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Ontwikkelaar VORM heeft een aantal jaren geleden bewust 

ingezet op het herbestemmen en herontwikkelen van bestaande 

gebouwen. Een tak van sport die om specialistische kennis en kunde 

vraagt. De projecten die inmiddels zijn gerealiseerd, laten zien dat 

VORM Transformatie & Ontwikkeling duidelijk bestaansrecht 

heeft en zich een positie in de markt heeft weten te veroveren. 

Van de verbouwing van het Albeda College in Rotterdam tot 

appartementen tot en met een monumentaal verzorgingstehuis 

in Leiden: het precieze vakwerk is onmiskenbaar. Ontwikkelaar 

Harold Clabbers geeft aan dat het opdrachtenpakket zeer divers 

is: ‘Momenteel worden bijvoorbeeld veel scholen en kantoren 

aangepakt. Het zijn met name complexe projecten met voldoende 

schaalgrote waar wij als VORM Transformatie & Ontwikkeling 

onze kennis en ervaring maximaal kunnen inzetten. Bij veel 

transformatieprojecten zien we dat schaalgrote van belang is om 

de haalbaarheid te kunnen borgen. Onze focus ligt op de steden 

in de Randstad en de daaraan grenzende Gemeenten omdat de 

opbrengstpotentie daar nu eenmaal groter is. Die opbrengstpotentie 

hebben we nodig omdat de ervaring inmiddels uitwijst dat er altijd 

verrassingen optreden tijdens de rit omdat deze in het voortraject 

niet allemaal in beeld kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld omdat 

het gebouw nog in functie is.’

Waarde toevoegen
De vakkundigheid van VORM Transformatie & Ontwikkeling 

schuilt mede in het goed kunnen analyseren en op (commerciële) 

waarde schatten van de historische en beeldbepalende onderdelen 

van een gebouw. Clabbers legt uit: ‘Er zijn monumenten met veel 

identiteit van zichzelf, daar kunnen we bijvoorbeeld relatief goed 

woningen in realiseren. We bouwen dan voort op de historische en 

beeldbepalende kwaliteiten die er al zijn. Maar er zijn ook minder 

historische en beeldbepalende panden, waarin we de waarde juist 

toevoegen door de transformatie van het gebouw en de daarbij 

behorende omgeving. Dan kiezen we er bijvoorbeeld voor om het 

bestaande casco te handhaven en daaraan kwaliteit en sfeer toe te 

voegen met nieuwe materialen. Uiteraard passend bij de wensen 

van de doelgroep die we voor ogen hebben.’

Dat er met bestaand vastgoed wordt gewerkt biedt in termen van 

duurzaamheid grote voordelen, aldus de VORM-ontwikkelaar: 

‘We werken met bestaande materialen. Kunnen we ze op de ene 

plek niet hergebruiken dan mogelijk elders. Ook is sprake van 

veel minder CO2-uitstoot dan bij nieuwbouw. Niet in de laatste 

plaats heeft de herontwikkeling van bestaande gebouwen vaak een 

positieve invloed op de omgeving; het kan het vliegwiel vormen in 

een grotere gebiedsaanpak. Dat komt de stad als geheel zeker ten 

goede.’

nieuwe functies
Ook in het Utrechtse Museumkwartier is sprake van een dergelijke 

impuls. Christiaan Groeneweg introduceert de opgave: ‘We werken 

hier sinds 2016 aan het terrein dat in eigendom is bij geestelijke 

gezondheidszorginstelling Altrecht. Deze instelling stoot een aantal 

van haar gebouwen af waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe 

functies. In de eerste twee fasen hebben we het Woudegebouw 

aan de Lange Nieuwstraat herontwikkeld en woningen toegevoegd 

door sloop/nieuwbouw, het project The New U.’ De kers op de 

taart komt nu aan bod: de herontwikkeling van het Rijksmonument 

Lange Nieuwstraat 237, in combinatie met de uitbreiding van 

het succesvolle Nijntje Museum en de herinrichting van het 

bijbehorende binnenterrein. ‘We wonnen de competitie die Altrecht 

hiervoor uitschreef. Mede omdat we in een vroege fase samen met 

het Centraal Museum - waar het Nijntje Museum toe behoort - 

onze plannen hebben vormgegeven.’

