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IN LEIDING 

Hergebruik van gebouwen voor totaal andere 
funkties dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld 
zijn, is een vast onderdeel geworden van het 
afwegingsproces. Dat type hergebruik noemen we 
Herbestemming. Het onderzoekkollektief 
Herbestemming van Gebouwen heeft zich ten doel 
gesteld hiervoor een lheoretisch-wetenschappelijke 
onderlegger te ontwikkelen. 

In de vorige brochure (Bouwombouw Ill) is een 
beeld gegeven van de ontwikkeling van het theo
retisch model. 
In deze brochure wordt een beeld gegeven van de 
loepassing van hel OHG-model in de praktijk. Dit is 
gebeurd aan de hand van een aanlal adviezen 
binnen reele omstandigheden. Ook binnen hel 
onderwijs wordt veel aandacht besteed aan hel 
probleemveld herbeslemming van gebouwen. Deze 
projekten richten zich eveneens op praktijkomslan
digheden, uiteraard zijn dan de {economische) 
randvoorwaarden niet altijd even hard te maken. 

Na deze fase van het onderzoek stellen wij ons 
voor een welenschappelijk-praklische handleiding 
le gaan schrijven die aangeeft hoe de hoofddoel
slelling van ons onderzoek: "een snellere keuze 
voor of tegen hergebruik le maken, om daarmee de 
negatieve gevolgen die oplreden bij uitslel van die 
keuze le verminderen, zodal de gebouwenvoorraad 
beler kan worden beheerd" verwezenlijkt kan 
worden in de praklijk van alledag. 

Ed. Schulte, architekt AvB & 
Jos Naalden, architekt HBO. 
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ONDERZOEKSOPZET 

Na de ontwikkelingsfase van het onderzoek is het 
model in de toetsingsfase toegepost in een aantal 
praktijkprojekten aan de hand waarvan het model 
is uitgekristalliseerd. 
De onderzoeksopzet geeft aan hoe het ontwikkelde 
model -het OHG model- is ingericht. 
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Herbestemming gebouwen 

Door technische en/ of functionele oorzaken raken 
de meeste gebouwen aan het eind van hun (eerste) 
gebruikscyclus. De vraag die dan gesteld kan 
worden is dan: 
HERGEBRUIK of SLOOP? Een van de mogelijk
heden is HERBESTEMMING van het gebouw. 

Samehvatting probleemstelling: 
De snelheid waarmee en de omvang waarvan de 
gebouwenvoorraad technisch en functioneel ver
oudert, neemt toe. Hierdoor nadert een steeds 
grater deel van onze gebouwenvoorraad aan het 
einde van zijn (eerste) gebruiksperiode. 

Algemene doelstelling : 
Het ontwikkelen van kennis en inzicht omtrent het 
beheer van gebouwen, die in onbruik geraken en/ 
of geraakt zijn, in het bijzonder die categorie 
gebouwen die aan het oorspronkelijk gebruik 
onttrokken zijn, resp. worden . 
Het onderzoek richt zich daarbij in het bijzonder 
op het ontwikkelen van toetsingscriteria waarmee 
het mogelijk gemaakt wordt 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 gebouwenvoorraad 
beter beheerd kan worden. 

Werkwijze 

Onderzocht word! op welke wijze de mogelijkheid 
voor herbestemming ontwikkeld kan worden . 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een drietal 
onderwerpen, weergegeven in een drietal 'kolom
men', t.w.: Funktiemobiliteit, Procesbeschrijving en 
Voorraadbeheer. 

Binnen de funktiemobiliteit worden de kenmerken 
van het gebouw geanalyseerd. Het accent ligt vaak 
op de ruimtelijk-funktionele aspecten, omdat die het 
dichtst raken aan de functionele eisen die door het 
gebruik vereist worden. De werkwijze die daarbij 
gevolgd worden is samen te vatten onder de term 
'gestructureerde analyse' . Deze is afgeleid van de 
oorspronkelijke werkwijze waarbij onderscheid 
gemaakt werd in afzonderlijke, beschrijvings-, 
ontwikkelings- en beslissingsmodellen. 
Binnen de procesbeschrijving komi in de eersle 
plaats de bouwgeschiedenis aan de orde. Bij 
projecten die tot dusver zijn onderzocht ligt de 
overweging tot herbestemmen verankerd in de 
monumentale waarde van de gebouwen. 
Vervolgens komi de gebruiksperiode aan de orde, 
daarin onlslaat dan de min of meer conflicterende 
situatie van functionele eisen met de karakteristieke 
(monumentale) eigenschappen van het gebouw. 
Bij de inrichting van het herbestemingsproces 
worden wegen aangegeven hoe verder te handelen 
met het her te bestemmen gebouw om te komen tot 
een voor partijen bruikbare oplossing . Vertaald 
naar het onderzoek: 11 

• • • om daarme de negatieve 
gevolgen die oplreden bij uitstel van die keuze te 
verminderen ... 11 

Conclusies 

Onderzoek naar her te bestemmen gebouwen moet 
vroegtijdig en zorgvuldig worden aangepakt. Het 
moet ook volledig zijn. Dot wil zeggen: aile met het 
betrokken probleem samenhangende gegevens 
moeten in ogenschouw worden genomen. Op 
grond daarvan kunnen evenwichtige conclusies 
getrokken worden . No afweging van aan de orde 

.zijnde belangen kunnen dan beslissingen genomen 
worden met het oog op toekomstig gebruik van het 
betreffende gebouw. 

Met de praktijkprojekten is tot dusver aangetoond 
dot het ontwikkelde OHG-model een bruikbaar 
instrument is gebleken bij het verrichten van toege
past wetenschappelijk onderzoek. 

Contactpersonen 

Ed. Schulte, projectleider 
Jos Naalden 
Joan van Dooren 



OHG·model 

Het OHG-model, zoals dot is ontwikkeld, is weerge
geven in onderstaande figuur. 

I oz HERBESTEMMING GEBOUWEN I 
Algemene Het ontwikkelen van kennis en inzicht omtrent het beheer 
doelstelling: van gebouwen die In onbruik geraken en/of geraakt zijn 

Deel- Modellen ontwik- Modellen ontwik- lnstrumenten ont-
doelstellingen: kelen t.b.v. het be- kelen t.b.v. het \ wikkelen t.b.v. het 

palenvan de beheersen van het zichtbaar maken 
mate van herbestemmings- van vraag en 
funktiemobiliteit proces aanbod 

I Deelonderzoek: I Funktiemobiliteit j Procesbeschrijving I Voorraadbeheer I 
I Onderwerp: II Gebouw II Beheerders II Voorraad 

Maatschappelljke 
aspekten: 

I I I I I 
Stede/bouwkundlge 
aspekten: 

I I I I I 
Bouwtechnlsche 
aspekten: 

I I I I I 
~ 

lwerkdoel: II Varianten II Strategie Herbestemming 

ONDERZOEKSOPZET 
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lndeling onderzoeksaspecten 

De complexiteit van het herbestemmingsproces uit 
zich in een groat aantal aspecten. Het is noodzake
lijk om t.b.v. de funktiemobiliteit al deze aspekten te 
analyseren . Om deze informatie te kunnen rela
teren (of de competentie van de participanten aan 
te kunnen geven) is een matrix gemaakt waarin 
deze aspekten zijn gerangschikt. In de drie 
categorien, 'maatschappelijk', '(stede)-bouwkundig' 
en 'bouwtechnisch ' worden de aspekten per niveau 
onderscheiden. 

