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Elk gebouw heeft zijn eigen verhaal, dot wordt geschreven door de activiteiten die in en random het gebouw 

plaatsvinden, In de loop der jaren warden vaak wijzigingen aangebracht, die puur functioneel van aard zijn. Hierbij 

wordt in de regel geen rekening gehouden met de kwaliteiten van het gebouw, waardoor het oorspronkelijke 

karakter verloren kan goon. 

De uitdaging bij herbestemming ligt voor mij in het achterhalen van de initiele eigenschappen van een gebouw, 

door deze te onderkennen, te analyseren en te accentueren in een nieuw plan. Hierdoor ontstaat een functioneel 

plan dot het karakter van het gebouw in tact loot. 

Gedurende mijn studie is mijn fascinatie ontstaan voor de herbestemming van bijzondere, oude gebouwen. Deze 

fascinatie komt voort uit de uitdaging, om in de oorsprong en de geschiedenis van een gebouw te kruipen en uit 

te vinden wot dit gebouw zo bijzonder heeft gemaakt. Met het doel om die bijzondere waarde in de toekomst 

voort te laten leven. 

Gedurende mijn zoektocht naar een afstudeeropgave heb ik meerdere projecten bestudeerd. Toen ik kennis 

maakte met de Van Gendthallen zag ik meteen het bijzondere verhaaL dot of te lezen is aan het gebouw zelf. De 

grate open ruimte, het licht dot door het dak de ruimte binnenkomt en de ruimtelijkheid benadrukt, de forse 

constructie-elementen en de kraanbanen; zij vertellen een verhaal van zware industrie en de productie van 

grootschalige goederen. Het is een verhaaL dot meer don een eeuw terug goat en dot van grate invloed is 

geweest op de geschiedenis van Amsterdam. 

Bovendien zag ik de mogelijkheden om iets bijzonders te doen met het door het dak binnenvallende licht. Het is 

een grate uitdaging om de lichttoetreding te bestuderen en een nieuw ontwerp te maken, dot deze bijzondere 

lichttoetreding nag meer tot zijn rec ht doet komen. 
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Circa 2 kilometer ten oosten van het Centraal Station van Amsterdam ligt Oostenburg-Noord; het laatste gebied 
in de binnenstad van Amsterdam waar de herinnering aan de zware industrie van de vorige eeuwen nog bewaard 
is gebleven. Deze herinnering aan de tijd van de VOC en Werkspoor dreigt te verdwijnen door het vetrek van de 
zware industrie en de oprukkende woningbouw. De Van Gendthallen, het enige gebouw waaraan deze 
geschiedenis is at te lezen, heett daardoor zijn oorspronkelijke tunctie verloren en stoat nu leeg. Om te voorkomen 
dot ook de geschiedenis van het pond verloren goat, heeft de gemeente Amsterdam besloten dit monument te 
herbestemmen. In het nieuwe ontwerp zal door vormgeving en tunctie de industriele geschiedenis van dit gebied 
voortbestaan en een extra dimensie krijgen. 

De karakteristieke eigenschappen van de Van Gendthallen en zijn omgeving, die gebaseerd zijn op de 
oorspronkelijke activiteiten, zullen een belangrijke rol spelen in het plan voor de nieuwe activiteiten. 
Stedenbouwkundig wordt het terrein gekarakteriseerd door het contrast tussen de grate gebouwen en de open 
ruimte daar tussen. Een knelpunt is dot Oostenburg-Noord verscholen ligt achter een woonwijk en niet goed 
herkenbaar is. 

Wanneer men de hallen betreedt, is de enorme ruimtelijkheid het eerste dot opvalt. De bijzonder grate, open 
ruimte vertelt het verhaal van de productie van grate goederen, zoals treinstellen en locomotieven. De bijzondere 
lichttoetreding door de daklichten, die over de voile lengte van de 160 meter lange hallen !open, bepaalt mede 
hun karakter. De constructie, die onversierd in het zicht is gelaten, de kraanbanen, de toegepaste materialen en 
de lichtopeningen benadrukken de industriele oorsprong van het gebouw. 
Daarnaast is er een duidelijke driedeling in het gebouw, die de geschiedenis van de opbouw van de hallen 
zichtbaar maakt. De drie hallen aan de kade, die als eerste zijn gebouwd, vormen een geheel. Hal vijt heett een 
aantal overeenkomsten met de eerste drie hallen, maar ook enkele afwijkende elementen. Hal vier, die er als 
laatste tussen is gebouwd, is qua stijl duidelijk een outsider. 

Om de geschiedenis van de Van Gendthallen te doen herleven, is ervoor gekozen de nieuwe activiteiten zo dicht 
mogelijk bij de originele tunctie te houden. Er zullen werkplaatsen gecreeerd warden, waar door innovatieve, 
creatieve bedrijven grootschalige producten geproduceerd warden. Deze werkplaatsen wordt aangevuld met 
activiteiten, die meer publiek naar Oostenburg-Noord trekken. Er komt een expositieruimte met een permanente 
tentoonstelling over de geschiedenis van de Oostelijke Eilanden en ruimte voor tijdelijke exposities. Hieraan warden 
een restaurant en lunchcate, een bibliotheek en lounge en overige aanverwante tuncties toegevoegd. 

Originele tuncties, als de werkplaatsen, die thuishoren in een hal als deze, warden op de originele werkvloer -de 
begone grand - gehouden. Voor de nieuwe tuncties warden op verdiepingsniveau nieuwe ruimtes gecreeerd. 
Op de verdieping krijgt elke hal zijn eigen tunctie: 

In hal l , warden de horeca-activiteiten geplaatst, vanwege de verbinding met de kade en het uitzicht; 
In hal 2, de belangrijkste hal, wordt de expositieruimte gesitueerd, omdat dit de publiekstrekker wordt; 
In hal 3 warden de bibliotheek e.d. ondergebracht, zodat er een directe verbinding met de expositie is; 
In hal 5 komen de kantoren, die indirect aansluiten op de overige kantoren op Oostenburg-Noord. 

Hal 4 wijkt qua stijl erg at van de overige hallen en vraagt om een bijzondere aanpak. Daarom en om de driedeling 
in het gebouw duidelijk te maken, zal hal 4 een volledig andere tunctie krijgen don de overige vier hallen. 
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In hal 4 wordt een binnentuin aangelegd, die ervoor zal zorgen dot er meer licht, lucht en rust in de Van 
Gendthallen komt. De openheid, die hal 4 vroeger door de grate deuren voor de doorvoer van de treinstellen had, 
zal teruggebracht warden in het ontwerp. Hiervoor wordt de gevel aan beide zijden grotendeels opengebroken. 
Het deel van de gevel dot blijft staan en het dak warden volledig voorzien van glas om een zo transparant mogelijk 
geheel te creeren. 
Het speciale effect van de lichte en opvallende binnentuin is te zien door de transparante gevel, die een contrast 
vormt met de andere meer gesloten gevels. In combinatie met de grate gevelopening nodigt dit de bezoeker uit 
het gebouw via hal 4 te betreden. 
Om het natuurlijke effect van de binnentuin naar buiten door te laten lopen en het ruimtelijke effect binnen in de 
hallen niet bij de gevel op te laten houden, wordt aan de noordzijde een plein gecreeerd. Hiermee wordt het 
contrast tussen de grootschalige bebouwing en de open ruimte versterkt en de toegankelijkheid van het terrein 
vergroot. 

Om binnen het gebouw de ruimtelijkheid en de bijzondere lichttoetreding zo veel mogelijk tot hun recht te laten 
komen, is gekozen voor het gebruik van kleinschalige units, die op verdiepingsniveau los in de ruimte geplaatst 
warden. Het contrast tussen de relatief kleine units en de grate open ruimte accentueert de ruimtelijkheid van de 
hallen. Om de bijzondere lichttoetreding te benadrukken, wordt er een contrast gezocht tussen donkere en lichte 
plaatsen. Door middel van een lichtstudie is o.a. bepaald wot de optimale bezetting en verspreiding van de units 
is. 

Een belangrijk aspect van de units is flexibiliteit. Om in de toekomst steeds aan de wensen van de gebruikers te 
kunnen voldoen zijn de units in verschillende aspecten aan te passen. 
De units kunnen gekoppeld warden om grotere ruimtes te creeren. De locatie van de units kan aangepast warden, 
door deze in dezelfde hal naar een andere locatie te verplaatsen. De gevel van de unit kan aangepast warden 
aan de activiteiten die er binnen afspelen. De unit heeft een vaste glazen buitengevel. Aon de binnenkant kunnen 
door de gebruikers zelf dichte elementen geplaatst warden, om zo meer privacy te krijgen, de lichttoetreding te 
regelen of iets op te hangen. 

M.b.t. de bereikbaarheid van de units is gekozen voor een orthogonaal systeem van loopbruggen. In hallen 1,2,3 
en 5, bevindt zich in het midden een loopbrug, die de volledige lengte van de hal beslaat. Deze loopbruggen zijn 
te bereiken vanaf dwarsverbindingen, die hier hooks op liggen en zich in de buitenste stramienen van het gebouw 
bevinden. Wanneer men een loopbrug betreedt, overziet men de volledige lengte van de hal. De units zijn vanaf 
een van de vier loopbruggen bereikbaar. 
In de hoofdloopbruggen zijn de kanalen en kabels opgenomen die de units van alle techniek voorzien. 

Omdat Oostenburg-Noord verscholen ligt achter een woonwijk, zal er een landmark gecreeerd moeten warden. 
Hiermee krijgt het terrein meer herkenbaarheid en zal het meer publiek trekken. Deze landmark krijgt gestalte in de 
vorm van een 45 meter hoge parkeertoren. De parkeertoren, die werkt met een liftsysteem, wordt random voorzien 
van een bijzonder lichtelement, waardoor het terrein ook in het danker herkenbaar is. 
De toren wordt aan de rand van het plein, ten noorden van de hallen, in het verlengde van hal 4, gesitueerd. 
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Voor u ligt het verslag van mijn ontwerp voor de herbestemming van De Van Gendthallen te Amsterdam 

In de bouwwereld en economie wordt regelmatig de voorkeur gegeven aan nieuwbouw boven herbestemming. 

Bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe gebouwen kan vanaf de start volledig warden ingespeeld op het 

programma van eisen. Bij herbestemming dient een oud gebouw aangepast te warden aan het moderne 

eisenpakket. Dit maakt het bouwproces van herbestemming intensiever en kostbaarder. 

Steeds vaker wordt echter ingezien dat het behoud van historische en architectonische waarden opweegt tegen 

de extra inspanningen en kosten. 

Het cultuur-historisch erfgoed blijft behouden in prachtige, oude panden, die aangepast zijn aan een 

hedendaagse functie. 

Zo zullen ook in de verre toekomst mensen ge"intrigeerd warden door herbestemde panden en hun geschiedenis. 

De Van Gendthallen in Amsterdam zijn door hun historische en monumentale waarde bijzondere geschikt voor 

herbestemming. 

In dit verslag zal omschreven warden hoe het nieuwe ontwerp voor de Van Gendthallen tot stand is gekomen. 

Na een analyse van het gebouw en zijn omgeving zijn de kwaliteiten bepaald, die het uitgangspunt vormen voor 

een nieuw ontwerp. 

Hierbij zal steeds verder ingezoomd warden op dit ontwerp, dot begint op stadsniveau en eindigt op detailniveau. 
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De Oostelijke Eilanden, aan de rand van het centrum van Amsterdam, waren een plek waar de industrie van 

Amsterdam in de vorige eeuwen hoogtijdagen kende. Door het vertrek van de zware industrie en het herindelen 

van de overige Oostelijke Eilanden tot woongebied, is het industriele karakter van het gebied verdwenen. Het 

enige, dot nu nog herinnert aan die tijd, zijn een klein aantal leegstaande gebouwen. Hiervan zijn de Van 

Gendthallen het enige oorspronkelijke gebouw uit de industriele hoogtijdagen. 

De huidige activiteiten op Oostenburg-Noord hebben nog maar weinig te maken met de geschiedenis van het 

terrein. Wanneer, door de oorspronkelijke gebouwen te verwijderen, ook de uitstraling verdwijnt, zal een deel van 

de geschiedenis van Amsterdam definitief verloren gaan. 

Door Heijmans BV zijn, in opdracht van de gemeente Amsterdam, richtlijnen ontwikkeld om de prominente positie 

van Oostenburg-Noord terug te brengen. Een duidelijk stedebouwkundig plan ligt er nog niet, maar de intentie is 

om vrijwel alle gebouwen op Oostenburg-Noord te slopen en te vervangen door nieuwe, prominente gebouwen. 

