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Week van het Lege Gebouw 2015

www.weekvanhetlegegebouw.nlMeedoen? 

4 - 8 juni

Werken aan echte oplossingen 
voor leegstand in Amsterdam-Sloterdijk 
tijdens een intensieve workshopweek



De Week
Een week lang in groepsver-
band werken aan plannen voor 
een leegstaand gebouw met 
studenten en docenten van ver-
schillende opleidingen uit heel 
Nederland. Werksessies worden 
afgewisseld met stadswande-
lingen en gastlezingen. Zo leer 
je in korte tijd een gebouw, een 
gebied én een groep interessante 
mensen kennen. De eindresulta-
ten presenteer je aan de eigenaar 
van het pand en aan een panel 
van deskundigen. De Week van 
het Lege Gebouw vindt plaats 
van 4 tot en met 8 juni 2015.

Waarom?
In Nederland stond in 2014 
gemiddeld bijna 17% van het 
kantoorvloeroppervlakte leeg. 
De leegstand concentreert zich 
in de Randstad. In Sloterdijk, aan 
de westkant van Amsterdam, is 
zelfs meer dan 20% van de kan-
toorruimte onverhuurd. Dit levert 
een enorme opgave op voor 
eigenaren, overheden en voor de 
samenleving als geheel. Er zijn 
nieuwe ideeën nodig om deze 
realiteit het hoofd te bieden.

De locatie: Sloterdijk
Na twee edities in Den Haag 
in 2013 en 2014 vindt de week 
dit jaar voor het eerst plaats in 
Amsterdam, op steenworp af-
stand van Station Sloterdijk. 
De casus is het voormalige 
hoofdkantoor van Gemeente-
waterleidingen Amsterdam aan 
de Ring A10. Gebouwd in de 
jaren ‘60 en verbouwd in 2006, 
staat het acht verdiepingen 
tellende gebouw sinds 2010 
leeg. Sloterdijk transformeert 
geleidelijk van een kantorenpark 
naar gemengd gebied met 
woningen en hotels.

De opgave
Als deelnemer worden jij en je 
teamleden uitgedaagd om onder-
zoek te doen en inspirerende 
plannen te maken voor de toe-
komst van het betreffende lege 
gebouw en omgeving. Met ruim 
7.000 vierkante meter oppervlak 
vertegenwoordigt het gebouw 
maar een klein deel van de in 
totaal meer dan 100.000 vier-
kante meter leegstand in 
Sloterdijk. Wat zou jij doen 
om dit op te lossen? Studenten-
woningen creëren? Stadsland-
bouw mogelijk maken? Of toch 
slopen?

Initiatiefnemers
De Week van het Lege Gebouw 
komt voort uit de behoefte van 
het Atelier Rijksbouwmeester, het 
Rijksvastgoedbedrijf en de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed 
om de leegstandsproblematiek 
onder de aandacht te brengen bij 
onderwijsinstellingen. Door ver-
schillende relevante opleidingen 
bijeen te brengen ontstaat er een 
workshopweek waarin net als in 
de praktijk verschillende disciplines 
samenwerken aan oplossingen. 
Ieder jaar verzorgt een andere 
opleiding de organisatie. Dit jaar is 
dat de Reinwardt Academie vanuit 
het Amsterdam Creative Industries 
Network van de Amsterdamse 
hogescholen in samenwerking met 
het bureau voor culturele innovatie 
Non-fiction. Met dank aan DTG 
voor het beschikbaar stellen van 
het gebouw. 

Meedoen?
Ben je student en wil je meedoen? 
Of ben je werkzaam voor een on-
derwijsinstelling en wil je studenten 
laten deelnemen? Neem dan con-
tact op met Nancy van Asseldonk, 
coördinator van deze editie 
vanuit de Reinwardt Academie: 
nancy.vanasseldonk@ahk.nl / 
020 527 7162. Ook voor vragen 
over het programma en praktische 
zaken. Deelname is gratis voor 
studenten van hogescholen en 
universiteiten. Het aantal plekken is 
beperkt; bij teveel aanmeldingen zal 
een selectie worden gemaakt.
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