MAATSCHAPPELUKE ASPEKTEN 

NIVO'S 
1 

SOC/EC/HIST JURIDISCH FINANCIEEL tDE£Lf 

OVERHEID 

EIGENAAIT ~ 

GEBRUIKER 

DERDEN 
TOEK.EIG. 

TOEK. GEBR. 

(STEOE)BOUWKUNDIGE ASPEKTEN 

NIVO'S HISTORIE MORFOLOGIE RUlMT/FUNKT. GEBRUIK 

STADSDEEL 

LOKATIE 

TERREIN 

GEBOUWCEXT) 

GEBOUW(lNT) 

VERTR£KKEN 

BOUWTECHNISCHE ASPEKTEN 

I 

I 

NIVO'S INFRASTRUKTUUR KONSTRUKTIE AFBOUWTECHN.i BOUWFY~~ 
STADSDEEL 

LOKATIE 

TERRE IN 

GEBOUW(EXT) 

GEBOUW (tNT) I 
VERTREKKEN 
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Het praktijkonderzoek kan als een voortzetting van 
de proefprojekten gezien worden . Waren de proef
projekten een onderdeel van het empirisch 
onderzoek, het praktijkonderzoek wordt verricht op 
basis van het ontwikkelde model. Het geeft 
bijdragen om te komen tot de afweging tussen 
sloop en herbestemming. Het wordt vaak uitge
voerd als kontraktresearch. 
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Gebouw Mercurius te Wormer 

Gebouw Mercuri us is een von de gebouwen von 
het complex lassie/von Nelle te Wormer. Het is een 
von de industrie complexen die door oon het eind 
von de vorige eeuw gesticht zijn oon de Zoon. Het 
is nogenoeg geheel ols produktiebedrijf in gebruik. 

Voor het gebouw Mercuri us te Wormer werd door 
de eigenoor von het gebouw een sloopvergunning 
oongevroogd. Deze oonvroog log ter beoordeling 
bij het Provinciool Bestuur von Noord-Hollond. Om 
deze oonvroog te kunnen beoordelen werden drie 
beoordelingsfoktoren genoemd: 
a. de historische woorde; 
b. de bouwkundige stoat von het gebouw en de 

kosten voor het benodigde herstel ; 
c. de bruikboorheid bij herbestemming. 

Op verzoek von het Provinciool Bestuur von Noord
Hollond hebben wij de bruikboorheid bij herbe
stemming von gebouw Mercurius te Wormer 
onderzocht. 

Beknopte beschrijving von gebouw Mercurius: De 
poddestoelkonstruktie von het gebouw Mercuri us is 
voor de Nederlondse orchitektuurgeschiedenis inter
essont, omdot deze konstruktie kenmerken vertoont 
von de overgong von betonskelet noor poddestoel
vloeren . Gebouw Mercurius is er een in de reeks, 
die met andere (nog bestoonde) poddestoelkon
strukties, de ontwikkeling von de poddestoelvloeren 
illustreren. 
Bovendien is Mercuri us gebouwd in een tijd, dot er 
nog weinig bekend is von theorie en berekening 
von betonkonstrukties. 

Opmerkelijke details zijn de rondbolken . In lotere 
konstrukties zijn deze vervongen door halve kolom
men, zodot er een gelijke verdeling von vloervelden 
over de kolommen ontstoot. 
Doornoast volt op dot de vloervelden regelmotig 
over de konstruktie is verdeeld (zie plottegronden) . 
Dit betekent dot in de vloervelden, die oon de gevel 
liggen een verhoging von het buigend moment 
ontstoot von zo'n 20%. Oplossingen voor dot 
probleem zien we pas later in bijvoorbeeld de Von 
Nelle fobriek in Rotterdam ( 1928), woor een 
normole kolom oon de rand werd toegepost, of in 
het worenhuis Schunck, Heerlen ( 1935) woor een 
overstek werd toegepost. 
Opvollend in gebouw Mercurius is de geringe 
hoogte von de kolomkop, die in feite de overgong 
von de poddestoelvloer noor de vlokke plootvloer ol 
loot zien . 



MAATSCHAPPEUJKE ASPEKTEN 

NIVO'S SOC/ EC/HIST JURIDISCH FINANCIEEL [ IDEEEL 

TOEK. GEBR 

(STEDE)BOUWKUNDIGE ASPEKTEN 

NIVO'S 

STAOSDEEL 

LOKATIE 

TERREIN 

GE80UW(EX1) 

GEBOUW(INT) 

VERTREKKEN 

BOUWTECHNISCHE ASPEKTEN 

Gebruik van het model 

Binnen de funktiemobil iteit zijn de ruimtelijk
funktionele ospekten geononlyseerd en beoordeeld, 
bij de procesbeschrijving ligt het accent op de wijze 
von beeindiging von de gebruiksperiode en bij het 
voorroodbeheer hebben we ons gericht op een 
potentiele gebruikermorkt. In de figuur is oongege
ven woor de occenten liggen. 

Konklusies 

Uit het onderzoek noor de funktiemobiliteit bleek 
dot het gebouw veel ru imere gebruiksmogelijk
heden bood don vonuit de oorspronkelijke 
bestemming (pokhuis/produktiebedrijf) mogelijk 
leek. Het inpossen von benodigde technische infro
struktuur bleek ruimtelijk mogel ijk. 
Een belongrijk gegeven bleek bovendien de voorge
nomen wijziging von de ontsluiting von de terreinen 
random het gebouw, woordoor het gebouw ofzon
derlijk te gebruikt kon worden . 

Hand hoven von het gebouw binnen het bestoonde 
bedrijf zou aileen ol grate investeringen vergen 
zonder dot door een renderend gebruik tegenover 
zou sloan. Binnen het sponningsveld slopen
onderhouden/reporeren bleken doordoor nieuwe 
perspectieven te bestoon. 

plattegronden gebouw Mercurius 
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Dit bijzondere gebouw op die lokotie lijkt een 
redelijk persprectief op de 'morkt' te kunnen 
bieden. 

Somenvottend was onze konklusie dot gebouw 
Mercuri us woordevolle mogelijkheden biedt die 
noder onderzoek don wei nieuw gebruiksinitiotie
ven zou rechtvoordigen . 

Ed . Schulte, orchitekt AvB 

doorsnede gebouw Mercurius 

1540 k 

~ -~~~ ... it. .... 

670 k .. 
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Gebouw de Adelaar te Wormerveer 

Gebouw de Adelaar is in 1908 gereed gekomen 
na herbouw van de afgebrande zeepfabriek ter 
plekke. 
De inwendige konstruktie is een betonskelet met 
kolommen, balken en vloeren . De buitenmuren zijn 
van dragend metselwerk. 

Gebouw de Adelaar is een erkend monument en 
geniet (voorlopige) bescherming als monument. Het 
bedrijf dat het pand in eigendom heeft, staat op het 
standpunt dat het gebouw voor een efficiente 
bedrijfsvoering ongeschikt' is en wil het pand afsto· 
ten. Herinrichten en het verrichten van 
(achterstallig) onderhoud zou een te grote inves· 
tering betekenen . Bovendien zou herinrichting in 
conAict kunnen komen met de monumentwaardig· 
heid van het gebouw. 

