
De agenda van de Rijksbouwmeester





September 2015 ben ik, Floris Alkemade, 
begonnen als Rijksbouwmeester. Ik 
kwam terecht in een goed geolied 
Atelier dat vanuit een aantal specialis-
men, met grote betrokkenheid en diep-
gang, bij lopende projecten adviseert. 
Daarnaast vormt het College van Rijks-
adviseurs (naast de Rijksbouwmeester 
bestaande uit de Rijksadviseur voor 
Landschap en Water en de Rijksadvi-
seur voor Stad en Infrastructuur), waar 
ik met mijn benoeming voorzitter van 
werd, een prachtig parallel opererend 
instituut dat als een denktank allerlei 
thema’s agendeert en verder onder-
zoekt.



Die rollen omvatten een rijke men-
ging van activiteiten: het geven van 
advies bij transformaties en afstoot 
van rijksvastgoed, herbestemming van 
monumenten, diverse kunsttoepas-
singen, nieuwbouwprojecten, archi-
tectenselecties, jurering bij prijsvragen, 
gebiedsontwikkeling, overleg met 
onderwijs- en vakorganisaties, het 
geven van veel lezingen en interviews 
en, zoals bij de Lakenhal in Leiden, 
soms als een rechter een aanvullend 
oordeel vellen bij strijdige meningen. 

Ook verwacht de beroepsgroep van 
architecten dat de Rijksbouwmeester 
een boegbeeld is voor de vakwereld 
en het voortouw neemt in het discours 
over een nieuwe positionering van de 
architect. 

Mijn overdrachtsdossier bevatte het 
overrompelende aantal van vierenze-
ventig lopende projecten. Het is een 
fascinerende ervaring om daarin gepa-
rachuteerd te worden en direct volop 
mee te gaan draaien in wat een aan-
eenrijging van verschillende rollen blijkt 
te zijn. 



De kwaliteit en relevantie van de Rijks-
bouwmeester liggen ongetwijfeld in 
deze rijke diversiteit besloten. Ik ben 
op vele terreinen aanspreekbaar als het 
om ontwerpkwaliteit en de daar aan 
verbonden inhoudelijke zaken gaat. De 
vraag is uiteraard hoe in die veelheid 
van activiteiten gestuurd kan worden: 
waar moet op worden ingezet, wat zijn 
de leidende thema’s? De keuze voor 
een inhoudelijke focus tekent het Rijks-
bouwmeesterschap.

Het spectrum is uitzonderlijk breed: 
van adviseren bij de verbouw en her-
bestemming van Koninklijke Paleizen 
tot aan het overleg met het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om 
de groeiende stroom vluchtelingen op 
een goede manier te huisvesten.



Nu, na een half jaar in functie, begin-
nen zich steeds duidelijker lijnen af te 
tekenen waarlangs een nieuwe agenda 
samengesteld zou moeten worden om 
de rol van de Rijksbouwmeester de 
komende periode maximale impact te 
geven. 

Diverse overkoepelende, actuele the-
ma’s en opgaven dienen zich hiervoor 
aan, en bevinden zich voor een groot 
deel in de relatie tussen de dynamiek 
van het Rijksvastgoed en de maat-
schappelijke doelen die daarbij afgewo-
gen moeten worden.

Mede om die reden heb ik een groot 
aantal kennismakingsgesprekken 
binnen en buiten de departementen 
gevoerd. Het gaf mij een fascinerend 
beeld van de denkkracht die voor de 
ruimtelijke agenda ingezet kan worden 
en van de mogelijkheden voor samen-en van de mogelijkheden voor samen-
werking. Ook kreeg ik een overzicht  werking. Ook kreeg ik een overzicht  
van het Rijksbeleid dat veel verschil-van het Rijksbeleid dat veel verschil-
lende deelbelangen heeft.lende deelbelangen heeft.



Hoe helder deze beschrijving ook is, 
hij raakt maar zijdelings aan de maat-
schappelijke relevantie van de taak van 
een Rijksbouwmeester. Nu de Rijks-
overheid veel vastgoed gaat afstoten, 
heeft onder meer de Algemene Reken-
kamer in het rapport Huisvesting door 
het Rijksvastgoedbedrijf; Doelmatig en 
doeltreffend beheer van rijksvastgoed 
de vraag gesteld naar een transparant 
afwegingskader tussen financieel en 
maatschappelijk rendement in het han-
delen van het Rijksvastgoedbedrijf. 

De vraag naar maatschappelijke meer-
waarde heeft genoeg dimensies om 
als uitgangspunt voor de agenda van 
de Rijksbouwmeester te dienen. In dit 
document laat ik zien hoe ik het pallet 
van werkzaamheden meer richting en 
samenhang wil geven.  

De Rijksbouwmeester heeft als advi-
seur van het Rijk een onafhankelijke rol 
en zijn taken zijn helder beschreven: 
‘De Rijksbouwmeester bevordert en 
bewaakt onder meer de stedenbouw-
kundige inpassing en de architecto-
nische kwaliteit van rijksgebouwen. 
Daarbij heeft hij in het bijzonder aan-
dacht voor monumenten en toepassing 
van beeldende kunst in rijksgebouwen. 
Daarnaast adviseert hij de regering 
gevraagd en ongevraagd over het 
architectuurbeleid.’architectuurbeleid.’



Als eerste benoem ik de thema’s die 
een aantal ingrijpende maatschappe-
lijke veranderingen beschrijven. Vervol-
gens toon ik door middel van kaarten in 
speciaal ontwikkelde atlas welke ont-speciaal ontwikkelde atlas welke ont-
wikkelingen zich waar voordoen. wikkelingen zich waar voordoen. 
En daarna geven een aantal projecten En daarna geven een aantal projecten 
een aanzet van hoe ik mijn werk als een aanzet van hoe ik mijn werk als 
Rijksbouwmeester concreet wil oppak-Rijksbouwmeester concreet wil oppak-
ken.

Het is mijn ambitie om met ontwerp- en Het is mijn ambitie om met ontwerp- en 
verbeeldingskracht innovatie te tonen verbeeldingskracht innovatie te tonen 
binnen en buiten de wereld van het binnen en buiten de wereld van het 
rijksvastgoed.



