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Alle lichten staan op groen

Transformatie is een significant deel van de bouwpro-
ductie. Het is tegenwoordig common sense om bij leeg-
staand vastgoed niet automatisch naar de slopershamer 
te grijpen, maar eerst andere oplossingen te zoeken. 
Goed nieuws dus voor eigenaren van leegstaand vast-
goed: bedrijven die investeren in nieuwbouw en een 
verouderd pand leeg achterlaten, beleggers die geen 
huurders voor gebouwen vinden en gemeenten met 
overtollig maatschappelijk vastgoed. Welke kansen zijn 
er en hoe verzilveren we die?

• Tussen 2012 en 2016 zijn door    
 transformatie bijna 34 duizend woningen   
 gerealiseerd. 
• In 2015 en 2016 was 9 tot 10 procent van de   
 volledige woningproductie het resultaat   
 van vastgoedtransformatie (CBS,  
 november 2017).
• Het aantal opgenomen kantoormeters is in   
 2017 met 10 procent toegenomen en het   
 aanbod is met 15 procent afgenomen   
 (Dynamis, januari 2018).
• Van de ongeveer 50 miljoen m²    
 kantoorruimte staat op dit moment 11,7   
 procent leeg. Dat is     
 ongeveer 5,7 miljoen m² (Cushman &   
 Wakefield, december 2017).
• Ondanks de sterke daling van de leegstand   
 komen veel gemeenten nog niet in de buurt   
 van een gezond leegstandsniveau dat ligt   
 tussen de 5 en 7 procent.

 

De mogelijkheden zijn eindeloos 

We zien een steeds bredere waaier van transformatiepro-
jecten. Kantoren veranderen van kleur, maar ook bedrijfs-
ruimten, winkels en maatschappelijk vastgoed zoals scho-
len, buurthuizen, bibliotheken, ziekenhuizen en kerken. Het 
gaat niet alleen om studentenwoningen, maar ook om wo-
ningen voor ouderen, gezinnen, statushouders, zzp-ers met 
werk aan huis, kunstenaars en woongroepen. Er ontstaan 
starterswoningen, luxe penthouses, loftwoningen, sociale 
huurwoningen, dure koopappartementen, grondgebonden 
woningen en uiteenlopende woon-werkcombinaties. De 
A’DAMtoren is omgebouwd tot een mix van werklocaties, 
hotel en ronddraaiend restaurant. Het Paleis, het oude 
scheikundelab van de RU Groningen, is getransformeerd 

tot een mix van woningen, studio’s, ateliers, een auditorium, 
een hotel-restaurant, vergaderruimtes en bedrijfsruimte. 

De techniek werkt mee…
De bouwtechniek werkt mee. Moderne installatietechniek 
en industriële bouwmethoden maken meer mogelijk dan 
voorheen. In een oud casco realiseren we nieuwbouw-
kwaliteit volgens de hoogste maatstaven: comfortabel, 
gezond en energiezuinig. Technisch kan bijna alles.

…net als de meeste gemeenten

Ook steeds meer gemeenten werken goed mee. Leeg-
stand is immers ook voor de overheid een doorn in het 
oog. Daarom worden bestemmingen veranderd en zoeken 
gemeenten actief mee naar oplossingen voor geluidhin-
der en parkeren. Sommige gemeenten hebben een ‘kan-
torenloods’ of een ‘transformatieloket’ waar de ambte-
lijke belangen worden gecoördineerd.

Voorbeelden spreken tot ieders verbeelding

Er zijn heel wat voorbeelden van succesvolle transforma-
tie en die zeggen meer dan duizend rapporten. Het grote 
publiek ziet dat transformatie wél kan en inderdaad bij-
draagt aan leefbaarheid, levendigheid en een zinnenprik-
kelende woonomgeving. De gebouwen ademen sfeer. Niet 
alleen iconen als de Philipsfabrieken op Strijp-S, ook 
minder heroïsche projecten worden om hun historische 
betekenis gewaardeerd. Er is een grote maatschappelijke 
druk om leegstaande gebouwen een tweede leven te  
weergeven. 

