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INLEIDING 

Hergebruik van gebouwen voor totaal 
andere funkties dan waar ze oorspronkelijk 
voor bedoeld zijn is een vast onderdeel 
geworden van het afwegingsproces. 
Dit type hergebruik noemen we Herbe
stemming. 
Het onderzoekkollektief Herbestemming 
van Gebouwen stelt zich ten doel hiervoor 
een theoretisch-wetenschappelijke on
derlegger te maken. 
Deze brochure is een beeldend verslag 
van de eerste twee jaar dot het onder
zoek nu plaatsvindt. In die periode is een 
theoretisch model ontwikkeld aan de 
hand van empiries onderzoek binnen een 
drietal proefprojekten. waar in overleg 
met de beheerder van betreffende is 
onderzocht hoe het herbestemmen zich in 
de praktijk ontwikkelt. Met het ontwikkelde 
model is daarna een case-study verricht. 
Ook vanuit de afstudeerprojekten van 
studenten aan onze faculteit is een bij
drage geleverd aan de ontwikkeling van 
het model. 
Op basis van het model stellen we ons nu 
voor een wetenschappelijk-praktische 
handleiding te ontwikkelen die recht doet 
aan de hoofddoelstelling van het onder
zoek: "een snellere keuze voor of tegen 
hergebruik te maken, om daarmee de 
negatieve gevolgen die optreden bij 
uitstel van die keuze te verminderen, 
zodat de gebouwen voorraad beter 
beheerd kan worden". 

Ed.Schulte, architekt AvB. 



ONDERZOEKSOPZET 

De onderzoeksopzet is een weergave 
van de inrichting van het onderzoek zoals 
dat in de loop van de afgelopen twee 
jaren is ontwikkeld tot een model, waar
mee het onderzoek verder ontwikkeld en 
gestruktureerd kan worden. 
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HERBESTEMMING GEBOUWEN 

De meeste gebouwen raken vroeg of laat door 
technische en/ of functionele oorzaken aan het 
eind van hun gebruikscyclus. Dan is de vraag: 
HERGEBRUIK of SLOOP? 
Dit is het HERBESTEMMEN van een gebouw. 

Onderzocht worden de mogelijkheden van 
herbesternrning van gebouwen, met name 
voor welke het gebouw geschikt (te maken) is. 
Dit noemen we de mate van 'Functiemobiliteit' 
van een gebouw. 
Nagegaan wordt op welke wijze tot realisering 
van nieuwe functies gekomen kan worden. 
Anders gezegd: hoe moet het 'Herbestem
mingsproces' ingericht worden? 
Gezocht wordt naar wegen om de voorraad 
van in onbruik geraakte gebouwen inzichtelijk 
te maken: 'Voorraadbeheer'. 

WERKWIJZE 

Aan de hand van een drietal proefprojecten is 
een model ontwikkeld aan de hand waarvan 
de herbestemmingsproblematiek inzichtelijk te 
maken is. In het model is naast elkaar gezet: 
'Functiemobiliteit', 'Procesbeschrijving' en 
'Voorraadbeheer' . 

Binnen de 'functiemobiliteit' zijn de gebouwen 
geanalyseerd op hun specifieke kenmerken en 
wordt nagegaan hoe deze kenmerken passen 
bij nieuwe functies . Zowel op onderdelen als 
voor het geheel. Gezien vanuit de stedebouw
kundige kontekst tot en met het bouwtech
nische detail. 

Bij de 'procesbeschrijving' is vastgelegd hoe 
vanaf de oprichting tot heden met het ge
bouw is omgegaan (bouwgeschiedenis) om 
van daar uit een analyse te maken van de be
slissingsmomenten en de gevolgen daarvan 
voor de huidige situatie. 

Het 'voorraadbeheer' is nog niet verder ont
wikkeld dan een gedachte hoe met de veelheid 
van in onbruik geraakte en/ of te raken gebou
wen moet worden omgegaan. Onze voorraad 
bestond uit een drietal proefprojekten: 
-de Synagoge in 's-Hertogenbosch 
- het Dommelbad in Eindhoven 
- een tweetal R.K. kerken in Nijmegen. 

Met het ontwikkelde model is vervolgens een 
casestudy verricht: het Stationspostkantoor te 
Breda. Dit gebouw heeft inmiddels een her
bestemming gekregen als hotel. 

VOORLOPIGE CONCLUSIES 

Onderzoek en iniatieven bij herbestemming 
dienen vroegtijdig en systematisch aangepakt 
te worden. Het herbestemmingsproces is veel 
complexer dan het bouwproces bij nieuw
bouw situaties. De mogelijkheden voor nieuwe 
functies moeten zorgvuldig worden afgetast. 
Oat moet gebeuren op basis van de typische 
kenmerken van het gebouw (functiemobiliteit) 
en aan de hand van de mogelijkheden. Ver
volgens moet het herbestemmingsproces in
gericht worden naar analogie met het bouw
proces bij nieuwbouw, waarbij met name de 
complexiteit gestructureerd moet worden. 

CONT ACTPERSONEN 

projectleider: Jos Naalden 
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Herman van den Berg 
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INDELING ONDERZOEKSASPECTEN 

Bij het herbestemmen van gebouwen zijn 
een groot aantal aspecten aan de orde. 
Om aile informatie te kunnen koppelen 
en de competenties van participanten aan 
te kunnen geven, is een indeling gemaakt 
van de aspecten. 
In drie categorien, 'maatschappelijk', 
'(stede-)bouwkundig', en'bouwtechnisch', 
worden de aspecten per niveau onder
scheiden. 
Deze categorien hebben betrekking op 
het beschrijvings-, ontwikkelings- en be
slissingsmodel. 
In dit onderzoek is de aandacht in eerste 
instantie op de (stede-)bouwkundige as
pecten gericht. 
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PROEFPROJEKTEN 

De proefprojekten zijn de basis van het 
empiries onderzoek zoals dot tot nu toe 
heett plaatsgevonden . In deze projekten 
zijn kennis van het onderwerp en ervaring 
met het onderzoeken uitgebouwd. 
Daarmee is de basis voor het struktureren 
van het onderzoek aangedragen. 

7 
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SYNAGOGE 'S-HERTOGENBOSCH 

De synagoge te 's-Hertogenbosch is gebouwd 
in 1826 en herbouwd in 1886. In 1981 is het ge
bouw op de voorlopige monumentenlijst van 
de stad geplaatst. Zij behoort tot de ongeveer 
zes tot acht nog aanwezige synagoges in 
Nederland van die ouderdom en historische 
waarde. 

Het interieur bevat een geheel intacte vrou
wengalerij, bijzondere synagogebanken, Bima 
en heilige Arke. Bovendien zijn er gedenkpla
ten van het bezoek van koningin Wilhelmina 
en Koningin-moeder Emma in 1918. 

De joodse gemeente telde voor de oorlog nog 
650 leden, nu ongeveer 50. Sinds 1980 gebruikt 
zij voor de joodse erediensten een ruimte in 
het voorgebouw uit 1937. 

Sindsdien is de eigenlijke synagoge niet meer 
in gebruik. 
De joodse gemeente heeft geen financiele 
middelen om restauratie van de in verval ge
raakte synagoge te bekostigen. Zij heeft een 
sloopvergunning aangevraagd. 

De gemeente 's-Hertogenbosch streeft naar in
standhouding van markante panden van 
(architectonisch-) historische betekenis. Daar
toe heeft zij een databank van gebouwen en 
functies opgezet (vraag en aanbod ). Boven
dien stimuleert zij verkennende onderzoeken 
t.b.v. een inzicht in de functionele en ruimtelijke 
mogelijkheden van panden. 

0 ' -
fi guur 5 
Toest a nd na 1937 



SYNAGOGE 'S-HERTOGENBOSCH 

ONTWIKKELINGSMODEL 

Door de plaatsing van de synagoge op de 
voorlopige monumentenlijst is behoud en 
restauratie van de synagogeruimte een gege
ven. De gebruiksmogelijkheden (functie
mobiliteit) worden door deze restauratie-optie 
beperkt. 

Aanpassingsvarianten voor gebruiksmogelijk
heden: 

Door middel van aanbouwen, tussenbouwen 
ontstaat een funktionele ontwikkeling in 3 rich
tingen: 

- splitsing 
- verbinding 
- oversteek 

PROEFPROJEKTEN 

PROCESBESCHRIJVING 

Een inventarisatie van het herbestemmings
proces Ievert in het algemeen een beter in
zicht in de besissingsprocessen. 

De participanten in dit proces zijn hier: 

- de joodse gemeente 
- de gemeente 's-Hertogenbosch 
- Rijksmonumentenzorg 
- adviseurs. 