Allereerst de thema’s. Een aantal dui-
delijk gedefinieerde thema’s wordt op 
dit moment al binnen de Rijksoverheid 
onderzocht. In het oog springen onder 
meer: water; zorg, gezonde leefomge-
ving en gezond oud worden; verster-
ken stedennetwerk; energietransitie; 
nieuwe technologie; hergebruik, trans-
formatie en sloop; agrarische productie 
in balans met aandacht voor de voed-
selketen; circulaire economie; internati-selketen; circulaire economie; internati-selketen; circulaire economie; internati-
onale positie van Nederland.onale positie van Nederland.

Deze thema’s zijn bijzonder relevant Deze thema’s zijn bijzonder relevant 
en het is dan ook niet toevallig dat ze en het is dan ook niet toevallig dat ze 
voor een groot deel overlappen met voor een groot deel overlappen met 
die waar het die waar het College van Rijksadviseurs
aan werkt. Een college dat bovendien aan werkt. Een college dat bovendien 
zo is opgezet dat het mijn werk als zo is opgezet dat het mijn werk als 
Rijksbouwmeester versterkt en dat het Rijksbouwmeester versterkt en dat het 
mijn verbinding met de Ministeries van mijn verbinding met de Ministeries van 
Infrastructuur en Milieu en van Econo-Infrastructuur en Milieu en van Econo-
mische Zaken borgt. mische Zaken borgt. 

Eén van de thema’s die zich in directe 
relatie met de dynamiek van het rijks-
vastgoed aandient, ligt besloten in de 
opgave van het Rijk om de komende vijf 
jaar bijna drie miljoen vierkante meter 
af te stoten. Voor een deel gebeurt dat af te stoten. Voor een deel gebeurt dat 
in een gangbaar verkoopproces, maar 
voor een deel ook met een extra studie voor een deel ook met een extra studie 
naar mogelijk hergebruik, transforma-naar mogelijk hergebruik, transforma-
tie of, in het uiterste geval, sloop. De tie of, in het uiterste geval, sloop. De 
maatschappelijke impact van deze 
afstoot van rijksvastgoed staat in rela-afstoot van rijksvastgoed staat in rela-
tie tot de al bestaande grote leegstand tie tot de al bestaande grote leegstand 
in Nederland.



Hierbij valt een aantal zaken op. Zo is 
de leegstand van de kantoren hoofdza-
kelijk een fenomeen in de Randstad en 
is deels ook te verklaren vanuit de spe-
culatiestrategieën van ontwikkelaars 
en beleggers. Leegstaande kantoren 
buiten de Randstad blijken sneller een 
ander gebruik te krijgen. Het eigendom 
is daar minder in handen van grote 
beleggers waardoor van speculatieve 
leegstand veel minder sprake is.

In totaal staat er in Nederland nu zo’n 
8,5 miljoen vierkante meter aan kan-
toorruimte leeg, 17% van het totale 
kantooroppervlak. Hoewel de verspil-
ling van al die bruikbare ruimtes pijnlijk 
is, heeft de maatschappij er verder niet 
zoveel last van.



De winkelleegstand daarentegen mani-
festeert zich meer buiten de Randstad 
en heeft veel grotere maatschappelijke 
gevolgen. Hele dorpen en gemeenschap-
pen zien met de winkels de laatste 
vormen van openbaar programma 
vertrekken. De hoeveelheid beschikbare 
winkelruimte is duidelijk groter dan de 
snel afnemende behoefte. Niet alleen 
kleine winkels sluiten de deuren, ook 
grote winkelketens gaan onderuit. 

Op dit moment staat zo’n 9% van 
het winkeloppervlak leeg: 2,5 miljoen 
vierkante meter. Dit is een vorm van 
leegstand die erg zichtbaar is en een 
directe en grote impact heeft op de 
centra van dorpen en steden.



Tot 2021 omvat het afstootprogramma 
van het Rijk 2,8 miljoen vierkante 
meter. Omgerekend betekent dit dat 
de komende vijf jaar gemiddeld per 
dag ruim 1.500 vierkante meter moet 
worden afgestoten. Elke dag de opper-worden afgestoten. Elke dag de opper-
vlakte van een flinke sporthal.vlakte van een flinke sporthal.

Het af te stoten gedeelte vormt 22% van 
de totale portefeuille van het rijksvast-
goed van 13,2 miljoen vierkante meter. 
Een fors percentage, maar verklaarbaar 
vanuit de opgave om de overheid effici-
enter te laten functioneren en de invoe-
ring van het flexwerken. 



anne

Het is goed denkbaar dat de gevolgen Het is goed denkbaar dat de gevolgen 
van het flexwerken nog verder door-van het flexwerken nog verder door-
werken. De werknemer wordt in feite werken. De werknemer wordt in feite 
nomadisch, waardoor ook ruimtes bui-nomadisch, waardoor ook ruimtes bui-
ten de rijkskantoren gebruikt kunnen ten de rijkskantoren gebruikt kunnen 
gaan worden. Thuiswerken zal eenvou-gaan worden. Thuiswerken zal eenvou-
diger en aantrekkelijker worden. Ook diger en aantrekkelijker worden. Ook 
stoot het Rijk taken af waardoor het stoot het Rijk taken af waardoor het 
zelf minder vastgoed nodig heeft. Het zelf minder vastgoed nodig heeft. Het 
is het begin van een proces waarbij de is het begin van een proces waarbij de 
benodigde hoeveelheid rijkskantoren benodigde hoeveelheid rijkskantoren 
vermoedelijk nog verder zal afnemen.vermoedelijk nog verder zal afnemen.vermoedelijk nog verder zal afnemen.vermoedelijk nog verder zal afnemen.