Deze zullen onderdak gaan bieden aan bedrijven met een sterk creatief, innovatief en zakelijk karakter. Dit is echter 

niet voldoende om de geschiedenis een toekomst te geven. 

De Van Gendthallen is het enige gebouw dot de herinnering aan de vorige eeuw nog in leven houdt. Het is 

daarom van groat belong dot het karakter van dit gebouw behouden blijft en wordt ingepast in het toekomstige 

ontwikkelingsplan. Om dit te bereiken zal eerst duidelijk bepaald warden wot het gebouw representatief maakt 

voor de industriele geschiedenis van Amsterdam. Deze aspecten zullen de uitgangspunten vormen voor het 

nieuwe plan. 
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Aon het begin van de zeventiende eeuw onderging Amsterdam een tweede stadsuitbreiding, die de geschiedenis 

in ging als De Grote Stadsuitbreiding. Deze uitbreiding bestond uit de aanleg van de grac htengordels, moor ook 

de Westelijk en de Oostelijke Eilanden. Het centrum werd als woongebied bestempeld, en de scheepvaartindustrie 

moest uitwijken naar de Oostelijke Eilanden. 

Rond 1640 werd het eiland Kattenburg aangelegd, waar de scheepvaartindustrie zich vestigde. Toen bleek dot er 

voor de Yerenigde Oost-lndische Compagnie (YOC) niet genoeg plek was, werden in 1655 de eilanden 

Wittenburg en Oostenburg aangelegd. Samen met Kattenburg vormen zij de Oostelijke Eilanden. 

De eilanden Kattenburg en Wittenburg waren bestemd voor respectievelijk de Admiraliteit en particuliere werven. 

Oostenburg werd het eiland, waar de YOC zich vestigde en groeide zo uit tot een pre-industrieel bedrijfscomplex 

van ongekende school in Europa. 

Centraal op Oostenburg, op de plek waar nu de Yan Gendthallen staan, stond het YOC-Zeemagazijn. Met een 

geschatte omvang van 170 m bij 200 m behoorde het Zeemagazijn tot de grootste pre-industriele 

bedrijfsgebouwen van de Lage Landen. Hier werd de basis gelegd voor de grootschalige bebouwing, die op 

Oostenburg nu ruim 3 eeuwen het beeld bepaalt. 

' : 

! ' , _ .. 
. , __ _ 

I 
5 

Op_gnivi ngen :2000- 2002 

opgravingen fundamenten VOC-zeemagazijn 
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Na de ondergang van de VOC in 1795 werd 

de scheepsindustrie op Oostenburg 

vervangen door staalindustrie voor de 

spoorwegen. De Nederlandse Fabriek van 

Werktuigen en Spoorwegmaterieel 

(Werkspoor NV), vestigde zich op 

Oostenburg-Noord. In de fabriek werden 

behalve treinstellen ook scheepsmotoren 

gefabriceerd. 

VOC-zeemagazijn 

Door een grootschalige bestelling van spoorwegmaterieel was de bestaande fabriek van Werkspoor NV niet meer 

toereikend. Hierdoor kreeg A.L. van Gendt aan het eind van de negentiende eeuw de opdracht voor het 

ontwerpen een nieuwe fabriekshal. Het gebouw, dat bestond uit drie geschakelde fabriekshallen , werd voltooid in 

1898. In 1903 werden de drie hallen uitgebreid met de bouw van de vijfde, meest oostelijke hal. In datzelfde jaar 

werd door Werkspoor de eerste gietijzeren dieselmotor gefabriceerd. Hal vier, gelegen tussen de derde en de vijfde 

hal, werd omstreeks 1905 gebouwd. Deze werd gebruikt als turbinestelplaats. In 1910 is hal 5 verlengd, zodat deze 

locomotiefstelplaats dezelfde lengte als de andere hallen kreeg. 

De huidige situatie is ontstaat nadat in 1922 de turbinestelplaats en de locomotiefstelplaats (hal 4 en 5) gedeeltelijk 

waren uitgebrand. Onmiddellijk na de brand zijn de hallen, onder leiding van architect G.J. Langhout, in 

oorspronkelijke stijl herbouwd. 
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Door een fusie van Werkspoor en Stork kwamen halverwege de twintigste eeuw vrijwel alle gebouwen op 

Oostenburg-Noord in handen van Stork. Zij hebben, voor het vervaardigen van ondermeer rotoren, nag bijna 50 

jaar gebruik gemaakt van de Van Gendthallen. Maar oak Stork is inmiddels vertrokken van Oostenburg-Noord. 

Daarmee is het laatste teken van zware industrie van dit terrein verdwenen. 

In 2001 hebben de Van Gendthallen de beschermde status gekregen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 

Vanaf de bouw, tot het vertrek van Stork, hebben de gebouwen onderdak geboden aan bedrijven die 

grootschalige, industriele goederen produceerde. De eilanden waren altijd een industriele middelpunt. De industrie 

is van het eiland verdwenen en daarmee oak een gedeelte van zijn identiteit. De andere Oostelijke Eilanden zijn, 

door de herbestemming tot woongebied, hun industriele karakter al geruime tijd kwijt, wat het industriele karakter 

van Oostenburg-Noord nag verder verzwakt. De zware industrie is niet terug te halen, dus moet er een andere 

manier warden gevonden om het eiland weer tot industrieel middelpunt te ma ken. 

uitzicht over Oostenburg-Noord 
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oorspronkelijke activiteiten in de Van Gendthallen 
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Een gebouw is nooit een op zichzelf staand object, maar een onderdeel van zijn omgeving. Voor een geslaagd 

herbestemmingproject is het noodzakelijk om een synthese te krijgen van het stedenbouwkundige plan met het 
gebouw. Daarvoor is het van belong het karakter van Oostenburg-Noord te analyseren en, op basis van deze 
analyse, een plan te maken voor het terrein. 

Door de gemeente Amsterdam en Heijmans BV is nog geen duidelijk stedenbouwkundig plan gemaakt voor 
Oostenburg-Noord. In het bestemmingsplan wordt alleen aangegeven dat de geschiedenis van het terrein van 

dermate groot belong is voor de stad, dat het de functie van bedrijventerrein behouden blijft. 
lk heb ervoor gekozen deze richtlijnen niet direct over te nemen, maar zelf een visie en structuurplan te ontwikkelen. 
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ANALYSE 

Redelijk centraal in Amsterdam ligt het bedrijventerrein Oostenburg-Noord. Het terrein wordt omringd door Het IJ 

(noord). stadsdeel Zeeburg (oost), stadsdeel Oost (zuid) en het centrum (west). In de directere omgeving van het 
terrein zijn aan de noordzijde de Oostelijke Handelskade en de spoordijk te vinden. 't Funen en de Czaar Peterbuurt 
liggen ten oosten van het terrein. De Nieuwe Vaart en Oostenburg-Zuid bevinden zich ten zuiden van het terrein 
en Kattenburg en Wittenburg zijn ten westen ervan te vinden. 
Het terrein heeft slechts een entree, die zich in de noordoost hoek bevindt. Vanaf deze entree loop er, van noord 
naar zuid, een centrale as over het terrein, waarlangs de gebouwen gelegen zijn. 

Om Oostenburg-Noord te bereiken zijn er verschillende vervoermiddelkeuzes mogelijk. 
Met de auto is het terrein makkelijk te bereiken. Wanneer men van buiten Amsterdam komt, kan men de Piet 

Heijntunnel nemen. Wanneer men vanuit het centrum van Amsterdam komt, rijdt men longs de Nieuwe Vaart, over 
de Czaar Peterstraat naar de entree. 

Met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid bijzonder goed. Vanaf het Centraal Station kan men de bus of de 

tram nemen, die beide recht voor de entree van het terrein stoppen. 
Voor langzaam verkeer is de bereikbaarheid minder optimaal, omdat het terrein alleen aan de noordzijde een 
entree heeft en een fietser, die vanuit het centrum komt, om het terrein heen moet rijden om er te komen. 
Een alternatieve manier om het terrein te bereiken is over het water. 

straten in de directe omgeving van Oostenburg-Noord 
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Oostenburg-Noord wordt aan drie zijden begrensd door water, waarvan de Wittenburgervaart, aan de westzijde, 
het belangrijkste is. Het water is al sinds het ontstaan van het terrein van groot belong geweest. In de tijd van de 
voe lagen deze waterwegen aan een van de belangrijkste handelsroutes van Nederland en juist daarom vestigde 
de voe zich op dit terrein. Ook later, in de tijd van Werkspoor, bleef het water een belangrijke rol spelen, omdat 
een gedeelte van de goederen over het water vervoerd werden. Doordat de industrie grotendeels uit het centrum 
van Amsterdam vertrokken is en de mogelijkheden van vervoer grater werden , heeft het water voor Oostenburg
Noord zijn transportfunctie verloren. 

De komst van de voe got dit gebied een industrieel karakter. Dit karakter werd jaren later versterkt door de komst 
van Werkspoor. 

Door de groei van Amsterdam werd de interesse in woongebieden in de directe omgeving van het centrum grater. 
De Oostelijke Eilanden werden een geliefde locatie om te wonen en om dot te kunnen realiseren, werden de 
aanwezige bedrijven gestimuleerd om naar gebieden buiten de stad te vertrekken. 

Ondanks alle veranderingen op en random het terrein is het karakter van industrieterrein op Oostenburg-Noord 
altijd aanwezig gebleven. De zware industrie, die in het verleden overheerste, is hier niet meer te vinden. De 
woonfunctie heeft in de directe omgeving duidelijk de overhand gekregen. Oostenburg-Noord is een industrieel 
terrein in een woonenclave geworden en heeft de prominente positie, die het terrein in het verleden had, voor een 
groat deel verloren. 

Het industriele Oostenburg-Noord karakteriseert zich door het contrast tussen grootschalige bebouwing en open 
ruimtes. Al vanaf de tijd van de voe waren grote bouwvolumes nodig voor de activiteiten op het terrein. Het 
terrein, dot circa 10 hectare groot is, biedt nu nag ruimte aan enkele gebouwen. Bij deze gebouwen kan de 
hoogte oplopen tot 25 meter en is een vloeroppervlakte van l 0.000 m2 geen uitzondering. 
Het terrein wordt omsloten door de spoordijk en woongebieden, waarvan de gemiddelde bouwhoogte circa 12 
meter bedraagt. Ondanks deze geringe hoogte vormen de spoordijk en de appartementencomplexen een grote 

barriere. Vanaf geen enkele belangrijk punt in de omgeving van het terrein is goed zicht op zijn grootschalige 
bebouwing. 
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VISIE 

Door de lange en intensieve industriele geschiedenis van Oostenburg-Noord heeft het terrein bijzondere waarde 
gekregen voor de stad Amsterdam. Door de centrale positie in de stad en de ligging aan een belangrijke 

vaarroute is Oostenburg-Noord altijd een industrieel middelpunt geweest. Op dit moment heeft het terrein zijn 
prominente positie verloren, doordat de industrie er is weggetrokken en er geen belangrijke activiteiten voor terug 
zijn gekomen. Om dit ter herstellen moet er een functie aan het terrein gegeven warden, die het weer een 

middelpunt maakt. 
Vanuit historisch oogpunt is er besloten om een functie aan het terrein te geven, die verwant is aan de activiteiten 
die hier in het verleden hebben plaats gevonden. Eeuwen long hebben op dit bedrijventerrein innovatieve 
bedrijven gezeten, die steeds met nieuwe ontwikkelingen kwamen. Door de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam 
is de zware industrie van de vorige eeuw niet meer terug te halen. Er is daarom gekozen voor innovatieve 
productiebedrijven met een sterk creatief karakter. 

Om het terrein nog belangrijker te ma ken, zal hier een recreatieve functie aan toegevoegd warden. 

Hoewel de Oostelijke Eilanden als een geheel zijn ontworpen is er van eenheid nu geen sprake meer. Het contrast 
tussen de industrie op Oostenburg-Noord en de woonfunctie op de andere twee eilanden heeft het gebied 
opgesplitst in twee afzonderlijke delen. Door een recreatieve functie op het terrein te situeren, zal er meer publiek 
naar het terrein komen, waardoor het gebied, zowel overdag als 's avonds, veel levendiger en toegankelijker 
wordt. De recreatieve functies mogen echter niet de overhand krijgen, omdat Oostenburg-Noord een industrieel 
gebied moet blijven. 

