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'ARCHITECTURE WITH WET FEET~ 

Revitallsatie voormallg steenfabriekscomplex 'de Bunswaard' 



voorwoord 

Voor u ligt de bundel van het project 'architecture with wet feet'. Dit verslag is een onderdeel 
van het afstudeerproject in het kader van de master 'Architecture, buidling and planning' op de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het weergegeven proces is gebaseerd op een studie van 
de historie van de bebouwing en het landschap van het Nederlandse rivierengebied en zal door 
middel van de revitalisatie van voormalig steenfabriek 'de Bunswaard' een vervolg geven aan 
deze historie. 

Bij dit proces werd ik onder andere begeleid door Jouke Post, John Swagten en Husnu Yegenoglu. 
Hierbij wil ik mijn dank uit spreken voor hun moeite, motivering en overgedragen kennis. Daamaast 
wil ik de bewoners van 'de Bunswaard', Albert Elings en Eugenie Jansen, hartelijk danken voor 
hun medewerking, interesse en lekkere koffie. 

Joep van As, 

november 2007 
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inleiding 

Dit verslag beschrijft het ontwerpproces van het project 'architecture with wet feet'. Het gaat hierbij 
om de revitalisatie van voormalig steenfabriek 'de Bunswaard' gelegen op de uiterwaarden van 
de Waal, nabij Nijmegen. In hoofdzaak bestaat de bundel uit drie delen: Fascinatie: de opgave, 
Sporen uit het verleden: de analyse en Sporen voor nu en in de toekomst: het antwerp. 

In het eerste hoofdstuk, Fascinatie, wordt beschreven waarom de dialoog tussen mens en water 
interesseert. Vanuit deze interesse ontstaat de ontwerpopgave, deze opgave maakt onderdeel uit 
van het plan voor Ruimte voor de Rivier van de overheid. Uit dit beleid blijkt dat het belangrijk is 
dater ook ruimte blijft voor industrieel erfgoed. De historie van steenfabriek 'de Bunswaard' dient 
als fundament voor deze opgave. 

Door middel van historieken word! de historie van de fabriek beschreven in Sporen uit het 
verleden: de analyse. Hierin word! de wordingsgeschiedenis van het Nederlandse rivierengebied 
beschreven en vervolgens in het specifiek die van steenfabriek 'de Bunswaard'. Uit deze analyse 
blijkt dat het landschap en de bebouwing kenmerkend zijn voor het complex, het landschap word! 
daarom beter bekeken en toegelicht door middel van een aantal sneden door het gebied. De twee 
belangrijkste bouwwerken, de Waaloven en de Kamerringoven, worden uitgebreid geanalyseerd. 
Deze beschreven sporen dienen als belangrijk basis voor het ontwerp. 

In Sporen voor nu en in de toekomst word! het ontwerp beschreven. Het is een vervolg in de 
historie van het complex. De structuur van dit hoofdstuk komt voor een groot deel overeen met die 
van de uitgevoerde analyse. Het project is immers een vervolg op de historie van de bestaande 
bebouwing en het landschap en gaat ook weer om met aile kenmerken en kwaliteiten die uit de 
studie naar het verleden naar voren zijn gekomen. Het nieuw ontworpen masterplan beschrijft 

de functionele indeling van complex. De Waaloven en de Kamerringoven zijn de uitgewerkte 
onderdelen van dit plan en worden daarom verder uiteengezet. De architectuur, bouwtechniek, 
constructie en bouwfysica van de ontwerpen word! beschreven aan de hand van teksten, beelden 
en tekeningen. 

T ussen de hoofdstukken door worden impressies van het complex weergegeven. Deze toto's geven 
een beeld van het karakter van het gebied en zijn gemaakt gedurende het afstudeertraject. 



