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De afgelopen vijftien jaar heeft
Camelot Europe zich ontwik-
keld van het eerste professio-

nele antikraakbedrijf van Nederland tot
een internationale, full-service, ISO
gecertificeerde leegstandsbeheerder
actief in half Europa. Het bedrijf levert
maatwerk en kenmerkt zich door het
ontwikkelen van innovatieve oplossin-
gen voor alle uitdagingen die bij het
beheren van leegstaand vastgoed kun-
nen ontstaan. Van kantoor tot kasteel,
van bouwplaats tot woonwijk.

Huisvredebreuk
In het startjaar 1993 was voornoemde
leegstandbeheerder de eerste die aan
eigenaren van leegstaand vastgoed een
grondige juridische onderbouwing aan-
bood voor het toen nog relatief onbe-
kende concept ‘antikraak'. Deze struc-
tuur biedt zowel bewoners als eigenaren
zekerheid over de gebruiksstatus van
het pand en de eigendomsrechten. In
latere jaren is de rechtsgeldigheid van
de constructie meerdere malen in kort
geding getoetst. In alle gevallen kwam
de rechtbank tot de uitspraak dat er
sprake is van een tijdelijke gebruiks-
status en dat kraken van een tijdelijk
bewoond pand door Lancelot huisvre-

debreuk is. Dit betekende de definitie-
ve doorbraak voor het beschermen van
lege panden door bewoning volgens de
Lancelot Aanpak.

Enige aanbieders
“Deze aanpak is in Nederland al goed
ingeburgerd,” verzekert woordvoerder
Bob de Vilder. We zijn in Nederland
met zo’n 40 leegstandbeheerders waar-
van Camelot – zo heet het bedrijf buiten
België -  de absolute nummer één is. 
De concurrentie binnen onze sector is
wel bikkelhard.” De Vilder gooit daar-
om niet graag cijfers en andere bedrijfs-
gegevens te grabbel. Inmiddels opereert
Camelot Europe in vijf landen:
Nederland, België, Engeland, Ierland
en Frankrijk en staan nieuwe vestigin-
gen in Duitsland en Schotland voor dit
jaar op de planning.

“In Frankrijk, België en Ierland zijn we
de enige aanbieders. Het is een door en
door Nederlandse uitvinding waarvoor
we in Engeland de NBCC Award for
Excellence (2005) ontvingen, een prijs
voor het meest innovatieve product.”

De Vilder heeft een persoonlijke band
met de ontstaansgeschiedenis van het

Wonen in 
leegstaande kantoren

Pro-Services
[ V a s t g o e d b e s c h e r m i n g ]

Een opdrachtgever kan door de bewoonformule tot 90 % besparen op zijn bewakingskosten.

Lancelot
Vastgoedbescherming,
dochter van het Camelot
Europe, beveiligt in ons
land verlaten panden,
kloosters, maar ook
werven in aanbouw en
leegstaande kantoren. 
Er wordt niet
gepatrouilleerd, 
de bewaking wordt
gegarandeerd door
bewoners in het
leegstaand vastgoed 
te huisvesten. 
Het fenomeen rukt op.
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bedrijf. “In 1993 ben ik met Camelot
begonnen. De naam refereert aan een
niet in te nemen vesting. We zaten in
Nederland met de naweeën van de kra-
kersbeweging. Ik zocht naar een pas-
send alternatief voor kraken om wonen
in leegstaand vastgoed toch mogelijk
te maken. Ik vond het niet kunnen dat
mensen een fundamenteel recht als
eigendomsrecht door het kraken straf-
feloos konden schenden.” 

“Vandaag vinden meer dan tienduizend
mensen in Europa op deze wijze goed-
koop en legaal onderdak”, zo weet 
De Vilder.