De relatie met het water is voor dit terrein van levensbelang geweest, moor is dot nu zeker niet meer. Door het 
plaatsen van recreatieve functies aan de Wittenburgervaart, zal deze kade weer een belangrijke rol goon spelen. 
In plaats van vervoer van materiaal voor de activiteiten op het terrein, kunnen nu de bezoekers over het water 
vervoerd warden. 
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Een probleem dot blijft, is de herkenbaarheid van het terrein. De oorzaak is de ge'lsoleerde ligging, verscholen 
achter woonwijken en de spoordijk. Om ervoor te zorgen dot het terrein opnieuw meer een middelpunt wordt, 
dient de herkenbaarheid van het terrein verbeterd te warden. Dit zal ten eerste gebeuren door het plaatsen van 
een landmark, van behoorlijke hoogte, die vanaf geruime afstand goed zichtbaar zal zijn. Ten tweede zal gezorgd 
warden dot de entree van het terrein, die nu verscholen ligt achter bebouwing aan de Czaar Peterstraat, meer in 
het oog springt. Een gedeelte van de bebouwing wordt verwijderd en voor de toegang tot Oostenburg-Noord 

wordt een plein gecreeerd om het zicht op het terrein te verbeteren. Tenslotte wordt een fietsroute over het terrein 

gemaakt, die Oostenburg-Noord verbindt met de Czaar Peterstraat en Wittenburg en de bereikbaarheid voor 
langzaam verkeer verbetert. Door de laatste ingreep wordt een relatie met de andere Oostelijke Eilanden gelegd, 
waardoor de barriere tussen de gebieden kleiner wordt. 

Om de geschiedenis van het terrein niet verloren te laten gaan, wordt het karakter van Oostenburg-Noord zo veel 
mogelijk in tact gelaten. Een van de karakteristieke eigenschappen van het terrein ligt in de opbouw; de centrale 

as over het midden van het terrein en het contrast tussen de grootschalige bebouwing en open ruimte. Deze opzet 

vormt de basis voor het structuurplan van het terrein. 
In het nieuwe plan zal de centrale as, waarlangs een klein aantal grootschalige gebouwen gesitueerd is, 
gehandhaafd warden. De nag aanwezige kleine bebouwing op het terrein wordt verwijderd, om het contrast 

tussen de bebouwing en open ruimte duidelijker te maken. Tussen de Van Gendthallen en de TheaterFabriek en bij 
de entree warden twee pleinen aangelegd, die de herkenbaarheid en toegankelijkheid verbeteren. 
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Om een goed plan te maken voor een bestaand gebouw, moet eerst een goede analyse van dat gebouw 

warden gemaakt. Pas nadat bepaald is hoe en waarvoor het gebouwd is en wat de waarde van het gebouw is, 

kan een basis warden gelegd voor een nieuw plan. 

ALGEMEEN 

A.L. van Gendt ontwierp in april 1897 drie geschakelde fabriekshallen (hallen l, 2 en 3), voor de fabricage van 

locomotieven, goederenwagons en (diesel) motoren. Zijn zonen ontwierpen in 1903 de vijfde hal en in 1905 de 

laatste hal, hal 4, die werd ingepast tussen hal 3 en hal 5. 

Het ontwerp is gebaseerd op een rechthoekig grondplan, waarvan de breedte per hal varieert tussen de 13,8 

meter en 17,8 meter met een totale breedte van bijna 80 meter. De lengte van 156,8 meter is voor alle hallen gelijk. 

Met een totaal vloeroppervlak van circa 12.000 m z beslaan de hallen vrijwel de gehele zuidwesthoek van 

Oostenburg-Noord. De hoogte van de nok van de hallen varieert tussen 13 en 19 meter, met een vrije hoogte 

tussen 9 en 14,5 meter. 

Het gebouw bestaat uit een dragende bakstenen gevel en stolen constructie-elementen op de scheidingslijnen 

van de hallen, waarop een houten of ijzeren kapconstructie ligt. In de gevel en in de daken zijn voorzieningen 

aangebracht voor lichttoetreding. 

zuidoosthoek Van Gendthallen 
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ARCHITECTUUR 

De eerste drie hallen, evenwijdig aan de Wittenburgervaart, zijn van het fabriekshaltype 'langshalmodel'. Dit type 

was omstreeks 1850 in Duitsland gangbaar en kenmerkt zich door een ruime, hogere middengang met bovenlicht 

over de hele lengte en twee zijbeuken. De binnenruimte is zo leeg mogelijk gehouden en omsloten door rijk 

beglaasde gevels. 

De hallen 1 en 3 hebben een gelijke hoogte; hal 2 steekt daar circa 4 meter bovenuit. Door de grote hoogte en 

symmetrie krijgt hal 2 een dominante positie in dit gedeelte van het gebouw. 

De oost- en westgevel zijn over de gehele lengte voorzien van een serie grote, getoogde, meerruits vensters op de 

begone grond en kleinere vensters onder de dakrand. Dit versterkt het ritme en de symmetrie in het gebouw. 

In de noord- en zuidgevel zijn, naast grote toegangsdeuren, eveneens getoogde meerruitsvensters opgenomen. 

Alie gevels zijn, op enkele aangepaste vensteropeningen na, redelijk goed bewaard gebleven. 

Zoals vrijwel alle ontwerpen van vader en zonen Van Gendt, zijn ook de Van Gendthallen voornamelijk praktisch 

van aard. Er is weinig aandacht besteed aan het verfraaien van het gebouw, maar des te meer aan de 

functionaliteit van de hallen. Dit is af te lezen aan de minimaal versierde gevels, de onversierde constructie 

elementen en de heldere structuur. 

De eerste drie langgerekte hallen zijn opgetrokken in een functionele baksteenarchitectuur, die wordt gekenmerkt 

door eenvoud en zorgvuldigheid . Er zijn invloeden van de neorenaissance in de detaillering terug te vinden. Ook 

hal 5 is gebouwd in deze functionele baksteenarchitectuur. De kopgevels van de hallen l, 2, 3 en 5 bestaan uit drie 

traveeen en warden gekenmerkt door decoratief gebruik van natuursteen, gekleurd baksteen en bloktandlijsten. 

Bij hal 4 is geen functionele baksteenarchitectuur toegepast. De gevels van hal 4 bestaan uit een stolen raster, dot 

is ingevuld met metselwerk. Bij de noordgevel is over het metselwerk een stuclaag aangebracht. 
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Ook binnen is de functionalistische stijl, die zich kenmerkt door doelmatig gebruik van materialen en technieken, 

terug te vinden. De moderne gietijzeren constructiemethode is 'onversierd' in het zicht gelaten, net als de in hout 

en gietijzeren vervaardigde kapconstructie. 

Voor de productie van treinstellen en locomotieven was veel ruimte nodig. De hallen zijn daarom ontworpen als 

een grate open ruimte, met slechts obstakels op de scheidingslijnen van de hallen. De hoogte, de lengte en de 

breedte van iedere hal zijn bepaald door de afmetingen van de te produceren goederen. Door de grate 

afmetingen van het gebouw ontstaat hier een bijzondere ruimtelijkheid, die in grate mate bepalend is voor het 

karakter van het gebouw. Bij de eerste drie hallen wordt deze ruimtelijkheid vergroot door de open verbinding 

tussen deze hallen, die een geheel vormen. 

De enige originele scheidingswand in het gebouw, tussen hal 3 en 4, is de oorspronkelijke buitengevel van hal 3, 

waarin de oude ramen nog zichtbaar zijn, hoewel inmiddels dicht gemetseld. 

Vanwege het grate volume van de hallen, zal er door de gevel te weinig licht binnenkomen om de volledige ruimte 

te verlichten. In alle hallen zijn om die reden daklichten aangebracht. Omdat er hier geen verdiepingen aanwezig 

zijn, kan het licht, dat door het dak komt, altijd de werkplaats op de begone grand belichten. 

De hallen 1, 2, en 3 hebben lange zadeldaken met lichtstraten over de voile lengte van het gebouw. Bij hal 1 en 2 

beslaat de lichtstraat het middelste deel van het dakvlak. Bij hal 3 is het gehele dakvlak voorzien van glas, 

waardoor er extra veel licht de ruimte binnen komt. Hal 4 heeft een langgerekte en gedrukte mansardekap met 

lichtkap, waarbij de opstand in het midden voorzien is van glas. De twee buitenste vlakken van het dak zijn 

eveneens voorzien van glas. Hal 5 heeft een long geknikt zadeldak met in het steilste gedeelte van het dak de 

lichtstraat. 

Door de grate afmetingen van de lichtstraten en de lichttoetreding daar doorheen, ontstaat er in de hal een 

bijzondere lichtsituatie die bepalend is voor het karakter van de hallen. 
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De fasering van bouwen is zeker bij hal 4 duidelijk terug te zien in het gebouw. Er is een duidelijke driedeling in het 

gebouw aangebracht door de afwijkende stijl van de vierde hal en de nog aanwezige buitengevel van hal 3. 

Het bureau Monumentenzorg Amsterdam geeft aan de hallen de volgende waordering: 

"Jn fasen tot stand gekomen ensemble van vijf geschake/de fabriekshallen van a/gemeen belong vanwege de 

architectuurhistorische en typologische waarde. Een van de laatste restanten van zware industrie en scheepsbouw 

van rond de eeuwwisseling in Amsterdam. Verder van historisch belong als herinnering aan de ontwikkeling van de 

Nederlandse ijzer- en machinebouw techniek." 

Een omschrijving die aangeeft dot de Van Gendthallen van groat belong zijn voor de geschiedenis van 

Amsterdam, moor die niet aangeeft waor de waorde van het gebouw in terug te vinden is. De monumentale 

waorde zit mijns inziens voornamelijk in de grote binnenruimten met de in het zicht gelaten constructieonderdelen 

en de lichttoetreding door de daklichten. Moor ook in de heldere structuur, de aanwezige symmetrie en de 

ritmische gevelindeling. Een constructie van gietijzer en hout, zoals hier toegepast, was rond de eeuwwisseling 

gebruikelijk, moor is, gezien de veelvoudige sloop van dergelijke fabriekscomplexen, inmiddels zeldzaam 

geworden. 

Bijzonder waardevol zijn de onderdelen die de gebruiksgeschiedenis zichtbaor ma ken , zoals de loopkranen en de 

grate toegangen. 
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CONSTRUCTIE 

Zoals alle gebouwen in Amsterdam is het gebouw geheel gefundeerd op palen. Er is hier gewerkt volgens de 

Amsterdamse methode, waorbij gebruik wordt gemaakt van houten palen en een gemetselde fundering. 

In de eerste drie hallen is een standaard stramienmaat gebruikt van 6 meter. In de hallen 4 en 5 wordt in het 

zuidelijke deel van het gebouw dezelfde stramienmaat aangehouden, als in de eerste drie hallen. Moor in deze 

later gebouwde hallen goat het stramien ongeveer halverwege het gebouw over in afwijkende afmetingen. Eerst 

een stramien van 4 meter, daarna enkele stramienmaten van 4,80 meter en tenslotte een aantal stramienmaten 

van 5,80 meter. De oorzaak hiervan is onbekend, moor het kan een gevolg zijn van de brand in 1922. 

De westgevel van hal l en de oostgevel van hal 3 en hal 5 hebben een dragende functie . Op de overige plaatsen 

warden de krachten van het dak afgedragen aan consoles, die tussen de hallen zijn geplaatst. Deze consoles 

staan op elk stramien. Op ieder stramienen is in de gevel een kolom gemetseld , waor een stolen kolom tegenaan 

stoat. Deze stolen kolommen dragen alleen het gewicht van de kraanbaan, die hier overheen loopt. 

De kapconstructies zijn niet a Ileen op elk stramien, moor ook op elk half stramien te vinden. In de eerste drie hallen 

is de kapconstructie vervaordigd van hout. In de hallen 4 en 5, die later zijn ontworpen, is een lichte ijzeren 

kapconstructie gebruikt. 

De consoles in de vrije ruimte zijn opgebouwd uit meerdere samenwerkende IPE-profielen. De kolommen, die de 

kraanbaan dragen, zijn bevestigd aan de consoles die het dak dragen en verkrijgen hierdoor meer stijfheid. Visueel 

ontstaat een console, die een dubbele constructieve functie heeft en boven de kraanbanen verjongt. 

De onversierd, in het zicht gelaten constructie-elementen zijn bepalend voor het karakter van de hallen. Omdat de 

ruimtes volledig vrij zijn gehouden van scheidingswanden of verdiepingsvloeren blijven alleen de gevels, de 

constructie en het dak over als zichtbare elementen. Door het ontbreken van overige elementen wordt hun 

aanwezigheid versterkt. De aanwezigheid van zware consoles en kraanbanen geeft aan dot er zwore industrie in 

deze hallen heeft plaatsgevonden en zij bepalen daordoor in grate mate het industriele korakter. 