9 
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SYNAGOGE 'S-HERTOGENBOSCH 

AFSTUDEERPLAN FRANK KEIJZER 

Voor het synagogegebouw is een herbestem
mingsvoorstel gemaakt. Daarbij is uitgegaan 
van de uit het onderzoek voortgebrachte rand
voorwaarden en uitgangspunten. Er was geen 
concreet programma van eisen voorhanden, 
voorop stond de ruimtelijke ontwikkeling. 
Uitganspunten waren: 
- gedeeltelijke restauratie van synagogeruimte: 

behoud van casco en vaste inrichting, 
c opwaarderen van de ruimtelijke samenhang 

van de omgeving, 
- verbeteren van de functionele samenhang 

van de omgeving, 
- een mogelijke culturele ontwikkeling in dit ge 

bied en 
- het open leggen van de Binnendieze. 

SAMENV ATTEND: 
Het herbestemmen van de synagoge als aan
leiding tot rehabilitatie van de stedebouwkun
dige omgeving heeft geleid tot een voorstel 
voor de synagoge en een ontwerp voor nieuw
bouw aan de overzijde van de Mortel. 

DESYNAGOGE 
Het voorstel wil een ruimtelijk-functioneel 
kader voor herbestemming scheppen door 
een zo groot mogelijke helderheid in het 
complex te creeren. De synagogeruimte wordt 
een zelfstandig element. Het kan gebruikt 
worden als restauratie-atelier annex creatief 
centrum. Het voorgebouw bevat de joodse ge
meente (onder) en woningen (hoven) . 

DE NIEUWBOUW 
De nieuwbouw vindt aansluiting in twee 
richtingen. Enerzijds (onderbouw) naar het 
Noord Brabants Museum als uitbreiding er
van. Anderzijds (bovenbouw) als woonge
bouw voor kunstenaars naar de Mortel en de 
synagoge. Verschil in richting van massa's, 
doorkijken en glasstroken, en verschil in ma
terialen bevestigen het funktionele onder
scheid tussen onderbouw en bovenbouw. 

HEABESTEHHING SY NA GOG ( 'S-HERTOGENBOSCH 

: ::::::::: ::: :::: :. 

HERBESHMHING SYNAGOGE 'S-HERTOGENBOSCH q n•go gt o mbou wvoo rst•d ; .. .,. ·-·~·~· 



SYNAGOGE 'S-HERTOGENBOSCH 

AFSTUDEERPLAN FRANK KEIJZER 
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DOMMELBAD EINDHOVEN 

De mogelijkheden tot gebruik van het Dom
melbad sloten steeds minder aan bij de wen
sen van het publiek. Het gebouw hood geen 
mogelijkheden dat te verbeteren. Daarom 
werd, ondanks de goede technische staat van 
het gebouw, door de gemeente Eindhoven be
sloten het Dommelbad te sluiten (maart 1986). 
Dit maakte onderdeel uit van een reorgani
satie bij de gemeentelijke zwembaden. 

Reeds v66r de sluiting werd door de gemeen
te onderzocht, welke nieuwe bestemming het 
gebouw of eventueel het terrein zou kunnen 
krijgen. Besloten werd het gebouw te gebrui
ken voor herhuisvesting van de Stichting 
Kunstzinnige Vorming Eindhoven (S.K.V.E.). 

Dit besluit was gebaseerd op de locatie en be
leidsuitspraken betreffende de binnenstad. 
Hoewel dat financieel niet de voordeligste op
lossing was. 

Het proces, dat heeft geleid tot het herbestem
men van het Dommelbadgebouw, kende een 
minimaal aantal beslissingnemers: t.w. een, de 
gemeente zelf. Dit en het vroegtijdig reageren 
op komende leegstand is voor het Onderzoek 
Herbestemming Gebouwen aanleiding ge
weest het proces in kaart te brengen en tevens 
de juistheid van deze beslissing aan bouwkun
dige principes te toetsen. 

AA 
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Het gebouw bestaat uit een rnonoliet beton
skelet van kolommen en vloeren, omgeven 
door een dragende gevel. Het grote bad met 
onderliggende kelders is een apart bouwdeel, 
losgehouden van de rest van het gebouw. 

Het skelet biedt de mogelijkheid het gebouw 
op vrij eenvoudige wijze opnieuw in te de
len. Dit wordt echter weer beperkt door de 
vele niveauverschillen in de vloeren. Uit
gaande van de eerste verdieping als hoofdni
veau zijn de in hoogte verschillende ruirnten 
onder en hoven dit niveau toegevoegd. 

Deze bouwkundige structuur dient als onder
grand voor structuurvoorstellen voor vers
chillende nieuwe functies en de daarrnee 
samenhangende ruimtebehoeftes. Verdere 
ontwerpen kunnen daarop gebaseerd worden. 
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DOMMELBAD EINDHOVEN 

PROCESBESCHRIJVING 

Bij het beslissen over hergebruik van een ge
bouw zijn vele instanties op verschillende 
nivo's betrokken. Beslissingen worden geno
men op basis van voorstellen. Voorstellen zijn 
gedestilleerd uit gegevens (data). Voor andere 
procesdeelnemers vormen deze beslissingen 
weer data. Deze data kunnen geleverd worden 
door twee verschillende soorten instanties. In
stanties binnen en buiten de invloedssfeer van 
een beslissingnemer. Dat onderscheid is es
sentieel voor de waardering van de geleverde 
data en daarmee van invloed op de beslissing. 
Het besluitvormingproces rond de huisvsting 
van de S.K.V.E. in het Dommelbadgebouw is in 
onderstaand schema weergegeven. 

.. 

LEGENDA 

0 
OJ 
<> 

OATA-GEGEV!:N 

VOORSTEL-VERWERXING TOT !EM VOORSTEL 

BESLISSING-GEVOLGTREJOt:ING 

VOORTGANG-OORZ.U.X-GEVOLG RELATIE 

LUST VAN REllV ANTE STIJKKEN. 

Overzicht van de bestuurlijke organisatie van de 
gemeente Eindhoven. 

Nota inzake ombuigingsmogelijkheden in de sector 
van de zwembaden. 
B&W, 31031982, RDSBIJL nr 92 

Behandeling van de Nota inzake ...... zwembaden in 
de Gemeenteraad van Eindhoven. 
Raad, 041982, RDSNOT ... 

"Zwembaden kopje onder?". Onderzoek naar de 
doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de 
gemeentelijke zwembaden. 
Min. van W.V.C., 031983 

Rapport planontwikkeling zwembaden/recreatie· 
projekt "De Tongelreep~ . 

DWOS, 11051984 

Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de 
bouw van een multifunktioneel zwembadencom· 
plex op het terrein van het zwembad de Tonge!· 
reep. 
B&W, 19061984, RDSBIJL nr 172 

10 
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Behandeling RDSBIJL nr 172 in de Gemeenteraad 
van Eindhoven. 
Raad, 25061984, RDSNOT nr 6, p 407 t/m 422 

Bestuurlijke opdracht aan de directeur DKC een 
plan uit te werken inzake de huisvesting van de 
SKYE in het Dommelbadgebouw. 
B&W, 12121984 

Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de 
huisvesting van de SKYE in het voormalig 
Dommelbadgebouw. 
B&W, 28101985, RDSBIJL nr 1494R 

Yoorstel tot het verlenen van een krediet voor de 
huisvesting van de SKYE in het voormalig 
Dommelbadgebouw. 
B&W, 25031986, RDSBIJL nr 80 

I I Programma van eisen SKYE. 

12 Programma v:m eisen GKB. 



DOMMELBAD EINDHOVEN 

AFSTUDEERPLAN REINIER OTTOLANDER 

Op basis van het structuurplan is besloten een 
aantal ingrepen te doen aan het bestaande ge
bouw. Een tweetal in later tijd toegevoegde 
bouwdelen, die zowel de structuur als het 
beeld van het oorspronkelijke ontwerp uit 1934 
verstoorden, zijn verwijderd. 

De door de Stichting Kunstzinnige Vorming 
Eindhoven benodigde uitbreiding is gebaseerd 
op het ontwikkelde structuurplan. Door de 
nieuwe bouwmassa los te houden van het oor
spronkelijke gebouw wordt voorkomen, dat 
het opnieuw teveel wordt aangetast. 

~ 
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Tevens geeft het mogelijkheden voor ontsluit
ing en akoestische scheiding van functies. 