De noodzaak om leegstaande gebou-
wen te transformeren is de laatste 
jaren duidelijk door de markt onder-
kend en als opgave opgepakt. In 2013 
en 2014 is jaarlijks 700.000 vierkante 
meter aan leegstaande kantoren 
getransformeerd. Op een totale leeg-
stand van 8,5 miljoen meter is dat ruim 
8%. Uiteraard zijn eerst de relatief 
gemakkelijk te transformeren kantoren 
aangepakt, maar er is toch sprake van 
een indrukwekkende ontwikkeling.een indrukwekkende ontwikkeling.



Zo zijn het afgelopen jaar 11.000 nieuwe 
woningen in bestaande panden gereali-
seerd. Afgezet tegen de 40.000 nieuw-
bouwwoningen betekent dat 1 op de 5 
nieuwe woningen in transformatiepro-
jecten zijn gerealiseerd.

De conclusie is helder: de grote 
leegstand heeft geleid tot een snelle 
aanpassing van de markt die via slimme 
transformaties nieuwe bestemmingen 
voor leegstaande gebouwen mogelijk 
maakt.

Een hoopvolle ontwikkeling die wel ver-
der ondersteund moet worden nu ook 
de moeilijkere en slecht gelegen pan-
den aan de beurt gaan komen. Daarbij 
moet in het achterhoofd gehouden 
worden dat in het uiterste geval sloop 
óók een mogelijke vorm van transfor-
matie is. De afgelopen vijf jaar werd al 
een half miljoen vierkante meter kan-
toorruimte gesloopt.



In de recente CPB publicatie Groei en 
Krimp is onderzocht in welke gebie-
den van Nederland de marktprijs van 
nieuwbouwwoningen, exclusief grond, 
hoger is dan de bouwkosten. Met 
andere woorden: in welke gebieden 
zijn economisch gezien nieuwbouwwo-
ningen nog rendabel te maken?  Uit dit 
onderzoek blijkt dit alleen in de ‘banaan’ 
Utrecht-Amsterdam-Haarlem-Leiden-
Den Haag-Delft het geval. Buiten dit 
gebied is, op een enkele uitzondering 
na, de bouwprijs hoger dan de markt-
prijs. 

Buiten het afgetekende groeigebied 
kan vernieuwing in de woningbouw 
niet vanzelfsprekend meer uit nieuw-
bouw bestaan en zal dus vooral vanuit 
transformatieprojecten moeten komen, 
omdat daarin de vierkantemeterprijs 
aanzienlijk lager ligt. 

De transformatie moet daarbij niet 
alleen op gebouwniveau bekeken 
worden. De vele uitbreidingswijken die 
Nederland rijk is, komen ook in aan-
merking voor transformaties die verder 
gaan dan alleen verduurzamen door 
renovatie en isolatie. In combinatie met 
veranderende omstandigheden zoals 
de vergrijzing, een andere zorgvraag en 
een toename van de huishoudens van 
alleenstaanden (groei naar 40% van alle 
huishoudens) zou de transformatie van 
de uitbreidingswijken nadrukkelijk ook 
als een stedenbouwkundige opgave 
gezien moeten worden. 



Lopende programma’s van het Atelier 
Rijksbouwmeester zoals Oog voor de 
Buurt en Buurt en Buurt Nederlandwordtanders kunnen 
zich verder op deze transformatie-
mogelijkheden gaan oriënteren. Ook 
wordt met het Ministerie van BZK de 
mogelijkheid onderzocht om in de vorm 
van Citydeals hierop verder te werken. 

Transformatieprojecten gaan dus ten 
opzichte van nieuwbouwprojecten een 
steeds belangrijker alternatief vormen. 
Bouwers en ontwerpers worden zich 
daar in snel tempo van bewust. Nu de 
moeilijkere panden aan de beurt komen 
wordt er een extra beroep gedaan  op 
de ontwerp- en verbeeldingskracht 
van architecten. Juist in de moeilijkere 
transformatieprojecten liggen mogelijk-
heden om met meer durf en radicaliteit 
in te grijpen. 

Zo bezien biedt de enorme leegstand 
een prachtige hoeveelheid experimen-
teerruimte precies op het moment 
dat verandering nodig is. Het Atelier 
Rijksbouwmeester zal vanuit deze visie 
een aantal voorbeeldprojecten gaan 
opzetten. Met een Rijksbouwmeester 
die namens de overheid innoveert en, 
samen met de markt en lokale bestuur-
ders, nieuwe mogelijkheden onder-
zoekt en realiseert. 



De huidige tijd lijkt gekenmerkt te 
worden door steeds snellere en meer 
radicale veranderingen die zich boven-
dien ook nog eens gelijktijdig op ver-
schillende vlakken manifesteren. schillende vlakken manifesteren. 

Politieke spanningen zetten oude 
machtsblokken weer tegen elkaar 
op. De asielzoekersstroom uit oor-
logsgebieden veroorzaakt nieuwe 
maatschappelijke onrust. Oplopende 
temperaturen luiden een klimaatver-
andering in waarvan de effecten groot 
zullen zijn en op economisch vlak is 
er sprake van een wereldwijde crisis 
waarvan niet duidelijk is of die nu 
eigenlijk wel afgelopen is. eigenlijk wel afgelopen is. 



Ook de impact van een alsmaar ver-
snellende technologische revolutie 
begint zich steeds sterker af te tekenen. 
De eens zo duidelijke en comfortabele 
grens tussen de reële en de virtuele 
wereld vervaagt. Volgens een studie 
van Oxford University uit 2014, loopt 
de komende twintig jaar 47% van 
de huidige banen een groot risico te 
verdwijnen door automatisering. Waar 
de industriële revolutie spierkracht 
verving, vervangt de huidige automati-
sering en robotisering ook denkkracht. 

Uiteraard zal een deel van de banen die 
nu gaan verdwijnen, vervangen worden 
door nieuwe, interessantere banen, 
maar er zal ongetwijfeld ook een groei-
ende groep mensen zijn die door de 
technologische ontwikkeling volledig 
buitenspel gezet wordt. Hun werk 
wordt beter, sneller en goedkoper ver-
richt door machines. In een studie uit 
2015 onderstreept de Wetenschappelijk 2015 onderstreept de Wetenschappelijk 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
dat robotisering vergaande invloed zal dat robotisering vergaande invloed zal 
krijgen op ons dagelijks bestaan.krijgen op ons dagelijks bestaan.



