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Het Architectenbureau Oeverzaaijer heeft in samenwerking met het leegstands adviesbureau 
Refill een concept bedacht voor de bijna leegstaande gebouwen van het Mode Centrum 
Almere. De bedrijfspanden worden multifuntioneel ingezet. Omdat elk bestaand gebouw 
anders is, is ieder herbestemmingsproject weer anders. Hoe wordt het concept met het 
gesteld Programma van Eisen uitgewerkt en waar liggen de bouwkundige knelpunten?

In het Bouwbesluit 2012 wordt niet gesproken over transformatie, maar over (het veranderen 
van) de gebruiksfuncties van een gebouw. De afstudeeropdracht stelt de student in staat het 
concept verder uit te werken. Het ontwerp wordt getoetst aan de geldende regelgeving. De 
tekenvaardigheid van de student zal vergroot worden doordat het plan wordt uitgewerkt 
met behulp van het 3D modelleerprogramma Revit Architecture.

AAnleiding
1. Hoe worden de verdiepingen ingedeeld op plattegrond niveau volgens het Programma van Eisen van de opdrachtgever?

2. Hoe kan het bestaande atrium worden vergroot zodat het geschikt is voor een gezamenlijke binnentuin?
3. Welke aanpassingen moeten er gemaakt worden zodat het bedrijfsgebouw de Cube voldoet aan het bouwbesluit 2012?

4. Wat kan er gedaan worden aan de uitwendige scheidingsconstructie van de zuidoost- en zuidwestgevel zodat de verblijfsgebieden gelegen aan de 
autosnelweg A6 aan de karakteristieke geluidswering voldoet die gesteld wordt voor nieuwbouw uit het bouwbesluit 2012? 

5. Is er na deze transformatie positief rendement te behalen in 10 jaar?

Hoe kan het bedrijfsgebouw de Cube van het Mode Centrum Almere worden getransformeerd van kantoor- 
naar woonfunctie zodat er zelfstandige woningen in kunnen komen voor startende ondernemers.?

Tijdens de kredietcrisis in 2008 zijn vele bedrijven ingekrompen of failliet gegaan. Leegstand 
is het gevolg. De vastgoedmarkt staat op instorten. 

De gebouwen van Het Mode Centrum Almere hebben te kampen met leegstand. De 
bedrijfsgebouwen leveren te weinig rendement op. De eigenaar heeft een investering 
gedaan in de panden. Als de belegger niet ingrijpt zal de leegstand steeds groter worden 
tot de panden geheel leeg komen te staan. Door achterstallig onderhoud zullen de panden 
minder aantrekkelijk zijn voor nieuwe huurders. De gebouwen worden na verloop van tijd 
minder waard. Op de lange termijn zullen de gebouwen verpauperen en kantoorwijken 
worden getto’s. Dit heeft een slechte invloed op het imago van het bedrijventerrein 
Veluwsekant West en de stad Almere. 

Er zijn enkele mogelijkheden om deze ontwikkeling tegen te gaan; De kantoorhuren 
drastisch verlagen, herbestemmen/transformeren van het pand of de gebouwen slopen.
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De gebouwen van het Mode Centrum Almere moeten weer rendement opleveren. In het 
onderzoeksrapport zal naar voren komen hoe het pand de Cube wordt getransformeerd 
van kantoor- naar woonfunctie. Er wordt een ontwerp gemaakt zodat er zelfstandige 
appartementen in kunnen komen voor startende ondernemers. Voor de bouwkundige 
knelpunten worden oplossingen geboden.

De uitwerking wordt in de vorm van tekeningen geleverd met het niveau van Technisch 
Ontwerp. Het stelt de eigenaar in staat om een omgevingsvergunning aan te vragen. Het 
plan zal begin 2015 klaar zijn.
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