Bij de functionele indeling is opnieuw uitge
gaan van de eerste verdieping als hoofdnivo. 
Daar is dan ook de theater gesitueerd, op de 
plaats van het voormalige grote bad. 
Door de theaterzaallos in te bouwen is ruimte 
ontstaan tussen binnen- en buitenhuid voor 
ontsluiting, acoustische scheiding tussen zaal 
en de rest van het gebouw en voor technische 
voorzieningen. Intern is getracht duidelijk 
zichtbaar te maken, wat de toevoegingen zijn 
aan het oorspronkelijke gebouw. 
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DOMMELBAD EINDHOVEN 

WONINGBOUW: GERARD BREKELMANS 

Het plan huisvest een- en tweepersoons huis
houdens en groepen kamerbewoners. 
Uitgangspunten zijn de structuurmaten van de 
bestaande betonnen kolommen in noord-west 
en zuid-oost richting geweest. Deze kolommen 
staan 4 m. h.o.h. en deze maat vormt de breed
te van de geplande wooneenheden. 
Het dak van het zwembad is verwijderd zodat 
ter plaatse van het 25 meter bassin een open 
binnenplaats ontstaat. 
Er zijn in totaal 6 verschillende wooneenheden 
ontworpen. Op de hoeken van de inwendige 
ontsluitingsgangen zijn t.b.v. de kamerbewo
ners eet-en vrijetijdsruimten en sanitaire ruim
ten opgenomen voor gezamelijk gebruik. 
In het souterrain zijn de benodigde bergingen. 
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TWEE KERKEN NIJMEGEN 

WONEN IN DE FRANSISCUSKERK 

Onderzoek naar mogelijkheden van wonen in 
een bestaand kerkgebouw. 

1. Analyse gebouwstructuur 
Schijvenstructuur: 
- in langsrichting sterke ruimtelijke gerichtheid 
- in dwarsrichting sterke ruimtelijke scheiding/ 
minimale koppeling en overgang van ruimten 
onder ling. 

2. Uitgangspunten 
- woningen in zijbeuken en koor 
- gemeenschappelijk gebied in het schip 
- woningen ontsluiten van uit het schip 
- ruimtelijke koppeling woningen met het ge-
meenschappelijke gebied versterken. 
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FRED BATIST 

3. Maatanalyse traveeen 
Zoeken naar mogelijkheden woningen binnen 
de gegeven kerktraveeen te ontwerpen 
(varianten 4-, 5-, 6-,8- deling). 

4. Woningtypen 
Afhankelijk van traveevariant type A, B, C, etc. 

5. Analyse gevels 
Binnen de gegeven gevelstructuur zoeken naar 
de oplossing overeenkomstig de ontworpen 
woningen. 
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TWEE KERKEN NIJMEGEN 

FRANSISCUS VAN ASSISIE 

De Fransiscuskerk is gelegen in Nijmegen
Zuid, op minder dan 1 kilometer afstand van 
de Verrijzeniskerk. De Fransiscus- en Verrijze
nisparochie zijn samengevoegd in 1986 van
wege teruglopend kerkbezoek en verminde
ring van financiele middelen. Een of beide 
kerkgebouwen diende(n) op den duur gesloten 
te worden. In augustus 1987 is na een zorgvul
dige afweging en vergelijking van gebouwen, 
financiele middelen en pastorale bezetting, be
sloten de Fransiscuskerk te sluiten. Om een in
zicht te kunnen krijgen in de gebruiksmogelijk
heden zijn kerkgebouw en omgeving geanaly
seerd. De Fransiscuskerk dateert uit 1948/49 
en is ontworpen door Kropholler en van 
Oerle/Schrama. 

In afwijking van het oorspronkelijke ontwerp 
telt de kerkruirnte 4 traveeen en heeft een ba
silikale opbouw: middenbeuk en twee zijbeuk
en. De scheiding tussen midden- en zijbeuken 
wordt gevormd door halfronde bogen op 
ronde kolommen. Een toren, doopkapel en 
koorruimte in de Se travee zijn nooit gebouwd. 
De 3 beuken hebben elk een houten horizon
taal plafond onder een zadeldak. 

De Fransiscuskerk is gelegen aan de hoofd
verkeersader van de wijk in de nabijheid van 
enkele openbare gebouwen, o.a. scholen. 
Daaromheen staan hoofdzakelijk woningen, 
gebouwd in de jaren 30 tot 50. 
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De Verrijzeniskerk is evenals de Fransiscuskerk 
gelegen in Nijmegen-Zuid. De parochies van 
de Verrijzenis- en de Fransiscuskerk zijn in 
1986 samengevoegd vanwege de teruggang in 
kerkbezoek en verrnindering ~an financiele 
middelen. · 
Een of beide kerkgebouwen diende(n) geslo
ten te werden afhankelijk van de vergelijking 
van beide gebouwen, financiele posities en 
pastorale bezetting. Besloten is de Verrijzenis
kerk te handhaven , vooral vanwege haar gun
stige ligging ten opzichte van andere kerken in 
de omgeving. 
Onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden 
voor andere functies wordt nog gedaan, hoe
wei dat niet meer aktueel is. 

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 1961/62 naar 
ontwerp van Pieter Dijkema. Het gebouw heeft 
een U-vormige opzet van zware baksteenmu
ren. De ruimte wordt verlicht door glasstroken 
langs het dak. Het dak wordt gedragen door 
stalen kolommen. Een smalle, hoge voorruirnte 
met de ingang bevindt zich aan de open zijde 
van de U. Koorruimte, doopvont, priesterkoor 
en absis liggen op de lengte-as. De kerkbanken 
zijn aan weerszijde daarvan geplaatst. 

De Verrijzeniskerk staat aan een open ruimte 
met in zijn omgeving !age openbare gebouwen 
en woningen. De wijk ,grotendeels in de jaren 
60 gebouwd, bestaat hoofdzakelijk uit woning
en en ligt aan de grens van Nijmegen. 



OVERIGE AKTIVITEITEN 

De overige aktiviteiten ondersteunen het 
onderzoek in het algemeen. Zij zijn zeer ui
teenlopend van aard. 
Het betrett studiedagen, Seminars of 
case-studies (deelstudies), etc. 

21 
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SEMINAR I 

Seminar I werd gehouden op 6 februari 1985 
n.a.v. de tentoonstelling 'Behoud en hergebruik 
NS-gebouwen en overige spoorwegoutillage'. 

Tijdens dit seminar sprak Karljosef Schattner, 
die in het Beierse stadje Eichstatt barokpalei
zen en -kerken door goed afgewogen ingrepen 
met hedendaagse middelen geschikt weet te 
maken voor aangepaste bestemmingen. 
Oat dit eveneens geldt voor het werk van de 
NS met betrekking tot oude stations en aan
verwante gebouwen, werd belicht door 
ir.C.Douma. 
Hoe in Amsterdam over deze zaak wordt ge
dacht zette ir. H. 't Hoen helder uiteen. 

BOUWOMBOUW 
HE MMING VAN GE:BO EN ... 

SEMINAR II 

Seminar II werd gehouden op 14 maart 1986 
n.a.v. de tentoonstelling 'lndustriiHe Archeolo
gie in Vlaanderen'. Gelijktijdig werd de ten
toonstelling van de resultaten van de ideeen
prijsvraag gehouden. Het onderwerp van deze 
prijsvraag was herbestemming van het maga
zijn van de marechausseekazerne te Eindho
ven en een stellingname t.a.v. het herbestem
men van gebouwen in het algemeen. 

A. Linters sprak over de eerste tentoonstelling 
onder de titel 'Gebruik-Hergebruik-Misbruik' . 
Daarna lichtten achtereenvolgens de 5 juryled
en hun persoonlijke stellingname over herbe
stemming van gebouwen nader toe. 



VRAAG & AANBOD 

Naar aanleiding van praktijkvragen is een mo
del ontwikkeld t.b.v. het afstemmen van 'Vraag' 
naar en 'Aanbod' van ruimte. Dit modellaat 
zien hoe dit op een systematische wijze tot 
stand kan komen. 

Het 'Aanbod' van ruimten zijn de 'gebouwen' 
(of gebouwdelen) die leegstaan of -komen, ver
zameld.in een (panden-) bank met beschrij
vingen van gebouwen. 
De 'Vraag' naar ruimte bestaat uit de 'Program
ma's' van eisen van ruimtebehoevenden, bijel
kaar gebracht in een (programma-) bank, met 
beschrijvingen van haar kenmerken. 
(Beide zijn in het model als het praktische ge
deelte weergegeven.) 

Wanneer onderzocht wordt of een specifiek 

OVERIGE AKTIVITEITEN 

23 

gebouw geschikt (te maken) is voor een sEeci
fiek programma, is er sprake van een 'haa -
baarheidsonderzoek'. Dit is iedere keer een en
kelvoudige afstemming van gebouw en pro
gramma. 
Om op een systematische wijze gebouwen en 
programma's te vergelijken (d.i. het onderzoek 
naar 'funktiemobiliteit') worden de wezenlijke 
kenmerken van beide geanalyseerd en be
noemd in algemene termen (getypeerd) . 
De verzamenlingen van deze typeringen heten 
resp. 'Typologie van gebouwen' en 'Typologie 
van programma's'. (In het model het weten
schappelijke gedeelte). 