Desondanks leefden we niet eerder zo 
comfortabel en veilig. Nederlanders 
blijken uit diverse onderzoeken tot 
de gelukkigste mensen ter wereld te 
behoren. Volgens een onderzoek van 
de Verenigde Naties staat Nederland 
wereldwijd op de zevende plek. Ter 
vergelijking: België staat op plaats 18, 
Duitsland op plaats 16. 

Maar de kansen op een hoge levens-
kwaliteit verschillen nogal per bevol-kwaliteit verschillen nogal per bevol-
kingsgroep. Uit een CBS-rapport uit kingsgroep. Uit een CBS-rapport uit 
2015 waar voor het eerst welvaart in 2015 waar voor het eerst welvaart in 
combinatie met welzijn werd gemeten, combinatie met welzijn werd gemeten, 
blijkt dat hoogopgeleiden zonder meer blijkt dat hoogopgeleiden zonder meer 
de grootste kans op een hoge kwaliteit de grootste kans op een hoge kwaliteit 
van leven hebben. van leven hebben. 

Geluksfactoren liggen voor hen binnen 
handbereik: een hoog gezamenlijk inko-
men, de financiële zekerheid van een 
vaste baan, een koopwoning, gezond-
heid, sociale contacten en een grote 
sturing van het eigen leven.

Alleenstaanden met een lagere oplei-
ding vormen daarentegen juist een 
kwetsbare groep met veel kleinere 
kansen op een goede kwaliteit van 
leven. De werkloosheid onder laagop-
geleiden bedraagt 12%. Van de mensen 
met een uitkering heeft ruim de helft 
een slechte levenskwaliteit, onder bij-
standsgerechtigden is dat 75%. 

Volgens recent onderzoek leeft in 
Nederland nu één op de negen kinde-
ren in armoede. Verwacht wordt dat 
dit aantal zal stijgen door de jaarlijks 
oplopende lasten.



Deze voortschrijdende maatschap-
pelijke tweedeling wordt onder meer 
gesignaleerd in de eerdere studie 
Gescheiden Werelden van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau en de WRR. 
Eén van de belangrijke vragen die in 
dit rapport gesteld worden is de vraag 
waar nog gemeenschappelijke ontmoe-
tingsplekken zijn. Segregatie kan onder 
meer bestreden worden door fysieke 
integratie- en ontmoetingsmogelijkhe-
den te bieden. 

Speciale aandacht voor dat gedeelde 
publieke domein heeft een directe rela-
tie met de maatschappelijke rol die het 
rijksvastgoed vervult en zal daarom een 
belangrijke plek op de agenda van de 
Rijksbouwmeester innemen. Hier kan 
de Rijksoverheid een voorbeeldfunctie 
vervullen door het openbare karakter 
van de rijkspanden te versterken. Bin-
nen de gebouwen door meer ruimtes 
publiek toegankelijk te maken; buiten 
de gebouwen door betrokkenheid bij 
de inrichting van het openbare gebied de inrichting van het openbare gebied 
rondom het rijksvastgoed: het domein rondom het rijksvastgoed: het domein 
waar het maatschappelijk belang zich waar het maatschappelijk belang zich 
op de meest directe manier laat defini-op de meest directe manier laat defini-
eren.



Veel van de maatschappelijke en tech-
nologische ontwikkelingen lijken zich 
buiten het domein van de Rijksbouw-
meester af te spelen, maar ze hebben 
wel degelijk invloed op zijn werkzaam-
heden daar waar ze een zichtbare 
impact krijgen op de gebouwde omge-
ving. 

Zoals gezegd behoren Nederlanders 
tot de gelukkigste mensen ter wereld, 
maar dat wil niet zeggen dat ze met 
veel vertrouwen naar de toekomst kij-
ken. Uit de eerder aangehaalde onder-
zoeken blijkt óók dat er een algemene 
angst is dat de huidige kwaliteit van 
leven maar moeilijk gehandhaafd kan 
worden. 

Ook bij het eerder genoemde thema 
van de transformatie op wijkniveau zal 
de gedeelde publieke ruimte bijzondere 
aandacht krijgen. Het vormt een prach-
tig handvat om vernieuwing in gang te 
zetten.



Hier kan de inzet van positieve ontwerp- 
en verbeeldingskracht belangrijk zijn: 
het is niet aan de Rijksbouwmeester 
om de toekomst te voorspellen, maar 
hij kan relevante vragen benoemen en hij kan relevante vragen benoemen en 
een beroep doen op de ontwerpwereld een beroep doen op de ontwerpwereld 
om te zoeken naar oplossingen.om te zoeken naar oplossingen.



Het Atelier heeft de afgelopen maan-
den de ambitieuze opgave opgepakt 
een Strategische Atlas te produceren 
waar de ruimtelijke dynamiek in ons 
land vanuit verschillende invalshoeken 
wordt weergegeven. Er is gewerkt aan wordt weergegeven. Er is gewerkt aan 
kaarten van Nederland waar de dyna-kaarten van Nederland waar de dyna-
mische ruimtelijke patronen zichtbaar mische ruimtelijke patronen zichtbaar 
worden.worden.

Acht van deze verzamelkaarten licht ik 
hier kort toe.

Een eerste stap is het nauwkeurig ana-
lyseren van de plaatsen in de gebouw-
de omgeving waar de dynamiek zich in 
de huidige omstandigheden het sterkst 
toont: plaatsen met een sterke groei of 
juist krimp, met leegstand en transfor-
matie. Een zoektocht naar de plaatsen 
waar de verandering zich manifesteert 
en waar dus ook vernieuwing nodig en 
mogelijk is.



Leegstaand vastgoed, uitgesplitst in uitgesplitst in 
leegstaande kantoren, winkels, wo-leegstaande kantoren, winkels, wo-
ningen en agrarische gebouwen geeft ningen en agrarische gebouwen geeft 
een ruimtelijk inzicht hoe verschillend een ruimtelijk inzicht hoe verschillend 
de impact van leegstaand vastgoed de impact van leegstaand vastgoed 
verdeeld is over Nederland.verdeeld is over Nederland.



