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De meerwaarDe van 
transformeren ten 
opzichte van 
nieuwbouw

ONDERNEMERS VG VISIE zomEr 2021 tekst Christine Steenks fotografie Marcel Krijger (portret) VG VISIE zomEr 2021 ONDERNEMERS

Sinds 2017 brengt VORM haar transformatie-
activiteiten onder in een aparte BV. Het ruim honderd 
jaar oude familiebedrijf kreeg het de afgelopen 
twintig jaar steeds drukker met ontwikkelen. Ook 
transformeren - vooral van scholen, kantoren en 
zorgvastgoed - ‘doe je er niet meer even bij’, zoals 
Harold Clabbers jarenlang gewend was. Hij ziet 
een duidelijke kentering in de samenleving, waarin 
duurzaamheid het geitenwollensokkenimago voorbij 
is en wettelijke regels steeds vaker verduurzaming 
afdwingen. 

‘De overtuiging dat we de aarde niet kunnen 
blijven uitputten, wordt steeds actueler en 
zichtbaarder’, zegt Clabbers. Hij merkt hoe steeds 
meer partijen in de bouw daar iets mee willen, maar 
ook hoe complex dat tegelijkertijd is. ‘Probeer maar 
eens wegwijs te worden uit de wirwar van technische 
termen en scheikundige begrippen in bijvoorbeeld de 
criteria van MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).’ 

VORM ziet hier kansen voor een heldere 
vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Aan de 
hand van twee recent getransformeerde gebouwen 
in Rotterdam - De Raedt en De Rotterdamsche 
School - vergelijkt ze alle toegepaste technieken 
met de eisen van het Bouwbesluit en de 
gemiddelde duurzaamheidsscore van recente 

nieuwbouwprojecten. Hoeveel CO2 was er meer 
uitgestoten als het casco volledig was gesloopt en 
opnieuw opgebouwd? Wat waren de consequenties 
als het inpandige trappenhuis niet was blijven staan? 
Wie transformatie overweegt kan met het nieuwe 
dashboard zelf de balans opmaken. ‘De essentie 
is niet om alleen te laten zien hoe duurzaam we 
bezig zijn, maar om de toegevoegde waarde ervan 
aan te tonen. Zodat duurzaam transformeren 
vanzelfsprekender en zelfs de standaard wordt.’

Wat maakt transformeren tot een vak apart?
Christiaan Groeneweg: ‘Je moet kleuren binnen 

lijntjes die er al staan. Bij nieuwbouw trek je zelf de 
lijnen, wij moeten het doen met wat er is. Dat maakt 
de uitdaging én het risico groter.’ 

Harold Clabbers: ‘Van tevoren scannen we een 
gebouw en onderzoeken we de technische staat 
om in kaart te brengen hoe het met bijvoorbeeld 
.de houten fundering is gesteld en of hier onder 
andere schimmels in zitten. Toch zie je pas goed 

Steeds vaker is 
transformeren een 
serieus alternatief voor 
nieuwbouw. Om de 
financiële én duurzame 
consequenties beter 
met nieuwbouw te 
kunnen vergelijken, stelt 
VORM Transformatie 
& Ontwikkeling een 
dashboard samen. 
‘Daarmee maken we 
de toegevoegde en 
onderscheidende waarde 
van transformeren voor 
onze klanten inzichtelijk, 
zeggen Harold Clabbers en 
Christiaan Groeneweg.

Christiaan Groeneweg EN Harold Clabbers
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wat je hebt als het gebouw is gestript. In Leiden 
transformeerden we een monumentaal pand waar 
voorheen een zorginstelling was gevestigd. Tijdens 
het proces ontdekten we dat er een bacterie in de 
paalkoppen van de houten funderingspalen zat. 
Ondanks de financiële consequenties hebben we de 
houten funderingspalen compleet vervangen, zodat 
het gebouw er weer voor minimaal honderd jaar staat 
en we de kwaliteit leveren die we als VORM aan onze 
projecten stellen.’

Hoe technisch complex mag een transformatie 
voor jullie zijn?
Christiaan Groeneweg: ‘Het kan ons niet complex 

genoeg zijn. Uiteraard moet de business case wel 
kloppen. Dan kom je soms in conflict met je idealen 
en wat je in ere wil herstellen. Een goed evenwicht 
tussen de business case en al het andere wat bij 
transformeren komt kijken, maakt het tot een 
uitdagende puzzel. Maar dat vinden wij juist leuk.’