Eindgebruikers vragen om variatie

Gebouwen moeten beantwoorden aan een zeer gevari-
eerde vraag. Mensen met werk aan huis. Huurders en 
kopers. Starters en ouderen. Particuliere opdrachtgevers, 
al dan niet in collectief verband. Woongroepen dienen zich 
aan. Alleenstaanden en grote gezinnen. Corporaties zoe-
ken ruimte voor sociale huurwoningen. Daarnaast is er 
vraag naar een scala aan flexkantoren, studio’s, ateliers 
en werkplaatsen, gecombineerd met ontmoetingsplekken, 
horeca en winkels. Bestaande gebouwen bieden uitgelezen 
kansen voor huisvesting van deze mix van functies. 

De opdracht aan de bouwsector

Transformatie is een normaal onderdeel van de bouwpro-
ductie, maar kent een bijzonder proces. Wij van Heilijgers 
zien het als een opdracht aan onze sector om gevolg te 
geven aan de wensen van de eindgebruiker. Als bouw- en 
ontwikkelingsbedrijf brengen we de mogelijkheden van 
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transformatie in beeld: we zoeken naar de best mogelijke 
match met specifieke klantgroepen, we stemmen de be-
langen van gemeente, vastgoedeigenaar en eindgebrui-
kers op elkaar af en zorgen vervolgens dat verrassende 
oplossingen technisch worden gerealiseerd.

Push en pull factoren stuwen de kansen van 
vastgoedtransformatie op

• Meer mensen zoeken naar woonruimte die   
 anders is dan anders. Transformatie kan in die  
 behoefte voorzien.
• Steeds meer inspirerende projecten brengen  
 nieuwe initiatiefnemers op ideeën. 
• Wonen en werken in de stad is populair: dichtbij  
 voorzieningen, in een volgroeide omgeving met  
 karakter. 
• Meer gemeenten werken mee en bieden in   
 regelgeving ruimte voor transformatie. 
• De hoogste kwaliteit qua comfort, duurzaamheid  
 en gezondheid is technisch haalbaar.
• Er staan duizenden gebouwen leeg die nooit meer  
 in hun oorspronkelijke bestemming gebruikt   
 worden, terwijl de vraag naar woningen nog altijd  
 fors stijgt.
• Steeds meer kantoren worden niet meer gebruikt  
 vanwege een slecht energielabel en/of een   
 ongunstige ligging, zodat upgraden niet  
 rendabel is.

Vier goede redenen voor  
transformatie

Vastgoedtransformatie is de ultieme vorm van circula-
riteit. Als een bestaand gebouw een tweede leven krijgt, 
vermijden we (sloop)afval en realiseren we stedelijke 
kwaliteit waar nieuwe doelgroepen gelukkig van wor-
den. Een stad die leeft, beweegt. Gebouwen veranderen 
van tijd tot tijd van vorm en functie. We zien vier goede 
redenen voor transformatie. 

1. We gebruiken grondstoffen circulair en   
 reduceren CO2-uitstoot

Transformatie leidt tot een aanzienlijke besparing van 
bouwmateriaal. Funderingen, het casco en vaak ook ge-
vels en trappenhuizen blijven in hun functie bewaard. Het 
leidt tot een besparing van bouwgrondstoffen en een re-
ductie van CO2-uitstoot. Met instrumenten als de GPR 
Gebouw en de Milieuprestatieberekening is transformatie 
ook aantoonbaar in het voordeel. 

2. We beschermen de identiteit van de stad 

Ieder mens heeft behoefte aan ankerpunten in zijn omge-
ving. Die geven een thuisgevoel. De stad ontleent veel van 
haar identiteit aan gebouwen. De culturele en emotio-
nele betekenis van gebouwen is van onschatbare imma-
teriële waarde. Als een gebouw een tweede leven krijgt, 
gaat de geschiedenis verder. Dat versterkt de sociale 
kracht van de stad. Het geeft een gebouw nieuwe waarde 
en de omgeving een impuls.

3. We lossen leegstand op en verhogen de   
 leefbaarheid 

Leegstand is een magneet voor verloedering en onveilig-
heid. Het opheffen ervan buigt verloedering om in leef-
baarheid. Als meer mensen de stedelijke ruimte gebrui-
ken, neemt de kritische massa van de stad toe en groeit 
het draagvlak voor voorzieningen. Uitwaaiering van de 
stad wordt daardoor beperkt. 