Onderzocht zal worden op welke wijze door 
automatisering pandenbanken en programma
banken op elkaar afgestemd kunnen worden. 
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LEGEND A GEBOUWEN' - de verzameling van beschrijvingen van leegstaande of leegkomende gebouwen. 
- de omvang van deze verzameling is onbeoerkt. 
- deze wordt in de praktijk bepaald door het aanbod van ruimten. 

TYPOLOG IE VAN GEBOUWEN , - de verzameling van~ van gebouwen. 
- de omvang van deze verzameling is beoerkt. 
- deze word t gevormd door (theoretisch) ond erzoek naar ~-

PROGRAMMA'S : - de verzameling van beschrijvingen van programma's van eisen. 
- de omvang van deze verzameling is onbeperkt. 
- deze wordt in de praktijk bepaald door de~ naar ruimten . 

TYPOLOGIE VAN PROGRAMMA'S : - de verzameling van~ van programma's van eisen. 
- de omvang van deze verzameling is beperkt. 
- deze wordt gevormd door (theoretisch) onderzoek naar programmatypen. 
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STATIONSPOSTKANTOOR BREDA . 

Het stationspostgebouw in Breda is in 1937 
ontworpen door ir. J. G. Robbers, architect bij 
de Rijksgebouwendienst. De draagconstructie 
is als betonskelet uitgevoerd op een betonnen 
kelder die op staal is gefundeerd. De buiten
wanden zijn van gedeeltelijk massief metsel
werk. Voor de kozijnen is staal toegepast. 
De kelder van het gebouw was ingericht als 
fietsen-, materieel- en zakkenbergplaats en er 
was een stookkelder met kolenbergplaats. De 
begane grond was gedeeltelijk als postkantoor 
en als werklokaal ingericht. De eerste en 
tweede verdieping waren in gebruik als kanto
ren, sorteerruimte, kantine en materieelopslag. 
De zolder was bergruimte. De PIT besloot na 
een reorganisatie het gebouw niet meer te ge
bruiken en nieuwbouw uit te voeren tegenover 
het station. In 1984 gaf de PTT de eigenaar van 
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de grond (NS) te kennen dat zij het gebouw in 
1986 zou verlaten. 

De gemeente Breda was er vanuit architecto
nisch/ stedebouwkundig oogpunt veel aan ge
legen om het gebouw te handhaven. In het 
kader van de stadsvernieuwing van de Spoor
buurt-West dacht men voorzichtig aan een 
woonfunktie. NS-dochter Nemeog gaf te ken
nen dat er hoofdzakelijk belangstelling be
stand voor de grond. 

STRUCTURERING PROCES 

De gezamenlijke strategie ontstond pas nadat 
iemand voor eigen rekening ging onderzoeken 
of het gebouw als kantoor of touristenhotel 
aan een marktvraag kon voldoen. 
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STATIONSPOSTKANTOOR BREDA ... 

Deze gaf daartoe een architectenbureau op
dracht een ontwerp voor een hotel te maken. 
Dit initiatief leidde er uiteindelijk toe dat een 
huurder voor het gebouw gevonden werd ge
vonden. 

Toen Nemeog het plan voorlegde accep
teerde de gemeente en de buurt het plan 
enthousiast. Het was inmiddels voorjaar 1986. 

Vanaf dat moment werd het proces gestructu
reerd als bouwproces ontwikkeld vanuit een 
nieuwbouwsituatie. De activiteiten van derge
lijk proces vragen meer en andere voorberei
ding in een herbestemmings situatie dan in het 
geval van nieuwbouw. Bij herbestemming is 
net proces aanmerkelijk complexer. 
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WORDT MERCURY HOTEL 

Een aantal gesignaleerde vraagpunten zijn: 
de kosten van het vooronderzoek, de bouw
technische staat van het gebouw, de omvang 
van de zorg bij uitvoering en de juridische ver
houdingen. Het is gewenst in een vroeg sta
dium de complexiteit van het herbestemmen 
in te bed den in vooronderzoek. W anneer het 
onderzoek naar de 'funktiemobiliteit' van het 
gebouw start komen deze vraagpunten reeds 
naar voren en kan daarover reeds worden be
slist. De verantwoordelijkheid voor dergelijke 
beslissingen moet gezocht worden bij twee 
partijen, t.w. de eigenaar van het gebouw, die 
verantwoordelijk is voor zijn bezit en de over
lteid, de gemeente, die op het nivo van gebou
wenvoorraad en bestemmingsplan waakt over 
de gebouwde omgeving. 

PROCESGRNG 
TIJO: 1984 1985 1986 1987 
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STUDIE WONEN IN KERKEN 

De studie 'Wonen in kerken ' is een deelstudie 
verricht door het Onderzoekkollektief Herbe
stemming Gebouwen van de faculteit Bouw
kunde TU Eindhoven. Zij dient als ondersteun
ing voor de proefprojecten die het onder
zoekskollektief onder handen heeft. 
De studie beperkt zich tot die kerken die een 
woonfunctie hebben gekregen, a! of niet ge
combineerd met een andere functie. In dit ka
der zijn gesprekken met de desbetreffende ar
chitecten gevoerd en is literatuur verzameld. 
Tevens zijn de kerken gedocumenteerd met 
foto- en diamateriaal. Momenteel omvat de 
studie 6 kerken. 
De opbouw van deze tentoonstelling is als 
volgt: Per kerk zijn er twee panelen te zien, met 
uitzondering van de Nieuwkerk te Dordrecht 
(op 3 panelen te zien). 
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HERMAN VAN DEN BERG 

De linkerpanelen behandelen de lokatie en 
bouwgeschiedenis van de kerk, en de gebouw
beschrijving van v66r de herbestemming. 
De rechterpanelen behandelen de uitgangs
punten en planbeschrijving van de herbestem
mingsplannen. 

Voorts zijn een aantal panelen over de onder
zoeksopzet en over de andere projecten van 
het onderzoekko!lektief te zien. Deze projec
ten richten zich op de begrippen: 'functiemobi
liteit', 'procesbeschrijving' en 'voorraadbeheer'. 

Met deze tentoonstelling hopen wij een bij
drage te kunnen leveren aan de feestelijke her
opening van de Nieuwkerk te Dordrecht. 
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NIEUWKERK TE DORDRECHT 

LOCATIE 

De Dordtse Nieuwkerk is gelegen in het stads
vernieuwingsgebied Bleyenhoek in de noord
oostelijke hoek van de stad. 
De kerk gelegen op het Nieuwkerksplein, be
grensd door Torenstraat en Kerkstraat, be
vindt zich als markant gebouw temidden van 
een naoorlogse nieuwbouwwijk. 

BOUWGESCHIEDENIS 

1150 Inwijding St.Nicolaas of Nieuwkerk. 
1568 Kerk door brand verwoest, beeldenstorm. 
1592 Inwijding herbouwde kerk. 
1960 Laatste kerkdienst. 
1983 Besluit tot herbestemming. 
1986 Oplevering van de verbouwde kerk. 

GEBOUWBESCHRIJVING 

De Nieuwkerk dateert, op het oostelijk ge
deelte na, uit 1592 (1580-1592). DeNieuwkerk is 
de eerste kerk in Nederland, zij het met resten 
van een voor-Reformatorische kerk gebouwd 
volgens Reformatorische opvattingen. 
Door een overwelfd portaaltje betreedt men 
de hallenkerk, die door een rij zware natuur
stenen kolommen in twee beuken wordt ver
deeld. De beide oostelijke vrij hoekig gesloten 
koten zijn overblijfselen van de kerk die in 1568 
bijna geheel afbrandde. De westzijde is even
eens veelhoekig gesloten, zodat het gebouw 
een centraliserend grondplan heeft. De west
zijde wordt bekroond met een in 1850 toege
voegde grotendeels uit hout opgetrokken to
ren. 



NIEUWKERK TE DORDRECHT 

UITGANGSPUNTEN 

Bij het ontwikkelen van de plannen voor de 
verbouw van deze kerk zijn de volgende uit
gangspunten gehanteerd: 

* De restauratie van de kerk moet uiterst sober 
zijn, meer herstellen dan vervangen; 

* Een beuk blijft geheel open en moet gaan 
fungeren als voortzetting van de straatruimte 
(openbare funktie); 

* De andere beuk kan geheel opgedeeld wor
den, gedacht wordt aan een kantoor of woon
functie in combinatie met een commerciele 
functie op de begane grond. 

