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100% DOORBESTEMMEN; DE ACHTERHOEK 
 
Karres en Brands heeft in samenwerking met Stadkwadraat en HAN gewerkt van ontwerpend onderzoek voor de pilot 
Achterhoek, in opdracht van Ministerie van I en M. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Gelderland en stakeholders uit de Achterhoek waren betrokken bij het project. 
Dit traject maakte deel uit van het Atelier Making Projects, waarin IenM de kracht van ontwerpend onderzoek inzet bij de 
aanpak van enkele nationale opgaven. In drie maanden tijd is door ontwerpend onderzoek en intensieve bijeenkomsten 
met lokale partners, de opgave van maatschappelijk vastgoed in de Achterhoek verder verdiept. Een proces waarbij het 
probleem langzaam duidelijker werd en samen is gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor de regio Achterhoek, waardoor 
een bewustwordingsproces is gestart. 
 

Overmaat aan maatschappelijk vastgoed 
De Achterhoek is een regio met een relatief grote voorraad aan maatschappelijk vastgoed met tegelijkertijd een 
teruglopende vraag. Door demografische veranderingen maar ook door politieke keuzes in onder andere zorg, onderwijs 
en organisatie van de overheidstaken ontstaat er structurele leegstand in maatschappelijk vastgoed. In de Achterhoek 
bevinden zich een groot aantal basisscholen, bibliotheken, zwembaden en dorpshuizen die in snel tempo leeg komen te 
staan. Een probleem voor burgers en gemeenten. Burgers vrezen hun laatste ontmoetingsplaats in hun dorp te verliezen 
en gemeenten zijn vaak eigenaar van het gebouw. 
 
In de Achterhoek bevindt zich circa 1.600.000m² aan maatschappelijk vastgoed (2340 gebouwen). De verwachting is dat 
hiervan 40% leeg komt binnen 25 jaar. Dit komt neer op ongeveer 25000m² per jaar. Het grote probleem wordt dus pas 
met de tijd zichtbaar. De gebouwen zijn divers in grootte, functie, bouwjaar, ligging en kwaliteit. Een kwart van de 
gebouwen heeft de status van rijks- of gemeentelijk monument. 
 
Wat moeten we met al deze gebouwen? Er zijn simpelweg te veel gebouwen voor te weinig functies, want ook het vullen 
van maatschappelijk vastgoed met functies als wonen, kantoren, horeca of detailhandel is in de Achterhoek een illusie. Dit 
kan op kleine schaal wel eens een succes zijn, maar is voor de ruim 900 gebouwen geen oplossing, omdat hergebruik van 
bestaand vastgoed een proces is van communicerende vaten, en daarmee ander 
vastgoed leeg achter laat. 
 

Resultaat van het onderzoek 
Een groot gedeelte van de voorraad zal gesloopt moeten worden, een klein gedeelte kan duurzaam worden herontwikkeld 
of worden ‘weggegeven’ aan ondernemers en bevolking voor experimenten. Om de meest kansrijke plekken aan te wijzen 
voor herbestemming is een methode ontwikkeld waarbij dynamische waarde kaarten inzicht geven in de (on)zichtbare 
kwaliteiten van de Achterhoek. Hier uit volgen regionale scenario’s, die de basis vormen voor discussie en prioritering op 
lokaal en regionaal niveau, waarbij de verschillende belanghebbenden betrokken zijn. De strategie biedt helderheid aan 
private en publieke investeerders, omdat duidelijk wordt welke plaatsen toekomstwaarde hebben. De herbestemming van  
maatschappelijk vastgoed kan bovenal als een vliegwiel fungeren om andere transitie opgaven van de regio te 
verwezenlijken. Zo kan de herbestemming en sloop van gebouwen een impuls geven aan de circulaire economie, 
maakindustrie en toeristensector van de Achterhoek. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Zijda, via jaap@stad2.nl of 06-55376126 
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Karres en Brands:  
Marco Broekman, Jasper Nijveldt & Ruben 
Barnhoorn 
 
Stadkwadraat: 
Jaap Zijda & Chee-key Teoh 
 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen: 
Korrie Melis 
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