De repetitie van consoles en dakspanten geeft extra uitdrukking aan de heldere structuur en het ritme van het 

gebouw. De afwijkende stramienmaat, in het noordelijke gedeelte van hallen 4 en 5, maakt duidelijk dot het 

gebouw niet in een keer is gebouwd. 
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BOUWFYSICA 

De muren van de hallen zijn ongeTsoleerde, anderhalf steens muren, zonder spouw. Het isolerend vermogen van 

de gevel zal daardoor erg laag zijn, waardoor zij op koude dagen veel warmte verliezen. Ook het dak, dot 

gedeeltelijk uit glas en gedeeltelijk uit houten dakbedekking bestaat, is niet ge't:soleerd. 

In de zomer zullen de ruimtes verwarmd warden door het zonlicht, dot door de daklichten binnenvalt. 

Het gebouw voldoet niet aan de huidige eisen, die gesteld warden aan het isolerend vermogen van gevels en 

daken. Er zal gekeken warden naar de mogelijkheden van isolatie, zonder dot de karakteristieke gevels en daken 

verscholen raken achter moderne materialen. 

De lichtvoorziening in het gebouw gebeurt voornamelijk door de karakteristieke daklichten en voor een klein 

gedeelte door de ramen in de gevels. De daklichten zullen in een nieuw plan zo optimaal mogelijk warden benut. 

Er moetwel voor gezorgd warden dot een overschot aan (direct) licht, geen storend effect heeft op de activiteiten 

in de hal. 

HUIDIGE STAAT 

Het gebouw is, na zo veel jaar van intensief gebruik, nog bijzonder goed in takt gebleven. loch zijn er door het 

gebruik verschillende elementen gewijzigd of in verval geraakt. De wijzigingen zullen hier kart behandeld warden. 

Een van de belangrijkste en de meest opvallende wijzigingen, zijn de nieuwe strokenvensters in de noord- en 

westgevel. Hier zijn de oorspronkelijke gietijzeren kozijnen verwijderd en zijn er over een totale lengte van circa 40 

meter rechthoekige, kunststof kozijnen geplaatst, waarbij geen rekening is gehouden met de aanwezige 

stramienmaat. Ook in de zuidgevel van hal 5 zijn de oorspronkelijke gietijzeren kozijnen vervangen door witte 

kunststof kozijnen, waarbij de vorm en moat van de oarspronkelijke vensters zijn gehandhaafd. In de noordgevel 

van hal 4 zijn nieuwe kozijnen geplaatst, die zijn voorzien van translucente kunststof platen in plaats van glas. 

Daarnaast zijn er in de verschillende gevels vensters dichtgemetseld. 

Een groat deel van de voorheen houten schuifdeuren is vervangen door stolen rolluiken of stolen deuren. 

Binnen in de hallen zijn alle oorspronkelijke elementen in tact gelaten. Er zijn wel op verschillende plaatsen 

elementen toegevoegd, zoals een tijdelijke verdiepingsvloer over een gedeelte van hal 2, scheidingswanden van 

circa 3 meter hoog in hal 1 en scheidingswanden van circa 7 meter hoog tussen hal 4 en 5. 
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ESSENTIE 

Na het analyseren van het gebouw volgt het belangrijkste onderdeel; het vaststellen van de kwaliteiten van het 

gebouw en het ontstaan van deze kwaliteiten. Het is de kunst om de essentie van het gebouw naar te achterhalen, 

zodat deze als basis voor een nieuw plan gebruikt kan warden. 

Door de zware industrie, die aan de basis ligt van het ontwerp van de Van Gendthallen, is er een ruimtelijk gebouw 

ontstaan. De grate open ruimte. die nodig was voor de productie van treinstellen en locomotieven, en de zware 

constructie-elementen en kraanbanen, die nodig waren voor het vervoeren van de graotschalige objecten, 

geven de hallen een stoer, industrieel karakter. De grootschaligheid van de goederen die geproduceerd werden 

is verdwenen, maar de grootschaligheid van de ruimte is nog aanwezig. 

Met het grate oppervlak en de relatief gesloten gevels zou de binnenruimte van het gebouw een donkere indruk 

moeten krijgen. Doordat via de daklichten meer licht in de ruimte wordt gebracht, lijkt de ruimte grater en heeft 

het licht een bijzondere invloed op de beleving. 

Ondanks deze ruimtelijkheid en lichtvoorziening kunnen de hallen een gesloten indruk geven. De donkere gevels 

hebben een sombere uitstraling, wot effect kan hebben op de beleving van de ruimte. 

Door de gefaseerde bouw en de daaruit voortkomende verschillende stijlen zijn eigenlijk drie aparte delen 

ontstaan. De eerste drie hallen zijn als een deel ontworpen en vormden de basis voor de andere twee, apart 

ontworpen hallen. De onderverdeling is voornamelijk terug te vinden in de afwijkende stijl van hal 4. Deze driedeling 

in het gebouw laat de geschiedenis van de opbouw duidelijk zien. 

Zowel het gebouw in zijn geheel, als de 5 verschillende hallen hebben hun eigen kwaliteiten 

Bij hal 1 is de locatie aan de kade, met een schitterend uitzicht, heel bepalend. De relatie met het water 

speelt hier een grate rol en dot zal in het ontwerp terug komen . 

Hal 2, heeft door zijn centrale positie en door de grate hoogte, een prominente rol in het geheel. Door de 

open verbinding met de aangrenzende hallen is de ruimtelijkheid in deze hal nog grate don bij de overige 

hallen. 

Het meest karakteristiek van hal 3 is de lichttoetreding door het volledig glazen dak, waardoor dit de 

lichtste hal van het gehele gebouw vormt. 

Hal 4 is een bijzondere hal. die door zijn afwijkende verschijning het gebouw een extra dimensie geeft. Het 

karakter van deze hal ligt in de afwijkende stijl, de verbindende functie en de toegankelijkheid door de 

grate openingen in de gevel. 

Hal 5 wordt voornamelijk gekarakteriseerd door de centrale ligging op het eiland , waardoor de relatie met 

de andere gebouwen op het eiland het groat is. 
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UITGANGSPUNTEN 

De uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp vormen een combinatie tussen de stedebouwkundige visie en de 
essentie van het gebouw. 

De belangrijkste aspecten. die in het ontwerp naar voren moeten komen zijn: 

de industriele geschiedenis van Oostenburg-Noord 

de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het terrein 

de driedeling in het gebouw 

de ruimtelijkheid en grootschaligheid van de Van Gendthallen 

de lichttoetreding door het dak 

Daarnaast zullen alle wijzigingen aan de gevels en in de ha lien warden teruggedraaid. Noch de wijzigingen in de 

gevels. noch het plaatsen van scheidingswanden of verdiepingen zorgen voor een verrijking van de kwaliteiten 

van het gebouw, moor doen juist afbraak aan het karakter. Overige objecten. die geen duidelijke functie meer 

vervullen voor het gebouw, zullen eveneens verwijderd warden, zodat de essentie van het gebouw weer zichtbaar 
wordt. 
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In de ontwikkelde visie op Oostenburg-Noord wordt aangegeven dot de nieuwe activiteiten op het terrein uit een 

combinatie van creatieve, innovatieve productiebedrijven en recreatieve activiteiten zullen bestaan. De 

productiebedrijven hebben de overhand, zodat de herinnering aan de industriele geschiedenis de boventoon blijft 

voeren. De recreatieve functies warden voornamelijk aan de Wittenburgervaart geplaatst. 

In de Van Gendthallen zal een combinatie gemaakt warden van bovenstaande activiteiten. De productie 

activiteiten hebben hier het grootste aandeel. De productie van grootschalige goederen, zoals hier in het verleden 

heeft plaats gevonden, kan niet meer terug warden gehaald. In plaats daarvan zullen meerdere kleine 

productiebedrijven, met een ambachtelijke instelling, in de hallen warden ondergebracht. Om de overeenkomst 

zo groot mogelijk te houden, moeten de producten die gefabriceerd warden niet te klein van formaat zijn. Er volt 

onder andere te denken aan: 

Beeldende kunstenaars (bijvoorbeeld grote kunstwerken voor in openbare ruimtes) 

Meubelmakers 

Decorbouwers 

Producenten van speeltoestellen 

De verschillende bedrijven zullen naast elkaar gaan werken en elkaar stimuleren in hun c reativiteit. De werkvloer 

wordt wederom voar de werkzaamheden gebruikt, waar hij oarspronkelijk voar bedoeld was. 

De begone grond heeft een nieuwe bestemming gekregen, die niet van hetzelfde farmaat is als de oorspronkelijke 

functie. Wanneer het grote open volume voor een groot gedeelte onbenut blijft, door de nieuwe kleinschalige 

functies, zal de kwaliteit van de grootschalige hallen verloren gaan. Om het totale volume te benutten, warden op 

verdiepingshoogte nieuwe ruimtes gecreeerd. 
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De nieuwe activiteiten die hier komen zijn de recreatieve functies, die naar Oostenburg-Noord warden gehaald 

om het terrein toegankelijker en levendiger te maken, 

Een van deze recreatieve functies zal een tentoonstellingsruimte zijn. Op dit moment is er veel documentatie over 

de geschiedenis van het gebouw en zijn omgeving aanwezig, verspreid over verschillende kleine musea in de 

omgeving en opgeslagen in archieven. Wanneer al deze documentatie wordt gebundeld, kan men een 

tentoonstelling opzetten , die de waarde van dit gebied uiteen zet. 

Vanwege de royaa l beschikbare ruimte, zal de tentoonstellingsruimte ook plaats bieden aan tijdelijke 

tentoonstellingen. Er kan gedacht warden aan een tentoonstelling van afstudeerprojecten van studenten van 

mode-opleidingen of de Design Academy. Deze creatieve, innovatieve opleidingen kunnen het karakter van het 

gebouw en zijn omgeving terug laten komen in de tentoonstellingen. 

Om de bezoekers van deze tentoonstellingen te stimuleren longer te blijven en passanten te verleiden binnen te 

komen, warden horecagelegenheden toegevoegd aan het gebouw; een lunch-cafe voor een hapje of een 

drankje en een restaurant voor culinaire hoogstandjes. Op de kade wordt een groat terms aangelegd. 

Om een bezoek aan de Van Gendthallen te stimuleren kan een samenwerkingsverband warden aangegaan met 

de rondvaartorganisaties en het Scheepvaartmuseum, zodat toeristen, naast bijvoorbeeld een bezoek aan het 

Scheepvaartmuseum, ook de Van Gendthallen kunnen bezoeken. 

Hoewel de bezoekers niet in de werkplaatsen kunnen komen, is er wel zicht op de werkzaamheden die er plaats 

vinden. De combinatie van werkplaatsen en recreatieve functies, zorgt voor een bijzondere wisselwerking. De 

bezoekers krijgen, door het zien van de werkzaamheden op de begone grand, een beter beeld van de 

oorspronkelijke activiteiten in het gebouw. De vaklieden in de werkplaats krijgen gratis reclame voor het product 

dot ze vervaardigen. 
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GLOBAAL PROGRAMMA 

Voar de werkplaatsen wardt de gehele begone grand gereserveerd. Deze oppervlakte is op te delen in diverse 

vakken van verschillende grootte, die kunnen varieren van 600 m z tot 1500 m 2 • 

Bij de tentoonstellingsruimte wordt onderscheid gemaakt tussen de permanente tentoonstelling en de tijdelijke 

tentoonstelling. Het totale oppervlak van de tentoonstellingruimte zal rand de 400 m 2 liggen. Hiervan is circa 240 

m 2 voar de permanente tentoonstelling gereserveerd en circa 160 m 2 voor de tijdelijke tentoonstelling. 

Het restaurant, dat hier gevestigd wardt, biedt, net als het lunchcafe, plaats aan ongeveer 40 personen. Hier is 

bewust voor kleine aantallen gekozen, om ervoor te zorgen dat de horeca niet de boventoon gaat voeren. 

Verder zullen er een bibliotheek van circa 50 m 2
, een winkeltje van circa 30 m 2

, een lounge van circa 40 m 2 en 

een filmzaaltje voor ongeveer 30 personen gerealiseerd warden. 

De kantoren, die in hal 5 ondergebracht warden, moeten ruimte bieden aan 8 tot 12 bedrijven, die de beschikking 

hebben over kantoorruimtes van 20 m 2 tot 60 m 2
• Tevens zijn twee vergaderruimtes beschikbaar van circa 30 m 2 

en 50 m 2 • 

Voar de Van Gendthallen zijn, voor de bezoekers en het personeel, parkeervoorzieningen nodig. Wanneer 

uitgegaan wordt van een parkeernarm van l parkeerplaats per 250 m2 bruto vloeroppervlakte, moeten er 

tenminste 60 parkeerplaatsen gerealiseerd warden. Er wardt hier, in verband met de publieke functies, gerekend 

met een parkeernorm van 1 : 200 m2 bruto vloeroppervlak, wat resulteert in 75 parkeerplaatsen. 