PLANBESCHRIJVING 

De restauratie is uiterst sober uitgevoerd. Het 
silhouet van de kerk is gehandhaafd. 
De noordbeuk is volgebouwd; op de begane 
grond is een supermarkt met op de entre-sol 
magazijnruimte; daar is tevens een buurtlokaal 
gecreeerd. Daarboven bevinden zich drie 
woonlagen met ieder zes appartementen, 
waar herstellende psychiatrische patienten 
wonen. 
De zuidbeuk blijft open en fungeert als pu
blieksruimte en is tevens toegangsruimte voor 
de supermarkt. Na sluitingstijd van de winkel 
kan deze ruimte het gehele jaar, mogelijk ge
maakt door vloerverwarming, voor allerlei 
doeleinden gebruikt worden. 
(Ontwerp: arch. bureau T. van Halewijn) 
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SINT GERARDUSKERK TE GEMERT 

LOCATIE 

De heilige Gerardus Majella ligt in de wijk 
Berglaren van het dorp Gernert (N.-Br.). 
Het kerkterrein bestaat uit respectievelijk: het 
Gerardusplein aan de westzijde, de Gerardus
kerk en tenslotte het kerkhof aan de oostzijde. 

BOUWGESCHIEDENIS 

1957 lnwijding van de St.Gerardus Majella. 
1981 Onderzoek naar de herbesternrnings

rnogelijkheden verricht door de THE met 
als conclusie dat een herbesternrning tot 
bibliotheek reeel geacht wordt. 

1983 Nader onderzoek door arch. L.Bekkers. 
1985 Oplevering gebouw (bibliotheek, wonin

gen, atelierruirnten). 

GEBOUWBESCHRIJVING 

De Sint Gerardus Majella kerk is ontworpen 
door de "Bossche School" architect J. de Jong 
overeenkornstig de eisen, die vanuit de veran
derende filosofie van eucharistievieringen ge
steld werden. 
Tengevolge van de behoefte aan een open 
kolornvrije ruirnte konden niet zonder rneer de 
principes van de Bossche School worden 
toegepast. 
De architectuur is orthogonaal, maar in het 
stedelijk patroon is de schuine lijn essentieel. 
Door binnen scheve begrenzingen losse ele
rnenten in te voegen is een binnenplein ge
creeerd. Het lichte schaaldak (tongewelven) wil 
niet rneer zijn dan een Iichte tentachtige over
dekking van het plein. 

BEGANE·GR(J>.ID 
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SINT GERARDUSKERK TE GEMERT 

UITGANGSPUNTEN 

Bij het ontwikkelen van de plannen voor de 
verbouw van deze kerk zijn de volgende uit
gangspunten gehanteerd: 

* Handhaving van het uiterlijk van de kerk; 

* Zoveel mogelijk rekening houden met de 
'binnengevels'; 

* Rekening houden met de bijzondere con
structie van het gebouw; 

* Geen commerciele activiteiten als nieuwe 
functie, althans geen supermarkt, e.d . 
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PLANBESCHRIJVING 

De opzet van het plan is tweeledig. Enerzijds 
wordt de bestaande kerk in verkleinde vorm 
gehandhaafd. De verkleinde kerk (360 zitplaats
en) bevindt zich onder de drie oostelijke ton
gewelven in een directe relatie met de be
staande sacristie en het aangrenzende kerkhof. 
Anderzijds worden onder de vier tongewelven 
aan de westelijke zijde drie nieuwe functies ge
realiseerd, te weten: 

- een bibliotheek op begane grand niveau, 
- acht woningen voor een beperkte gezins-

grootte op de 1 e en 2e verdieping en 
- een ruimte op de le en 2e verdieping ten be

hoeve van het Gemerts atelier. 
(Ontwerp: architectenbureau L.Bekkers) 
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NICOLAAS PIECKKERK TE GORINCHEM 

LOCATIE 

De Nicolaas Pieck en Gezellen is gelegen in het 
centrum van het historische vestingstadje 
Gorinchem, aan de Haarstraat. 

BOUWGESCHIEDENIS 

1838 lnwijding van de Nicolaas Pieckkerk. 
1979 Sluiting kerk. 
1982 Oprichting projectgroep met als doel 

onderzoek naar behoud van de kerk. 
1983 projectgroep rapporteert dat behoud 

mogelijk geacht wordt, als er in de kerk 
44 wooneenheden worden gebouwd. De 
raad besluit tot aankoop van grond en 
gebouwen. 

1985 Oplevering van de wooneenheden. 

GEBOUWBESCHRIJVING 

Deze Rooms-Katholieke waterstaatskerk is 
ontworpen door de Gorcumse timmerman 
J. van Nune, naar het model van de Dordtse 
Bonificatiuskerk. 
Het Rooms-Katholieke kerkgebouw is een 
neoclassistische driebeukige hallenkerk met 
Ionische zuilen en tongewelven. De kerk heeft 
een sobere baksteengevel. 
De ingangsomlijsting bestaat uit lonische 
muurzuilen met hoofdgestel. Daarboven be
vindt zich een vierkante houten klokkentoren. 
In de voor- en zijgevels bevinden zich spits
boogvensters. Het zadeldak is gedekt met 
blauw verglaasde pannen, terwijl op de half
ronde kap van het koor en de torenvoet Rijnse 
Sellerleien gelegd zijn. 

PLATTEGAONOEN 

hooriiiOOI 

begone grond 

W0N1NGTYPEN 

type A 
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NICOLAAS PIECKKERK TE GORINCHEM 

UITGANGSPUNTEN 

Bij het ontwikkelen van de plannen voor de 
verbouw van deze kerk zijn de volgende uit
gangspunten gehanteerd: 

* Het gebouw moet zowel van buiten als van 
binnen herkenbaar blijven, d.w.z. in ieder geval 
het silhouet handhaven en respecteren van de 
grote binnenruimte; 

* Het gebouw mag wel aangepast worden aan 
de eisen van de nieuw in te brengen functies, 
mits deze wijzigingen zorgvuldig en met res
pect worden aangebracht; 

* Het kerkbestuur sloot bij de verkoop ver
bouw tot disco, cafe, sexclub, etc. uH 
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PLANBESCHRIJVING 

Door de ingrijpende functieverandering is er 
veel gewijzigd aan zowel exterieur als interieur . 
De ruimte tussen de steunberen wordt bijna 
geheel in beslag genomen door nieuwe puien 
met 'franse' balkons, gevat in een lijst van be
ton. Ook in de achtergevel en de ronde koor
wand zijn de nodige ramen en deuren aange
bracht. De voorgevel is in zijn verdeling onge
wijzigd gebleven. Het middenschip is groten
deels vrijgelaten. De woningen zijn in de zij
beuken gesitueerd en worden ontsloten door 
galerijen in het middenschip. De centrale hal 
verbreedt zich naar boven toe. Op de derde 
verdieping is er in het koor een gemeen
schapsruimte gecreeerd. 
(Ontwerp: architectenbureau A. van Eck) 



OVERIGE AKTIVITEITEN 

34 

ZUIDERKERK TE GRONINGEN 

LOCATIE 

De Groningse Zuiderkerk is gelegen in het 
stadsvernieuwingsgebied Binnenstad Zuid. De 
Zuiderkerk ligt met zijn voorzijde aan de 
Stationsstraat, ingesloten tussen wat vroeger 
de pastorie en de kosterswoning was. Het aan 
de achterzijde gelegen binnenterrein is in de 
loop der jaren bijna geheel volgebouwd door 
aanbouwen voor lesfokalen (zondagsschool) 
en vergaderzaaltjes. 

BOUWGESCHIEDENIS 

1902 Inwijding Zuiderkerk. 
1984 Gereformeerde Gemeente verkoopt kerk 

aan bouwbedrijf Giezen. Herbestemming. 
1985 Oplevering woningen. 

GEBOUWBESCHRIJVING 

Deze Gereformeerde kerk is een kruiskerk met 
middenschip, zij- en dwarsbeuken opgetrok
ken uit baksteen en met talrijke decoratieve 
elementen van natuursteen versiert. 
Boven elk van de toegangen, in de bijna geheel 
symmetrische voorgevel bevindt zich een rijk 
versierde toren. De linker toren, de klokketo
ren, is aanzienlijk groter en hoger dan de rech
ter. 
De kap bestaat uit een houten constructie met 
een nagenoeg halfrond houten plafond daar
onder. 
Achter het trappenhuis in het middenschip be
vindt zich behalve het orgel een ruim balkon 
over de breedte van de kerk met van daaruit 
naar voren lopende galerijen in de zijbeuken. 