Onderzoek is nodig naar: 
a . de bouwkundig-konstruktieve staat van het 
gebouw en de kosten voor het benodigde herstel; 
b. de bruikbaarheid bij herbestemming. 

Op verzoek van het Provinciaal Bestuur van Noord
Holland hebben wij de bruikboarheid bij herbe
stemming van gebouw de Adelaar te Wormerveer 
onderzocht. 



Konklusies 

Op stedebouwkundig/lokatie nivo zijn de preble
men het grootst. Het gebouw ligt op een 
industrieterrein, waardoor vanwege de milieuwet
geving de categorie mogelijke herbestemmingen 
sterk be"lnvloed lijkt te worden. Uitsluitsel hierover 
zal de gemeente Zaanstad moeten geven. 

De historische waarden die gebouw de Adelaar als 
monument klassificeren leveren geen direkte 
blokkade voor (her)bestemmings-mogelijkheden, 
hoewel de categorie bestemmingen wei klein is 
door de ruimtelijk-funktionele eigenschappen van 
het gebouw. Gebruik door de huidige eigenaar lijkt 
niet uitgesloten vooralsnog . Een produktiebedrijf 
richt zijn doelen op produktie, gebouwen zijn 
daarbij produktiemiddelen. Gebouw de Adelaar is 
als produktiemiddel wei diskutabel geworden. 
Duidelijkheid daaromtrent is gewenst. 

Een bestemming met een opwaardering van de 
funktionele kwaliteiten zal t.g.v. het ontbreken van 
voldoende daglicht in het gebouw een contesting 
van (delen van) de betonkonstruktie vragen, ervan 
uitgaande dot de (beeldbepalende) gevel een 
hogere prioriteit krijgt bij de afweging handhaven 
of aantasten. 

Verlaging van de funktionele kwaliteit zou leiden in 
de richting van eenvoudige opslag van (Iichte) 
goederen . Waarbij de ligging aan het water zou 
kunnen worden uitgebuit. De ruimtelijk-funktionele 
kenmerken van het gebouw bieden verder weinig 
aanknopingspunten voor rechtstreeks benoembare 
bestemmingen of gebruiksvormen. 

Ed . Schulte, architekt AvB 
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R.K. Kerkgebouwen te Eindhoven 

In de toekomst zullen in het dekanaat Eindhoven, 
zeals thans volt te voarzien, een aantal van de 
aanwezige R.K. Kerkgebouwen niet meer voar 
pastorale dooleinden kunnen worden gebruikt. 
Deze gebouwen zullen alsdan worden gesloten en, 
al dan niet no wijziging van de bestemming van de 
grand, hetzij een alternatieve aanwending moeten 
krijgen, hetzij moeten worden gesloapt. 
Om tot een verantWoard besluit te komen m.b.t. de 
keuze voor of tegen handhaven van de oorspronke
lijke bestemming van de R.K. Kerkgebouwen is het 
daarom ook noodzakelijk de mogelijkheden m.b.t. 
de keuze voor of tegen herbestemmen van de 
R.K.Kerkgebouwen te onderzoeken. 

Begin januari 1988 kreeg het Onderzoekkollektief 
Herbestemming Gebouwen (OHG) het verzoek om 
semen met enkele leden van de Commissie 
Planologie van de Vereniging Dekanaat Eindhoven 
(VDE) een onderzoek in te stellen ncar de 
herbestemmingsmogelijkheden van de R.K. 
Kerkgebouwen in het dekanaat Eindhoven . 

In eerste instantie is de vraag ncar de herbestem
mingsmogelijkheden van de kerkgebouwen opgevat 
als een vraag ncar een onderzoek van de ruimtelijk 
funktionele en morfologische kwaliteiten van de 
kerkruimten. Een vraag derhalve ncar de indelings
mogelijkheden van ruimten . 

Algemene beginselen voor het indelen van ruimten 
zijn o.a . te vinden bij de ruimtelijke organisatie 
principes zools deze door Francis D.K. Ching 
beschreven worden (Architecture: Form, Space & 
Order; Francis D.K. Ching; New York 1979). Deze 
principes bevatten o.a . de elementaire mogelijk
heden van de relaties tussen twee ruimten : 

I 1.1 grenzende ruimten 

1•1 ruimte in een ruimte 

~ overlappende ruimten 

1 e 1 gekoppelde ruimten 

Deze vier principes, aangevuld met 0-optie = 
HANDHAVEN en de mogelijkheid tot uittreding 
buiten de oorspronkelijke ruimte, UITBREIDEN, 
geven de indelingspricipes van een ruimte die 
worden ondergebracht in zes kategorien . 

Door het OHG (ir. J. van Dooren) zijn deze zes 
kategorien geillustreerd can de hand van drie 
kerkgebouwen, die achtereenvolgens representeren 
de periode voor de eerste wereldoorlog, tussen de 
twee wereldoorlogen en no de tweede wereldoor
log. Het zijn respektievelijk de H.Catharinakerk 

(neogotisch type), de St.Gerardus Majella kerk 
(interbellum-type) en de H.Vincentiuskerk (modern 
type) . 

Deze illustraties zijn te gebruiken als indelings
modellen t.b.v. het indelen van aile overige 
R.K.Kerkgebouwen te Eindhoven. 

De funkties, die qua school passen binnen de 
ontstane ruimte indelingen, zijn bepalend voor de 
ruimtelijke funktiemobiliteit van de R.K.Kerkge
bouwen. 
De ruimtelijke funktiemobiliteit van elk kerkgebouw 
afzonderlijk is mede maatgevend voor het verrich
ten van haalboarheidsonderzoeken n.a.v. konkrete 
programma's van eisen. 

Ten behoeve van de algemene funktiemobiliteit van 
de R.K.Kerkgebouwen zijn naast de ruimtelijk 
funktionele en morfologische aspekten ook de histo
rische en gebruiksaspekten, elk onderscheiden ncar 
de bouwkundige schaalnivo's, onderzocht. Deze 
aspekten vormen tesamen de architectonische 
aspekten. Voor het onderzoeken op de onder
scheiden bouwkundige schaalnivo's van de 
R.K.Kerkgebouwen m.b.t. de bouwtechnische 
aspekten: infrastruktuur, konstruktie, afbouwtech
niek en bouwfysica, mag het Bisschoppelijk 
Bouwburo te 's-Hertogenbosch competent geacht 
worden . Ten dele zijn tot begin mei 1989 door dit 
buro bouwtechnische gegevens verstrekt. 

Naast de architectonisch stedebouwkundige en 
bouwtechnische aspekten spelen, op de onder
scheiden participanten-nivo's, de maatschappelijke 
aspekten: sociaal economisch, juridisch, financieel 
en ideeel/pastoraal een even belangrijke rol. 
De financiele en pastorale gegevens van de 
R.K.Kerkgebouwen zijn voor zover mogelijk, door 
de Vereniging Dekanaat Eindhoven verstrekt. Het 
zou denkboar en wenselijk zijn een onderzoek 
m.b.t. de maatschappelijke aspekten te Iaten 
verrichten door een onafhankelijk wetenschappelijk 
instituut bijv. de Katholieke Universiteit Nijmegen of 
Brabant. 

