
Hergebruik vastgoed

Hergebruik: een 
goed gebruik
Duurzaam renoveren en herbestemmen 

van vastgoed 
Of het nu gaat om het transformeren van bestaande gebouwen 
naar een andere functie of het opknappen van huizen in na-
oorlogse wijken: het hergebruik van vastgoed is een mooie 
manier om duurzaam te bouwen. In deze Maand van de 
Duurzaamheid praten drie Van Wijnen-collega’s je bij over hun 
ervaringen met het hergebruik van gebouwen.

Tom Meijerink was als uitvoerder betrokken bij de 
transformatie van een kantoorgebouw in Hoofddorp naar 25 
mooie appartementen in de vrije sector. Desiree Grobben 
is bewonersbegeleider en betrokken bij het opstellen van 
energieconcepten voor woningen in voornamelijk Deventer en 
Zutphen. Zij vertelt graag over een aantal mooie renovatie- en 
verbouwprojecten van woningen. Geral Grefte, tenslotte, is nog 
steeds druk op de Campus van de Universiteit Twente, waar 
het oude onderwijsgebouw Hogekamp wordt omgeturnd tot 
een gebouw met studentenwoningen en een conferentiehotel.

Extra charme
Geral Grefte: “Bouwen voor leegstand doen we niet meer, maar 
leegstand opnieuw gebruiken is natuurlijk heel goed. Voor heel 
veel gebouwen kan het een uitstekende oplossing zijn om ze 
op een andere manier te gebruiken. Je ziet het bijvoorbeeld 
veel bij buiten gebruik gestelde kerken, onderwijsgebouwen 
of oude kantoorgebouwen en fabrieken. Voor veel mensen 
geeft het extra charme als ze authentieke elementen in hun 
appartement hebben. Als het kan qua locatie en gebouw, kun 
je er meestal bijzondere leefomgevingen van maken.” 

Op de campus van de UT in Enschede stond de Hogekamp al 
een flink aantal jaren leeg. Jarenlang was er college gegeven, 
maar inmiddels was het overbodig. Aanvankelijk was het 
de bedoeling om alleen studentenhuisvesting in het pand 
mogelijk te maken. “Voor buitenlandse studenten, die voor 
een jaar naar Enschede komen met alleen een rugzak en een 

tandenborstel. Ze krijgen hier een gemeubileerde kamer met 
eigen sanitair. En daarnaast faciliteiten zoals een wasserette 
en relaxruimten.” 

Inmiddels heeft de UT gevraagd om er ook 72 hotelkamers 
en een conferentiecentrum in te huisvesten. “Mooi dat het 
gebouw nu weer een nieuwe functie krijgt. Én mooi dat wij 
daaraan mogen meewerken. We gaan het volledig strippen en 
opnieuw opbouwen. De Hogekamp heeft een goed betonskelet, 
waar we gebruik van gaan maken. Wél zit er veel asbest in, 
dus dat wordt nog een flink karwei.”

Kantoor wordt appartement
Ook Tom Meijerink spreken we over een transformatie van een 
gebouw. In Hoofddorp was hij de uitvoerder op het project om 
van een bestaand kantoorpand in het drukke winkelgedeelte 
van de Noord-Hollandse plaats 25 appartementen te maken.
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“Het zijn mooie appartementen geworden, voor het hogere 
segment”, vindt Tom. DELA Vastgoed was de opdrachtgever 
en die is volgens Tom dik tevreden. “Het was tot voor kort een 
gemeentekantoor, maar DELA wilde er graag appartementen 
van maken. Kantoorruimte is er immers in overvloed, maar de 
vraag naar woonruimte stijgt.”

Voor de collega’s betekende het vooral een logistieke uitdaging. 
“Je zit midden in een winkelgebied met ook veel woningen. 
Dus daar moet je rekening mee houden. Veel sloop-, aan- en 
afvoerwerkzaamheden hebben we dan ook in de avonduren,  
’s nachts of vroeg in de ochtend moeten doen. Het vergt vooral 
een goede planning, dit soort werkzaamheden.” 

Energetische verbetering
Met Desiree Grobben spreken we over een hele andere manier 
van duurzaam hergebruik. Zij is bij veel projecten betrokken 
waarin oudere huizen – die vaak in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog zijn gebouwd – een flinke opknapbeurt krijgen. 
“We noemen dat een energetische verbetering”, vertelt ze. 
De opdrachtgevers, meestal corporaties, geven bijvoorbeeld 
opdracht om de woningen te verduurzamen door onder andere 
de woningen na te isoleren, van nieuwe kozijnen te voorzien 
en om het wooncomfort van de bewoners te vergroten. Vaak 
gaan de huizen van energieklasse E, F, of G naar B of zelfs A.”

“Het gaat om renovatie of groot onderhoud van de woningen. 
We nemen dan gelijk ook het periodiek onderhoud mee door de 

keukens, badkamer en toiletten te vervangen. Meestal blijven 
de mensen gewoon wonen tijdens de verbouwing. Eigenlijk 
is het zo dat ze zonder te verhuizen in een compleet nieuw 
huis terechtkomen. We werken bij veel van dit soort projecten 
samen als WDW: Van Wijnen, Van Dorp Installatietechniek en 
Wolters Schildertechniek.” 

Recente renovatieprojecten
Recent was Desiree bijvoorbeeld voor Woonbedrijf ieder1 in 
Deventer aan de slag bij een project van 160 woningen in de 
buurt van het Go Ahead Eagles-stadion. “We hebben samen 
met een groep bewoners de werkzaamheden samengesteld. 
Daarna gingen álle huurders akkoord met de plannen voor 
groot onderhoud. De werkzaamheden duurden 15 werkdagen 
per woning, waarbij we iedere dag een nieuw huis opstartten. 
Zo gingen we als een soort treintje door de wijk.”

Een actueel project waar Desiree bij betrokken is, geeft weer 
een heel andere manier van verduurzaming. Het gaat om 
acht duplexwoningen voor Stichting BOG in Zutphen. “Deze 
woningen verbeteren we energetisch en tevens krijgen ze 
een moderne jas aan de buitenzijde. Maar de vraag van de 
opdrachtgever is ook om de woningen verder uit te werken 
naar All Electric. Dan hebben de huizen geen gasaansluiting 
meer. We gaan daar een luchtwaterpomp plaatsen voor de 
verwarming en het warme tapwater.”

Verduurzamen woningen Voorstad Oost    Voor           Na