In de Randstad en Oost-Brabant zal In de Randstad en Oost-Brabant zal 
nog sprake blijven van groei van de nog sprake blijven van groei van de 
bevolking, in andere gebieden begint bevolking, in andere gebieden begint 
krimp zich te manifesteren, zoals op krimp zich te manifesteren, zoals op 
deze kaart Bevolking is te zien. Bevolking is te zien. Bevolking



Op deze kaart (Economie en mobili-
teit) tekent zich heel duidelijk de A2-teit) tekent zich heel duidelijk de A2-teit
corridor af. Een zich economisch sterk corridor af. Een zich economisch sterk 
ontwikkelende zone, die diagonaal ontwikkelende zone, die diagonaal 
door het land trekt, grofweg tussen door het land trekt, grofweg tussen 
Amsterdam en Eindhoven. De bevol-Amsterdam en Eindhoven. De bevol-
kingsdichtheid in deze zone is sterk kingsdichtheid in deze zone is sterk 
wisselend met zones van hoge, maar wisselend met zones van hoge, maar 
ook lage dichtheid. 

Ondanks de sterke economische groei 
staat ook in een deel van deze A2- 
zone een groot aantal kantoren leeg. 
Nauwkeuriger kennis van de markt Nauwkeuriger kennis van de markt 
zou de beslissing tot afstoot dan wel 
het in de portefeuille houden van rijks-
vastgoed verder kunnen onderbouwen.



De kaart Leefbaarheid en voorzienin- Leefbaarheid en voorzienin-
gen laat zien dat er een band met een  laat zien dat er een band met een 
hoog gewaardeerd leefklimaat min of hoog gewaardeerd leefklimaat min of 
meer horizontaal door het midden van meer horizontaal door het midden van 
Nederland loopt. Ook Oost-Brabant Nederland loopt. Ook Oost-Brabant 
scoort op dat gebied goed. Relatieve scoort op dat gebied goed. Relatieve 
rust, veel groen, een hoog voorzienin-rust, veel groen, een hoog voorzienin-rust, veel groen, een hoog voorzienin-
genniveau en zoals uit de bevolkings-genniveau en zoals uit de bevolkings-genniveau en zoals uit de bevolkings-
kaarten blijkt ook een bovengemiddel-kaarten blijkt ook een bovengemiddel-kaarten blijkt ook een bovengemiddel-
de hoeveelheid senioren. 

Een aantal van de overtollige kazernes 
ligt in deze band. Wellicht een aanlei-
ding om hier innovatieve vormen van 
ouderenhuisvesting te onderzoeken. 
De gebouwen zijn er bij uitstek ge-
schikt voor. En de vraag naar een nieu-
we vorm van huisvesting voor ouderen 
is groot. is groot. 



Werkgelegenheid en onbenut arbeids-
potentieel - kaarten die tonen waar de 
werkgelegenheid nog groeit en waar 
méér werk voorhanden is dan er wo-
ningen beschikbaar zijn.

Informatie die een bij een aantal afwe-Informatie die een bij een aantal afwe-
gingen een belangrijke rol kan spelen, gingen een belangrijke rol kan spelen, 
zoals bij het zoeken naar vestigings-zoals bij het zoeken naar vestigings-
plaatsen voor nieuwe statushouders.plaatsen voor nieuwe statushouders.



Nieuwe economie en digitaliseringNieuwe economie en digitalisering is Nieuwe economie en digitalisering is Nieuwe economie en digitalisering
een domein waarin Nederland zich een domein waarin Nederland zich 
sterk ontwikkelt. De virtuele wereld sterk ontwikkelt. De virtuele wereld 
bestaat alleen dankzij een fysiek aan-bestaat alleen dankzij een fysiek aan-
wezige high tech infrastructuur. Nieu-wezige high tech infrastructuur. Nieu-
we topsectoren ontstaan en hebben we topsectoren ontstaan en hebben 
samen met de datacentra ook een samen met de datacentra ook een 
duidelijke ruimtelijke component die in duidelijke ruimtelijke component die in 
Nederland nieuwe ruimtelijke patronen Nederland nieuwe ruimtelijke patronen 
vormt.



Energie - één van de thema’s die de ko-
mende tijd een uitzonderlijk grote ruim-
telijke impact gaat hebben is de energie-
transitie. De achterliggende logistiek en 
infrastructuur leggen een heel andere infrastructuur leggen een heel andere 
structuur over Nederland.



Hoezeer nieuwe ontwikkelingen ook 
‘footloose’ lijken te zijn, het blijft ver-
rassend hoe sterk de ondergrond 
ruimtelijke patronen blijft sturen. De ruimtelijke patronen blijft sturen. De 
natuur van de ondergrond blijft een natuur van de ondergrond blijft een 
bepalende laag, óók voor de moder-
ne ontwikkelingen, blijkt uit de kaart 
Landschapsdynamiek en –gebruik.Landschapsdynamiek en –gebruik.Landschapsdynamiek en –gebruik

Deze acht kaarten zijn goed te kop-
pelen aan een serie kaarten waarin de 
numerieke spreadsheets van de vijfja-
renplannen van het Rijksvastgoedbe-
drijf ruimtelijk zijn weergegeven. Waar 
staat het rijksvastgoed, hoe groot en staat het rijksvastgoed, hoe groot en 
hoe oud is het, wat wordt er gebruikt hoe oud is het, wat wordt er gebruikt 
en wat wordt er afgestoten? en wat wordt er afgestoten? 



De door de Algemene Rekenkamer 
genoemde afweging tussen financi-
ele en maatschappelijke doelen bij het 
nemen van vastgoedbeslissingen is, 
zoals gezegd, uitgangspunt voor de 
verdere uitwerking van de agenda van 
de Rijksbouwmeester. Mede omdat 
in de vastgoedmarkt de overheid niet 
concurrentieverstorend mag opereren, 
laat een maatschappelijk belang zich 
niet eenvoudig definiëren in concrete 
acties of maatregelen. 