4. We realiseren verrassende stedelijke  
 huisvesting 

Een bestaand gebouw heeft eigenschappen die nieuw-
bouw mist: hoge verdiepingen, een bijzondere gevel, een 
fraai trappenhuis of een imposante entree. Soms leidt de 
ligging van een bestaand gebouw tot verrassende oplos-
singen zoals een vliesgevel of een bijzondere plint. Groen 
in de buurt is al volgroeid, de omgeving is bij mensen 
bekend en de straat ligt al in de loop. Er ontstaat gevari-
eerde huisvesting voor diverse functies en doelgroepen.Bibliotheek Amersfoort



44

Van monocultuur naar gemengde stedelijke gebieden

Een hoog leegstandspercentage in een gebied wordt veroorzaakt door monocultuur: 
er staan bijna alleen maar kantoren. In tijden van crisis staan veel gebouwen leeg. Als 
de economie aantrekt, lost de leegstand gedeeltelijk op, maar bij een volgende crisis 
gaat het opnieuw fout. Door te zorgen voor een mix aan functies, maken we gebouwen 
en gebieden crisisbestendig. Functiemenging is geen wondermiddel en het kan niet 
altijd en overal. Maar op sommige plekken levert het onverwachte kansen op.

De ecologie van de omgeving
Transformatie begint met de mogelijkheden die een ge-
bouw en de omgeving biedt. Dat maakt het proces vanaf 
de start van het proces anders dan nieuwbouw. We wer-
ken van buiten naar binnen: van omgeving naar gebouw. 
Op die manier houden we alle opties zo lang mogelijk 
open en creëren we ruimte om verrassingen mee te ne-
men. 

Van buiten naar binnen kijken

Een gebouw in zijn oorspronkelijke functie past (als het 
goed is) in zijn omgeving qua stedenbouw en bestemming. 
Als we vorm en functie van een gebouw veranderen, moe-
ten we dus eerst naar de omgeving kijken. De ecologie van 
de omgeving bepaalt de mogelijkheden voor transforma-
tie. Hoe wordt de openbare ruimte gebruikt? Welke func-
ties hebben gebouwen in de buurt? Waar zijn de voorzie-
ningen? Hoe zit het met geluidsbelasting, verkeersstromen 
en parkeerruimte? Soms kan de omgeving mee-verande-
ren of is de transformatie van één gebouw een opmaat 
voor transformatie van een gebied. Met een scherp oog 
voor de relatie tussen gebouw en omgeving leggen we de 
basis voor een haalbaar project. 

Alle mogelijkheden openhouden 

Bij transformatie denkt men al snel aan het ombouwen 
van lege kantoren naar woonruimte. Het palet is echter 
veel breder. Vaak maken andere functies of een mix van 
functies een project technisch en financieel haalbaar. Bij-
voorbeeld een commerciële plint met horeca of bedrijfs-
ruimten aan de geluidbelaste kant van een gebouw. Som-
mige gebouwen lenen zich voor appartementen in het 
duurdere segment, andere voor ouderenwoningen. De 
vraag naar sociale huurwoningen is altijd groot. 

Het verhaal van een gebouw doorvertellen 

De geschiedenis van een gebouw is waardevol: de leef-
omgeving die een verhaal vertelt. Transformatie draagt 
historie in zich. Daarom gaan we op zoek naar die verha-
len. De vorm van een gebouw is een gevolg van de oor-
spronkelijke functie en vertelt die verhalen. In het voor-
traject kijken we welke vormelementen kenmerkend zijn. 
We gaan op zoek naar de oorspronkelijke architectuur en 
zorgen dat die in een nieuwe functie tot zijn recht komt. 

Bibliotheek Amersfoort
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Een quick scan om de  
kansen te verkennen

Met een quick scan taxeren we snel de haalbaarheid van 
een project. We brengen vier bepalende factoren in 
beeld: gebouw, omgeving, markt en proces. Vanuit onze 
ervaring weten we welke parameters maatgevend zijn. 
Loont het de moeite om tijd en geld aan het vervolgtra-
ject te besteden? Zo ja, wat zijn dan haalbare concepten?