SITUATIE 



AANZICHT DWARSBEUk 

LANGSOOORSNEOE 

ZUIDERKERK TE GRONINGEN 

UITGANGSPUNTEN 

• Bij het ontwikkelen van de plannen voor de 
verbouw van deze kerk zijn de volgende uit
gangspunten gehanteerd: 

* Het gebouw moet zowel van buiten (silhouet, 
voorgevel) als van binnen herkenbaar blijven; 

* Een eis van de Gereformeerde Gemeente 
was dat er geen casino, bioscoop, e.d. in de 
kerk gevestigd mocht worden; 

* De woonfunctie als nieuwe bestemming is 
vooraf bepaald bij het maken van het ontwerp. 
Uit oogpunt van financiele haalbaarheid 
moesten zoveel mogelijk woningen in de kerk 
ondergebracht worden. 

PLANBESCHRIJVING 

Bij de verbouw van de Zuiderkerk zijn twee 
verschillende benaderingen gevolgd. 
In de voorbouw zijn 5 wooneenheden (HAT) 
ondergebracht. 
In de dwarsbeuken zijn 16 HAT-eenheden ge
creeerd en in het middenschip 4 driekamer
woningen. 
De wooneenheden in de voorbouw zijn ver
bouwingen. De eenheden en de 4 driekamer
woningen achter in de kerk zijn nieuw ge
bouwd; hiervoor is een groot gedeelte uitge
broken en een geheel nieuwe draagstructuur 
ingebracht. 

(Ontwerp: arch. bureau Sijpkes en Oving) 

OVERIGE AKTIVITEITEN 
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NrERIEUR GROTE KERK {+\930) 

GROTE KERK TE HOORN 

LOCATIE 

De Grote Kerk is gelegen in het oude centrum 
van het aan het IJsselmeer grenzende Noord
Hollandse stadje Hoorn. 

BOUWGESCHIEDENIS 

1369 Houten kerk op het kerkplein. 
1405 Eerste stenen kruiskerk. 
1400-1700 Uitbreidingen kerkgebouw. 
1878 Kerk brandt af. Algehele sloop. Herbouw. 
1883 De Grote Kerk (architect C. Muysken) 

wordt ingewijd. 
1968 Sluiting Grote Kerk. 
1984 Architect Hangelbroek komt met voor

stel woningen in de kap en consistorie. 
1986 Gereedkoming van de woningen. 

GEBOUWBESCHRIJVING 

De huidige Grote Kerk ontworpen door archi
tect C. Muysken (1842-1922) is een voorbeeld 
van de voor Muysken typerende manieris
tische neo-renaissance bouwtrant. 
Het is een kruiskerk met toren, opgetrokken uit 
baksteen met talrijke decoratieve elementen in 
natuursteen. De kerk heeft inwendig smalle zij
beuken met galerijen en houten tongewelven 
met steekkappen, gedragen door Ionische zuil
en met koperen banden en kapitelen. Deze zijn 
verbonden door houten balustraden die de 
galerijen afsluiten. 
De laatste decennia functioneerde de kerk nog 
slechts als winterkerk voor de Nederlands 
Hervormde gemeente. In 1968 wordt de kerk 
buiten gebruik gesteld. 



GROTE KERK TE HOORN 

UITGANGSPUNTEN 

Bij het ontwikkelen van de plannen voor de 
verbouw van deze kerk zijn de volgende uit
gangspunten gehanteerd: 

* Het interieur van de oorspronkelijke 
kerkruimte met zijn fraaie lichtval en 
betimmerde gewelven dient zoveel mogelijk 
behouden te blijven; 

* Het exterieur, qua massa en detaillering, 
dient zo oorspronkelijk mogelijk gehandhaafd 
te worden. Hedendaagse toevoegingen, door 
nieuwe functies noodzakelijk geworden, wor
den niet onmogelijk geacht, mits zij in harmo
nie zijn met/of ondergeschikt aan de oospron
kelijke architectuur. 

PLANBESCHRIJVING 

Op grand van de genoemde uitgangspunten 
leidde de gedachten over het functioneel rna
ken van de beschikbare ruimte uiteindelijk tot 
de volgende oplossing: 

- het onderbrengen van 14 woningen in het 
consistoriegedeelte; 

- ruimte voor winkel(s) op de begane grand en 
op een ingebrachte vloer op galerij niveau; 

- de grate hoeveelheid ruimte boven het ge
welf van de kerkzaal in de kap, gaf aanleiding 
ook daar 18 woningen in onder te brengen. 

(Ontwerp: Hangelbroek-Gouwetor, arch.) 

i 1 ~ ZOLDERVEROIEPING 

Dedlersopde tekening verwijzen 
~ : LI81pparU:mentenin dek.lp; 

2. 14'ppilrtementen in devoor
IN!igeconsistorie; 

3. Ruimteonderde~ven wauin 
optwee ni veau's winkds kunne:n 
wordenondergebnctlt. 

OVERIGE AKTIVITEITEN 

Op de d()()l'$1"1ede zi jn globul de ligging 
v1m 18appan ementen in de bp en 14 
in devoonN.Iigeconsistorieungegeven. 

37 



OVERIGE AKTIVITEITEN 

38 

HERVORMDE KERK TE OOY 

LOCATIE 

De voormalige Hervormde kerk bevindt zich 
in het dorpje Ooy, gelegen in de Ooypolder 
behorende tot het Rijk van Nijmegen. 

BOUWGESCHIEDENIS 

13e eeuw: Aanwezigheid van een kapel te Ooy. 
14e eeuw: Bouw van de nog aanwezige toren. 
15e eeuw: Het eenbeukige schip wordt 

vergroot tot pseudo-basiliek. 
1822 Aan de oostzijde van het schip wordt 

een klein zaalkerkje aangebouwd. 
1856 Sloop van het driebeukige schip en bouw 

van de pastorie en kosterswoning. 
1965 Sluiting zaalkerkje. Zaalkerkje en consis

toriekamer krijgen een woonfunktie. 

GEBOUWBESCHRIJVING 

Het kerkje van voor de verbouwing (1856 -59) 
laat zich typeren als een driebeukig pseudo
basilikaal gebouw, met schip en zijbeuken 
onder een doorlopend zadeldak. Aan de west
zijde verbonden met een vrijwel ongelede 
middeleeuwse toren, gesteund door twee ko
lossale driehoekige beren. De toren staat er 
nog steeds, maar de driehoekige steunberen 
zijn inmiddels door een ophoging van het ter
rein onder de grond verd:wenen. 
Aan de oostzijde is in 1822 een zaalkerkje 
aangebouwd, opgetrokken uit Waalsteen. Bij 
de bouw van dit nieuwe kerkje heeft men 
waarschijnlijk gebruik gemaakt van de reeds 
bestaande koorfundering van de oorspronke
lijke middeleeuwse kerk. 

De kerft It Ooy in tJJl door Co rntlis Pronk getektnd in zijn schttsboek, 
dat be rust in het Rijbprtnttnkabintt in Amsterdam. 

Dt lum van bet dorp Ooy mrt k<Jslet:lplaats en knk volr.cm her k.JJ,,_.,,,_./ mmuutpl.m 
van t8J_o (ruhts ); kaartjt van de Ooypolder met a,,/1/uidillp, tMn J,. ht'crll)klll·dm Ooy 
m Pnsmgtn en de tot htt Rl}k v.m Nrjmr¥,t'tl en tot bt·r sclu·pn11lom v~o~n dt' Had · 
bebonndt dtlt11 (lm k s onder) 
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Natreg rondukming (sch.:alt: ;oo) v'"' tortn, 'Woning rn knk opgrmrun in 1910 
door archi tect A. van drr Kioo/, brwrrkt tn grptriodiuud door dr auttur, 1976. 
Ot buidigr situa tit iJ ir ts gtwijzigd. Ot Jtrrt, dt tnl rt t tot dt consi!loritk,.mt r tn 