foto logboek 

Gedurende het afstudeerproject, ongeveer anderhalf jaar, is er regelmatig een bezoek gebracht 
aan het steenfabriekscomplex 'de Bunswaard'. Tijdens elk bezoek zijn er foto's gemaakt, op die 
manier verschijnt er een beeld van de bebouwing, de rivier de Waal en het landschap tijdens de 
verschillende seizoenen en waterstanden . Door dit overzicht krijgt men een beeld van het project 
en ook een idee van de kwaliteiten van het gebied en inspiratie die het gaf tijdens het proces. 
Wat vooral naar voren komt, is dat de uiterwaarden met het water, natuur en de fabriek een 
onlosmakelijk en boeiend geheel vormen dat elk seizoen weer verschillend is en daardoor nieuwe 
aspecten en details vertoont. In dit verslag zijn een aantal foto's uit het logboek opgenomen, 
elke impressie heeft een bijbehorende titel en datum en daarnaast is ook de waterstand van dat 
moment vermeld, zodat de invloed van de rivier voelbaar is. 
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Veri eden 
Nederland heeft de afgelopen eeuwen een wereldwijde reputatie opgebouwd als 'Het Waterland', 
met natuurlijk de watermolens en de polders als bekendste beeld. Het is nog steeds voor veel 
buitenlanders moeilijk te begrijpen dat een derde van 'de lage Ianden' onder de zeewaterspiegel 
ligt. Nederland heeft altijd voorop gelopen in de ontwikkeling van de waterbouw. Deze houding 
ten opzicht van het water is weer te geven in een 'waterkalender'. Op deze kalender is de steeds 
veranderende dialoog tussen mens en water waar te nemen die onder andere be'invloed word! 
door de maatschappij en het klima at van die tijd . Een gestage ontwikkeling van kennis en techniek 
heeft Nederland gemaakt tot wat het nu is. Een markant punt in deze tijdslijn is het jaar 1953, 
de nacht van 31 januari op 1 februari . In deze rampnacht stroomde er een groot gedeelte van 
ons land onder. We worden met de neus op de feiten gedrukt: er moest een betere bescherm'ing 
komen tegen eventuele extreme weersomstandigheden. Het dijkenstelsel word! verbeterd en 
de wereldberoemde deltawerken worden tot uitvoering gebracht in de periode 1953 -1997. Dit 
omvangrijke project, waarmee het water gemanipuleerd kan worden, gaf de bewoners een groot 
gevoel van veiligheid. 

Nu en in de toekomst 
Echter in het jaar 1993 en 1995 vonden er nogmaals ernstige overstromingen plaats. Nu 
veroorzaakten de grote rivieren , de Maas en de Waal , met name in Limburg en Gelderland voor 
problemen. Zelf, wonend op de uiterwaarden van de Maas, ben ik onder de indruk geraakt van 
de immense kracht en ravage veroorzaakt door de rivier, maar ook van de historie en schoonheid 
van het ensemble van landschap en bebouwing. De tastbare dialoog tussen mens en water. In 
deze tijd word! weer de vraag gesteld; 'is Nederland wei zo veilig?' Want in de toekomst zal er 
steeds frequenter sprake zijn van extreme weersomstandigheden, zoals we die kennen uit 1993 
en 1995. Dit word! veroorzaakt door de klimatologische veranderingen waar de wereld op dit 
moment onderhevig aan is. Voor ons eigen land betekent dit dat de gemiddelde temperatuur zal 

jaartal 

maatschappij 
dialoog tussen mens en rivier 
bebouwing uiterwaarden 
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stijgen en ook de zeespiegel zal hoger komen te liggen, de hoeveelheid regen zal toenemen en 
er zal vaker sprake zijn van extreme regenval. AI met al betekent dit dat de rivieren gedurende 
de seizoenen nog meer water te verwerken zullen krijgen. Het doemscenario, wanneer de dijken 
van Nederland geen bescherming meer zouden bieden , word! beschreven in het boek, Utrecht 
aan Zee. 