De techniek van een gebouw

We bekijken het gebouw vanbinnen en vanbuiten. Hoe zit 
het architectonisch, constructief en bouwfysisch in el-
kaar? Welke elementen willen we behouden? Welke inde-
ling is mogelijk? Houden we de trappenhuizen en lift-
schachten in stand? Biedt volume-uitbreiding met een 
opbouw of uitbouw extra kansen? We kijken naar de kwa-
liteit van installaties en maken een inschatting van de 
hergebruikswaarde. Een bestaand gebouw voldoet in de 
praktijk nooit aan alle eisen op het gebied van daglicht-
toetreding, energie en geluid. Dat legt beperkingen op en 
ook daarvan maken we een inschatting. Op grond van deze 
analyse ramen we de bouwkundige kosten. 

Wat past op deze locatie?

De plek waar een gebouw staat, selecteert de mogelijke 
functies van het gebouw na transformatie. Een centrum-
locatie biedt andere mogelijkheden dan een woonwijk of 
een voormalige bedrijfslocatie. Bij de analyse kijken we 
naar de overige functies in de (directe) omgeving, de 
waarde van vastgoed in de buurt en de bereikbaarheid en 
nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer. Op 
grond van deze gegevens maken we een eerste keuze voor 
de functie(s) van het gebouw na transformatie.

Een beeld van de marktkansen

We analyseren de afzetkansen van het gebouw op de be-
treffende locatie. Hoe groot is de vraag naar specifieke 
soorten woningen en andere functies die in aanmerking 
komen? Als er al eindgebruikers in beeld zijn, bijvoorbeeld 
een groep bewoners (CPO) maakt dat een marktanalyse 
gemakkelijker, maar niet overbodig. Bij een CPO-project 
staan wij als bedrijf vaak garant als achtervang: mochten 
leden van de groep tussentijds afhaken, dan nemen wij hun 
aandeel over en garanderen we continuïteit. 

We kijken naar oplossingen voor het parkeren

Als de functie van een gebouw verandert, verandert de 
parkeerbehoefte. Volstaat het rechtens verkregen aantal 

parkeerplaatsen of is er in de buurt voldoende vergunbare 
ruimte voor bovengronds parkeren, dan vergroot dat de 
haalbaarheid van een project. Wanneer de parkeernorm 
leidt tot ondergronds parkeren, dan brengt dat kosten met 
zich mee die elders in het project moeten worden terug-
verdiend. Wat nog los staat van de technische mogelijkhe-
den daarvoor. De haalbaarheid van een project hangt in de 
praktijk voor een groot deel af van parkeermogelijkheden. 
Daarom kijken we daar specifiek naar en zoeken we ook 
naar nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals de inzet van deel-
auto’s.

Gemeentelijke medewerking is cruciaal

Bij transformatie is sprake van functiewijziging waarvoor  
vaak het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. De 
gemeente moet dat willen en kunnen doen. De gemeen-
te is ook nodig bij oplossingen voor geluid, luchtkwaliteit 
en verkeer. Positieve en soepele samenwerking met de 
gemeente verkleint de risico’s. Het helpt als er één aan-
spreekpunt is voor alle vergunningen en ontheffingen, 
zoals een transformatieloket of een kantorenloods. Wij 
gaan met de gemeente in gesprek en we brengen het 
gemeenschappelijke belang in beeld. 

Net als medewerking van de eigenaar

Uiteraard moet ook de eigenaar van het gebouw mee wil-
len werken aan transformatie. Meestal is de boekwaarde 
van het gebouw daarvoor een belangrijk gegeven. Daar 
tegenover geeft de quick scan een betrouwbaar beeld van 
de kosten, kansen en risico’s van transformatie en de 
waarde van het gebouw in z’n nieuwe functie. We laten 
zien hoe groot de restwaarde is en welke parameters de 
kans op succes beïnvloeden. 

Tijdelijke exploitatie

Soms vergroten tijdelijke functies de haalbaarheid van 
een transformatieproject. Denk aan:

• Het tijdelijk voortzetten van een bestaande   
 kasstroom. Bijvoorbeeld als een gebouw nog voor  
 een deel verhuurd is.
•  Het realiseren van een nieuwe tijdelijke   
 kasstroom gedurende het transformatieproces.  
 Bijvoorbeeld tijdelijke verhuur of een pop-up   
 functie. 
•  Een tijdelijke functie als voorlopige    
 eindoplossing. Bijvoorbeeld om de beslissing over  
 de toekomst van een gebouw een aantal jaar uit  
 te stellen. 
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De volgende stap:  
van schets tot offerte

Als de quick scan laat zien dat er kansen zijn, gaan we 
een slag verder. We zoeken alle benodigde informatie 
bijeen, maken keuzes op basis van de gemaakte concep-
ten en komen tot een ontwerp. Vanuit het perspectief van 
de eindgebruiker gaan we hiermee aan het werk. We 
spelen maximaal in op de mogelijkheden die zich aan-
dienen én de wensen en eisen vanuit het nieuwe gebruik. 