Aile onderzoeksaspekten zijn in matrixvorm vastge
legd en t.b.v. het onderzoek in een boomdiagram 
vertaald. 
lnitiatief: Commissie Planologie/VDE 
Opzet: OHG/TUE 
Koordinatie: A.N. Naalden, arch. HBO 
Uitwerking: ir. J. van Dooren 

A.N.Naalden, arch . HBO. 

Medewerkers can het projekt: 
A. Th .N. Boel, J. v. Dooren, B.J.M. Groat, 
A.J. Kuperus, J.l. van Leeuwen, 
AN. Naalden, Ed.Schulte, H. Thomassen en 
l. Verhoeven. 
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KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITEO: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITEO: 

CATHARINA (1) 
1860-1867 

P.J.H. CUYPERS 
(1827-1921, 

PETRUS (23) 
1874-1876 

H.J. VAN TULDER 
(1819-1903) 

JORIS (2) 
1884-1885 

H.J. VAN TULDER 
(1819-1903) 
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KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

/ 

ANTONIUS ABT (32) 
1885 

L.C. HEZENMANS 
(1841-1908) 

TRUD0(19) 
1885-1887 

C. VAN DIJK 
(1833-191 0) 

MARTINUS (10) 
1888 

E. CORBEY 

H.HART (121 
1898 

J.P.J. HEGENER 
(1864-1933) 

& P. BEKKERS 
(1859-1918) 



KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 

BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

I...AN.BERTUS (15) 
1909 

W.A.M. TER RIELE GZN. 
(1867-1937) 

ANTONIUS VAN PADUA (11) 
1916-1918 

J. STUYT 
( 1868-1934) 

ANTONIUS VAN PADUA (21) 
THANS MUSEUM 

1917-1919 
J.H.H. VAN GROENENDAAL 

OLV VAN LOURDES (30) 
1919-1920 

W.A.M. TER RIELE GZN. 
(1867-1937) 
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KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

THERESIA (18) 
1927-1928 

M.H.J. VANBEEK 
(1896-1962) 

PAULUS (22) 
1923-1924 

J.H.H. VAN GROENENDAAL 
(1868-1942) 

VERRIJZENIS(KAPEL) (36) 
1924 

DOM. P. BELLOT O.S.B. 
(1876-1944) 



KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 

BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

GERARDUS MAJEUA (4) 
1924-1925 

L.J.P. KOOKEN 
(1867-1940) 

PASTOOR VAN ARS (25) 
1929-1930 

M.H.J. VANBEEK 
(1896-1962) 

H.HART VAN JEZUS (13) 
1930-1931 

DOM . P. BELLOT O.S.B. 
(1876-1944) 

Ol V VAN ALTIJDDURENDE 
BIJSTAND (24) 

THANS KINDERSPEELPALEIS 
1930-1931 

JOS. BEKKERS 
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KERK: 
BOUWJMR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJMR: 
ARCHITECT: 

JOZEF (9) 
1931-1933 

J. VAN DE VALK 

KOENRAAD (20) 
1938-1939 

M.H.J. VANBEEK 
(1896-1962) 

JOZEF (6) 
1940-1941 

F.C. DE BEER 
( 1873-1960) 

OLV VAN FATIMA (3) 
1949 

J. VAN BUYTENEN 
& B. CLEMENT 



KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

VlNCENTIUS A PAULO (27) 
1963-1964 

J. DEJONG 

MARIA MIDDELARES ( 16) 
1950-1952 

C.G. GEENEN 

DON BOSCO (5) 
1955-1960 

C.H. DE BEVER 
( 1897-1965) 
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KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITEG: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITEG: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITEG: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITEG: 

PIUS X (7) 
1958-1960 

A.J.N. BOOSTEN 

MICHAEL ( 14) 
1959 

J. STRIK 

JUDAS TADDEUS (26) 
1960-1961 

B. KOLDEWEY 

H.H.HARTEN (17) 
1961 

C.G. GEENEN 



KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

THOMAS (35) 
1966 

TAEN, NIX & VAN HASSEll 

ST. JAN (28) 
1968 

VAN DER GRINTEN 
& HEIJDENRIJK 

LUCAS (NOODGEBOUW) (31) 
1968·1969 

TIMMERFABRIEK 

MATTHEUS (34) 
1971 

WERKGROEP VIER 
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KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

KERK: 
BOUWJAAR: 
ARCHITECT: 

ANDREAS (29) 
1974 

F .M.A. VERVEST 

MARIA & JOZEF (8) 
1987 

l.L.J. & L.J.H.F. DE BEVER 

VERRIJZENIS (33) 
1988 

H. THOMASSEN 
& JAC. V AESSEN 



Presentatie: , 
S. Bumo, J. von Dooren, E. te -N~enhuis. 
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Herbestemmingsvarianten 

Catharine 
Hand hoven 
Cotegorie 0 
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Herbestemmingsvarianten 

Theresio 
Opdelen 
Cotegorie 1 

Theresio 
Onderverdelen 
Cotegorie 3 
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Herbestemmingsvarianten 

Vincenti us 
lnbrengen 
Categorie 2 

Vincenti us 
Uitbreiden 
Categorie 5 
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De overige aktiviteiten ondersteunen het onderzoek 
in het algemeen, ofwelleveren een bijdrage aan 
aktiviteiten van anderen . Soms hebben zij een 
publicitair karakter. Zij zijn zeer uiteenlopend van 
aard . 
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Bouwombouw Ill 

Ter gelegenheid von het 25-jorig bestoon von de 
Foculteit Bouwkunde Eindhoven is door vokgroe
pen en onderzoeksgroepen een tentoonstelling 
ingericht. Het OHG heeft voor deze gelegenheid 
het tot don toe verrichte werk op een 40 tal 
ponelen gepresenteerd . 
Het moteriool wot gepresenteerd is op deze 
ponelen is bewerkt en uitgegeven ols Bouwom
bouw Ill; Herbestemming von Gebouwen. Hieri n is 
de ontwikkeling von het OHG-model beschreven . 

Tentoonstelling 

De tentoonstelling von het onderzoek, oongevuld 
met de deelstudie noor een zestol kerken is 
tentoongesteld tijdens de opening von de Nieuw
kerk te Dordrecht op 17 december 1987: 

"Op verzoek von de orgonisotoren von deze dog 
is het Onderzoekskollektief Herbestemming von 
Gebouwen von de T echnische Universiteit 
Eindhoven, Foculteit Bouwkunde hier oonwezig. 
Zeals onze noom oongeeft: Wij doen onderzoek 
op het gebied von herbestemming von gebouwen. 
Een von onze vele oktiviteiten is de inventorisotie 
von 'Wonen in Kerken' , ingegeven door een 
deelonderzoek noar de herbestemmingsmogelijk
heden von een viertol kerken in Nijmegen. Door 
die inventorisotie kwomen wij in oonroking met 
Thea von Holewijn, de orchitekt von de verbou
wing von deze kerk. Hij was het don oak die ons 
vroeg iets von ons werk en het Wonen in Kerken te 
Iaten zien . Wij hebben oon dit verzoek groog 
gevolg gegeven. 
Wot u op onze presentotie doornoost nag kunt 
zien is een olgemeen overzicht von het onderzoek 
Herbestemming Gebouwen. Aon deze presentotie 
hebben we de titel "Zes Kerken" meegegeven. 