Deze toekomstvoorspellingen hebben geleid tot opnieuw een omslag in de ideologie betreffende 
hoe om te gaan met het water. Eerst ontwierp men tegen het water met het doel ons land te 
beschermen en het water te manipuleren en in bedwang te houden. Nu is men meer over gegaan 
naar ontwerpen met ~ater. Waar mogelijk word! het water de ruimte en vrtjheid gegeven. Oil idee 
is de laatste jaren verder uitgewerkt. Door gebieden gecontroleerd onder te Iaten lopen worden 
andere gebieden ontlast ten tijde van hoogwater. Deze overloopgebieden worden retentiebekkens 
genoemd, welke in theorie eens in de 10 jaar zullen overstromen. De bekkens zijn er in de vorm 
van uiterwaarden en polders. Ook blijft de vraag naar bouwgrond steeds toenemen. De steden 
zullen zich in de komende jaren moeten uitbereiden om aan deze vraag te voldoen. Er zal dus 
ruimte geclaimd worden voor waterberging en bouwgrond. Een combinatie van deze twee claims 
zou een oplossing kunnen bieden, namelijk in de vorrn van meervoudig ruimtegebruik. Je kunt 
hierbij denken aan beweegbare en drijvende huizen, paal- en terpwoningen en kassen in water 
of op uiterwaarden. 
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De opgave 
Minister Dekker van VROM heeft voortgeborduurd op het idee van meervoudig ruimte gebruik. Zij 
heeft namelijk 151ocaties aangewezen voor Experimenten MetAangepast Bouwen in het rivierbed 
(EMAB locatie). Aangepaste bouwvormen houden rekening met de grillige aard van de rivier en 
zijn ook bij hoogwater veilig voor de gebruikers. De experimenten moeten een kwaliteitsimpuls 
geven aan de locaties. Belangrijke voorwaarde is dat de initiatiefnemer tegelijkertijd meer ruimte 
voor de rivier maakt, op de locatie zelf of in de directe omgeving. 

De ministeries van VROM en van Verkeer en Waterstaat hebben de locaties die in aanmerking 
komen voor EMAB na overleg met de provincies vastgesteld. De lijst bestaat uit leegstaande 
monumenten die dreigen te vervallen, verpauperde stadsranden en waterrecreatiegebieden die 
een kwaliteitsimpuls nodig hebben. Dit soort omstandigheden kan ontstaan als geen verbetering 
mogelijk is binnen de voorwaarden van de beleidslijn. Op of nabij de gekozen gebieden word! 
de ruimte voor de rivier vergroot. Het gaat om een eenmalige lijst, die beperkt blijft tot deze 15 
locaties. 

Wat opvalt aan deze lijst is het aantal voormalige steenfabrieken die gelegen zijn op de 
rivierbedding. Deze industrie is jaren lang beeldbepalend geweest voor de Nederlandse 
rivierendelta. Het zijn historische sporen met specifieke kwaliteiten die deel uitmaken van het 
verleden van het Nederlandse rivieren gebied. Door de claim voor ruimte voor de rivier dreigt 
een groot deel van deze waardevolle industriele bebouwing te verdwijnen. Het is daarom ook van 
belang dat door middel van de door de minister aangewezen experimentele projecten gekeken 
word! hoe dit cultuurhistorische erfgoed behouden kan blijven. Nu is vooral de tendens delen 
van de uiterwaarden terug te geven aan de natuur, hierbij word! weinig aandacht besteed aan de 
waarde van historische elementen. Soms zijn deze gebouwen aangewezen als rijksmonument. 
Echter als de gebouwen niet meer in gebruik zijn, gaat de staat van onderhoud van het monument 
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Beleidsplan voor 15 experimenten met bouwen in het rivierbed. De 15 locaties liggen in het rivierbed van de rivier en 
kunnen dus regelmatig onder water komen te staan. De nieuwe bebouwing moet daartegen bestand zijn. Ook moeten 
bewoners of andere gebruikers van de gebouwen veilig zijn bij hoogwater. Deze voorwaarden vereisen bouwvonnen en 
constructies die aangepast zijn op de ligging in het rivierbed. Met nummer 11, steenfabriek 'de Bunswaard'. 
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snel achteruit. Om het onderhoud te kunnen financieren moet het monument een nieuwe functie 
krijgen, maar de beleidslijn beperkt de mogelijkheden. Dit plan, biedt nu de ruimte om een gedeelte 
van het cultuurhistorische erfgoed gelegen op de uiterwaarden her te bestemmen en daardoor 
te behouden. De steenfabrieken de Koppenwaard in Angerlo, de Bunswaard in Beuningen en de 
Plasserwaard in Wageningen krijgen nieuwe gebruiksmogelijkheden zodat ze in de toekomst ook 
nog een bestaan hebben. 