Geef ons drie maanden

Het kost tijd en geld om tot het beste ontwerp te komen. 
Met de eigenaar spreken we daarom een periode van ex-
clusiviteit af. In die periode investeren wij in de voorberei-
ding van de transformatie. Afhankelijk van de aard van het 
gebouw duurt dit zo’n drie maanden.

Informatie is soms lastig te vinden 

We willen weten waar we aan beginnen en hoe we bouw-
technische en financiële risico’s kunnen beheersen. In de 
voorbereidingsfase verzamelen wij veel informatie,  
bijvoorbeeld over historische aspecten, de bouwconstruc-
tie, de gebruikte materialen en de kwaliteit en herbruik-
baarheid van installaties. Soms is het lastig de juiste ge-

gevens te vinden omdat de bouwtechnische werkelijkheid 
lang niet altijd in overeenstemming is met oorspronke-
lijke tekeningen.

Puzzelen en finetunen

We werken met architecten die ervaring hebben met 
transformatie. De architect benut de cultuurhistorische 
waarde van het gebouw en ontwerpt een interne verkave-
ling en een gevelplan. Alle vereisten op het gebied van 
geluid, comfort, daglicht, buitenruimte, (brand)veiligheid 
en energie worden hierin meegenomen. Dat is een com-
plexe puzzel waarbij de gestelde eisen per functie ver-
schillen. Een eerste ontwerp biedt aanknopingspunten 
voor optimalisering. Vervolgens spelen we met verschil-
lende varianten om tot een optimaal geheel te komen. 
Creatief met het gebouw en de indeling omgaan, maakt 
veel mogelijk.

Basis voor een overeenkomst

Op grond van het schetsontwerp van de architect ramen 
we de bouwkosten. Uit de indeling blijkt vervolgens de 
gebruiksoppervlakte. Die is maatgevend voor de markt-
waarde van het gebouw na transformatie. Als de kosten 
en de gebouwwaarde in evenwicht zijn met de opbreng-
sten, is er een basis voor een overeenkomst.

Een rekenvoorbeeld 

De waarde van een te transformeren gebouw wordt bepaald door de opbrengst uit verkoop na transformatie en de 
kosten die de transformatie met zich meebrengt. 
        

Gebouwgegevens        
Oppervlak  BVO 3.500 m2      
Oppervlak GBO 2.500 m2      
Verhouding BVO/GBO 1,4       
        
Opbrengsten      incl. btw    excl. btw
Verkoop V.O.N. 2.500 m2 x 2.953 = 7.382.915   € 6.101.583
        
Transformatiekosten        
Sloop- en bouwkosten 3.500 m2 x 850 =    2.975.000 
  
Verwijderen asbest 1 post       50.000 
        
Bijkomende kosten        
Adviseurs, leges,  
nutsvoorzieningen, 
verkoop, ontwikkeling, etc. 20 % x 7.382.915 =     1.476.583 -
        
Gebouwwaarde totaal         € 1.600.000   
Gebouwwaarde per m2 BVO         € 457
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Omgeving

Het kantoorgebouw staat middenin de wijk Overtoomse Veld en grenst aan de winkels van het August Allebéplein. 
Dit gebied is onderdeel van de stedelijke vernieuwing Overtoomse Veld in Amsterdam Nieuw-West. 

Diversiteit aan woningtypen

Het gebouw heeft vijf verdiepingen en een souterrain. Op het gebouw is een nieuwe bouwlaag toegevoegd. De vloer-
oppervlakte is ongeveer 3.000 m². Met de transformatie zijn hier veertig woningen met een verschillende typologie 
gerealiseerd: compacte studio’s tot 38 m², appartementen van 38 tot 56 m² met één of twee kamers, maisonnettes, 
driekamerappartementen en penthouses. 