Het kollektief Herbestemming stelt zich ten doel 
'kennis en inzicht te ontwikkelen omtrent het beheer 
von gebouwen die in onbruik roken en/ of gerookt 
zijn' . Om dit te reoliseren bestuderen we de ruimte
lijke, funktionele en technische eigenschoppen von 
het gebouw om no te goon voor welke funkties het 
gebouw nog meer geschikt is don de huidige (of 
voormolige) funktie. Dit deel noemen we het onder
zoek noor de funktiemobiliteit von het gebouw. 

Ook bestuderen we hoe beheerders, eigenoren en 
gebruikers met het gebouw om goon of om 
gegoon zijn in het verleden . Dit spitst zich uiteinde
lijk toe op de inrichting von het herbestemming
sproces. Von initiatief tot reolisotie . 

En tenslotte trochten we no te goon hoe vroog en 
oonbod resp. noor en von (leegkomende) gebou
wen zich verhouden resp. bij elkoor gebrocht 
kunnen worden . Het voorraadbeheer. 

Op de panelen die hier hongen vindt u voorbeel
den von onze werkwijze. 

Tenslotte willen oak wij niet noloten een ieder die 
betrokken is bij de reolisotie von dit projekt te 
feliciteren en complimenteren met het resultoot. Een 
welhoost klossiek 'probleemgevol' is een eigentijds 
bruikboor gebouw geworden. Midden in het 
mootschoppelijk verkeer. De winkel op de hoek 
woorboven ook weer gewoond wordt. 

Wij zijn goorne lot nodere informotie over ons 
werk bereid. Dank u voor uw oondocht" . 

Dordrecht, 17 december 1987 
Ed. Schulte, orchitekt AvB. 



Toekomst bestaande kerk- en 
kloostergebouwen 

Op zaterdag 24 september 1988 organiseert Het 
Noordbrabants Genootschap, culturele vereniging 
voor Noord-Brabant, een discussiedag over 
monumentenzorg metals thema: "Is er toekomst 
voor bestaande kerk- en kloostergebauwen (in 
Noord-Brabant) als deze hun religieuze funktie 
verloren hebben?" . De bijeenkomst wordt geargani
seerd in samenwerking met Museum Kempenland, 
alwaar de discussiedag ook plaatsvindt. 
Museum Kempenland is zelf in een voormalig 
kerkgebouw gehuisvest. T ussen 17 september en 9 
oktober is in het museum de tentoonstelling 
"Eindhoven en zijn monumentale kerkgebauwen" te 
zien. 

Het programma: 

Opening van de dog door de heer P. Thoben, direc
teur Museum Kempenland en bestuurslid Genoot
schap. 

Yervolgens drie inleiders: 

De heer A. Bredero, emeritus-hoogleraar 
Middeleeuwse geschiedenis VU, met een cultuurfilo
sofische inleiding waarin de rol van religie vroeger 
en nu centraal stoat alsmede de rol van het 
religieuze gebouw binnen de gemeenschap. 

De heer W. van Leeuwen, voorzitter van het 
Cuypersgenootschap en voor de provincie Noord
Brabant bezig met het monumenteninventarisatie
project (MIP), die aandacht zal besteden aan de 
kunsthistorische aspekten van het no 1850 
gebouwde Brabantse religieuze gebauw en aan zal 
geven wat van waarde bedreigd wordt. 

De heer A. Naalden, architect en universitair 
docent TU Eindhoven, die zal ingaan op zijn onder
zoek naar herbestemming van religieuze gebouwen 
en daarbij enkele voorbeelden zal behandelen. 

OVERIGE AKTIVITEITEN 

35 

Discussiedag Eindhoven 
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In de studieprojekten komen de bijdragen van 
studenten op het gebied van onderzoek naar 
herbestemmingsmogelijkheden van gebouwen aan 
de orde. Zowel vlak v66r, als tijdens de afstudeer
fase wordt aan het onderwerp herbestemming 
aandacht besteed. 
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Neo· & nieuw perspectief. 

Bij een functie hoort een ruimte. De functie veron
dert lerwijl het gebouw hetzelfde bl ijft. De functie 
wordt ochterhoold, verplootsl, veronderd. Wot blijft 
is het gebouw ols ofbeelding von de functie, het 
bewijs ervon, de herinnering eroon. Een monument 
is de droger von de betekenis von een fenomeen 
dot we oon het verleden toeschrijven . Een reston!, 
een omhulsel dot bewoord wordt ols bewijs dot een 
gebeurtenis heeft plootsgevonden. 

In dit project wordt uitgegoon von een ruimte 
woorbij een possende functie gezocht moet 
worden . Het gebouw dot is oongereikt is de 
Antonius von Poduo-kerk, Villopork te Eindhoven. 
Een kruiskoepelkerkuit de joren 1916-1918 von 
architect Jon Stuyt. 

TB/9 Projektwerk 

Rolph Janssen 
Lidy Meijers 
Peter Smolders 

Ralph Janssen, Badhuis 



Lidy Meijers, Theater 

Peter Smolders, Atelier + woningen 

TB/9 Projektwerk 

Ralph Janssen 
Lidy Meijers 
Peter Smolders 
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Teekenschool te Roermond 

De Teekenschool die in 1905 geopend werd is een 
ontwerp van Pierre Cuypers. Echter hij was niet de 
architect, dot was K. van der Schuit. De laatste was 
Ievens leraar aan de tekenschool. Het gebouw stoat 
nu al jaren leeg. Pogingen om er een politiebureau 
in te vestigen zijn al op niets uitgelopen. Het 
Cuypers Genootschap vecht nog steeds om behoud 
van de gebouwen waar vooralsnog geen bestem
ming voor gevonden is. 

In dit T9 projekt (laatste projekt v66r het afstuderen) 
zijn de bouwkundige omstandigheden van de 
"Teekenschool voor Nuttige en Beeldende Kunsten" 
te Roermond vastgelegd en geonalyseerd. 
In het projekt is een practische methode ontwikkeld 
en gehanteerd voor het verwerken van deze 
informatie. 

Fotograaf Wim Ruigrok, ©Volkskrant 

De methode 

De methode die ontwikkeld is heeft geleid tot het 
ontwerp van een formulierenboek waarin aile te 
inventariseren onderdelen van het gebouw vastge
legd worden . Vooral de werkwijze bi j de 
inventarisatie wordt daarbij vereenvoudigd. De 
inventarisatieformulieren zijn zo opgezet dot ze te 
gebruiken zijn voor aile gebouwen van no 1850. 
Vervolgens is als toets de tekenschool aan de hand 
van de ontwikkelde methode geanalyseerd. 
Tijdens het afstuderen zullen op basis van deze 
analyse plannen ontwikkeld worden voor herbe
stemmingsmogelijkheden voor de tekenschool. 

T9 Projektwerk 

Peter Bongaerts 

' ' 

I 
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Ben:r:inestation te Nijmegen 

Het "pompstation met garage en woonhuis" zools 
het volledig heel uit 1936 is een uniek voorbeeld 
van de Nieuwe Zakelijkheid. Het is gebouwd naar 
een ontwerp van B.J. Meerman en J. v.d. Pijll. In de 
jaren '50 heeft er een uitbreiding van de garage 
plaatsgevonden aan de noordzijde. Het is tot 1977 
in gebruik gebleven als benzinestation . Nadien zijn 
er vele plannen geweest voor het gebouw, doch tot 
op heden is er neg geen concreet plan vastgesteld. 