LOCATIE KEUZE 

Wanneer bepaald wardt welke ac tiviteiten in de Van Gendthallen ondergebracht warden, is het belangrijk na te 

gaan welke functie op welke plaats het best tot zijn recht komt. Hierbij spelen de locatie, de kwaliteiten van de 

verschillende hallen en de driedeling van het gebouw een belangrijke rol. 

De activiteiten, die verwant zijn aan de oarspronkelijke activiteiten, zullen in het nieuwe plan de voornaamste 

positie innemen. De begone grand wordt daarom ingericht voor creatieve productiebedrijven, zoals 

meubelmakerij en decorbouw. Verschillende productiebedrijven zullen in deze hallen hun producten vervaardigen 

en zij zullen hier de nodige machines voar gebruiken. In verband met het hierbij vrijkomende lawaai en stat warden 

hiervoar afgesloten ruimtes gecreeerd. In hal 2 en in gedeeltes van hal 5 komen dichte ruimtes met voarzieningen 

voor zagen, baren, verven, e.d. Er is gekozen voor hal 2, omdat de open ruimte van deze hal zo groat is, dat een 

gesloten gedeelte de ruimtelijkheid minder aantast. 
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Om de splitsing tussen oud en nieuw duidelijk te maken, zullen alle niet industriele activiteiten in nieuwe ruimtes op 

de verdieping gesitueerd warden. 

Bij deze activiteiten wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen recreatieve activiteiten en kantoorfuncties. 

De driedeling in het gebouw wordt benadrukt door de verspreiding van de verschillende activiteiten. De 

recreatieve activiteiten, die het belangrijkst zijn en de meeste ruimte nadig hebben, warden in de eerste drie hallen 

onder gebracht. De kantoren warden in hal 5 gesitueerd, waor de relatie met de andere bedrijven op het terrein 

het grootst is. 

In de hallen l, 2 en 3 komen de tentoonstellingsruimte, het restaurant en de lunchroom, de bibliotheek en de 

lounge, Bij het verdelen van deze functies over de hallen, hebben de individuele kwaliteiten van de hallen de 

locaties bepaald. 

In hal l, aan de kade, warden alle hareca gerelateerde functies gesitueerd. De relatie met het terras op de kade 

en het uitzicht liggen hieraan ten grondslag. 

Hal 2, de belangrijkste hal van het gebouw, zal de meest prominente nieuwe functie huisvesten; de 

tentaonstellingsruimte. Dit moet de publiekstrekker van de Van Gendthallen warden. 

In hal 3 komen functies die gerelateerd zijn aan de tentoonstellingsruimte in hal 2, zoals een bibliotheek, een 

lounge, een winkeltje en een filmzaal. 

Om de driedeling in het gebouw nag duidelijker 

zichtbaor te ma ken, zal hal vier een afwijkende functie 

krijgen. Deze hal, met zijn bijzondere stijl, wordt een 

binnentuin. Door naast de gesloten hallen, waor 

industrie en drukte de overhand hebben, een hal met 

licht, lucht en openheid te plaatsen, zal rust en balans 

teruggebracht warden in het gebouw. De binnentuin 

zal niet alleen gebruikt warden door werknemers en 

bezoekers van de Van Gendthallen, moor is voor 

iedereen toegankelijk. Oak de werknemers van de 

overige bedrijven op het terrein kunnen hier hun 

pauzes doorbrengen en genieten van het gebouw en 

de rust. 
centrum Blixembosch, Eindhoven 

Door het verdwijnen van de productie van grootschalige goederen is het gebouw zijn oorsprankelijke functie 

verloren, moor niet zijn kwaliteiten. Deze functie kan niet teruggehaald warden door stedelijke ontwikkeling. Om 

ervoor te zorgen dot de kwaliteit van het gebouw behouden blijft, is er voor functies gekozen, die herinneren aan 

de oorspronkelijke activiteiten. Deze herinnering wordt gedeeld met de bezoekers, die voor de combinatie van 

recreatie en creativiteit naor de hallen komen. 
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Een nieuw ontwerp maken voor een bestaand gebouw is een zeer complex proces. Naast het maken van mooie 

en prettige ruimtes, een logische routing en een constructief, bouwfysisch en bouwtechnisch correct plan, moet er 

rekening gehouden warden met de aanwezige elementen. Nieuwe elementen moeten de kwaliteiten van het 

oorspronkelijke gebouw naar boven halen en versterken. 

Ook bij de Van Gendthallen is getracht de aanwezige kwaliteiten te benadrukken door toevoeging van nieuwe 

elementen. 

promotiecentrum, Gent Reichstag, Berlijn 

WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN 

Uit de analyse van het gebouw en zijn omgeving zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. 

Oostenburg-Noord heeft een slechte herkenbaarheid door de ge'isoleerd ligging tussen wooncomplexen en 

de spoordijk 

Qua interieur hebben de Van Gendthallen, door hun massieve en donkere gevels en door de activiteiten in de 

werkplaatsen, een gesloten en hectische sfeer 

De invulling van kleinschalige activiteiten in een grootschalig gebouw laat een groot gedeelte van het volume 

onbenut, waardoor het grootschalige karakter wordt verzwakt. 

Toevoeging van activiteiten op de verdieping kan de ruimtelijkheid en lichttoetreding aantasten. 
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Met het nieuwe plan wordt ingespeeld op deze knelpunten. 

- Creeren landmark. 

Om de herkenbaarheid van Oostenburg-Noord te vergroten zal centraal op het terrein een landmark, in de 

vorm van een hoge toren, geplaatst warden, die vanaf veel locaties in de omgeving zichtbaar is. Deze eye
catcher zal gestalte krijgen in de vorm van een parkeertoren, die tevens in de behoefte aan parkeerplaatsen 
voor de Van Gendthallen voorziet. 

- Aanleggen binnentuin. 
Om de gesloten, hectische steer in de Van Gendthallen te doorbreken, wordt in hal 4 een binnentuin 
aangelegd. De hal zal voorzien warden van een totaal glazen dak en de gevel wordt voor een groat gedeelte 
open gebroken. De hal zorgt er met een semi-buitenklimaat voor dot er licht en lucht het gebouw kunnen 
binnendringen. Daarnaast zorgt het openbreken van deze hal voor een verduidelijking van de driedeling in het 
gebouw. 

- T oevoegen units. 
Om de grate hoogte van de hallen te benutten, moor de ruimtelijke en lichte hallen niet van hun kwaliteiten 
te beroven, wordt gebruik gemaakt van kleinschalige units. Deze verhoudingsgewijs kleine ruimtes zullen los of 
met kleine aantallen gekoppeld in de ruimte warden geplaatst. Tussen de units door blijven de ruimtelijkheid 
en unieke lichttoetreding aanwezig. 

- T oevoegen loopbruggen. 

Om de units, die verspreid over de verdiepingsruimte geplaatst warden, te kunnen bereiken, zal een nieuwe 
routing noodzakelijk zijn. De routing moet, net als de hallen zelf, een heldere structuur hebben, om zo overzicht 
te houden in de grate ruimte. Er is een orthogonaal systeem aangehouden, met in elke hal een loopbrug over 
de volledige lengte van de hal. 
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UNITS 

De units moeten met hun uitstraling en plaatsing kracht geven aan de kwaliteiten van de Van Gendthallen. Dit zal 
op verschillende manieren tot uitdrukking komen. 

De volumes, die nodig zijn voor de activiteiten op de verdieping, worden los gekoppeld en opgedeeld in meerdere 
kleine ruimtes. Deze units warden verspreid door de hallen geplaatst, om nog meer de nadruk te leggen op de 

ruimtelijkheid en lichtvoorziening in de hallen. Doordat men het ene moment de gevel van een unit zien en het 
volgende moment het volledige volume van de hallen, ontstaat een contrast dat de ruimtelijkheid accentueert. 

Ook op andere manieren moeten de units een contrast oproepen met het originele gebouw, zodat de kwaliteiten 
van de Van Gendthallen nog beter tot hun recht komen. 
Het originele gebouw is een zwaar en massief geheel. Om daar een contrast mee te vormen, krijgen de units een 

lichte, ranke verschijning. Er wordt een constructie ontworpen, waarbij de units op liggers wordt geplaatst, zodat 
wordt gesuggereerd dat zij zweven. 
De gevels van de units vormen een strak vlak en zijn volledig voorzien van glas, wat het lichte karakter accentueert. 
Dit vormt een contrast met de originele gevel, die bestaat uit een groat massief, danker vlak met veel kleine ramen 
en uitstulpingen. 

Om ervoor te zorgen dat het nieuwe plan niet in de toekomst drastisch gewijzigd moet warden, omdat het niet 
meer kan voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers, wordt bij de units een grote mate van flexibiliteit 
ingebracht. Daarnaast kan de invulling van een tijdelijke tentoonstelling nieuwe eisen stellen aan een ruimte. 
Flexibiliteit is hierbij essentieel. 
Door units te koppelen of te ontkoppelen kan het totale gebruiksoppervlak groter of kleiner gemaakt warden. Bij 
koppeling worden de wanden tussen de units verwijderd, zodat een grote ruimte ontstaat. 

De locatie van de units kan aangepast worden aan de wensen van de eigenaar, mits dit niet in strijd is met de 
eisen, die opgesteld zijn n.a.v. de lichtstudie. De units worden op een railsysteem geplaatst, waarover zij, met 
behulp van de loopkat, verplaatst kunnen worden. Het railsysteem is representatief voor de rails en de kraanbanen, 
die vroeger het transport door de hallen verzorgde. De units kunnen ook door de loopkat opgetild warden om in 
de breedterichting van de hal verplaatst te worden. 

Tenslotte is de gevel van de unit aanpasbaar. Zowel de gevel als het dak warden van glas vervaardigd, zodat een 

volledig transparant geheel ontstaat. Aan de binnenzijde kunnen dichte gevelelementen van elk willekeurig 
materiaal geplaatst warden, die door de gebruiker van de unit zelf te bevestigen zijn. Het is ook mogelijk om slechts 
een gedeelte van de unit van beplating te voorzien. Zo kan er een dichte plint gemaakt worden of een gedeelte 
dicht gemaakt worden om er iets aan op te hangen. 

Om de units eenvoud uit te laten stralen is gekozen voor rechthoekig vormgeving, die ook het koppelen van de 
units mogelijk maakt. Zij moeten, door hun eenvoud, kracht geven aan het oorspronkelijke pand. 
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LOOPBRUGGEN (ROUTING) 

De basis van een goed ontwerp ligt bij een goede infrastructuur. Zeker in een gebouw van deze afmetingen moet 

een heldere, logisch structuur aanwezig zijn, die bij het karakter van het gebouw past. 

Voor de bereikbaarheid van de units op de verdieping warden loopbruggen aangelegd. Er is gekozen voor een 

orthogonale structuur om helderheid te krijgen in het plan. De rechthoekige plattegrond is uitermate geschikt voor 

een orthogonale structuur van loopbruggen. De enorme lengte van de hallen, die van groat belong is voor de 

ruimtelijke ervaring, zal benadrukt warden door de hoofdrichting van de routing in de lengterichting van de hallen 

te positioneren. Elke hal krijgt zijn eigen loopbrug, vanwaar de verschillende units te bereiken zijn. Elke loopbrug 

wordt in het midden van de hal geplaatst, om de symmetrie in het ontwerp te behouden en om de mogelijkheid 

te creeren om aan beide zijden van de loopbrug een unit te plaatsen. 

verschillende fypes loopbruggen 

Tussen de loopbruggen warden dwarsverbindingen gemaakt, die in de buitenste stramienen gesitueerd warden, 

zodat de volledige lengte van de hallen in een oogopslag zichtbaar is. Ook op een kwart, de helft en driekwart 

van de lengte zijn dwarsverbindingen gerealiseerd om afstanden tussen units en vluchtroutes te verkorten. 

De loopbruggen op de verdieping kunnen vanaf 

verschillende kanten bereikt warden. Bezoekers, 

die met de auto komen, kunnen de 

dwarsverbinding in hal 4, vanuit de parkeertoren 

bereiken. Deze dwarsverbinding bereikt men 

eveneens via een trap of lift vanaf de begone 

grand in hal 4. Vanaf de kade bereikt men de 

loopbruggen via een van de trappen, die door de 

gevel uitsteken. 
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BINNENTUIN 

Om licht en lucht in het gebouw door te laten dringen, wordt in hal 4 een binnentuin aangelegd. De stijl van de 

binnentuin is gerelateerd aan de Japanse tuinarchitectuur. Hierbij wordt met weinig middelen en weinig grate 

bomen een steer neergezet. die veel rust uitstraalt. Er zullen geen grate bomenpartijen in de hallen geplaatst 

warden, om het zicht op de gevel en de hallen zo veel mogelijk in tact te laten. 