Gezocht zal dus moeten worden naar 
een rol waarbij de Rijksbouwmeester 
maatschappelijk innovatieve ontwikke-maatschappelijk innovatieve ontwikke-
lingen in gang zet, zonder zelf als ont-lingen in gang zet, zonder zelf als ont-
wikkelende partij op te treden. 

Door de kaarten van de dynamiek van 
het rijksvastgoed te koppelen aan de 
bredere maatschappelijke ontwikke-
lingen van de acht themakaarten uit 
de atlas, worden ruimtelijke relaties 
inzichtelijk. Daardoor wordt het mo-
gelijk om strategische inzichten te 
verwerven en essentiële projecten te 
selecteren waarop ingezet zou moeten 
worden.

Als grootste vastgoedeigenaar van 
Nederland kan het Rijk zelf een be-
langrijke en initiërende partij zijn. Maar 
vooral de achterliggende strategische 
visies die ontwikkeld kunnen worden 
vormen een krachtig middel om de 
samenwerking met lokale partijen en 
overheden aan te gaan. 



Het idee is ontstaan om uit de grote 
hoeveelheid projecten die zich bij het 
Rijksvastgoedbedrijf aandienen (waar-
onder nieuwbouw, transformatie, af-
stoot en sloop) een aantal typerende 
voorbeeldprojecten te selecteren. Aan 
deze Ambassadeursprojecten besteedt 
het Atelier Rijksbouwmeester speciale 
aandacht, waardoor ze kunnen func-
tioneren als model. Niet alleen voor 
toekomstige projecten binnen het rijks-
vastgoed zelf, maar ook daarbuiten 
en als bijdrage aan een breder maat-
schappelijk debat: de agenda van het 
Atelier Rijksbouwmeester is nadrukke-
lijk optimistisch, ambitieus en gericht 
op innovatie. 



Negen Ambassadeursprojecten, van 
klein (4,1 vierkante meter) naar groot 
(13.501.050.000 vierkante meter), geven 
een beeld van de verschillende opgaven 
die de komende jaren voor ons liggen.



Het voormalige gebouw van het Minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (SZW) staat leeg en krijgt een 
nieuwe bestemming. Het structuralis-
tische gebouw van architect Herman 
Hertzberger, opgeleverd in 1990, is 
opgezet als een stad met straten, plei-opgezet als een stad met straten, plei-
nen, wijken en buurten. De aanwezig-nen, wijken en buurten. De aanwezig-
heid van één entree maakt het gebouw heid van één entree maakt het gebouw 
naar binnen gekeerd.naar binnen gekeerd.

De gemeente Den Haag besloot om 
SZW in te zetten als huisvesting voor 
statushouders. Bij het Atelier ontstond 
het idee om met een inbouwunit te 
laten zien dat een kantoor met mini-
male middelen razendsnel is om te bou-
wen tot een woning. 



Pieter Stoutjesdijk (ECOnnect) ontwierp 
en bouwde met een nieuwe freestech-
niek een comfortcabin die uit sanitair, 
keuken en kasten bestaat. De techniek 
maakt een grote flexibiliteit in afmeting, maakt een grote flexibiliteit in afmeting, 
vorm en materiaalgebruik mogelijk vorm en materiaalgebruik mogelijk 
waardoor meerdere doelgroepen kun-waardoor meerdere doelgroepen kun-
nen worden bediend.



Het Rijksvastgoedbedrijf is de groot-
ste opdrachtgever voor monumentale 
kunst in Nederland. Het Atelier Rijks-
bouwmeester wil de inhoudelijke kant 
van dit opdrachtgeverschap versterken. 
De architectuur leert dat we goede 
gebouwen aan goede opdrachtgevers 
te danken hebben. Waarom laten we 
kunstenaars dan alleen hun eigen dans-
jes dansen? In het kader van de per-
centageregeling beeldende kunst kreeg centageregeling beeldende kunst kreeg centageregeling beeldende kunst
schilder Heleen Verhoeven de opdracht 
om een schilderij te maken dat de Hoge 
Raad representeert.

In een zeldzaam intensief proces tussen 
de kunstenaar en de kunstcommissie, 
waarin vier Raadsleden zitting hadden, 
werd het schilderij in twee jaar stapsge-
wijs ontwikkeld. 

Een bezoeker van de Raad kan zich voor 
het schilderij opgenomen voelen in de 
eeuwenlange geschiedenis van rechts-
pleging in Nederland.



Aan de Amsterdamse Kloveniersburg-
wal staat een van de belangrijkste 
monumenten uit de Gouden Eeuw: het 
Trippenhuis. Hier is sinds ruim twee 
eeuwen de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen gehuis-
vest.

De Akademie adviseert de regering en 
is met 500 leden en 15 onderzoeksgroe-
pen het gezicht van de Nederlandse 
wetenschapsbeoefening naar binnen- 
en buitenland. In het Trippenhuis wor-
den steeds meer gasten uit binnen- en 
buitenland ontvangen. De bestaande 
ontvangstfaciliteiten zijn niet meer op ontvangstfaciliteiten zijn niet meer op 
de grote bezoekersstroom ingericht.de grote bezoekersstroom ingericht.

In 2015 is onder voorzitterschap van de 
Rijksbouwmeester een architectenteam 
geselecteerd, dat nu werkt aan een 
plan dat zowel recht doet aan de grote 
cultuurhistorische waarden in het com-
plex als aan de nieuwe eisen die zijn 
gegroeid op het gebied van logistiek en 
techniek.



En op de Biënnale van Venetië in 2013 
maakte Lara Almarcequi in het Spaanse 
paviljoen een installatie van het exacte 
materiële equivalent van het paviljoen 
in bergen gesorteerd puin. Het zou 
een goede prijsvraag zijn, een her-
programmering en/of herontwerp uit 
onverwachte hoek, wellicht ook voor 
alternatieve vormen van sloop of als 
transformatie naar een al dan niet tijde-
lijk kunstwerk. Misschien is het gebouw 
wel zo ontzettend lelijk dat de sloop als 
feest gevierd kan worden. Krimp in de 
vorm van bevrijding.vorm van bevrijding.