Werelden afstemmen
Het plan waarmee VORM als winnaar uit de bus kwam, behelst 

een bijzondere combinatie van oud en nieuw. Het bestaande 

Rijksmonument wordt herontwikkeld tot Museumhotel, aangevuld 

met een nieuwbouw in het binnenterrein - naar een ontwerp 

van Groosman Architecten. Daar wordt ook de uitbouw van het 

Nijntje Museum gerealiseerd. Een concept dat tot stand kwam 

na een uitvoerige analyse van het bestaande gebouw en de daarbij 

bijbehorende beeldbepalende onderdelen. Groeneweg: ‘Op basis 

van een uitgebreide waardenstelling van de bestaande situatie 

hebben we in beeld gebracht waar we welke functies het beste 

kunnen onderbrengen. Daarbij hebben we ook uitgebreid overleg 

gevoerd met de gemeente Utrecht, de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed en Altrecht. Deze laatste blijft namelijk nog met een deel 

van de zorginstelling in het gebied actief. De vraag was dus ook: hoe 

kunnen we de werelden van zorg, cultuur en hotel zo goed mogelijk 

op elkaar afstemmen?’  

De analyse leidde er onder meer toe dat de kamers van het nieuwe 

Museumhotel in het monumentale pand worden gerealiseerd, 

aangevuld met de nieuwbouw. ‘In de nieuwbouw kunnen we juist 

de grotere ruimtes voor het hotel realiseren zoals de centrale keuken 

en een restaurant. En daar konden we ook goed de benodigde 

installaties onderbrengen; in een rijksmonument is dat lastiger. 

Op die manier kunnen we de monumentale structuren zo veel als 

mogelijk in ere laten en maakt de nieuwbouw de transformatie naar 

een uniek hotel dus mogelijk.’

Themakamers
Ook op andere vlakken is er sprake van kruisbestuiving. Zo wordt 

de inrichting van het Museumhotel - dat geëxploiteerd zal worden 

door high-end ‘brand’ Indigo - mede afgeleid van de collectie van 

het Centraal Museum. Groeneweg hierover: ‘Er zal kunst uit de 

collectie van het museum in het hotel worden vertoond. Daarnaast 

krijgen de kamers een thematische inrichting. Zo kunnen gasten 

straks in een Gerrit Rietveld-kamer overnachten.’ 

Rondom de bestaande en nieuwe gebouwen heeft de inrichting van 

de openbare ruimte veel aandacht gekregen. ‘Naar een ontwerp van 

landschapsarchitect Bosch Slabbers wordt de klinkerbestrating van 

de Lange Nieuwstraat doorgezet in het binnenterrein. Bezoekers 

van de stad worden zo verleid ook hier een kijkje te nemen. 

Naarmate zij verder het terrein betreden, wordt de hoeveelheid 

verharding minder en neemt het groen toe: een bijzondere nieuwe 

oase in de stad, waar het prettig vertoeven is, vlakbij de Utrechtse 

binnenstad.’ 

VORM legt verder een grote nadruk op het aspect duurzaamheid. 

Groeneweg: ‘Het hergebruik van bestaande gebouwen is op 

zich al duurzaam en dat geldt zeker ook voor de manier van 

bouwen die VORM hier gaat toepassen.’ Clabbers vult aan: ‘We 

gaan hier met hout bouwen. VORM wil duurzame omgevingen 

creëren, waar mensen zich prettig voelen om te wonen, werken 

en recreëren. Zonder onze ecologische voetafdruk te vergroten. 

Daar past houtbouw uitstekend bij. We zien een toenemende 

grondstoffenschaarste en milieuproblematiek; met houtbouw 

gebruiken we een duurzame grondstof en verlagen we onze CO
2-

reductie nog verder. Daarbij past het goed bij binnenstedelijk 

bouwen: hout is gemakkelijker aan te voeren, levert een kortere 

bouwtijd op en geeft dus ook minder overlast voor de omgeving.’

Ontdekkingen
Tot slot levert het werken met bestaande materie altijd verrassingen 

op, zo constateerde Christiaan Groeneweg al. Dat was ook hier het 

geval: ‘We hebben bijvoorbeeld zogenaamde Brabantse wanden 

ontdekt. Daarvan zijn er in Nederland nog maar heel weinig van 

te vinden. Het gaat om een scheidingswand die opgebouwd is uit 

houten regelwerk, gevuld met houtkrullen en vervolgens afgewerkt 

met stuc op riet. Die oplossing zien we wel vaker als plafond maar 

hier troffen we hem als muur aan. Dat zijn de bijzondere pareltjes 

die het werken in een oud gebouw zo uitdagend maken.’ 

VORM geeft
MuseuMkwaRtieR 
kRachtige iMpuls

In drie fasen geeft VORM het terrein van het Willem
Arntszhuis in Utrecht een nieuw gezicht. Aan het Utrechtse 
Museumkwartier werden eerder door VORM al woningen 
toegevoegd, nu is het de beurt aan een Museumhotel en
de uitbreiding van het Nijntje Museum. Ontwikkelaars 
Christiaan Groeneweg en Harold Clabbers (gezamenlijk
verantwoordelijk voor alle transformatieprojecten van 
VORM) over secuur maatwerk in de stad.
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Beste restaurant: 

dan ga ik toch nét 

even buiten Utrecht, 

restaurant Céline in 

Nieuwgein, echt een 

aanrader.