Hoe nieuw is de aandacht voor verduurzaming bij 
transformaties?
Harold Clabbers: ‘Transformeren is in de basis al een 

duurzame keuze, maar de huidige werkwijze is niet 
te vergelijken met die van twintig jaar geleden. Urban 
mining, waarbij grondstoffen uit het gebouw worden 
geoogst en met gelijke waarde worden hergebruikt, 
is betrekkelijk nieuw. De veranderde mindset in de 
maatschappij stimuleert deze werkwijze. Hergebruik 
is - terecht! - de normaalste zaak van de wereld.’ 

Christiaan Groeneweg: ‘Die trend is niet meer te 
keren; je moet zuinig zijn op wat beschikbaar is.’

Harold Clabbers: ‘En beseffen wat je hebt! Maak ook 
de afnemer ervan bewust welke materialen je terug 
laat komen die je eerder oogstte. Dan maak je het 
zichtbaar en voelbaar.’

Is er onder beleggers voldoende besef van de 
noodzaak om duurzaam te transformeren? 
Harold Clabbers: ‘Dat groeit in rap tempo, maar 

Nederland loopt hierin zeker niet voorop. We zijn nog 
steeds meer koopman dan dominee en duurzaam is 
vaak nog wel duurder.’

Christiaan Groeneweg: ‘Nu lijkt transformeren nog 
financieel minder aantrekkelijk, maar dat kan zomaar 
omslaan. De voorgenomen CO2-taks heeft hier zeker 
invloed op. In de toekomst is nieuwbouw niet meer 
altijd de meest gerede of beste oplossing.’ 

Welke commerciële meerwaarde heeft duurzaam 
transformeren?
Harold Clabbers: ‘Echt onderscheidend is 

Christiaan Groeneweg
(rechts op de foto)
Hoofd VORM Transformatie 
& Ontwikkeling 

Wat Wordt HEt bElaNGrijkstE 

kENmErk vaN WoNEN iN dE 

toEkomst: 

Het multifunctionele karakter. door 

corona is een werkplek in huis ineens 

heel logisch

Wat is dE GrootstE uitdaGiNG:

ruimtelijke ordening en procedures 

versus de huidige woningnood

Wat zoudEN partijEN op dE 

NEdErlaNdsE WoNiNGmarkt 

aNdErs EN bEtEr kuNNEN doEN:

alle tussenlagen er tussenuit snijden. 

minder faalkosten, lagere bouwkosten

WElkE iNNovatiEs GaaN HEt 

vErsCHil makEN:

Co
2
-gericht ontwerpen, houtbouw en 

smart-tech

Waar bEN jE GraaG als jE EvEN 

tijd voor jEzElf NodiG HEbt:

op het asfalt met mijn 

hardloopschoenen aan

passiE voor:

Het menselijk brein, en het toepasbaar 

maken daarvan voor persoonlijke groei

GrootstE iNspiratiE:

in lijn met de vorige vraag; de mens. 

zoveel te ontdekken, daar is een leven 

te kort voor

dit 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

favoriEt vErvoErsmiddEl:

racefiets

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

Guilty plEasurE:

rush Hour, heb hem al 100x gezien, 

maar ik kan er gewoon weer voor 

gaan zitten

bEstE adviEs:

“Het leven is ruilhandel”

Waaruit bEstaat EEN pErfECtE 

daG voor jou:

leren, creëren, lachen en genieten

voor Wat iN HEt lEvEN bEN jE HEt 

mEEst daNkbaar:

alle mogelijkheden die mij geboden 

worden, in Nederland alsook qua 

gezondheid

is Er iEts WaarvaN jE al HEEl 

laNG droomt:

onze huwelijksreis naar zuid-afrika

als jE morGEN zou kuNNEN 

WakkEr WordEN mEt EEN GoEdE 

EiGENsCHap of talENt Erbij, Wat 

zou dat zijN: 

Het vermogen om me beter af te 

sluiten voor de meningen van anderen

Wat maakt dE stad slim:

veelzijdigheid. veel van hetzelfde 

(maakt niet uit in welke groep) leidt 

tot stilstand

post Covid-19, Waar kijk jE HEt 

mEEst Naar uit:

Het ontmoeten, real-life, en daarmee 

door elkaar geïnspireerd raken

transformatie in het licht van de CO2-uitstoot. 
Die is de helft lager dan bij nieuwbouw, vooral 
omdat je ten minste het casco laat staan. Twee 
transformaties staan op dat punt gelijk aan één 
nieuwbouwproject. We kunnen met transformeren 
dus meer projecten voor beleggers wegzetten. Op 
de index van het Circulariteitsprestatie Gebouw 
(CPG) en het Duurzaamheidsprestatie Gebouw 
(DPG) scoort transformatie bovendien veel hoger 
op toekomstperspectief. Alleen al door bijvoorbeeld 
de hogere verdiepingshoogten die in het verleden 
werden gerealiseerd. De investeringen verdienen zich 
zeker terug.’