In krimpgebieden is de opgave om 
zo met het gebruik te schuiven dat 
het minst bruikbare pand uiteindelijk 
beschikbaar komt voor sloop. Het zou 
mooi zijn als zo’n pand nog één keer 
tegen het licht gehouden wordt. Een tegen het licht gehouden wordt. Een 
voor sloop geoormerkt gebouw roept voor sloop geoormerkt gebouw roept 
altijd nieuwe ideeën op. De Ameri-altijd nieuwe ideeën op. De Ameri-
kaanse kunstenaar Gordon Matta Clark kaanse kunstenaar Gordon Matta Clark 
schiep een betoverend oeuvre met het schiep een betoverend oeuvre met het 
zagen van conische gaten en radicale zagen van conische gaten en radicale 
doorsnedes door lege gebouwen. 



In het stationsgebied van Den Haag zijn 
de komende jaren vier majeure projec-
ten aan de orde. De herbestemming 
van het gebouw van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, de renovatie van 
de Koninklijke Bibliotheek, de ontwik-
keling van een hotel en woningen aan 
de Grotiusplaats en tot slot de Haagse 
Loper. 

Daarnaast komen er een nieuwe eind-
halte van de metrolijn naar Rotterdam, 
een grote nieuwbouwontwikkeling voor 
het Centraal Station op het Koningin het Centraal Station op het Koningin 
Julianaplein èn een bouwontwikkeling Julianaplein èn een bouwontwikkeling 
aan de stationszijde van de Rijnstraat. aan de stationszijde van de Rijnstraat. 

In de mix van dit diverse programma 
dreigt de kwaliteit van de openbare 
ruimte in het geding te komen. Er moe-
ten heldere routes door het gebied ont-
staan die verbindingen maken met de staan die verbindingen maken met de 
Koekamp en het Malieveld.Koekamp en het Malieveld.



Op initiatief van de Rijksbouwmeester 
heeft bureau KCAP opdracht gekregen 
om een stedenbouwkundige visie te om een stedenbouwkundige visie te 
maken voor het gebied.maken voor het gebied.



In 2019 zullen de laatste mariniers uit 
de Van Braam Houckgeestkazerne naar 
hun nieuwe thuisbasis in Vlissingen 
vertrokken zijn. De barakken, sportfa-
ciliteiten, werkplaatsen, opslaggebou-
wen en kantoren liggen dan verlaten 
in een enorm groen gebied naast een 
welvarende gemeente met een sterk 
vergrijsde bevolking. De centrale ligging vergrijsde bevolking. De centrale ligging 
in het land en de relatieve nabijheid van in het land en de relatieve nabijheid van 
voorzieningen maken de voormalige voorzieningen maken de voormalige 
kazerne Doorn uitermate geschikt om kazerne Doorn uitermate geschikt om 
te onderzoeken hoe nieuwe vormen te onderzoeken hoe nieuwe vormen 
van ouderenwoningen er uit zouden van ouderenwoningen er uit zouden van ouderenwoningen er uit zouden 
kunnen zien. kunnen zien. kunnen zien. 

Zijn de bestaande opstallen geschikt te 
maken voor dit soort nieuwe functies of 
zou je helemaal opnieuw moeten begin-
nen met ontwerpen en bouwen? Nu we 
steeds ouder worden, langer gezond 
blijven en er door robotisering steeds 
minder werk noodzakelijk zal zijn, krijgt 
de levensfase na het pensioen steeds 
meer een eigen identiteit met eigen vra-
gen op het gebied van zorg, duurzaam-
heid, financiering en zingeving. 



Het huidige testcircuit Rijksdienst voor 
het Wegverkeer (RDW) ligt vlakbij het 
vliegveld Lelystad. In verband met de 
uitbreiding van het vliegveld zoekt het 
Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe locatie 
voor de RDW in de provincie Flevoland. 
Om de zoekcriteria te verdiepen heb-
ben twee workshops plaatsgevonden 
die nieuwe inzichten hebben opgele-
verd. 

Zoals op het gebied van optimalisatie 
van de logistiek van de gewenste test-
site. Maar ook op het bedrijfsmatig 
functioneren van de RDW als geheel, 
door mogelijke combinaties met andere 
RDW-onderdelen als keuringsstations 
en vergaderfaciliteiten.

Verder is de ontwikkeling op het gebied 
van Intelligent Transport Systems (ITS) 
van grote invloed op het toekomstige 
test- en keuringswerk van de RDW. 
Innovatie en ontwikkeling op dit gebied Innovatie en ontwikkeling op dit gebied 
zijn voor de RDW essentieel. 



In Arnhem bezit de Rijksoverheid 28 
objecten. Een groot aantal daarvan 
is in vol bedrijf, anderen wachten op 
een nieuwe bestemming. De koepel-
gevangenis bijvoorbeeld, wordt op dit 
moment door het COA gebruikt om 
vluchtelingen op te vangen. Op de lan-
gere termijn is de opgave om de monu-
mentale waarde en architectonische 
kwaliteit van dit gebouw te verbinden 
met nieuwe vormen van gebruik door met nieuwe vormen van gebruik door 
een nieuw te vinden marktpartij.

Direct naast gloednieuwe station in de 
richting van het Museum voor Moderne 
Kunst staat een groot rijkskantoor dat 
onder handen genomen moet worden. 
Welke functies zijn daar in de nabije 
toekomst wenselijk? De belangen 
van de gemeente en de Rijksoverheid, 
vraagstukken van stedelijkheid en open-
bare ruimte, de wensen van de markt 
en behoeften van de burger grijpen in 
elkaar. Aan de Rijksbouwmeester om 
vanuit zijn visie op gedeelde ruimte 
te kijken naar de stad en daarbinnen te kijken naar de stad en daarbinnen 
strategisch na te denken over de rijks-strategisch na te denken over de rijks-
gebouwen.



Het grootste schaalniveau waarover de 
Rijksbouwmeester als voorzitter van 
het College van Rijksadviseurs adviseert 
is de 13.501.050.000 vierkante meter 
grond en water in eigendom of beheer 
van de Rijksoverheid. Op deze vierkante 
meters wordt gewoond, gewerkt, gere-
den en gevaren, voedsel verbouwd en 
geleefd door heel veel dieren en plan-
tensoorten.