Goedkoop en effectief
Leegstaande kantoorgebouwen, panden
en verlaten bouwwerven werken als
magneten op krakers, vandalen en die-
ven. Lancelot wil in de eerste plaats
een goedkoop alternatief bieden voor
de vaak dure bewakingsfirma's. Een
opdrachtgever kan door de bewoonfor-

mule tot 90 % besparen op zijn bewa-
kingskosten. Aannemers of projectont-
wikkelaars kunnen tegen een zeer
schappelijke prijs (vanaf 50 euro per
maand) een wooncabine - mét bewo-
ners - laten plaatsen op een bouwwerf.
De aanpak is niet alleen een pak goed-
koper, maar zou volgens de aanbieder
ook een stuk efficiënter zijn. Bewoners
zijn op onverwachte momenten gedu-
rende de hele dag aanwezig. Dat schrikt
ongewenste bezoekers en vandalen af.

Douche- en
keukenfaciliteiten
Het concept staat of valt wel met de
bewoners die worden uitgekozen.
Daarom wordt er heel veel aandacht
gehecht aan een kennismakingsgesprek.
De bewoners worden zorgvuldig gese-
lecteerd, altijd aan de hand van een
bezoek op kantoor. Men kijkt daarbij
vooral naar het verantwoordelijkheids-
gevoel. Alle bewoners zijn verplicht
WA (wettelijk aansprakelijkheid) en

inboedel verzekerd. De voorkeur gaat uit
naar werkende jongeren in bijvoorbeeld
het onderwijs, de zorg en bij de politie.

Momenteel beveiligt Lancelot in
Vlaanderen een tiental projecten vol-
gens dit concept, van kazerne tot een
kasteel in de Ardennen. Daartoe beho-
ren ook vele kantoren. Bob de Vilder:
“We zorgen voor douche- en keukenfa-
ciliteiten zodat leegstaande kantoren
perfect bewoonbaar worden. In Den
Haag hebben we heel recent een kan-
toorgebouw van de overheid in beheer
gekregen. Het gaat maar liefst om
60.000 m². Voor zo’n complex maken
we voor elke verdieping een optimaal
gebruiksplan. Wanneer er overdag en
’s avonds van alle kanten duidelijk
‘leven’ in een gebouw is laten kwaad-
willenden zo’n complex snel links lig-
gen.” 

Philip WILLAERT �

[ V a s t g o e d b e s c h e r m i n g ]

Wanneer er ’s avonds licht brandt, laten kwaadwillenden een gebouw met rust. Bob de Vilder, marketing Manager
Europe en woordvoerder van Camelot.

Eind jaren negentig neemt Lancelot een voorsprong
op de andere leegstandbeheerders door als eerste
te komen met een brandveiligheidspakket 
voor bewoners. In overleg met diverse
brandweerkorpsen krijgen alle bewoners
rookmelders, brandblussers, branddekens en een
instructie hoe veilig en verantwoord te wonen in
leegstaand vastgoed. Veiligheid en gebruiksstatus
van het bewoonde pand worden elke maand
gerapporteerd. Er wordt steeds geopteerd voor
een strategische bewoning. Dat wil zeggen dat
samen met de eigenaar wordt gekeken op welke
plaatsen in een pand bewoning nodig is om tot 
een optimale bescherming tegen kraak en
vandalisme te komen. 

Strategische bewoning

Na een lobby van ruim een jaar en diverse bezoeken van
Franse bestuurders aan Nederlandse en Belgische antikraak
projecten heeft het Franse parlement op 12 februari 2009
unaniem een nieuwe wet aangenomen, die het tijdelijk wonen
in leegstaand vastgoed mogelijk maakt. Deze ‘Camelot’ wet is
gebaseerd op de succesvolle Nederlandse aanpak van het
plaatsen van tijdelijke bewoners in leegstaande scholen,
kantoren, winkels en andere gebouwen. Joost van Gestel, 
CEO Camelot Europe: “Het oorspronkelijk oer-Nederlandse
concept van ‘antikraak’ bewoning is succesvol vertaald naar
een pakket leegstandsbeheerdiensten voor de Franse markt.
Daarmee kunnen allerlei soorten vastgoed, van leegstaande
kantoren tot voormalige, militaire complexen, eenvoudig,
effectief en efficiënt tegen vandalisme, verval en kraak
beschermd worden.”

Nederlands ‘Antikraak’ concept nu ook in
nieuwe, Franse wet vastgelegd
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