Om de steer van een buitenklimaat beter tot zijn recht te laten komen, warden het dak en de kopse gevels van 

hal 4 volledig voorzien van glas. De constructie van het dak blijft behouden, zodat de afwijkende stijl zic htbaar en 

de verbinding tussen de hallen behouden blijven. Om ervoor te zorgen dot er een semi-buitenklimaat in de 

binnentuin heerst, zal in de noordgevel een opening, ter grate van de huidige opening in de zuidgevel, warden 

gemaakt. 

Door de gevels te voorzien van glas, warden de toegankelijkheid en het zicht op de binnentuin beduidend beter. 

Daar door bovengenoemde ingrepen, de toegankelijkheid in hal 4 het grootst is, wordt de centrale entree tot het 

gebouw hier gerealiseerd. 

Om de relatie van hal 4 met de aangrenzende hallen te vergroten, warden openingen in de scheidingswanden 

aangebracht en voorzien van glas. Bij de scheiding met hal 3 zal een deel van de dichtgemetselde originele ramen 

opengebroken warden. Om te voorkomen dot de drukte van de activiteiten in de aangrenzende hallen te veel 

doordringt in de binnentuin, warden niet alle ramen opengebroken. In de nieuw te plaatsen gevel tussen hal 4 en 

5 zal, ter plaatse van de consoles, een glazen strook komen. Zo blijft het zicht op de volledige console in tact. 

De voormalige indeling van de lichtstraten in het dak zal terug te vinden zijn in het ontwerp voor de binnentuin. De 

middelste lichtstrook in het dak wordt vertaald in een waterelement. Ter plaatse van de twee lichtstroken aan de 

zijkanten, warden plantenbakken gerealiseerd. Tussen de waterbak en plantenbakken zal met grind en hout een 

ontwerp gemaakt warden dot de lengterichting van de hal benadrukt. 
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PARKEERTOREN I LANDMARK 

De parkeertoren, die centraal op Oostenburg-Noord wordt gerealiseerd, voorziet in de functie van landmark en in 

de parkeervoorzieningen van de Van Gendthallen. 

Er wordt voor de parkeertoren gebruik gemaakt van een liftsysteem, waarmee de auto's naar een van de 

verdiepingen worden gebracht. Het parkeersysteem is een combinatie van twee verschillende Wohr-systemen, en 

is gebaseerd op de Car Display Tower 584. Het liftsysteem is gebaseerd op de Parksafe 585. Op elke verdieping zijn, 

rondom een vierkant liftplateau, vier parkeerplaatsen gesitueerd. Om te voldoen aan de eis van 75 

parkeerplaatsen telt de parkeertoren 20 verdiepingen met een totale hoogte van circa 47 meter. 

Bij het bepalen van de locatie van de toren is rekening gehouden met de zichtlijnen vanaf verschillende 

toegangsroutes, de locatie van de fietsroute en de locatie ten opzichte van de Van Gendthallen. De toren wordt 

in het verlengde van hal 4 geplaatst, op circa 15 meter van de gevel van deze hal. 

Ook hier wordt, qua vormgeving, een contrast gezocht met de Van Gendthallen, om deze zo nog beter tot hun 

recht te laten komen. Allereerst wordt een verticaal element aan de horizontaal georienteerde Van Gendthallen 

toegevoegd. Daarnaast contrasteert de ronde vorm met de orthogonale hallen. Deze ronde vorm zorgt eveneens 

voor een moderne uitstraling ten opzichte van het historische gebouw. Tenslotte is gekozen voor een volledig 

glazen gevel, die de toren een open, transparant uiterlijk geeft. Deze transparantie stoat recht tegenover de 

gesloten uitstraling van de gevels van de Van Gendthallen. Als extra pluspunt wordt, door de transparante gevel, 

de functie van de toren direct duidelijk, aangezien men de vaak kleurige auto's kan zien staan. 

Om de toren echt de uitstraling van een landmark te geven, zal er een eye-catcher aangebracht moeten worden. 

Door rondom de toren, in een spiraalbeweging, een lichtelement aan te brengen, zal de ronde vorm benadrukt 

worden en de toren ook 's avonds en 's nachts zichtbaar blijven. 

De grote hoogte van de toren biedt verschillende mogelijkheden met betrekking tot het terugwinnen van energie. 

Omdat de locatie, midden in het centrum van Amsterdam, voor windenergie niet echt geschikt is , is gekozen voor 

zonne-energie. 

De vorm van de paneelraster zal gelijk zijn aan de vorm van het dak van de parkeertoren, waardoor de indruk 

wordt gewekt dot het dakvlak gekanteld is. De zonnepanelen zullen onder een hoek van 35 graden geplaatst 

worden en naar het zuiden gericht zijn. 
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In het nieuwe ontwerp warden wijzigingen in de hallen aangebracht, die van grate invloed zijn op de toetreding 

van licht tot de begone grand en op de beleving van de ruimte. Het effect van de toevoeging van de units op de 

lichttoetreding en ruimtelijkheid wordt met behulp van een bezonning-simulatar en een enthescoop getest. 

Verschillende aspecten en hun variabelen zijn beoordeeld en aan de hand van de daaraan verbonden conclusies 

zijn eisen en aanbevelingen opgesteld. 

Het doel is , met de toevoeging van de nieuwe elementen, een contrast te c reeren. De juiste verhouding tussen 

donkere en lic hte plekken zal de lic httoetreding tot de begone grand meer expressie geven. 

Bezettingsgraad 

Bij het beoardelen van het effect van de bezettingsgraad is de hoeveelheid units, die per hal geplaatst kunnen 

warden, bepalend voor de kwaliteiten van de hal. Hierbij is de afweging gemaakt tussen de ruimtelijkheid en 

lichttoetreding aan de ene kant en het programma van eisen en financiele aspect aan de andere kant. 

Er zijn verschillende opstellingen getest, waarbij de hoeveelheid units is gevarieerd. Hierbij is uitgegaan van een 

bezetting van 303, 403 en 503, wot neerkomt op 15, 20 of 26 units per hal. 

Uit de testen is gebleken dot een bezettingsgraad van 403 de beste resultaten geeft. De verhouding tussen licht 

en danker is in het voordeel van de lichte plaatsen, moor brengt duidelijk een contrast in de hallen, waardoor de 

lichte locaties nog lichter lijken. De ruimtelijkheid van de hal is bij deze hoeveelheid units nog duidelijk aanwezig. 

Hoewel dit niet getest is, lijkt een bezettingsgraad van 353 optimaal. De verhouding tussen open en gesloten is nog 

beter en het programma sluit volledig aan. 

303 bezetting 403 bezetting 503 bezetting 
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Loe a tie 

Bij locatiekeuze van de units is gekeken naar het verschil tussen het groeperen of juist las van elkaar te plaatsen van 

de units. Oak het verschil tussen het recht of schuin tegenover elkaar plaatsen van de units is beoordeeld. 

Uit de resultaten is de conclusie getrokken dot de units het beste per 2 of 3 gekoppeld kunnen warden. Bij een 

dergelijke situering van de units zijn de donkere vlakken van dien formaat, dot zij een duidelijk contrast vormen met 

de lichte vlakken. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om grotere ruimten te creeren. 

De gekoppelde units kunnen het beste schuin tegenover elkaar geplaatst warden, zodat de spreiding van de 

donkere plekken beter is en de ruimtelijkheid altijd aan een zijde van de loopbrug zichtbaar blijft. 

los van elkaar geplaatst geklusterd 

recht tegenover elkaar geplaatst schuin tegenover elkaar geplaatst 
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Afmeting 

Tenslotte is gekeken of het varieren van de afmetingen van de units van invloed is op de lichtvoorziening. Er is geen 

zichtbaar verschil geconstateerd tussen units van gelijke afmeting of units met variabele afmetingen. 

Bij de ruimtelijkheid en de beleving van de ruimte is echter wel een zichtbaar effect geconstateerd, Door de 

afmetingen van de units nu te varieren en de unit-gevels ten opzichte van elkaar te laten verspringen, ontstaat een 

dynamisch effect, wot ten goede komt aan de ruimtelijkheid. Een massieve gevel oogt grater, don een gevel waar 

"beweging" in zit. 

verschillende breedtes verschillende hoogtes 
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Er is bij deze lichtstudie niet gekeken naar het effect van materiaalkeuze op de daglichtvoorziening, omdat de 

materiaalkeuze van de binnengevel van de unit bepaald wordt door de gebruiker, en dus variabel is. 

Naar aanleiding van de lichtstudie, met als doel het stimuleren van de kwaliteiten van de Van Gendthallen, zijn 

een aantal regels opgesteld voor de plaatsing van de units. 

Per hal mogen maximaal 20 units geplaatst warden, bij voorkeur 16 tot 18 per hal. 

De units moeten zo veel mogelijk per 2 gekoppeld warden. Per hal mogen er maximaal 5 losse en 2 

samenvoegingen van 3 units geplaatst warden. 

De units mogen niet tegenover elkaar, aan weerszijden van de loopbrug geplaatst warden. Aan een zijde moet 

altijd een vrije ruimte zijn. 

Direct naast de dwarsverbindingen in de buitenste stramienen, mogen in hal l en 3 geen units geplaatst warden, 

om het zicht bij binnenkomst zo min mogelijk te belemmeren. 

voorbeelden van bijzondere lichttoetredingen 

NIENKE GEERARS 

69 



HERBESTEMMING 'VAN GENDTHALLEN', AMSTERDAM 

NIENKE GEERARS 

71 



72 

HERBESTEMMING 'VAN GEN DTHALLEN ', AMSTERDAM 

Over het algemeen is de constructie van een gebouw puur functioneel, moor soms heeft de constructie oak een 

duidelijk esthetische functie, De originele constructie van de van Gendthallen, die door de dominante 

aanwezigheid bepalend is voor het beeld van de hallen, heeft duidelijk een esthetische waarde. Dit aspect dient, 

bij het ontwerpen van de nieuwe constructie voor de loopbruggen en units, zijn waarde te behouden. l.v.m. hun 

identieke indeling zullen hal 1, 2 en 3 dezelfde constructie krijgen. Hal 2 wordt voorzien van een hogere constructie, 

waarmee de prominente positie wordt versterkt 

De basis voor het ontwerp van de nieuwe constructie wordt bepaald door de volgende uitgangspunten: 

- De nieuwe constructie-elementen mogen de dominante positie van de consoles niet schaden. 

- De vrije ruimte op de begone grand wordt zo min mogelijk aangetast. 

- Constructie-elementen, die een belemmering vormen in het vrije ruimte, warden slechts beperkt op de begone 

grand geplaatst. 

- De constructie wordt, net als bij het originele gebouw, zo veel mogelijk onversierd in het zicht gelaten, zodat de 

helderheid en het industriele karakter behouden blijft. 

- De units moeten over een rails verplaatsbaar zijn. 

Er is gekozen voor een ranke constructie, met zo min mogelijk kolommen in de open ruimte van de hallen. Om dit 

te realiseren wordt de constructie van de loopbrug met die van de units verenigd. Er wordt een constructieprincipe 

ontworpen, dot beiden items ondersteunt. Daarnaast wordt, om krachten of te dragen, gebruik gemaakt van de 

bestaande constructie van de kraanbanen. Dit reduceert het aantal benodigde kolommen. 

De constructie wordt tussen de units en de loopbrug geplaatst en stoat las van beide onderdelen. 

Per hal warden in de lengte vier railsystemen aangebracht, twee aan elke zijde van de loopbrug. Voor elke unit 

wordt een onderstel gemaakt, dot op deze twee rails wordt geplaatst en waarmee de units verschoven kunnen 

warden. 

Bij het ontwerpen van de constructie is, om de heldere structuur en het ritme te behouden, het stramien van de 

hallen aangehouden. 
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BASIS CONSTRUCTIE 

Op elk stramien warden , in het midden van de hal, twee kolommen geplaatst, die h,o,h, 2400 mm staan. Er warden 

kokerprofielen met een afmeting van 250 bij 150 mm gebruikt, zodat de afmeting overeenkomt met de breedte 

van de bestaande consoles. Na plaatsing warden de kolommen volgestort met beton, zodat meer stijfheid wordt 

gecreeerd, 

De kolommen staan naast de loopbrug. Zij lopen in hal l , 3 en 5 door tot een hoogte van 5 m. en in hal 2 tot een 

hoogte van 6,5 m. Hiermee wordt de ritmiek van het gebouw benadrukt. In de top van de kolommen warden 

lichtelementen geplaatst, die de loopbruggen van bovenaf verlichten. 

