
we eigenaar, Bouwfonds IM. “Wij
gaan verder met nieuwe projecten”,
zegt Van Dijk. “We hebben onlangs

een leeg kantoor aangekocht in het
Scheepvaartkwartier.”
City Pads nam de Nieuwe Admira-
liteit over, om direct een investeer-
der (Bouwfonds) te zoeken voor de
gemeubileerde huurwoningen voor
‘young professionals’. Het bedrijf
doet hetzelfde met lege kantoren in
Eindhoven, Utrecht en Amsterdam.
De appartementen variëren van 18
tot bijna 60 vierkante meter, met
een huurprijs die begint net boven
de driehonderd euro. “Ze waren
snel weg”, vertelt Van Dijk. “De be-
hoefte van consumenten verschuift,
zeker in een stad als Rotterdam. Stu-
denten-plus noemen wij de huur-
ders, die tijdelijk woonruimte zoe-
ken en wel zien waar ze over een
jaar of vier wonen. Bij de Dag van
de Bouw kregen we trouwens veel
oudere kijkers, die gecharmeerd wa-
ren van deze appartementen.”
Met een oppervlak van 40.000 vier-
kante meter, waarvan 32.000 kan-
toorruimte, is dit een van de grotere
transformaties in Nederland. “Zo
schiet het lekker op met de aanpak
van de leegstand”, constateert voor-
zitter Gerben van Dijk van het H-
team, een groep jonge deskundigen
uit architectuur en bouwwereld die
herbestemming propageren. “Het
gebouw staat op een mooie plek en
er is behoefte aan dit soort wonin-
gen, dan is 1 + 1 heel snel 3. Dit is
een prachtig voorbeeld van iconi-
sche herbestemming. Maar wel met
de aantekening dat dit aan de mak-
kelijke kant van de opgave blijft.
Rotterdam timmert hard aan de
weg, maar er staan nog veel gebou-
wen leeg, en daar zijn genoeg lasti-
ge gebouwen bij die niet zo dicht bij
het centrum liggen.”
In Rotterdam veranderde al
350.000 vierkante meter kantoor
van functie, sinds de gemeente
daarover vijf jaar geleden een con-
venant sloot met alle vastgoedpartij-
en. Wegens succes is dat convenant
eind vorig jaar ververst.

Nieuwewoonruimte

De studentenwoningen in het kantoor zijn gemeubileerd. FOTO’S ROB HUIBERS

Ookbedrijven
verhuizen vaker
naar een al
bestaand gebouw

‘Zo schiet het lekker
opmet de aanpak
vande leegstand’
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Geblaf op de publieke tribune:
straks ook in de senaat?

De Tweede Kamer keurde onlangs
het VN-verdrag voor mensen met
een handicap goed. Doel is om ge-
bouwen en andere voorzieningen
vanaf 1 januari 2017 toegankelijk
te maken voor gehandicapten. Nu
is de Eerste Kamer aan zet. Ver-
moedelijk zal de senaat nog voor
de zomer over het verdrag debat-
teren. Daar dient zich een pro-
bleem aan: de publieke tribune is
er niet toegankelijk voor mensen
met een rolstoel of met een assis-
tentiehond. En het is er te donker
om een gebarentolk te kunnen
volgen.
De Stichting Gebruikers Assisten-
tiehonden stelt dat in een brief
aan voorzitter Ankie Broekers-
Knol van de Eerste Kamer. De
stichting verzoekt ervoor te zor-
gen dat de publieke tribune toe-
gankelijk is, zodat mensen met
een beperking het voor hen zo be-
langrijke debat kunnen bijwonen.
Iedereen die de situatie in de se-
naat kent, weet dat dat onmoge-
lijk is. De stichting doet daarom
de suggestie het debat bij wijze
van uitzondering in de plenaire
zaal van de Tweede Kamer te hou-
den. Daar is de publieke tribune
inderdaad wel toegankelijk.

Instemmingsgeblaf
Volgens Eerste Kamerwoordvoer-
der Gert Riphagen ligt de kwestie
iets genuanceerder dan de stich-
ting voorstelt. Rolstoelgebruikers
kunnen het debat wel degelijk bij-
wonen. Met een liftje is de eerste
verdieping van dit Kamergebouw
bereikbaar. Vervolgens mogen zij
hun rolstoelen parkeren achter de
bankjes van de senatoren. “Dat ge-
beurt wel vaker. Jan Troost (rol-
stoelgebruiker en bekend actie-
voerder voor de rechten van ge-
handicapten, red.) hebben we hier
al een paar keer gezien.” Ripha-
gen geeft toe dat de ruimte be-
perkt is, maar bij veel belangstel-
ling kunnen ze terecht in de kel-
derzaal, waar het debat via een vi-
deo-verbinding kan worden ge-
volgd.
Riphagen kan zich niet heugen
dat er in de senaat ooit geleide-
honden aanwezig waren. Dat was
wel het geval tijdens het debat in
de Tweede Kamer over het VN-ver-
drag. Dat leverde hilarische mo-
menten op. Zo was het PvdA-Ka-
merlid Otwin van Dijk, zelf rol-
stoelgebruiker en warm pleitbe-
zorger van het VN-verdrag, net
zijn pleidooi aan het afsluiten,
toen een van die honden begon te
blaffen. Het verslag maakt er mel-
ding van. ‘Hondengeblaf’ staat er
tussen haakjes. En een stukje ver-
der: ‘Gelach en rumoer op de tri-
bune na herhaaldelijk hondenge-
blaf.’ Van Dijk ging er mee aan de
haal: “Deze hulphond is het hier-
mee eens,” zei hij. “Dit is een
soort instemmingsgeblaf.”
Aan het Binnenhof moet nog veel
werk worden verzet om de gebou-

wen toegankelijk te maken voor
gehandicapten. Dat blijkt uit bij-
gaand lijstje dat Van Dijk op basis
van zijn eigen ervaringen op ver-
zoek van de redactie van Plein 2
heeft opgesteld. Het gebouw van
de Tweede Kamer is het meest, de
Ridderzaal het minst toegankelijk.

Zolderkamer
Toch is de wereld van nu aan het
Binnenhof al een stuk vriendelij-
ker voor gehandicapten dan pak-
weg twintig jaar geleden. Toen
moest Wil Schuurman, Kamerlid
voor de Centrum Democraten van
1994 tot 1998, het meemaken dat
ze een zolderkamer zonder lift
kreeg toegewezen in het Tweede
Kamergebouw. Dat terwijl ze in
1986 als gevolg van een aanslag
door antifascistische actievoeders
in Kedichem haar rechterbeen
was kwijtgeraakt. Sindsdien was
zij aangewezen op een rolstoel. El-
ke dag moest zij door twee bewa-
kers naar haar werkkamer wor-
den gedragen. Natuurlijk speelde
politieke afkeer een grote rol bij
dit getreiter. Maar vermoedelijk
zou Schuurman tegenwoordig op
iets meer compassie kunnen reke-
nen.

1. Tweede Kamer
2. Eerste Kamer
3. Ridderzaal

Van meest naar
minst toegankelijk

Otwin van Dijk

Wil Schuurman

Voormalige kantoren, nu studentenwoningen aan het Rotterdamse Boerengat. FOTO ROB HUIBERS