Binnen dit T9 project is op basis van het model uit 
"Bouwtechnisch Onderzoek Jongere Bouwkunst" 
(Henket/de Jonge) de bestaande toestand 
bouwtechnisch geanalyseerd. 

STUDIEPROJEKTEN 
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19 Projektwerk 

Berend v.d. Lans 
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Herbestemming gebouw T ·hoog. 

Gebouw T-hoog is een von de eerste gebouwen d ie 
op het terrein von de universtiteit in Eindhoven 
gebouwd zijn in de joren '50. Op dit moment 
wordt overwogen om voor het gebouw andere 
bestemmingen te zoeken. 

In dit onderzoek hebben wij getrocht een methodiek 
te ontwikkelen om 'ruimtevrogers' of te stemmen op 
het 'ruimteoonbod'. Deze methode is vervolgens 
getest op T-hoog . In het onderzoek is vermeld 
wonneer het goat om een algemene vroog of speci
fiek T-hoog . Per ruimteaonbod volt te bepolen op 
welke gebouw- en locotieprestoties ruimtevrogers 
zijn te selecteren. Het betreft voorol de prestoties 
von omgeving en gebouw, d ie moeilijk te veron
deren zijn en duidelijk onder het prestotieniveou 
von de vroger kunnen liggen. 

In eerste instontie zijn vroog en oonbod in de 
analyse gescheiden gehouden. In tweede instontie 
vindt ofstemming pleats. 

Aonbod T-hoog: hoogte: 60 m' , vloeropp.: 42 x 32 
m2, verdiepingshoogte 5,40 m' , skeletbouw met 
twee kernen, porkeergelegenheid, centrale ligging, 
goede bereikbaorheid. 
Gebreken : lnstollotie is technisch versleten en 
energievretend. Het gebouwimogo is slecht. De 
inbouw is kwalitotief laag. De gevel is sterk vervuild 
en de ramen zijn geetst. Het toegeposte asbest lijdt 
oon slijtoge en schaodt hierdoor de gezondheid. 
Vroog: Er vindt in Eindhoven een ontwikkeling 
pleats in de commerciele bedrijven en kontorensec
tor, die zich westwoorts von de geplande 
ontwikkelingsos bevindt. Hooguit incidentele 
vrogers noor kantoren zouden uitkomst bieden voor 
T-hoog, gezien de gunstige verkeersligging nobij 
grote kantoren . 

Afstudeerprojekt 

Anito Verdonk & 
Paul Heidecker 

Vooronder:z:oek 



Konklusies 

In de culturele en maatschappelijke sector kunnen 
slechts loge huurprijzen worden opgebracht. 
Voorzieningen in de sector evenementen, tentoon· 
stellingen, vormings· en congrescentra zijn 
ruimschoots voorhonden of reeds vastgelegd voor 
de toekomst. 
De hotellerie is verzadigd zo niet overvol gepland. 
In de onderwijssector zijn nog wei mogelijkheden 
voor de locatie T-hoog. De toekomstige stimulering 
van vervolg- en nascholing in combinatie met 
onderzoek biedt eveneens perspectieven. Op 
researchgebied is momenteel weinig bekend. Er 
bestaat echter bij de gemeente Eindhoven wei een 
grate "goodwill" ten opzichte van research. 

De vragenmatrix is opgesteld om vrogen overzich
telijk te rongschikken . Hieruit zijn voor het specifiek 
gevol T·hoog de selecterende vrogen ontwikkeld. 
Voor de kontorensector geldt dot de locotie von T· 
hoog geschikt is als vestigingsploots, quo prestoties 
sluit het gebouw echter op bepoolde punten totoal 
niet oan op deze sector. 
Voor het bedrijvensegment von de markt geldt dot 
deze quo locotienivo vook niet en qua gebouwen· 
nivo in het geheel niet oonsluit op de geleverde 
prestotie von T-hoog . 
De onderwijssector vormt de enige sector, die voor 
loco~ie en gebouw redelijk is ofgestemd op T·hoog, 
hoewel het vloeropp. en de ontsluiting een beper· 
king vormen . 

Het zevenmodel wordt vervolgens toegepost om de 
overgebleven specifieke gebruikers te selecteren. 
Dit model bestoot uit 3 selectieronden, oanbod, 
locatieprestotie en de invloed von de porticiponten 
in de buurt. Hierna volgt de ingrepenzeef, woarin 
de overige gebcuw·specifieke vrogen uit de matrix 
zijn verwerkt noost gebruikers::mofhonkelijke in· 
grepen , functieofhonkelijke ingrepen, omvongof
hon-kelijke ingrepen en keuze ingrepen voor de 
gebruiker. 

Bij de vrogers is uitsluitend ingegoan op die uit de 
onderwijssector gezien het bestemmingsplon, dot 
gemeente en TUE zijn overeengekomen voor het 
TUE terrein . Binnen de TU kwom Bouwkunde ols 
enigste in oonmerking voor T-hoog no een globole 
ruimtelijke match. Voorts is de Akodemie voor 
lndustriele Vormgeving Eindhoven eveneens een 
geschikte kondidoot. No een nouwkeurige ofstem· 
ming von T·hoog op de kondidoot gebruikers blijkt 
de derde variant voor het AIVE op ruimtelijk gebied 
enigszins en op finoncieel gebied met kop en 
schouders boven de overigen uit te steken . Gelet 
werd hierbij voorol op de bezuinigingsoperotie van 
O&W en de spin-off effecten . Bovendien bezit zij 
het meest extensieve ruimtegebruik, hetgeen goed 
oonsluit bij de grate vloeroppervlokken . 

Afstudeerprojekt 

Anita Verdonk & 
Paul Heidecker 

Vooronderzoek 
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Herbestemming gebouw T·hoog. 

Het herbestemmingsvoorstel dient een discussiestuk 
te zijn , waarin de e isen en voorwaarden van de 
stichting Acade:mie lndustriele Vormgeving 
Eindhoven -die als een potentiele gebruiker uit het 
vooronderzoek kwam- zijn vormgegeven en de 
mogelijkheden aangaande T-hoog en T-laag duide
lijk worden gemaakt in een concreet voorbeeld . 
Uit onvrede met de beperkte bruikbaarheid van een 
enkel ontwerpvoorstel , vloeit de keuze voort de 
theoretische basis te verdiepen. Om meer grip te 
krijgen op de problematiek zijn de relaties tussen 
de verschillende aspekten blootgelegd en benoemd. 
Ontwerpen bestrijkt namelijk in zijn totaliteit een 
veelvoud aan aspekten dat essentieel blijkt te zijn 
voor de bespreekbaarheid van een ontwerp. De 
grote verscheidenheid aan deelnemende disciplines 
krijgt zomede een onderhandelingsbasis. De 
bespreekbaarheid vergroot bovendien het inzicht. 
Daardoor wordt het inzicht in de ontwerpproble
men verbeterd en de ingrepen in relatie tot elkaar 
gebracht. 