dt bt rging zijn ,.fgtbrok tn. Ot zuidoosttlijkt woonk<~mo is tot comiJto•it gtm,.,.kt 
Dt tot gang 101 de kerk bevindt zich th<~n s ur pi<~<~lst van dt /rtlppa rtij in dr 
oosulijlrtgang 
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~ 
~~~r~· 

Rtconst r11 rtit (sch,.al 1 : ;oo) v"" dt lurltplatttgrond op b,.sis "Van dt in dr bt idr Ju !dtrs 
gt"Vondt n rtsttn, gt u ltt nd door dt " u/t ur, 1976. Dt 'VtronduJltidt dt!tn zijn 
gts tipptld. Dt ovt rwt i"Ving v<~n btl 'tloorm,./igr ltoor is nit t btlttnd tn dnh,./vt 
wtggtf,.ttn. 
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PLANBESCHRIJVING 

Op de plaats van het schip van de voormalige 
Hervormde Kerk staat sinds 1859 een woon
huis met verdieping. Tegen de oostzijde van 
het woonhuis sluit een 19e eeuws zaalkerkje 
aan. Het zaalkerkje en de middeleeuwse toren 
zijn verbouwd tot woonruimte. 

Het totale gebouw bevat drie woningen: 
- Een woning bevindt zich in het westelijke ge

deelte van het woonhuis en in de toren. 
- De tweede woning bevindt zich in het ooste

lijk gedeelte van het woonhuis met de woon
kamer in het zaalkerkje. 

- De derde woning bevindt zich gedeeltelijk op 
de begane grond en op de verdieping van 
het oostelijk woonhuisgedeelte. 



AFSTUDEERPROJEKTEN 

In de afstudeerprojekten komen de bij
dragen van studenten aan het onderzoek 
Herbestemming van Gebouwen tot uiting . 
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ST. JOSEPH-ZIEKENHUIS EINDHOVEN 

De huisvesting van het St. Joseph-ziekenhuis is 
door de vele uitbreidingen en het veranderen
de gebruik van de gebouwen door de jaren 
heen niet meer optimaal. Daarom wordt er nu 
een nieuw ziekenhuis gebouwd en zal het be
staande verhuizen. 
Wat gaat er nu met het terrein en de daar op 
staande gebouwen gebeuren? De gebouwen 
zijn in redelijke tot goede staat en werden in 
de periode van 1929 tot 1978 gebouwd. Wordt 
er gesloopt en nieuw gebouwd of wordt er 
hergebruikt? 

Specifieke vragen voor het St. Joseph zieken
huis zijn onder andere: 
Welke functies zijn er in dit gebied nodig? 
Welke functies zijn geschikt voor de buurt en 
dat stasdsdeel? 

KARIN PENNING 

Voor welke functies lenen zich de gebouwen? 

Wat is de kwaliteit van de gebouwen: 
- Bouwtechnisch, 
- Architectonisch, 
- Ruimtelijk, enz.? 

Dltumopleverinl 

SoorttboU"" 

Rrutottrrtinopptrvll k 

DrutoviOfroppervlok 

Sot.IIUfrli n 

Bea•ne 1rolld 

lt vndiopLnl 

•tvtrd iopina 

TOTAAL bruto •I«J"'PPt"lak 

Bruikburopprrvlo k 

GrooUttntltobrftdlt l"bouw 

Groots ltMIIOdieptr rbouw 

Brutohooc lf:vcrditpinc 

Analytc bouwtundige toeatand 
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ST. JOSEPH-ZIEKENHUIS EINDHOVEN 

Algemene vragen bij het herbestemmen van 
gebouwen zijn onder andere: 

Hoe liggen de kostenverhoudingen van sloop 
en hergebruik? 
Wat kost het om een gebouw te slopen? 

Hergebruik: Wat lever je ervoor in en wat le
vert het op in gebruik, kosten, architecto
nische waarde? 

Hoe beoordeel je een gebouw en wat is de 
levensduur van een gebouw? 

Na verschillende analyses werden meerdere 
modellen gemaakt met meer en minder sloop 
en hergebruik. Deze modellen zijn vervolgens 
geevalueerd. 

AFSTUDEERPROJEKTEN 

KARIN PENNING 

Tenslotte wordt een van de modellen architec
tonisch uitgewerkt. 

De nieuwe bestemmingen zijn: een hotel, wo
ningen en kantoren. 

DE BESTEMMING : WONJNGEN 

HET BUDGET : 100.000 gulden per wonlng 

SmJATIE I : ALlES SLOPEN EN NIEUWBOUW 

Srrt.IATIE 2: GEDEELTI:WK SLOPEN EN HERBESTEMMEN 

SmJATIE 3: DE GRONDEICENMR SLOOPr ALLES. DAARNA NIEUWBOUW 

8tn1ATIE 1 8m.TATIE 3 

15.000 15.000 25.000 
SWOP 10.000 

PART. SLOOP 5.000 
NIEUWBOUW 75.COJ 

VENOOUW EO.OOO 
TO'TML 100.000 80.000 
WMRDE BESTAAND PAND 0 max. 20.000 
INKOMSTEN EIGENAAR 15.000 15 -35.000 25.000 
UITCAVE EICENMR 10.000 
TOTML EIGENAAR 15 -35.000 15.000 
TE INVES'1'EREN IN HET GEBOUW 75.000 80.000 75.000 
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HOLLANDSCH KLOOSTER GROESBEEK 

Het Hollandsch Klooster bestaat uit een aantal 
delen die tussen 1853 en 1928 gebouwd zijn. 
Enkele karakteristieke elementen zijn de neo
gothische kapel en het uit de Waterstaats
periode daterende hoofdgebouw. 

Rond 1980 verlieten de zusters van de 'Con
gregatie der Zusters van Liefde' het klooster en 
werd het gebouwencomplex aan de gemeen
te Groesbeek verkocht. 
Daar de gemeente niet bereid was financiele 
middelen beschikbaar te stellen om het com
plex in stand te houden, raakte het in korte tijd 
door vernielingen zwaar vervallen. 

In 1985 had de 'Stichting Bevrijdingsmuseum 
1944' plannen om het museum in het klooster 
onder te brengen. 

• 
SANDER SCHILSTRA 

Dit museum schenkt aandacht aan de strijd in 
het Rijk van Nijmegen gedurende de luchtlan
dingsoperatie Market-Garden van september 
1944. 

Deze plannen zijn niet uitgevoerd omdat het 
complex te zwaar vervallen was en de herstel
kosten te hoog zouden worden. 

Slopen leek de enige oplossing totdat in 1987 
een nieuw voorstel tot herbestemming aan de 
gemeente werd voorgelegd. Die ging akkoord 
met het plan het klooster te verbouwen tot 
een- en tweepersoons appartementen. De 
werkzaamheden zijn momenteel in voile gang 
en het projekt zal begin 1988 worden opgele
verd. 



\ 

HOLLANDSCH KLOOSTER GROESBEEK 

Een voorstel tot herbestemming: een ontwerp 
voor het Bevreidingsmuseum 1944. 

Na een struktuuranalyse van het kompleks is 
een ontwerp gemaakt waarbij drie karakteris
tieke gebouwdelen bewaard blijven. Deze de
len zijn onderling verbonden door een cen
trale hal waarin trap en lift zijn ondergebracht. 

In het bestaande gedeelte zijn de entree, film
zaal, bibliotheek, herdenkingsruimte en de ad
ministratieve funkties ondergebracht. 

Vanuit dit bestaande gedeelte is via een loop
brug de nieuwbouw te bereiken, waarin de 
tentoonstelling is ondergebracht. 

I [] 11/Wl 
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SANDER SCHILSTRA 

De loopbrug eindigt in een vide waarin grote 
objekten geplaatst kunnen worden. De vide 
wordt omsloten door een U-vormige omloop 
over twee verdiepingen waarin de rest van de 
tentoonstelling is opgesteld. 
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HERBESTEMMEN VAN EEN FABRIEK PAUL HEIDECKER 

Potentieel hergebruik kan worden nagegaan 
vanuit drie gezichtspunten: 
- De context: de condities van de ligging van 
de ruimte en aktiviteiten nabij de locatie; 

Aan het (energie-) model Stability-Change 
Aylward worden enkele algemene richtlijnen 
voor hergebruik ontleend. Deze vormen het 
uitgangspunt voor de projektaanpak. 

- Gebruikseisen: de voorwaarden, die aan een 
gebouw worden gesteld door gebruikers; 
- Gedrag bij gebruik: de wijze waarop een ge
bouw bij dagelijks gebruik zich gedraagt. 
Uitgaande van deze invalshoeken moet de 
geschiktheid van gebouwen voor hergebruik 
en de voordelen die dit oplevert, worden ge
toets. Bij de selectie wordt gebruik gemaakt 
van verschillende onderzoeken, zoals 'Umniit
zung von Fabriken' door Arbeitsgemeinschaft 
Architektur + Forschung Braunschweig, Insti