Deze bestemmingen zijn niet statisch. 
Nederland is continu in verandering en 
zeker ook op deze grote schaal komt 
dat tot uiting. 

Er liggen grote opgaven voor ons 
waarvoor we oppervlakte nodig heb-
ben. Denk aan de energietransitie die 
in belangrijke mate het aanzien van het 
land gaat bepalen. Energieopwekking 
zal daarmee weer zichtbaar worden. Er 
zijn omvangrijke gebieden nodig voor 
de grote energieoogst, zoals wind-
molenparken en zonneakkers. Bij het 
klimaatbestendig maken van ons land 
moet ruimte worden gemaakt voor het 
water, maar er moet ook rekening wor-water, maar er moet ook rekening wor-
den gehouden met grote perioden van den gehouden met grote perioden van 
droogte. Dit alles in de context van een droogte. Dit alles in de context van een 
verzakkend Nederland. De wateropgave verzakkend Nederland. De wateropgave 
heeft evident ruimtelijke consequen-heeft evident ruimtelijke consequen-
ties en manifesteert zich door het hele ties en manifesteert zich door het hele 
land. Voor de voedselvoorziening ligt de land. Voor de voedselvoorziening ligt de 
grootste uitdaging op het verduurza-grootste uitdaging op het verduurza-grootste uitdaging op het verduurza-
men van de sector. men van de sector. 



Aan deze Ambassadeursprojecten wordt 
met speciale aandacht gewerkt. Maar 
ook op beleidsniveau kan de Rijksbouw-
meester adviseren en ontwikkelingen meester adviseren en ontwikkelingen 
bij elkaar brengen. bij elkaar brengen. 

Zo kan bijvoorbeeld een acute vraag 
naar het huisvesten van vluchtelingen 
en statushouders gecombineerd wor-
den met een onderzoek naar de trans-
formatie van leegstaande kantoren. De 
open oproep A Home away from Home
is daar een voorbeeld van. Het ontwik-
kelen van kleine, flexibele en goedkope 
woningen in leegstaande gebouwen 
voor deze groep kan leiden tot nieuwe 
typologieën en ontwikkelprincipes die typologieën en ontwikkelprincipes die 
een oplossing kunnen bieden voor een een oplossing kunnen bieden voor een 
veel bredere groep.veel bredere groep.



Het rijksbezit – vastgoed, grond én 
water, kan worden ingezet om onze 
maatschappelijke doelen dichterbij te 
brengen. De beschrijving van de the-brengen. De beschrijving van de the-
ma’s en opgaven, de ma’s en opgaven, de Strategische Atlas
en de en de Ambassadeursprojecten laten 
zien langs welke lijnen het werk van de zien langs welke lijnen het werk van de 
Rijksbouwmeester de komende jaren Rijksbouwmeester de komende jaren 
invulling krijgt.invulling krijgt.

1. Bij iedere opgave zoeken naar maat-
schappelijke meerwaarde.
2. Opgaven stelselmatig als onderdeel 
van een grotere ruimtelijke context 
bekijken.
3. Relevante nieuwe opgaven opzoeken 
en op de agenda zetten: wat zijn de 
trends?
4. Heldere ambitie definiëren en externe 
partijen betrekken en samenwerken.
5. Erosie van het publieke domein 
adresseren: hoe ziet samenleven eruit?
6. Eigen vastgoed van het Rijk zo 
publiek mogelijk maken, inclusief
buitenruimte.
7. Leegstand als kans om te experimen-
teren en te innoveren.
8. De omgang met het rijksvastgoed als 8. De omgang met het rijksvastgoed als 
richtinggevend, innoverend.richtinggevend, innoverend.
9. Concrete projecten benoemen en als 9. Concrete projecten benoemen en als 
ambassadeursprojecten inzetten.ambassadeursprojecten inzetten.
10. Debat opzoeken en initiëren, zicht-10. Debat opzoeken en initiëren, zicht-
bare aanwezigheid Rijksbouwmeester.bare aanwezigheid Rijksbouwmeester.



Ik vind het bijzonder om Rijksbouw-
meester te zijn. Het is een functie die, 
geïntroduceerd in de tijd van Napoleon, 
nu ruim tweehonderd jaar bestaat. 

Architecten zijn niet alleen in gesprek 
met de huidige tijd, waarin vaak tegen-
strijdige wensen in een gebouw en zijn 
omgeving moeten worden verenigd, 
architecten zijn óók onderdeel van de 
continue dialoog die zich tussen gene-continue dialoog die zich tussen gene-
raties afspeelt. Met een vreemde om-raties afspeelt. Met een vreemde om-
kering nemen verdwenen generaties kering nemen verdwenen generaties 
nog steeds actief deel aan het debat. In nog steeds actief deel aan het debat. In 
onze op vooruitgang gerichte cultuur onze op vooruitgang gerichte cultuur 
verliest verouderde kennis razendsnel verliest verouderde kennis razendsnel 
zijn waarde, terwijl verouderde archi-zijn waarde, terwijl verouderde archi-zijn waarde, terwijl verouderde archi-
tectuur juist aan waarde wint. tectuur juist aan waarde wint. 

Steden leven bij de gratie van natuur-
lijke ritmes van wisselende generaties 
die voortbouwen door alles anders te 
willen doen. In die zin staat een Rijks-
bouwmeester in een lange traditie. 

Ook ik sta aan de vooravond van ingrij-
pende veranderingen die vele vanzelf-
sprekendheden doen kantelen. Onze 
moderne levens zijn zo onwaarschijnlijk 
comfortabel geworden dat toekomstvi-
sies zich vooral lijken te richten op het 
voorkomen van een dreigend verlies. voorkomen van een dreigend verlies. 



Aan mij de opdracht om de nieuwe 
generatie weer over de toekomst na te 
laten denken in termen van winst.



Floris Alkemade,
Rijksbouwmeester 
April 2016
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