Na een ordening van het programma van eisen 
volgens de aspecten ruimte, comfort, beleving, 
veiligheid en kosten, is getracht de aspecten in 
samenhang te brengen . Zodoende kan integratie 
plaatsvinden van de ingrepen, die in de ingrepen
zeef naar aspect zijn benoemd. 
lnhoudelijk wordt het programma van eisen mijns 
inziens beschreven door de aspecten ruimte, 
comfort en beleving . Veiligheid en kosten daarente
gen vormen de grenswaarden van het programma 
van een functie. 

Bij de combinatie van inhoudelijke aspecten wordt 
de samenhang van eisen verhelderd: 
a) Ruimte en comfort leveren als fysiek systeem de 

nuchtere ci jfers , die voor bauwkundigen de 
uitgangsunten vormen voor de ontwerprealisatie, 
waaraan de rekenwaarden als centrale element 
dienen. 

b) De combinatie ruimte en beleving resulteert in 
perceptie. Bij perceptie vindt een selectie plaats 
van beeldinformatie, waarbij zichtbaarheid, 
herkenbaarheid en opvallendheid van objecten 
doorslaggevend zijn. Door de 4 fenomenen 
dominantie, singulariteit, kleur en vormdynamiek 
treedt een object in de voorgrond bij perceptie. 

c) Het koppel comfort en beleving brengt de atmos
feer tot stand, die de voor gebruikers belangrijke 
ervaring van het binnenklimaat bepaalt. 

Veiligheid vormt de ondergrens voor de inspan
ningen, die moeten worden geleverd. Overtreding 
ervan leidt tot beschadiging of bezwijken van een 
bouwwerk, of tot verschijnselen die bekend staan 
onder de naam "sick building syndrome" . 
Kosten evenwel vormen de bavengrens voor de 
inspanningen . Overschrijding leidt tot faillisement 
van de eigenaar of gebruiker. Om de kosten in de 
hand te houden geeft Aylward in zijn theorie 
"Stability & Change" richtlijnen {zie Bouwombouw 
Ill) . 

Toelichting ontwerp. 

Het ontwerp voorziet in het opheffen van gebreken 
en het aanpasbaar maken van het gebauwaanbad 
T-hoog/T-Iaag aan de vrager AIVE voor zaver 
mogelijk. Toetsing en bespreekbaar maken vindt 
plaats binnen het onderzoekskader, waarbij de 
ingrepenintegratie in het oog wordt gehouden, 
gelet op de samenhang van de aspecten. 
Van de gunstige locatieprestaties vormt de match 
van gebouwprestatie aan het p.v.e. de grootste 
kluif. De knelpunten op het gebied van ruimterela
ties, comfort en imago zijn integraal opgelost. 
Uit de gunstige functiespreiding qua ruimterelaties, 
maten, geluid en veiligheid, vloeit de situering van 
het E.D.C. in nieuwbouw voor trade centre, trans
ferpunt en voor CAD-centre, research labs, 2e fase 
in T-hoog. In T-laag wordt grotendeels de 1 e fase 
gehuisvest. 
Gelet op imago en ontsluiting bezit de dominante 
hoogbauw als orientatiepunt de openbare functies 
en ligt deze op de ontsluitingsas. Verbindingen 
worden gearticuleerd door vormdynamiek. De 
gebouwen worden gekenmerkt door enerzijds de 
strakke vormgeving van de gevel bij de werkruim
ten en de frivole gevelvormgeving bij de openbare 
ruimten, hetgeen door het contrast een beeldverrij
king en verduidelijking is . 
Het entreegebied schenkt het gebouw een 
meerwaarde als verbinding, eye-catcher en plaats 
voor bijzondere aktiviteiten . De openheid van 
zowel de locatiebebouwing als de skeletconstructie 
dient niet aileen te worden gehandhaafd, maar ook 
versterkt. Zij sluit namelijk aan bij de lokatie en is 
een positieve kwaliteit voor de stichting AIVE, het 
EDC/AIVE (le fase) . 

Afstudeerprojekt 

Paul Heidecker 

Herbestemmingsvoorstel 

GEBRUIKSASPECTEN 

3 BELEVING 

: Ervarinq 

4 VEILIGHEI Q 

- s tabilite i t J 
- Sterkte fys ica 
- Stij f h e id 
- Brand 
- Gezondhe id 
- Inbraa k & Oi efstal 
~·~m&!lfi!ltlf41iifi#J1~%fiP10~A 



De variatie zit in kleine elementen, zoals op de 
werkplek, terwijl de grate elementen can een 
moduul zijn gerelateerd. De uniformiteit van etage 
ontsluiting werkt verhelderend, mils ze per etage 
een nuance bezit. Daarnaast dient de ontsluiting als 
gebruiks- en buffergebied, daarmee de gemeen
schappelijkheid van de eenheid en de privacy 
ondersteunend. 
De installatie is aangepast can het soort functies, 
die dermate geordend zijn, dot het installatietype 
en de pleats zo veel mogelijk uniformiteit vertonen. 
Het Iicht als element bij atmosfeer en fysiek systeem, 
dringt zoveel mogelijk door in het gebouw, waarbij 
de veiligheid wordt vergroot en de kosten zoveel 
mogelijk in de hand worden gehouden. 
Voorts worden de bouwkundige ingrepen geprefe
reerd boven installatietechnische ingrepen, opdat 
de exploitatie wordt beperkt. De energiekosten 
kunnen in de toekomst exorbitant stijgen. 
Warmteproductie en -toetreding vormen een promi
nente moeilijkheid. In verband met de 
warmtehuishouding Ievert de constructie bovendien 
een pastieve bijdrage als stabilisator door opslag. 
Warmtetoetreding ken het best verminderd worden 
door een geringer raamoppervlak. 
Tenslotte is rekening gehouden met de natuurlijke 
omstandigheden als zon, wind en vegetatie. 
Vegetatie met name als wind en zonnescherm. 
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Warenhuis Schunck te Heerlen 

Het voormalige warenhuis Schunck (1935, arch. 
(Peutz) in Heerlen is voortgekomen uit de architec
tuurstroming Het Nieuwe Bouwen. Deze stroming 
kenmerkt zich door nieuwe materiaaltoepassingen 
en nieuwe funktionele gedachten . 
Het bijzondere aan het warenhuis zijn : 
- de dunne stolen vliesgevel met grote glasvlakken, 

(hieraan heeft het gebouw de bijnaam "Het 
Glaspaleis" te danken), 

- de paddestoelkonstruktie, 
- het natuurlijke ventilatiesysteem, tussen de 

konstruktie en de gevel. 
Samen geven deze 3 elementen het gebouw een 
zeer open en transparent karakter. Funktioneel 
bestaat het gebouw uit grote verkoopverdiepingen, 
met een gescheiden strook voor de voorzieningenen 
de circulatieruimten . Op het dak was een woonhuis 
voor de familie Schunck. 

Het Glaspaleis is in 1973 verbouwd tot winkel/ 
kantoorpand . Hierdoor is het uiterlijk in tegenge
stelde richting veranderd: gesloten . Ook gebruik
stechnisch is deze funktie niet geschikt voor het 
gebouw. 