Uitvoering

Van het oorspronkelijke kantoorgebouw zijn het skelet, de vloeren, kolommen en trappen bewaard gebleven. Er is 
een nieuwe buitengevel aangebracht die zorgt dat de woningen energiezuinig zijn. Samen met de nieuwe vloerver-
warming is het binnenklimaat zeer comfortabel. De transformatie is in 2015 uitgevoerd.

KliQ,  
Amsterdam

7

Het voormalige kantoor van woningstichting De Key aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam West, is 
door Heilijgers in eigen beheer getransformeerd naar KliQ: een gebouw met hippe, complete en 
betaalbare koopappartementen.

De Toorop,  
Amsterdam
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Initiatief

De Amersfoortse bibliotheek is in 2014 naar een nieuwe locatie verhuisd, waarna het oude gebouw leeg kwam te 
staan. Een groep actieve senioren nam het initiatief om dit gebouw in CPO-verband van de gemeente te kopen en er 
een woongebouw van te maken. 

Uitwerking

De bewonersgroep heeft het plan met Zeep Architects and Urban Designers uitgewerkt. De Regie, adviseurs parti-
culier opdrachtgeverschap, heeft de vereniging bij het ontwikkeltraject begeleid. Heilijgers heeft de CPO-groep bij-
gestaan met constructieve, bouwkundige en financiële adviezen en heeft garant gestaan voor het eventueel onver-
kochte deel van de appartementen.

Realisatie

Het gebouw is ontdaan van het stalen dak, de buitengevel, het noodtrappenhuis, de binnenwanden en alle installaties. 
Het betonskelet, de vloeren, kolommen en trappen zijn intact gebleven. Het gebouw is verdeeld in 23 koopapparte-
menten in verschillende prijsklassen en in grootte variërend van 86 tot 210 m2. Ook is er een gemeenschappelijke 
ruimte van circa 100 m2. Het gehele gebouw is toegankelijk voor rolstoelen. Een nieuwe buitengevel en een nieuw 
dak zorgen in combinatie met de toegepaste installatietechniek voor een energiezuinig en aangenaam binnenklimaat. 

Vervolg

In aansluiting op de transformatie van de bibliotheek is de Zonnehof ingericht als groene voetgangerszone met het 
Rietveldpaviljoen als iconisch middelpunt. In de komende jaren worden ook enkele andere gebouwen aan dit plein 
door Heilijgers tot woonruimte omgebouwd.

De CPO-groep Boekhuis heeft opdracht gegeven om de oude bibliotheek aan de Zonnehof in Amers-
foort om te bouwen tot een woongebouw met 23 levensloopbestendige koopappartementen in ver-
schillende grootte en prijsklasse. 

Boekhuis,  
Amersfoort
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Het gebouw

Park Brederode is het 17 hectare grote terrein van het voormalige ziekenhuis Meerenberg aan de rand van Nationaal 
Park Zuid–Kennemerland. Dit terrein is omgevormd tot een villapark met ruim 300 woningen. Het voormalige car-
révormige hoofdgebouw in neoclassicistische stijl is ontworpen door J.D. Zocher jr. Het gebouw meet 16.000 vier-
kante meter en heeft een authentieke voorgevel, een kenmerkende gangenstructuur en een karakteristieke schoor-
steen. Nadat het monument ruim 20 jaar leeg heeft gestaan, krijgt het nu een nieuwe functie. 

Riante woningen

Het imposante gebouw wordt getransformeerd tot een woongebouw. Het gebouw wordt verticaal gesplitst in riante, 
veelal grondgebonden woningen met een oppervlakte van 220 m2 tot 500 m2 en een inhoud van 1.200 m3 en meer. 
De woningen worden casco opgeleverd waarna de bewoners volledig naar eigen inzicht de afbouw realiseren. Alle 
woningen hebben vrij uitzicht en zijn voorzien van twee eigen parkeerplaatsen op het binnenterrein. Het ontwerp van 
de monumentale herontwikkeling is van Heiko Hulsker architecten in Haarlem.

Realisatie

Particulieren en organisaties die zich inzetten voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed zijn bij de planvorming 
betrokken geweest. Zij hebben meegedacht en kennis aangedragen. De transformatie behelst onder andere herstel 
en verbeteren van de fundering, restauratie en renovatie van het bestaande casco, de gevels en het dak, het aanbren-
gen van thermische en akoestische isolatie en het realiseren van de woningscheidende wanden en vloeren. Alle 
woningen  worden naar verwachting in 2019 opgeleverd.