tut furLandesentwicklung en een onderzoeks
methode terug te vinden in Industrial Building 
Rehabilitation van P. Eley en J. Worthington. 

STABILITT NfD CHANGE; AYLWARD 

1) De energte. dtc: nodlg IS om vcroudertng van een gebouw tegen te gaan. als het 

gevestlgd ts 1n een stagnerend gebled. Is te groot om uttsluilend door kapltaal

lnvntertng op te waarderen. De voomaamstc hoop Is het aantrdUcen van em:r

gte van een grote bron. vooral pogtngen van bewoners en hun pen::epttc: van de 

waarde om hun Ieven ertn te tnvesteren en de encrgte van de veranderende pn

~pUe van de waarde voor bultenstaanders. Dlt Is een crucJaal punt. 

21 Zoveel mogeUjk em:rgte moe\ worden vrtjgemaakt uti het tx:staande gebouw. 

zodat de ver.mdertng eenvoudtger kan plaatsvtnden. Ntets moet worden vervan

gen. wat n.let absoluut noodzakeltjk Is en de latente kwaUtelten moeten geactL-
gebruiksvoorwaarden 

locatiegegevens 

gebouwgegevens 

gebruikersvraag 

veerdword~n globaal: Rahmenanforderungen AFB/LEG 
31 Een g~rtng~ w~gnam~ van ~n~rgl~ zal d~ v~roud~rtng me~r v~rsn~U~n dan ~~n 
even grot~ toenam~ van ~n~rgl~ zal vust~rk~n . 

41 D~ pot~ntk:l~ ~n~rgL~ van d~ sltuall~ kan grot~r z1Jn dan dt~ van h~t g~bouw: 
d~ druk Is dan t~ groot om sloop t~g~n 1~ gaan 
51 lndl~n d~ ~n~rgl~ In een stagnercnd g~bled als een dunn~ laag vt:rsprcld IS. kan 

h~rstructu~rtng van d~ kavt:ls ~~n ultkomst bl~d~n 
6) Encrglc tsev~neens opg~borg~n tn d~ hlstorlsch~ waard~ van ~en g~bouw . Deu: 

~n~rgk: IS vr1jw~l constant ~n d~rhalv~ ~rr~cllev~r voor kl~tn~ dan voor grot~ g~
bouw~n. waarop d~ tnvloed utt~rst g~nng ts. F"abrl~ksg~bouwen ~n k~rk~n van 

voorstellen 

model + stra tegieen Aylward 

~nLg~ omvang zull~n daarom v~el mo~Llljk~r t~ handhav~n zljn vanult dlt .J., 
standpunt. Bav~ndi~n vonnt d~ hiStorlsch~ ~n~rgl~ een w~b ov~r beknd~l~nd~ of 
dlchtblj~lkaar gel~g~n g~bouw~n. waardoor d~ ~n~rgL~ In 7.ljn totallt~lt vel~ rna-
l~n grot~r IS dan d~ som van d~ ~n~rgl~ van d~ pand~n. 
71 D~ vt:rschlll~nd~ ~n~rgt~lnj~CI L ~s moet~n voor zov~r mo,;:~ L1Jk te,ll,~l1Jk plaats
vtnd~n . V~rsnlpp~rd~ r~habllltatl~ kldt tot energtev~rhes. lngr~pen moet~n In 
pakk~tt~n word~n g~bundeld 

variabelen 

PROJEKTAANPAK 

81 Vanw~g~ he\ felt. dat d~ percept I~ van v~rbet~nng~n van weo:en11Jk bclang Is. 
moet een project vttal!t~lt ult stral~n . Zodoend~ moet d~ tng~bracht~ en~rgl~ In 
g~lljk~ mal~ wordtn v~rd~~ld over zlchtbar~ ~n structur~~~ ·omlchLbar~· lnjlr~-

"'" 

1 NEE 
gebrui kseisen 

gedetai l leerd 

Industrial Building Rehabilitatio n 

P. Eley + J. Worthington 
9) D~ en~rg1~ van mens~n en organlsatles moel optimaal geactlveerd word~n . 

Bctrokkenheld van omwoncnden b lj een project en energteke bu ltenstaanders 
moet worden aangemoedLgd . Oeze Lnbrcng vcrst~rkt upgrading vaak mccr dan 
kapttaalLnJecttes. 
101 Een vt:rvalh:n buurl kan aUeen door energLe van buLten worden geacttvttrd. 
111 Wanneer een gebouw vt:rslechtert slljgen de servtcelastcn. maar de beschlk· 
bare belasttnglnkomstcn dalen. als de koslen voor stadsbehoud stljgcn. Een ge
bouw In een degenererend gebted ondervLndt meer tegcnwerklng dan ccru:clfdc 
gcbouw In een gedljcnd geblcd. Zdfs etn gcbouw ln een vergevorderd stadium van 
vcrval zal cen g~lljke stLjgtng venonen. ofschoon geen encrgle wordt gebrulkl 
omverval tegen tegaan 
12) De meest aanpasbarc g~bouwvorm Is degene. dk: wnder exteme energLe be

houden blljft of kan veranderen. Ott Lmpllceen nlel aileen een makkelljk te 
manlpuleren structuur maar ook een vartatLe aan rulmten 
13] Hoe meer ntergang hoe mecr cncrg1e cr In vcrhoudlng nodlg IS om ccn 
gebouw weer op hct oudc pell te br~ngcn 

6 AaJI.dachUpunten ·~ ttabt.U.telt blj hertebruill 

a) Vorm: . routtngen afstanden blnnen een gebouw moeten goed 
verenJgbaar:r.IJn. 

hierarchic van actlvltelten moet worden gecomblneerd met 
dlversLtelt aan :ttchthjncn 

bl Aihankelljkheld · systeemscheldlng om kwetsbaarheld t~ vennlnderen. 
- concentratle van tngrepcn om bestaande structuur opll· 

maal te gebrulken en eiTectMtelt van nleuwe dden te 
verhogen. 

cl Capacllelt · txtra vennogen om ztch aan verschUitndt actlvltdten tt 
kunntn aanpasscn tn een mttrwaardc toe te voegtn 

dl Brulkbaarhetd - Vi\rlattt tn n..tmtegrooue. 
- geschlktheld voor veel doelelndtn. 
- z.c:lfregulerend. 
- polyvalent (de mate. waartn een gebouw past m.n. dt 

utt.rusungl. 
e) Va!llheld: - enugle van een gtbouw WYttl mogtlLJk ultbulttn. 

- mobiLHeLt met name In klelnschallg~ ondtrdden z.oektn. 
f] Modularttett: . zekerc maatafsLemnung van groLere en veel voorkomende 

tltmtn\tn. 

NEE 

JA 

detaillering 

,TA 

ON'I'WERP 

1.00 Introduction 

1.01 Steps in the development process 
The development process for reusing existing buildings 
varies from the normal development process for new build· 
ingsin that: 

• The imponancc of the initial financial appraisal and tech
nical evaluation is increased. 

• Finely tuned judgements must be made in short time 
scales and with limited information . 

• A 1•ariety of parties may be involved in the development 
process each with different objectives. 

The problem with vacant inner ci ty industrial stock is that it 
is of marginal value. Its reuse relies on marginal solutions, 
where the lat itude for uncertainty is reduced. 
The process is not a simple seq uence but a cyclical process 
in which the proi«t team should give inilial consideration 
to the following key issues: 

INDUSTRIAL BUILDING REHAB !LIT A TION 

• Where is the building located? 
Accessibility for staff, visitors and goods. 

• What is the building like? 
Condition of structure, services and fabric. 

• What could the building be used for? 
Internal space planning for alternative uses. 

• What are the constraints on re-use? 
Planning and statutory requirements. 

• What work needs to be undertaken? 
Rehabilitation or conversion. 

• Howviable isreuse? 
Economic appraisal of options. 

Each question should be addressed in grtater and greater 
detail u the opportunities for reuse be..:ome more viable 
with each step of the development process . 



VERANTWOORDING 

Deze derde brochure "Bouwombouw. 
Herbestemming van Gebouwen" bevat 
reprodukties van de panelen van de ten
toonstelling 'Onderzoek Herbestemming 
van Gebouwen'. Deze tentoonstelling 
werd gehouden in oktober 1987 ter gele
genheid van het 4e lustrum van de facul
teit Bouwkunde van de Technische Univer
siteit Eindhoven. 

Het onderzoekkollektief Herbestemming 
Gebouwen COHG) organiseerde deze 
tentoonstelling ter presentatie van hoar 
onderzoeksaktiviteiten. 

De realisatie van deze tentoonstelling en 
de brochure lag bij Jan Dijkema en 
Ed Schulte. 
Daarnaast zijn bijdragen aan de 
uitvoering geleverd door: 
Herman van den Berg . 
Gerard Brekelmans, Ben Elfrink, 
Joe. de Kok, Lien van Horen, 
Bert Lammers. Koen Mulder en 
Bob Nederveen. 
Dank aan allen , die op een of andere wij
ze hebben meegewerkt aan het tot stand 
komen van deze tentoonstelling en bro
chure. 

A.N.Naalden, architekt HBO. 
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