Waarom kiezen jullie De Raedt en De 
Rotterdamsche School als uitgangspunt voor het 
dashboard?
Christiaan Groeneweg: ‘Omdat die zo verschillend 

zijn. De Rotterdamsche School is een gemeentelijk 
monument waarvan je het uiterlijk wil en moet 

links, rechts, 
boven en onder  
de rotterdamsche 
school
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behouden; de Raedt hebben we juist compleet 
gestript tot het betonnen skelet. Ze geven een mooi 
beeld van de uitersten bij transformaties en hoe die 
scoren op allerlei duurzaamheidsaspecten.’

Hoe breng je die scores overzichtelijk in kaart?
Christiaan Groeneweg: ‘We hebben deze twee 

projecten compleet ontleed in alle facetten 
die met duurzaamheid te maken hebben en 
terugkomen in de criteria van MilieuPrestatie 
Gebouwen (MPG), Energieprestatie Gebouw 
(EPG), Circulariteitsprestatie Gebouw (CPG) en 
Duurzaamheidsprestatie Gebouw (DPG). Alle 
aspecten zijn doorgerekend en afgezet tegen de 
geldende nieuwbouweisen. Dan kun je zien waarop 
ze beter of slechter presteren. Door de duurzame 
consequenties eerlijk te vergelijken, wordt de 
meerwaarde pas echt duidelijk.’

Wat bepaalt of een gebouw een transformatie 
waard is?
Harold Clabbers: ‘De ligging in relatie tot zijn 

omgeving. Die is bij transformaties nog belangrijker 
dan bij nieuwbouw, omdat de risico’s groter zijn. 
Toch spelen, juist bij transformaties, ook de ‘zachte 
waarden’ een essentiële rol. De uitstraling, historie, 
emotie van een pand hebben een bepaalde kracht 
die je cadeau krijgt. Neem de Rotterdamsche School 
waar honderden Rotterdammers hun middelbare 
schooltijd doorbrachten. Dat alleen al maakt het 
tot een uniek gebouw. Verder hebben gebouwen 
een plek in het straatbeeld, zijn er verkeersroutes 

omheen gegroeid en hebben ze een bepaalde 
uitstraling en maatschappelijke waarde. Het gaat 
niet om mooi of lelijk. Belangrijker zijn de hoogte 
van plafonds en of het trappenhuis op een logische 
plek zit. Dat zijn kaders waarbinnen wij moeten 
ontwikkelen.’

Op welk project zijn jullie trots?
Christiaan Groeneweg: ‘Op het Museumhotel in de 

Utrechtse binnenstad. Een uniek project waarin een 
Rijksmonument in ere wordt hersteld door het te 
koppelen aan een super duurzaam nieuwbouwpand. 
Zo is onder andere de constructie opgebouwd uit 
hout en de gevel demontabel. Verder hergebruiken 
we direct materialen in de transformatie van het 
monument. Zonder nieuwbouw had hier geen hotel 
kunnen komen, maar zonder monument en de 
samenwerking met het Centraal Museum had hier 
nooit zo’n uniek project kunnen ontstaan. Oud en 
nieuw vullen elkaar hier perfect aan. Dat is het mooie: 
de toekomst is transformatie én nieuwbouw. Daar 
waar de opgave om vraagt.’

Harold Clabbers
(rechts op de foto)
Hoofd VORM Transformatie 
& Ontwikkeling 

NoEm EEN voordEEl voor dE 

WooNoNtWikkEliNG door 

Covid-19 EN EEN NadEEl:

voordeel: dat de woonwensen 

sterker zijn veranderd in het kader 

van het thuis werken. men is zich 

nog meer bewuster van het gebruik 

en functionaliteit van de woning in 

deze tijd.

