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‘Herbestemmen van een gebouw wordt alleen een succes wanneer je je voldoende verdiept 
in de mensen die er willen gaan wonen, werken of verblĳven.’ Peter Fraanje, directeur van 
Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) gebruikt de lunch om zĳn visie te geven op de 
bouw in het algemeen en herbestemmen in het bĳzonder. ‘Het gaat helemaal niet om de rol 
van de bouwer of de toeleverancier. Dát is oude bouw. Bouwen en herbestemmen beginnen 
bĳ de klant, wĳ zĳn providers.’

‘Herbestemmen 
begint bĳ de klant’

Peter Fraanje, directeur NVTB

Tekst Hans Ouwerkerk  |  Beeld Ilco Kemmere

Bouwformatie heeft volgens Peter Fraanje een primeur. 

Het lunchgesprek is namelĳk zĳn eerste interview in 

het nieuwe onderkomen van NVTB in Den Haag. Sinds 

het begin van dit jaar zĳn Fraanje en zĳn medewerkers 

gehuisvest in de befaamde Rode Olifant in Den Haag. 

Het gebouw aan het einde van de Utrechtsebaan was 

ooit het hoofdkantoor van de American Petroleum 

Company, het latere Esso. Nadat het meer dan tien 

jaar de thuisbasis was voor advocaten- en notarissen-

kantoor De Brauw & Westbroek, Blackstone heeft het 

nu een nieuw leven gekregen als bedrĳfsverzamel-

gebouw van Spaces. ‘Ik vind het een mooi voorbeeld 

van herbestemmen’, zegt Fraanje, terwĳl hĳ zĳn blik 

door het atrium laat gaan waar het restaurantdeel 

gevestigd is. ‘Ik zocht voor NVTB iets met uitstraling. 

Ik vertegenwoordig de bouwindustrie en je ziet hier 

alle  materialen wel zo’n beetje verwerkt. Overal in het 

gebouw zĳn plekken waar je even kunt zitten of waar 

je kunt overleggen en werken. Er zĳn concentratie- en 

stilteplekken en vergaderzalen. En op de verdiepingen 

zĳn de kantoren gevestigd. Het is allemaal heel flexibel.’

Vervangende nieuwbouw
Hoewel er in zĳn ogen veel panden voor herbestem-

ming in aanmerking komen, vindt hĳ ook dat niet 

alles daarvoor even geschikt is. ‘We moeten soms ook 

de moed hebben om gebouwen te vervangen. Als je 

de slaapwĳken ziet of kantorenparken met anonieme 

dozen dan heb je niet direct het gevoel van ‘dat gaan 

we eens fijn herbestemmen’. Ik verwacht dat we in 

de toekomst meer gaan slopen, simpelweg omdat ons 

woningbestand vergrĳst, maar ook vanwege het feit 

dat de investeringen voor energieneutrale vervangende 

nieuwbouw de kosten voor energieneutrale  renovatie 

zullen gaan naderen.’ Ook voorziet Fraanje allerlei 

hybride vormen tussen vervangende nieuwbouw en 

renovatie. ‘Projectmatig zie je dat nu al gebeuren. Wat 

dierbaar is laten we staan of strippen we het tot aan 

het skelet om het vervolgens opnieuw in te richten. 

En wat outdatet is of onmogelĳke condities heeft om 

te handhaven slopen we en bouwen we opnieuw op.’ 

De vernieuwbouw van het voormalige ministerie van 

VROM tegenover Den Haag Centraal vindt Fraanje in dit 

kader een goed voorbeeld. ‘Al mis ik bĳ dat pand wel het 

publieke debat. Er komen zoveel mensen langs en je zou 

willen dat dan de omgeving over een nieuwe bestem-

ming meedenkt.’

Klant centraal
Deze, tussen twee happen van zĳn brood, bĳna ach-

teloos gemaakte opmerking vormt aldus de NVTB-

directeur de kern waar het om moet draaien. ‘Betrek de 

omgeving bĳ een mogelĳke herbestemming. Potentiële 

gebruikers, passanten en omwonenden zouden in het 

pand moeten kunnen kĳken en meedenken over wat er 

mee kan gebeuren. In Nieuwegein zĳn er in opdracht 



van woningbouwvereniging Jutphaas Wonen kantoren 

getransformeerd tot betaalbare energiezuinige wonin-

gen. In één deel van het complex zat een brede trap. De 

ontwikkelaar beschouwde dit als een verloren ruimte. 