In Bloemendaal, aan de rand van de duinen wordt het voormalige hoofdgebouw van Provinciaal Zie-
kenhuis Meerenberg getransformeerd. Het is een rijksmonument van bijna 170 jaar oud. Er komen 
44 exclusieve woningen, voor het merendeel grondgebonden. Op het terrein worden ook 9 nieuwe 
woningen gerealiseerd.

Carré,  
Bloemendaal
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Kantorenpark

Een aantal gebouwen op het kantorenpark De Hoef staat al geruime tijd leeg. De gemeente Amersfoort stimuleert 
eigenaren om deze kantoren om te bouwen naar woningen en andere functies. De komst en de uitbreiding van de 
fysio-opleiding SOMT (Stichting Opleiding Manuele Therapie) naar De Hoef is een voorbode. Het Skillslab vormt de 
basis van drie masteropleidingen die aan het SOMT worden gegeven. Hiervoor is een bedrijfsruimte getransformeerd 
tot onderwijs- en onderzoeksruimte. 

Praktijkonderwijs

In het Sillslab wordt praktijkonderwijs verzorgd voor 1.500 studenten fysiotherapie. Ook is er een trainingsruimte 
waar metingen worden verricht en waar het menselijk bewegingsapparaat wordt bestudeerd. Er zijn studieruimtes 
om gezamenlijk aan opdrachten te werken of individueel te studeren. Het SkillsLab vormt de opmaat naar de inge-
bruikname van het Life Long Learning Gebouw met daarin het MovementLab. In dit dynamische gebouw vinden 
vernieuwende wetenschappelijke onderzoeken plaats op het gebied van beweging.

Een voormalig bedrijfsgebouw op bedrijvenpark De Hoef in Amersfoort is getransformeerd tot het 
SOMT University SkillsLab. Het is onderdeel van de SOMT University of Physiotherapy. Het getrans-
formeerde gebouw biedt sinds 2015 plaats aan 600 studenten.

SOMT Skillslab,  
Amersfoort
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Mix van functies

Het gebouw staat op bedrijvenpark Calveen in Amersfoort-Noord en was tot 2014 in gebruik als magazijnruimte. Met 
de transformatie is het gebouw gesplitst en omgebouwd tot een nieuwe mix van kantoorruimte en hoogwaardig la-
boratorium. Het totale vloeroppervlak bedraagt ongeveer 9.000 vierkante meter. Op het dak zijn PV-panelen aange-
bracht voor de elektriciteitsvoorziening in het gebouw. 

Nieuwe eindgebruikers

Het getransformeerde gebouw is in gebruik door Cabot Norit, wereldleider op het gebied van actieve kool en Lomans 
Totaalinstallateurs, gespecialiseerd in energiebesparende maatregelen en de inzet van duurzame energie. 

In opdracht van Cabot Norit Nederland heeft Heilijgers een bedrijfspand in Amersfoort gesplitst en 
verbouwd tot kantoorruimte en laboratorium. 

Kantoor annex laboratorium,  
Amersfoort
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Rijksmonument

Het Jongeriuscomplex staat al sinds eind jaren negentig leeg. Het is de laatste jaren ernstig in verval geraakt. In 2001 
werd het een rijksmonument. Tien jaar later begon de gefaseerde restauratie en herbestemming. Het gebouw ligt 
op loopafstand van Utrecht CS en is mede daarom bij uitstek geschikt voor publieksfuncties.

Fase 1: de villa

De eerste fase van het project bestond uit de restauratie van de kenmerkende villa. Vloeren, de installatie, wandbe-
timmeringen, stukadoorswerk en schilderwerk zijn hersteld. Het was een proces vol verrassingen. Zo bleek dat de 
betonconstructie zeer ondeugdelijk was. Deze moest ingrijpend worden verbeterd. 

Fase 2: het kantoor

De tweede fase bestond uit het kantoor achter de villa. Ook hier kwamen tal van bouwkundige problemen aan het 
licht. Bij de restauratie zijn bouwkundig herstel en conservering van het monument gecombineerd. Door ook kozijnen, 
glas en dak te isoleren is het gebouw verduurzaamd. Het witte uiterlijk met rode letters en verlichte torentjes is 
hersteld, net als de imposante glazen entree. Blikvanger is het marmeren trappenhuis met glas-in-loodraam. Vier 
grote ruimtes zijn ingericht voor grand café, vergaderingen, recepties en evenementen.