Nadeel:  Het contact met de kopers is 

afstandelijker geworden

WElkE disCussiE is rElEvaNt op 

HEt GEbiEd vaN WoNEN: 

Hoe we met de aarde / 

materiaalgebruik omgaan en deze 

beter nalaten voor de volgende 

generaties. Hierdoor gaan 

transformaties van gebouwen een 

grotere rol spelen in de toekomst en 

komt er meer focus op hergebruik 

van materialen. immers de aarde is 

ook eindig

Wat is EEN mooi voorbEEld vaN 

EEN GEslaaGd WooNprojECt mEt 

dE juistE mix:

Het transformatieproject karakter 

te leiden waar de waarden van het 

bestaand volledig behouden zijn en 

tevens commercieel tot zijn recht 

komen. blijft elke keer een verrassing 

als we weer in deze woningen 

mogen rond lopen. de waarde en 

uitstraling van het bestaande zal altijd 

onderscheidend zijn ten opzichte van 

nieuwbouw

zijN jE EiGEN WooNWENsEN 

iN aNdEr pErspECtiEf 

GEkomEN door Covid 19 EN HEt 

tHuisWErkEN:

de waarde van je eigen huis en 

de ruimte wordt nu nog meer 

gewaardeerd door al dat thuis werken

Wat is Er NodiG om prEttiG tE 

WoNEN iN dE CompaCtE stad:

voldoende openbare ruimte om te 

ontmoeten en te ontspannen waarbij 

de link naar het verleden en ontstaan 

van een stad zichtbaar zijn en blijven. 

immers het verleden geeft voor een 

deel de waarde en emotie van een 

stad aan – denk maar eens aan 

leiden waar het transformatieproject 

karakter is gerealiseerd

Wat is dE GrootstE uitdaGiNG: 

de grootste uitdaging wordt het 

invullen van de woningvraag binnen de 

bestaande kaders die we met elkaar 

bepaald hebben, waar transformaties 

een meer dan toegevoegde waarde 

in kunnen hebben. zeker door het 

gewijzigde kantoorgebruik (door 

Covid-19) waarbij de kantoorfunctie 

meer een ontmoetingsplek zal zijn – 

zal er kantoorruimte vrij komen die 

getransformeerd kan gaan worden 

Wat valt op als HEt Gaat om dE 

WooNWENsEN:

dat deze door de gewijzigde 

gezinssamenstelling steeds minimaler 

worden en meer een tijdelijke 

verblijfsfunctie krijgen – bezit wordt 

op termijn minder van belang voor de 

nieuwe generaties

Wat zijN jE top vijf 

WooNprojECtEN iN NEdErlaNd: 

landgoed sancta maria in Noordwijk 

- paleiskwartier den bosch - mortiere 

in middelburg - defensie eiland in 

Woerden - de rotterdamsche school 

in rotterdam

Waar bEN jE GraaG als jE EvEN 

tijd voor jEzElf NodiG HEbt:

in the mancave

passiE voor: 

Het transformeren van monumentale 

gebouwen naar appartementen en 

dan de zoektocht naar het optimale 

ontwerp met behoud van de bestaande 

waarden

GrootstE iNspiratiE: 

personen die ergens voor durven te 

staan en met positiviteit en drive in het 

leven staan

dit raakt mij pErsooNlijk:

als iemand niet oprecht is of niet zijn 

verantwoordelijkheid neemt

topsEriE NEtflix:  

Eigen kweek

favoriEt vErvoErsmiddEl: 

porsche 911 targa, maar ja…

ultiEmE oNtspaNNiNG:

klussen in huis en hardlopen

bEstE sportprEstatiE:

15 km hardlopen in 5 kwartier

Guilty plEasurE: 

muziek draaien in the mancave met 

een biertje

bEstE adviEs:

blijf jezelf en puur

Waaruit bEstaat EEN pErfECtE 

daG voor jou:

Een hele dag hard geklust in de zon en 

dan afsluiten met een heerlijk diner/

bbQ en een goed glas wijn in het 

gezelschap van vrienden

voor Wat iN HEt lEvEN bEN jE HEt 

mEEst daNkbaar:

dat ik gezond ben natuurlijk

is Er iEts WaarvaN jE al HEEl 

droomt:

Een ontdekkingstocht naar de 

zuidpool

als jE morGEN zou kuNNEN 

WakkEr WordEN mEt EEN GoEdE 

EiGENsCHap of talENt Erbij, Wat 

zou dat zijN:

dat ik wat meer geduld heb

Wat maakt dE stad slim: 

dat elke stad zijn eigen systeem van 

stromingen heeft waar mensen, data, 

energie(verbruik), grondstoffen en 

afval volledig op elkaar zijn afgestemd 

en elkaar optimaal aanvullen

post Covid-19, Waar kijk jE HEt 

mEEst Naar uit: 

Het elkaar weer kunnen begroeten 

zoals “normaal” is - voelt nu wel 

allemaal erg afstandelijk 

boven en rechts de raedt, rotterdam

©
 Mioulet

©
 Mioulet

©
 M

io
ul

et