De toekomstige bewoners werden nauw betrokken bĳ 

de indeling en inrichting van de appartementen. Eén 

stel zag juist de mogelĳkheden van zo’n brede trap, 

waarna zĳ hun woning rond die trap hebben gereali-

seerd. Bewoners blĳ en het project werd nog een stukje 

rendabeler.’

Moderne bouwindustrie
Fraanje zou graag meer van dit soort voorbeelden kun-

nen aanhalen, maar moet tot zĳn spĳt vaststellen dat 

het nog niet zo opschiet met de vernieuwing van de 

bouw. Fraanje: ‘Pas wanneer we de klant écht centraal 

stellen, kunnen we ook echt gaan samenwerken. Dat 

geldt voor alle takken van sport in de bouw, maar bĳ 

herbestemmen is dat wel heel duidelĳk. Als jĳ de klant 

niet goed in het vizier hebt of niet voldoende weet van 

de klant, dan lukt het jou niet om succesvol te zĳn in 

het herbestemmen. Dat kan alleen een succes worden 

wanneer je je voldoende verdiept in de mensen die 

er willen gaan werken, wonen of verblĳven. Dus niet 

het gebouw, niet het project, nee de klant centraal en 

kĳken wat hĳ of zĳ nodig heeft. Time to delivery wordt 

dan bĳvoorbeeld veel belangrĳker. Op het moment dat 

je als investeerder het besluit neemt om een pand te 

herbestemmen, wil je zo snel mogelĳk gebruikers in je 

pand. Dan is er geen tĳd om volgordelĳk aan de slag te 

gaan in zo’n gebouw. De houding van ‘ik ben hoofdaan-

nemer en ik regel het allemaal wel’, dat model is failliet. 

Het nieuwe model - en de nieuwe generatie - richt zich 

op de klant, op het wonen, het werken.’

‘Ik verwacht dat we in de toekomst meer gaan slopen, 
simpelweg omdat ons  woningbestand vergrijst, maar ook 
vanwege het feit dat de investeringen voor energieneutrale 
vervangende nieuwbouw de kosten voor energieneutrale  
renovatie zullen gaan naderen’

Presteren
‘Ontwerpers, bouwers, installateurs en toeleveran-

ciers’, benadrukt hĳ, ‘kunnen samen echt presteren. Dit 

kantoorgebouw hier wordt stukje bĳ beetje in gebruik 

genomen en klantgericht afgebouwd. Als huurder heb 

je invloed op het aantal af te nemen vierkante meters 

en het afwerkingsniveau. Dat proces krĳg je niet onder 

de knie als je telkens met nieuwe partners werkt. Dus 

is er hier een goed ingespeeld team van verschillende 

bedrĳven die de klantvraag oppakt en uitvoert.’

Overigens staat er wel het nodige te veranderen. 

Zo doet bĳvoorbeeld in opdracht van NVTB de TU/e 

onderzoek naar slimme maatvoering in de bouw. ‘Te 

vaak betaalt de klant nog voor variatie in maatvoering 

waar hĳ of zĳ niets van weet’, stelt Fraanje vast. In het 

 onderzoek worden de bouwconcepten van een vĳftien-

tal bouwers met elkaar vergeleken. De industrie kan 

namelĳk sneller en beter betaalbaar leveren als vaker 

in slimme voorkeursmaten wordt gedacht. Fraanje 

noemt de toeleverende bedrĳven in de auto-industrie 

als mooi voorbeeld waarbĳ wordt samengewerkt en 

gekeken naar de behoefte van de afnemer. ‘Nog mooier 

wordt het als de bouwindustrie de klant luxe en com-

fort gaat leveren voordat hĳ of zĳ kan bedenken dat er 

behoefte aan is. 

Een mooi voorbeeld is vloerverwarming. Vaak krĳgt 

de klant een technisch verhaal voorgeschoteld hoe het 

werkt. Als we potentiële klanten eens laten ervaren 

hoe behaaglĳk deze verwarming in de winter is en nu 

eens vertellen aan bewoners dat je met datzelfde sys-

teem ook kan koelen in de zomer. Dan zĳn we waar we 

naar toe moeten met onze bouwindustrie. Blĳe klanten, 

eer van je werk en ook nog euro’s verdiend.’  
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