De Utrechtse Villa Jongerius met het bijbehorende kantoor, als ensemble een rijksmonument, is 
getransformeerd tot locatie voor trainingen, recepties, productpresentaties en diners. Er is ruimte 
voor 5 tot 300 personen, verspreid over 11 verschillende ruimtes.

Villa Jongerius,  
Utrecht
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We maken het advies zelf waar

De kracht van Heilijgers is dat wij het advies in het voor-
traject, in de praktijk ook waarmaken. We nemen risico’s 
en uitdagingen over en realiseren een transformatie-
project van A tot Z, tot en met de nieuwe sleutelover-
dracht. 

Werken in bouwteam 

Bij de uitvoering van een transformatieproject werken we 
vrijwel altijd in bouwteamverband. We betrekken de des-
kundigheid van de architect, de (installatie)adviseurs, 
onze uitvoeringspartners en onze bouwvoorbereiders bij 
alle stappen in het proces. Door vanaf de start met al deze 
partijen samen te werken, komen we tot de beste prijs-
kwaliteitverhouding. Stap voor stap komt een voorlopig 
ontwerp tot een definitief ontwerp. 

De eindgebruiker centraal

Uiteraard betrekken wij de wensen en eisen van de eind-
gebruiker in het proces. De eindgebruiker bepaalt immers 
het succes. Gaat het om een CPO-project, dan is de eind-
gebruiker tevens opdrachtgever én partner voor wie we 
risico’s afdekken. 

Zorg voor de omgeving

Een transformatieproject speelt zich af in een bestaande 
omgeving. We hebben die omgeving keihard nodig. Daar-
om nemen we omwonenden en anderen in de omgeving 
mee gedurende het hele proces. Hierdoor zorgen we voor 
draagvlak en voorkomen we fricties als het aankomt op 
vergunningen. We overleggen intensief met de gemeente, 
niet alleen over de bestemming van een locatie maar ook 
om oplossingen te vinden voor geluid, luchtkwaliteit, 
groen en parkeren. 

Niets voor bange mensen

Vastgoedtransformatie vereist durf, creativiteit en door-
zettingsvermogen. Het is niets voor bange mensen en 
samenwerking is bepalend voor succes. Vastgoedeigena-
ren en/of initiatiefnemers die bereid zijn om open en met 
enthousiasme en energie het gesprek aan te gaan, kun-
nen op de inzet van Heilijgers rekenen. Samen geven we 
gebouwen en locaties een tweede leven. We creëren ver-
rassende huisvesting en maken dromen waar.

Over Heilijgers

Heilijgers is een ervaren en vooruitstrevende partner in 
vastgoedontwikkeling, bouw, transformatie, renovatie en 
onderhoud. Wij werken aan duurzame en innovatieve con-
cepten. Onze strategische agenda richt zich vooral op 
Duurzaam, Digitaal, Divers en Verbonden.

Wij kijken verder dan alleen het ontwikkelen, bouwen en 
onderhouden van vastgoed. Ook over het verminderen van 
huisvestingslasten denken we proactief mee. Zo kun je op 
een duurzame en verantwoorde manier over een lange 
periode gebruikmaken van het vastgoed.

Wie zoekt naar verrassende huisvesting haalt een partner 
in huis die ‘out of the box’ denkt. Al onze medewerkers 
gaan voor de glimlach op jouw gezicht. Daarvoor doen wij 
niet alleen het gebruikelijke, maar zoeken het buiten de 
gebaande paden: off piste. 

Wij gaan voor ‘verrassende huisvesting’ en zijn ‘verras-
send Heilijgers’!

Meer informatie
Guillaume Chevalier, directeur Projectontwikkeling
Herman Broekhuizen, commercieel directeur
Casper Helms, bedrijfsleider Renovatie & Onderhoud

Heilijgers
Displayweg 2, 3812 BT  Amersfoort
Postbus 340, 3800 AH  Amersfoort
Telefoon 033 454 57 00
www.heilijgers.nl   |   info@heilijgers.nl