De lekkerste koffie: 

’t Koffieboontje aan de 

Oudegracht

Favo public space: 

Buurten in de Fabriek 

(transformatie 

van de voormalige 

Cereolfabriek 

(project van VORM is 

samenwerking met 

diverse partners)

Mooiste gebouw: 

qua historie en plek 

aan de singel, het 

pand van het Centraal 

Museum. 

nieuwe hotspot: 

BUNK Hotel Utrecht, 

mooi voorbeeld van de 

transformatie van een 

oude kerk. 

Mooiste straat: 

het einde van de Lange 

Nieuwstraat richting 

de Agnietestraat. 

Alsof je in een filmset 

loopt. Als je van dat 

aanzicht tekeningen 

van rond 1900 bekijkt 

en van nu,  zie je amper 

verschillen.

Persoonlijke city 

secret: 

de prachtige binnentuin 

met terras van het 

Centraal Museum, een 

must see! 

wat ga je anders doen 

in 2021… : 

fysieke afspraken 

met omwonenden 

zijn door corona erg 

lastig geworden. 

Voor zo’n ingrijpende 

transformatie in de 

Tekst:

Kees de Graaf

Fotografie: 

Peter van aalst

Harold Clabbers(l) en Christiaan Groeneweg van VORM transformatie en Ontwikkeling

nijntje museum

binnenstad is het wel 

prettig om mensen 

in de ogen te kunnen 

aankijken, dus ik hoop 

dat dat binnenkort weer 

mogelijk is.

eerste herinnering aan 

Utrecht: 

Sinterklaasfeest in de 

Jaarbeurs.

Passie voor: 

het menselijk brein, 

en het toepasbaar 

maken daarvan voor 

persoonlijke groei.

Bijleren: 

op dat gebied, 

eindeloos..

Dat raakt mij 

persoonlijk: 

het steeds groter 

wordende gebrek 

aan de capaciteit om 

echt naar elkaar te 

luisteren. Zou zo veel 

oplossen..

topserie netflix: 

Chef’s Table

Mijn inspiratiebron: 

nu; Tibor Olgers

Ultieme ontspanning: 

Zondagochtend workout

Beste sportprestatie: 

heel divers, maar 

wat me qua sport het 

meeste bijstaat is een 

wedstrijd samen met 

Teun de Nooijer. Next 

level..

welke krant lees je: 

het Financieel Dagblad

Guilty pleasure: 

Rush Hour, heb hem 

al 100x gezien, maar 

ik kan er gewoon weer 

voor gaan zitten.

Coronatijd, voor- en 

nadelen: 

minder reistijd, 

meer focus. Al heb 

ik die zolderkamer 

ondertussen ook wel 

gezien

harolD

ClaBBers

Beste restaurant:

Da Vinci in Maasbracht

De lekkerste koffie:

een cappuccino van 

The Village in de 

Voorstraat 

Favo public space:

Zocherpark te Utrecht 

met zijn diversiteit, 

aparte looplijnen en 

historische plekjes

Favoriete winkel:

een goede keurslager 

met heerlijke salades 

en borrelhapjes…

Mooiste gebouw:

Oude postkantoor aan 

de Neude wat nu is 

getransformeerd naar 

Bibliotheek met respect 

voor het bestaande

nieuwe hotspot:

Gevangenis 

Wolvenplein wat sinds 

2014 toegankelijk 

is voor iedereen met 

werkplekken, horeca, 

cultuur en waar diverse 

evenementen plaats 

vinden

Mooiste straat:

De historische steegjes 

in het centrum van 

Utrecht met zijn 

authentieke sfeer.

Persoonlijke city 

secret:

De nieuwe bibliotheek 

in Utrecht

eerste herinnering aan 

Utrecht:

Het Rietveld Schroder 

huis in Utrecht  wat 

qua architectuur en 

inrichting ver zijn tijd 

voor was

Passie voor:

snelle autos en een 

goed glas wijn en eten

Bijleren:

dagelijks met 

vooral focus op het 

persoonlijke vlak

Dat raakt mij 

persoonlijk:

egoïsme en des respect 

voor de ander

topserie netflix:

La casa de papel

Mijn inspiratiebron:

mensen die ergens voor 

durven te staan en met 

positiviteit en drive in 

het leven staan

Ultieme ontspanning:

klussen in huis en 

hardlopen

Beste sportprestatie:

15 km op strak 12 km/h 

lopen

welke krant lees je:

Brabants Dagblad

Guilty pleasure:

lekker hard muziek 

draaien in The 

ManCave

Coronatijd, voor- en 

nadelen:

Minder reistijd en 

een stuk efficiënter 

werken met elkaar 

met als nadeel dat de 

afwisseling in je werk 

erg beperkt is en het 

contact met de collega’s 

sterk minder is.

http://vgvisie.nl