Aon de nieuwe kolommen en de consoles warden aan weerszijden staalplaten bevestigd, die de voile breedte van 

de hal overspannen. Yoor de ondersteuning van de units warden tussen deze staalplaten, op 600 mm van de 

loopbrug en op 300 mm van de gevel, HEA-profielen geplaatst. Deze HEA wordt tussen de staalplaten bevestigd. 

De rail, voor het verplaatsen van de units, wordt op de HEA-profielen gemonteerd,. 

Bij de loopbrug wordt een kleiner HEA-profiel gebruikt, dot over de staalplaten heen wordt gelegd. Dit HEA-profiel 

wordt opgenomen in de omkasting van de loopbrug, zodat hij aan het zicht is ontnomen. Zo ontstaat een 

onderscheid tussen de constructie voor de verplaatsbare units en de vaste loopbrug. 
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HEA-profielen dwarsverbinding units (rails): 

Er wordt bij deze berekening uitgegaan van een puntlast in het midden van de ligger. 

Variabele belasting: 5 kN/m2 

Permanente belasting: kanaalplaatvloer (3, 16 kN/m2) + druklaag ( 1 ,44 kN/m2) + verhoogde montagevloer (0,60 

kN/m2) + installaties (0, 10 kN/m2) = 5,30 kN/m2 

De unit is 6 m. breed, dus de belastingsbreedte is 3 m .. De permanente belasting op de ligger is dus 3 * 5,3 = 15,9 

kN/m. De variabele belasting is 3 * 5 = 15 kN/m. 

De maximale lengte van de unit, waarvan de krachten warden afgedragen op de dwarsliggers, is 5,4 m .. Omdat 

de krachten warden afgedragen aan twee dwarsliggers wordt gerekend met 2,7 m per dwarsligger. 

Belasting: Permanent: 

Variabel: 

F = 41,6 * 2,7 = 112 kN 

M = % F I = '!. * 112 * 6 = 168 kNm 

1,2* 15,9= 

1,5 * 15 = 

Wben =MI s = 168 * 106 I 235 = 715 * 10 3 

19,l 

22,5 + 

41,6 kN/m 

Dit komt uit op een HE-260A (Wy = 836 * 1 O 3 mm3) 

Unity Check (UC) = Wben I Wy = 715 * 10 3 / 836 * 10 3 = 0.85 (moet kleiner don 1 zijn, dus in orde) 

Doorbuiging HE-260A: 

d = 1I48 * F * 13 I E * I = 1 I 48 * 23.6 * 103 * (57 50)3 I 2.1 * 1 o5 * 10455 * 104 = 4.3 mm 

toelaatbaar = 1 /250 * I = 1 /250 * 5750 = 23 mm 

UC= 0.19 
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LOOPBRUG 

De loopbrug rust op de HEA profielen, die over de staalplaten lopen. Omdat de belasting van de loopbrug vele 

malen kleiner is don die van de units, wordt hier voor een kleiner profiel, type H EA 200 gekozen. Dit resulteert in meer 

ruimte voor de kanalen in de loopbrug. 

Bij de loopbrug is gekozen voor een houten constructie, die volledig weggewerkt wordt achter een beplating van 

traanplaat. De loopbrug wordt als een koker uitgevoerd, zodat de leidingen, die via deze loopbruggen lopen, uit 

het zicht blijven. 

Er wordt gerekend met l /20 van de overspanning. De overspanning van de bovenste balken is circa 1500 mm en 

bepalend voor de hoogte van de balken (l /20 * 1500 = 75 mm). Wanneer ongeschaafd hout wordt gebruikt, komt 

men uit op een afmeting van 52 mm bij 80 mm. 

NIENKE GEERARS 

75 



76 

HERBESTEMMING 'VAN GENDTHALLEN ', AMSTERDAM 

UNITS 

De units hebben een onderstel, dat in de lengterichting van de hal verplaatst kan warden. Dit onderstel, bestaande 

uit H EB-liggers, wordt op een rail gemonteerd, om de verplaatsing van de units door de hal te geleiden. De liggers 

dragen oak de tussenliggende vloer van de unit. Op de liggers wardt een rechthoekig frame geplaatst, dat is 

opgebouwd uit kokerprofielen van 50 x 50 mm. In dit frame warden in de gevel op elke 600 mm. kokers van 50 x 30 

mm geplaatst, waar de gevelbekleding aan opgehangen wardt. Oak in het dak warden op elke 600 mm kokers 

van 50 x 30 mm geplaatst. Deze kokers overspannen de kortste afstand van de unit, wat maximaal 5400 mm is. 

Vloerligger unit: 

De maximale lengte die overspannen wordt, is te vinden in hal 2 en is 6,6 m. 

Belastingsbreedte = 3 m. 

Hoewel de units niet het gehele gebied tussen de twee liggers bestrijken, maar maximaal 5,4 m, zal er bij deze 

berekening warden uitgegaan van een belasting over de voile lengte van de ligger. 

Permanent: 

Variabel: 

Moment: 

Wben: 

belasting per m2: 

5.30 kN/m2 (zie berekening dwarsligger) 

5.00 kN/m2 

belasting per m: 

5.30 * 3.0 = 15.9 kN/m 

5.00 * 3.0 = 15.0 kN/m 

1/8 q 12 = 1/8 (l,2 * 15,9 + 1.5 * 15,0) * 6,62 = 226.4 kNm 

M/s = 226.4 * 106 / 235 = 964 * 103 mm3 

Dit komt uit op een HE-260B: Wy = l l 50 * 1 o3 mm3, ly = 14919 * 1 o4 mm4 

Doorbuiging: 5/384 * q * 14 I E * I = 5/384 * 30. 9 * 66004 / 2.1 * 105 * 14919 * 104 = 24.4 mm 

T oelaatbaar is 6600 I 250 = 26.4 mm 

UC sterkte: 

UC doorbuiging 
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Randligger dakvloer unit: 

Maximale overspannen: 600 mm 

Belastingsbreedte: 2700 mm. 

Belasting: Permanent: 

Vario be I: 

0,30 kN/m2 * 2.7 = 
0.50 kN/m2 * 2.7 = 

0.81 kN/m 

1.35 kN/m 

M: 1/8 q 12 = 1/8 (l ,2 * 0.81+1,5 * l.35) * 0.62 = 0.135 kNm 

Wben: 0.135 * l 06 / 235 = 0.57 4 * 103 mm3 

Om de moat van de randliggers aan te laten sluiten op de kolommen in de gevel warden kokerprofielen van 50 xj 

50 mm gebruikt. Voor de wanddikte wordt gekozen voor 3,2 mm. 

Wy = 8.62 * 103 mm3, ly = 21.6 * 104 mm4 

d: 5/384 * q * 14 I E * I= 5/384 * 2.16 * 6004 I 2.1 * 105 * 21.6 * 104 = 0.08 mm 

toegestaan is 6000 / 250 = 24 mm 

NIENKE GEERARS 

77 



78 

HERBESTEMMING 'VAN GENDTHALLEN ', AMSTERDAM 

Dakligger (midden): 

Deze liggers overspannen in de kortste richting. De maximaal te overspannen afstand is 5400 mm. 

De liggers liggen hart op hart 600 mm, wot gelijk is aan de belastingsbreedte. 

Belasting: 

M: 

Wben: 

Permanent: 

Veranderlijk: 

glas + kozijnen 0.30 kN/m2 * 0.6 = 
0.50 kN/m2 * 0.6 = 

1 /8 q 12 = 1 /8 ( 1,2 * 0.18 + 1,5 * 0.30 ) * 5.42 = 2.43 kN m 

M/s = 2.43 * 106 / 235 = 10.34 * 103 mm3 

0.18 kN/m 

0.30 kN/m 

Het kleinste profieL dot aan de eisen voor de doorbuiging voldoet, is een buisprofiel van 90 x 50 mm. In verband 

met uniformiteit en het bevestigen van de gevelbekleding wordt echter gekozen voor kokers van 50 x 30 mm. Om 

de te grate doorbuiging op te vangen wordt aan de boven- en onderkant van de liggers een flens gelast die de 

doorbuiging van de ligger minimaliseerd. 

NIENKE GEERARS 



HERBESTEMMING 'VAN GEN DTHALLEN ', AMSTERDAM 

PARKEERTOREN 

Bij de constructie van de parkeertoren spelen een aantal factoren een rol: de opzet van het parkeersysteem, de 

grate hoogte van de toren en de grate mate van transparantie. 

De constructie moet aangepastworden aan het parkeersysteem van Wohr GmbH. De plattegrond, die twintig keer 

wordt herhaald , bestaat uit een vierkant van circa 6 m. met aan elke zijde een rechthoek van circa 6 x 2,2 m. Het 

middelste vierkant is het liftsysteem en de vier rechthoeken daar omheen zijn de parkeervakken. Op de hoeken 

van de parkeervakken komen kolommen te staan. De windverbanden warden op de korte zijden van de 

parkeervakken aangebracht, om het zicht op auto's zo veel mogelijk te behouden. Door de koppeling van de 

windverbanden ontstaan portalen, die de vervormingen verkleinen. 

Omdat het niet mogelijk is handmatig een berekening van de vervorming te maken, zijn de gegevens ingevoerd 

in Calculus. Voor de kolommen warden kokers met een doorsnede van 406 mm en een wanddikte van 22 mm 

gebruikt; voor de liggers HE-300M profielen. De windverbanden bestaan uit kokerprofielen met een doorsnede van 

114 mm en een wanddikte van 16 mm. Hieruit volgt dat de grootste vervorming, bovenin het gebouw, uitkomt op 

184 mm. Dit zou bij een standaard gebouw niet toelaatbaar zijn, omdat de maximaal toelaatbare horizontale 

verplaatsing 156 mm mag zijn (1/300*46,7 m) . Omdat op deze hoogte alleen auto's komen en er bij de bepalingen 

wordt uitgegaan van de meest extreme omstandigheden, is de vervorming acceptabel bevonden. 
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Een belangrijk onderdeel van de waardering van een gebouw of ruimte wordt bepaald door het klimaat. Wanneer 

een ruimte een ongewenste temperatuur of luchtvochtigheid heeft, of niet voorzien wordt van verse lucht, kan dit 

negatieve effecten hebben op de beleving van die ruimte. Al vroeg in het ontwerpproces moet daarom 

nagedacht warden over een installatieconcept. 

Bij de installaties voor de Van Gendthallen zijn twee verschillende principes toegepast. De units en de hallen 

hebben ieder een eigen systeem. Bij de units is gekozen voor een goed geregeld klimaatbeheersingsysteem, terwijl 

in de hal zo min mogelijk gereguleerd wordt en er voornamelijk wordt gewerkt met natuurlijke ventilatie en 

plaatselijke verwarming . 

UNITS 

Het installatieconcept voor de units is georganiseerd rand de loopbruggen. Alie kanalen, leidingen en snoeren 

warden opgenomen in de omkastte ruimte onder de loopbruggen. Vanuit deze loopbruggen warden de units 

voorzien van schone, verwarmde of gekoelde lucht, electriciteit, telefoon- en internetaansluiting en, indien nodig, 

van water. 

Deze leidingen lopen vanuit de installatieruimtes in hal 2, via de dwarsverbindingen, naar de verschillende 

loopbruggen. Vanuit de loopbruggen wordt een verbinding gemaakt naar de units, waar de leidingen in het 

middelste stramien, onder de deur, de unit binnenkomen. 

Vanwege de volledig glazen gevel van de units zullen alle voorzieningen onder de verhoogde vloer blijven. De 

aansluitingen voor elektriciteit en communicatie, warden in kabelgoten opgenomen. Onder de verhoogde vloer 

warden afvoerroosters (Floor Mounted Outlet Grilles, met swirl effect) geplaatst, die de lucht met een cirkelende 

beweging de unit inblaast, zodat deze zo veel mogelijk wordt verspreid. 

Het luchtverversingsprincipe va n de units maakt gebruik van mechanische toevoer en natuurlijke afvoer. Door het 

inpompen van verse lucht ontstaat overdruk. In de rand van het dakvlak warden ventilatieroosters geplaatst, 

waardoor de lucht de ruimte kan verlaten . 

