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Thema: Transformatie en renovatie
aan nieuwbouw. Tegelijkertijd gaan maatschappelijke ontwikkelingen razendsnel. Transformatie
van het bestaande is noodzakelijk en moet snel en slim. De aantrekkelijkheid van de ingreep bepaalt
daarnaast voor een groot deel de duurzaamheid.

De opgave om een nieuwe toekomst voor leegstaand vastgoed te vinden is
immens. Moet je een specialist zijn om succesvol met deze opgave aan de slag
te gaan? Of juist een generalist? De nieuwe generatie professionals vindt op
dit moment met moeite een baan. Zij doen graag alvast ervaring op met de
aanpak van leegstand, tot en met het verbouwen van kantoorkolossen tot
woningen. De Week van het Lege Gebouw, binnenkort in Amsterdam,
biedt uitkomst.
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oplossingen die tegenwoordig voor leegstand worden gezocht.
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Week van het Lege Gebouw

Biedboek Prinses Julianakazerne

De Week van het Lege Gebouw (4-8 juni 2015) legt de relatie tussen praktijk en onderwijs. Het
concept is simpel: in multidisciplinaire teams werken studenten onder begeleiding aan een plan
voor een leegstaand gebouw. Eerder waren dat de Prinses Julianakazerne te Den Haag (2014)
en het voormalig Europol-hoofdkwartier in Den Haag (2013). Dit jaar: het kantoorgebied
Amsterdam Sloterdijk. Www.weekvanhetlegegebouw.nl en www.platformvoer.nl.

In de workshop in 2014 waardeerde de jury vooral de plannen die conceptueel het sterkst waren
en die tot nadenken aanspoorden. Een paar teams hadden zich niet beperkt tot de casus, maar
hadden zich ingeleefd in de opgave van het Rijksvastgoedbedrijf (rvb) op portefeuilleniveau.
Het rvb heeft deze plannen zelfs opgenomen in de informatie over de Prinses Julianakazerne op
www.biedboek.nl, waar geïnteresseerde marktpartijen zich over het gebouw kunnen inlezen.
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-gebouw, is tot stand gekomen met hulp van klussende studenten.
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Out of the box
De derde editie vindt plaats onder leiding van de Reinwardt Academie. Het streven blijft om
docenten en studenten interdisciplinair te laten samenwerken en te prikkelen om ‘out of the box’ te
denken. Studenten ontwikkelen zo kennis en vaardigheden buiten de muren van hun opleiding. Het
geeft stof tot nadenken over de opzet van eigen vakken, opent ogen en deuren naar betekenisvolle
samenwerking met andere opleidingen en geeft mogelijkheid de banden met praktijk aan te halen.

tot samenwerking en een onderzoekende houding. De meeste studenten
hebben een grote belangstelling voor
elkaars vakgebieden en methoden.
Toch betekent dit niet dat je je eigen
kennisdomein zou moeten loslaten.
Totaal buiten je vakgebied treden is niet
handig. Een belangrijke conclusie is dat
interdisciplinair werken het opzetten
van een integrale strategie vergemakkelijkt.
De vastgelopen vastgoedmachine heeft
nieuwe formules nodig. Daarvoor zijn
geesten’ en expertise buiten de traditionele vakgebieden nodig. Het ontwikkelen van vastgoed steunde decennialang
in plaats van (goed) naar gebruikers te
luisteren. De nieuwe generatie kan zich
daarom ook maar deels verlaten op
kennis uit het verleden. In de ‘tussentijd’ ontstaan nieuwe verdienmodellen
en samenwerkingen. De specialistische
kennis van het eigen vakgebied moet
hierbij niet uit het oog worden verloren.
Ze vormt de kern voor een succesvolle
interdisciplinaire samenwerking.
De auteurs danken Lidy Meijers (
Delft, ‘Heritage & Architecture’) en
Maria Lamslag (medeoprichter Platform
) voor hun bijdragen aan de tekst.
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De Week van het Lege Gebouw richt zich op de succes- en faalfactoren
van transformatieprojecten. Foto Johannes van Assem
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