Na een beschrijving en analyse van het gebouw, 
zi jn voor drie gebouwdelen aanpassingsmogelijk
heden ontworpen: 
- de gevel, die sa men met het ventilatiesysteem de 
zwakke schakel van het gebouw vormt 
- aansluiting van een evt. binnenwand op de 
konstruktie 
- pleats van een noodzakelijk gebleken a ir
conditioninginstallatie 
Uit deze aanpassingsmogelijkheden kunnen 
ingreepmodellen worden samengesteld: 
1. restaureren van de oorspronkel ijke toestand 
2. pragmatische restauratie van de oorspronkelijke 

toestand 
3 . herstellen van de huidige toestand 
4. herbestemmen van het gebouw (uitgewerkt in een 

on twerp) 

Het herbestemmingsontwerp is de huisvesting van 
een "Cultuurpaleis". Deze functie is gekozen 
vanwege de locatie en omdat hiermee de oorspron
keli jke functionele gedachte over openheid van het 
gebouw kan worden benaderd . Openheid door 
plaatsing van open bore functies op de voormalige 
verkoopverdiepingen, zools galeries, bibliotheek, 
kunstuitleen, winkelruimten . 
Voor de compleetheid van het Cultuurpaleis is het 
gebouw uitgebreid met een zaalruimte, gesitueerd 
onder het plein. 

Konklusies 

Belangrijkste conclusies zijn : 
- een restauratie van de oorspronkeli jke toestand 

Ievert een onbruikbaar gebouw op, 
- pragmatische restauratie kan het gebouw in ere 

herstellen, 
- herstellen van de huidige toestand is een 

goedkope en aileen voor een korte termijn 
aanvaardbare oplossing, 

- herbestemming van het gebouw is geed mogelijk, 
echter dient voorafgegaan te worden door een 
geed functie onderzoek, waarin de oorspronke
lijke ideeen over het gebouw worden verwerkt. 
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Het stationspostgebouw te Leeuwarden 

In 1988 verplaatst de PTI hoar distributieknooppunt 
met postkantoor van het bestaande stationspostge
bouw naar een nieuw gebouw. Het oude gebouw is 
in de onmiddellijke nabijheid van een bus- en !rein
station gelegen . Een herbestemming met funkties 
gericht op reizigers met het open bare vervoer ligt 
voor de hand. 

In het ontwerpvoorstel ruimt de on interessante 
fietsenloods het veld; op deze wijze wordt een plein 
gecreeerd dot het overgebleven waardevolle deel 
van het stationspostgebouw beter bereikbaor 
maakt. Het gebouwdeel waarin het postkantoortje 
gevestigd was maakt plaats voor een halve 
cylinder. Het gebouwdeel aan de lange zijde van 
het pie in wordt als het ware ingeklemd door het 
rechthoekig bouwvolume en de halve cylinder. Op 
het rechthoekige en het ingeklemde volume wordt 
een opbouw geplaatst die het oorspronkelijke 
zadeldak vervangt. 

De bebouwing aan de rand van het plein wordt 
middels twee assen ontsloten . De as aan de korte 
zijde van het plein snijdt het bouwvolume in en 
bevat een doorgang . Beide assen worden d.m.v. 
een binnenruimte over twee verdiepingen 
beeindigd . Aan weerszijden van de binnenruimte 
aan de lange zijde van het plein worden over twee 
verd iepingen galerijen 'uitgespaard'. Aan een zijde 
verbindt een promenade de twee eerder genoemde 

binnenruimten met elkaar. Aan de andere zijde 
wordt de promenade middels de halve cylinder 
beeindigd . De uiteinden van de galerijen bevatten 
vertikale ontsluitingen naar de bovengelegen 
verdiepingen die d.m.v. glazen cylinders naar 
buiten zijn doorgezet. 

Binnen het rechthoekig bouwvolume is de eerste 
verdieping uitgebreid. Vervolgens zijn delen van de 
onderste twee verdiepingsvloeren verwijderd. Rond 
de ontstane binnenruimte zijn op de begone grond 
en de eerste verdieping respectievelijk de balie van 
het jeugdhotel met zitruimte en een restaurant 
gesitueerd. In het sousterrain zijn de diensten- en 
de installatieruimten van het hotel en restaurant 
ondergebracht. In het gebouwdeel aan de lange 
zijde van het plein zijn rond de binnenruimten en 
aan be ide zijden van de promenaden twee verdie
pingsvloeren aangebracht. De binnenruimte bevat 
op de begone grond een ijswinkel en cafeteria met 
zitruimten . De promenade is in de lengterichting 
middels doorloopkiosken met het plein verbonden. 
De bovenste verdiepingen van de hiervoor beschre
ven gebouwdelen zijn met hotelkamers ingericht. In 
de halve cylinder zijn bijzondere funkties zoals een 
galerij, vergaderruimte en bruidssuites te vinden . 
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Bouwen voor visueel gehandicapten 

Herbestemming van een klooster tot GezinsVervan
gend Tehuis (GVT) voor blinden en slechtzienden 
met daarbij een aantal woningen voor die groep. 

De woningen zijn een soort "proeftuin" voor het 
zelfstandig wonen: wat in het GVT geleerd is, kan 
hier in praktijk gebracht worden. Daarom zijn de 
woningen in twee woonvormen ontworpen, patio
en flat/terraswoningen. 

De drie bouwmassa's worden verbonden door 
looproutes waarop een architectonisch koppelele
ment geplaatst is. Dit element draagt ook bij aan de 
vorming van plekken op de routes ter orientatie. 
Een plek wordt gevormd door zijn begrenzingen: 
vloer, wand en plafond. Wand en plafond kunnen 
zowel behoren tot een gebouw, als deel uitmaken 
van koppel-element. Verschillende plekken worden 
gevormd door te varieren in begrenzingen, aantal 
begrenzingen, afmetingen en materialen. 
In de gebouwen is er naast deze middelen ook nog 
gebruik gemaakt van het Iicht om plekken te 
creeren. 
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VERANTWOORDING 

Voor u ligt alweer het vierde deel in de serie 
Bouwombouw·Herbestemming van Gebouwen . 
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Gaf deellll een beeld van de ontwikkelingsfase van 
het Onderzoek Herbestemming Gebouwen met de 
daarbij passende aktiviteiten, dit deeiiV geeft een 
beeld van de toetsing van het ontwikkelde model. In 
onze ogen is het OHG·model bruikbaar gebleken 
om de hoofddoelstelling van het onderzoek 'een 
snellere en betere keus voor of tegen hergebruik te 
kunnen maken' in de praktijk te realiseren. 

Een uitgebreide omschrijving van het OHG·model 
stoat u in de toekomst in de serie Bouwstenen van 
de Faculteit Bouwkunde Eindhoven te wachten . 
Daarmee zal deze fase van het onderzoek Herbe· 
stemming Gebouwen afgerond worden. 

Het onderzoek heeft dan de jaren 1985-l 990 
bestreken. In de eerste periode heeft Jos Naalden 
de kar getrokken , in de tweede periode Ed . Schulte. _ 
Daarnaast hebben uiteraard velen een bijdrage 
geleverd aan de onderscheiden deelonderzoeken, 
projekten etc. , z ij zijn allen vernoemd bi j de betref· 
fende projekten . 

Bij de realisatie van deze brochure hebben meege· 
werkt: 
Ton van Gennip 
Ben Elfrink 
Rob van Werndel de Joode (fete's kerken) 

Jos Naalden, architekt HBO 
& Ed . Schulte, architekt AvB. 
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