Alleen op plaatsen, waar de lucht niet natuurlijk afgevoerd kan warden, zoals bij de keuken en toiletten, zal er 

gebruik gemaakt warden van mechanische afvoer. Deze luc ht wordt via de loopbruggen teruggeleidt naar de 

installatieruimte, waar de luc ht naar buiten wordt geleid. 

l.v.m. de flexibele indeling van de units dient op elk stramien de mogelijkheid aanwezig te zijn een unit aan te sluiten 

op alle voorzieningen. Water vormt hierop een uitzondering, omdat slechts weinig units een wateraansluiting 

vereisen en de plaats van deze units voor lange tijd vastligt. 
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HALLEN 

In de hallen, waarin de werkplaatsen gesitueerd zijn, wordt slechts een klein gedeelte van het totale volume 

gebruikt. Daardoar is het hier niet rendabel om van een klimaatbeheersingsysteem gebruik te maken. Er wordt in 

de hallen een ruwer, bij hun karakter passend klimaat gecreeerd. 

De ruimtes, waar gewerkt wordt, zullen verwarmd warden door warmtestralers, die afzonderlijk bediend kunnen 

warden. In de winter kan de lucht, die door overdruk uit de units komt, gebruikt warden om de begone grand te 

verwarmen. Boven in de hallen warden indulataren gehangen, die de lucht uit de units naar beneden, richting de 

werkplaatsen, blaast. 

Wanneer de temperatuur op de begone grand te hoog wardt, kan de ruimte geventileerd warden, door delen 

van het dak open te zetten. De warme lucht stijgt op en door natuurlijke ventilatie zal op de begone grand een 

aangename temperatuur ontstaan. 

Vanwege de onge·1soleerde gevels en daken treedt in de winter veel warmteverlies op. Het glas in de daklichten, 

dot in ieder geval vervangen dient te warden, wordt voorzien van zelfreinigend isolatieglas {Pilkington Activo). De 

dichte delen van het dak en de dakgoten warden aan de buitenkant voorzien van isolatie , zodat het uiterlijk zo 

veel mogelijk gelijk blijft. 

Bij de gevel is het niet mogelijk isolatie aan te brengen, zonder het uiterlijk te veranderen. Omdat deze gevels niet 

aangetast mogen warden, dient de kou , die van de gevel komt, op een andere manier opgevangen te warden. 

De oplossing is gevonden in het plaatsen van stralingspanelen longs de onderkant van de gevels, die de koudeval 

opvangen. 

Om het energieverbruik zo veel mogelijk te beperken, zal er gebruik gemaakt warden van warmteterugwinning. Dit 

gebeurd al door de verwarmde luc ht uit de units naar de begone grand te leiden. Daarnaast zal in de hallen, 

onder de dakconstructie, de opgestegen verwarmde luc ht warden afgevoerd naar de installatieruimtes, waar de 

warmte van de vervuilde luc ht wardt gebruikt om de sc hone lucht te verwarmen. 
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LICHT 

Om ervoor te zorgen dot het licht, dot door het dak komt, verder de ruimte in gebracht wordt, zullen tussen de 

dakspanten reflecterende panelen opgehangen warden. Deze panelen hangen in de lengterichting van de hal, 

onder de nok van het dak, recht naar beneden. Om het zicht door de hal niet te veel te hinderen zal niet de 

volledige lengte van de hal voorzien warden van deze reflecterende platen, die bestaan uit twee reflecterende 

panelen. Deze panelen verspreiden het licht difuus, zodat geen verblinding ontstaat. Tussen de panelen wordt 

isolatiemateriaal aangebracht, dot een deel van het geluid van de werkplaats absorbeert. 

Wanneer het licht, dot door het dak de ruimte binnenkomt, ongewenst is , kunnen er in het dakvlak screens naar 

beneden warden gelaten, die het directe zonlicht tegenhouden, maar wel een beperkte mate van licht doorlaten. 

toetreding zonlicht door lichtstraten in het dak 
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Bij de bouwtechnische uitwerking van het ontwerp is voornamelijk ingezoomd op de units. Daarnaast zijn de 

loopbrug en de parkeertoren uitgewerkt. De uitwerking van de units is echter van het grootste belong voor het 

on twerp. 

UNIT 

Bij de unit is de flexibiliteit het belangrijkste uitgangspunt. Daarnaast spelen de gewenste strakke gevel en de 

transparantie een belangrijke rol bij de keuze voar het gevelsysteem. 

Om er voar te zorgen dot de gevels en het dak van de unit een uniform geheel vormen zal voar de ophanging van 

de gevelpanelen en de dakpanelen hetzelfde systeem warden gebruikt. Dit geldt zowel voar de glazen 

buitenpanelen als voar de dichte binnenpanelen. 

Om de units op praktische wijze te kunnen koppelen, moeten de geveldelen en de kolommen, op de plaatsen 

waar de units aan elkaar grenzen, eenvoudig te verwijderen zijn. Na het loskoppelen moeten deze delen ook weer 

zonder veel moeite teruggeplaatst kunnen warden. 

De kolommen, die in de gevel staan, warden aan de buitenzijde, aan de onder- en bovenkant in U-profielen 

geschoven. Hierop warden zij aan de binnenzijde van de unit vastgeschroefd. Wanneer de kolommen verwijderd 

moeten warden, om hiermee de doargang naar een aangrenzende unit mogelijk te maken, hoeven de kolommen 

slechts losgeschroefd en weggeschoven te warden. 

l.v.m. de gewenste snelle en eenvoudige montage en de hoge transparantie is bij de buitengevel gekozen voor 

een systeem met glasklemmen, die op de kolommen warden gelast. Bij iedere klem komen vier glasplaten bij 

elkaar. Twee glasplaten warden op de klemmen gezet en twee platen vallen tegen de onderkant van de glasklem 

aan. Wanneer alle vier de glasplaten op hun plaats staan wordt van buitenaf een plaatje op de glasklem 

geschroefd, waarmee het glas wordt vastgeklemd. In de glasplaten - van dubbel glas - zijn in een van de twee 

lagen, op de hoeken, uitsparingen gemaakt, waar de glasklem invalt. De voarkant van de glasklem volt nu gelijk 

met de voorkant van de glasplaat, waardoor een egale wand ontstaat. De naden tussen de glasplaten warden 

opgevuld met kunststof glasprofielen, die in verschillende kleuren kunnen warden geleverd. 

Wanneer de units gekoppeld warden, schoeft men de plaatjes aan de buitenzijde los, waarna de glasplaten 

verwijderd kunnen warden. 
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Omdat de gevel, in verband met de grate afmetingen, nooit uit een volledige glasplaat kan bestaan, wordt er een 

onderverdeling in gevelelementen gemaakt. De afmetingen van de glasplaten aan de buitenzijde en de 

gevelpanelen aan de binnenzijde zullen gelijk zijn, zodat uniformiteit verkregen wordt. Vanwege de goede 

hanteerbaarheid en de maatvoering van de units, die een veelvoud is van 600 mm, is gekozen voor een 

paneelafmeting van 600 x 600 mm. 

Bij het bepalen van het ophangsysteem van de gevelpanelen aan de binnenzijde van de unit speelt de flexibiliteit 

een grate rol. De gebruiker van de unit moet zelf, in korte tijd en probleemloos de gevelpanelen kunnen 

vervangen. Daarnaast moeten in hetzelfde systeem plaatmaterialen van verschillende diktes passen, wot van 

binnenuit verwisseld kan warden . Het ophangsysteem moet, wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van 

gevelpanelen, verwijderd kunnen warden. Er wordt daarom gebruik gemaakt van een kliksysteem, waarmee men 

met een handeling een plaat kan bevestigen of loshalen. 

Op de gevelplaten zit aan de buitenkant op elke hoek een stiftschroef geschroefd. Met deze vier stiftschroeven de 

plaat in de snappers, die op de kolommen zijn bevestigd, geklikt. Als de beplating verwisseld wordt, klikt men, 

eventueel met behulp van zuignappen, de plaat uit de snappers. 

referenties glasklem g lasklem units 
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LOOP BRUG 

Omdat de loopbrug erg bepalend is voor de beleving van de ruimte, zal extra zorg besteed warden aan zijn 

uiterlijk. De loopbrug moet een industriele, moderne uitstraling krijgen, maar bovenal een comfortabele en veilige 

ondergrond bieden. 

De loopbruggen hebben een dubbele functie; het verzorgen van de toegang tot de units en het uit het zicht 

nemen van de installaties. Deze functies krijgen, bij de vormgeving van de loopbrug, beide een eigen identiteit. De 

koker, waar de leidingen doorheen lopen, wordt afgesloten door stolen traanplaat met afgeronde hoeken. Dit 

voorziet de loopbruggen van een industriele en moderne uitstraling. Het middeldeel van de loopbrug wordt 

uitgevoerd met een verhoogd loopvlak voorzien van een Bolidt gietvloer (type Bolidtop 525 deco, kleur T3+LP-

5523). Longs het verhoogde loopgedeelte wordt een balustrade gebruikt met een RVS baluster en drie knieregels 

(standaardsysteem Jupiter van Sterkos). In het midden van elk stramien kan deze balustrade weggenomen 

warden, om toegang tot de units mogelijk te maken. 

PARKEERTOREN 

Omdat de parkeertoren geen verblijfsruimte is en de men er slec hts kart aanwezig is, hoeft de toren niet volledig 

wind en waterdicht te zijn . De gevel van de toren moet het grootste gedeelte van de w ind en regen tegenhouden, 

zodat de bezoeker zonder veel hinder zijn auto kan parkeren en in de Van Gendthallen kan komen. 

Een van de voorwaarden voor de gevel van de parkeertoren is dot deze zo transparant mogelijk is. Voor de 

volledig glazen gevel wordt hetzelfde ophangsysteem gebruikt als voor de glazen gevels van de units. Door 

uniformiteit in techniek en materiaal wordt de parkeertoren onderdeel van het nieuwe ontwerp voor de Van 

Gendthallen. 

Elke glasplaat zal de hoogte van een volledige verdieping van de parkeertoren beslaan, om de transparantie zo 

groat mogelijk te houden. 

De naden tussen de glasplaten warden open gelaten. 

Het lichtelement, dot random de toren naar boven loopt, wordt, om vandalisme te voorkomen, aan de b innenkant 

van de gevel geplaatst. Het lichtelement wordt op een staalplaat gemonteerd, die bevestigd wordt op de 

aanwezige kolommen. 
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Het dak van de parkeertoren bestaat uit een zelfde staalconstructie als die van de onderliggende verdiepingen. 

Door toevoeging van een ligger in het midden van de vierkant wordt de overspanning hier verkleind. Op de 

constructie warden staalplaten gemonteerd, waar een balkenlaag met houten beplating en bitumen overheen 

komt. Random zal een stolen dakrand iets naar buiten uitsteken. 

De constructie voor het zonnepaneel bestaat uit een stolen cirkeL met daarin een raster, dot overeenkomt met de 

horizontale constructie van de parkeertoren. Op deze constructie wordt een paneelraster geplaatst, waarop de 

zonnepanelen gemonteerd warden. Aon de onderzijde van de constructie warden staalplaten bevestigd. 

BEGANE GROND VERDIEPING 1 VERDIEPING 2-20 

plattegronden parkeertoren 
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het contrast tussen oud en nieuw zorgt dot beide onderdelen meer expressie krijgen 
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nieuwe materialen geven kracht aan een oud gebouw 
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Een herbestemmingopgave is zo veel meer don het maken van een oniwerp. Je moet een duik nemen in de 

geschiedenis van het gebouw en er een mee worden. Het gebouw, met al zijn karakteristieke eigenschappen, 

wordt een onderdeel van je. 

Wanneer de opgave afgerond is, nadat je er een lange tijd mee bent opgestaan en naar bed gegaan, ontstaat 

er verwarring. Blijheid, dot het gebouw een toekomst krijgt en jij daar invloed op hebt kunnen uitoefenen. Maar ook 

teleurstelling, omdat je het los moet laten en aan een ander uitdaging moet beginnen. 

lk ben blij dot ik, met alle ervaring die ik gedurende dit oniwerpproces heb opgedaan, een nieuwe stop kan 

maken. 

Tijdens het werk aan mijn afstudeeropgave heb ik enorm veel geleerd. Niet alleen over bouwkunde of oniwerpen, 

maar oqk over mijzelf. 

Al deze ervaringen en informatie zal ik rest van mijn leven bij me dragen en daar ben ik dankbaar voor. 

Zander de hulp van begeleiders, docenten, familie en vrienden zou ik nooit dit oniwerp op tafel hebben kunnen 

leggen. lk wil bij deze iedereen bedanken die, door middel van informatie en / of andere ondersteuning, heeft 

geholpen deze opgave te maken tot wot het is geworden: een mooi, uitvoerbaar oniwerp voor een prachtig, 

monumentaal gebouw, waar met hard en ziel aan is gewerkt. 

Nienke Geerars 
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