De keuze om de revitalisatie van steenfabriek 'de Bunswaard' als afstudeeropdracht te kiezen is 
vrij snel gemaakt. Tijdens het eerste bezoek aan de steenoven, maakte de massa en de kracht 
van het gebouw vee! indruk. Ook de situatie, de directe nabijheid van de Waal en het nog bijna 
complete ensemble van de bebouwing en landschap vormen bruikbare sporen voor het ontwerpen 
van een passende en Ievens noodzakelijke ingreep. De ingreep zorgt ervoor dat het voor de streek 
typerende samenspel van landschap en bebouwing behouden kan blijven en Ievens biedt het de 
mogelijkheid om te leren van het verleden en te experimenteren met bouwen op de uiterwaarden 
gezien de verandering van het klimaat. Wanneer men naar de historiek van het gebied kijkt, is het 
de bedoeling dat er een vervolg wordt gegeven aan de oorspronkelijke sporen in het landschap 
en bebouwing en daarbij een nieuwe stap word! gezet voor nu en in de toekomst. 

Probleemstelling: De rivieren in het Nederlandse rivierengebied zullen gedurende de seizoenen 
nog meer water te verwerken krijgen als gevolg van de klimaatveranderingen. Door deze 
noodzakelijke claim voor ruimte voor de rivier dreigt een groot gedeelte, voor de uiterwaarden 
karakteristieke industriele bebouwing, te verdwijnen . 

Doelstelling: De revitalisatie zorgt ervoor dat het voor de streek typerende samenspel van 
landschap en bebouwing behouden kan blijven en tevens biedt het de mogelijkheid om te leren 
van het verleden en te experimenteren met bouwen in het retentiegebied van de rivier. 
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1975 

Postmoderisme 
naar acceptatie 
'de Bunswaard' EMAB locatie 

2000 

Postmodernisme 
acceptatie 
start project 'Architecture with wet feet ' 

Landschap histonek nV1erengeb1ed 
'Het landschap waarin wij Ieven is er a/ vee/ Ianger dan wij zelf. En na onze dood is het er nog steeds. Niet dat het 
landschap steeds hetzelfde blijfl: iedere generatie wist sporen van vorige uit. 
En Ia at zelf weer nieuwe achier. Ondertussen stroomt de rivier- met haar eigen ritme van hoog water, laag water- traag 
voorbij, zoals ze altijd a/ gedaan heefl.' 
[documentaire Voortand, Albert Elings en Eugenie Jansen] 

Bebouwlng histOJiek rivierengebied 
'De stad zelf is het collectieve geheugen van de vo/keren, en zoals de herinnering aan feiten en plaats is gebonden, zo 
is de stad de locus van het collectieve geheugen, waarvan architectuur en landschap de uitdrukking zijn. En zoals aan 
het geheugen steeds weer nieuwe feiten worden toegevoegd, zo vergroeien ook steeds weer nieuwe feiten met de stad. 
In deze geheel positieve zin slaan de grote ideeen in de stad en haar geschiedenis neer en drukken zo hun stempel op 
haarbeeld.' 
[De architectuur van de stad, A/do Rossi] 

Project 'Arrhitedure with wet feet' 
Sporen uit het verleden in het landschap en bebouwing vormen een krachtige ondertegger voor het rea/iseren van nieuwe 
sporen op de uiterwaarden voor nu en in de toekomst. Het antwerp is een volgende logische slap in de historie van het 
gebied en waarborgt zo het behoud van voor het rivierengebied karakteristiek erfgoed. 
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2.1 de historiak als antwerp strategle 

his· to· riek (de- (v.), -en) 

1 wordingsgeschiedenis, historische achtergrond 
2 historisch overzicht 

Herbestemmingsprojecten onderscheiden zich van nieuwbouw; bij herbestemming word! oud en 
nieuw bij elkaar gebracht. De manier waarop dit gebeurt, is gebaseerd op de ontwerphouding, 
deze is projectafhankelijk en maatgevend voor de kwaliteit van het nieuwe antwerp. Het vormen 
van de ontwerphouding maakt een belangrijk dee! uit van dit ontwerpproces, hoe dat gebeurt, is 
persoon en project afhankelijk en is op die manier uniek. Juist dit dee! van het proces fascineert, 
het lezen van het huidige antwerp en het vervolgens herschrijven ervan in de vorm van een 
nieuwe versie. Dit lezen van het bestaande antwerp is oak van belang bij dit afstudeerproject, 
'Architecture with wet feet'. Herbestemming krijgt bij dit antwerp een verkennend en educatief 
karakter waarbij de analyse van sporen uit het verleden, als katalysator werkt bij de realisatie van 
het nieuwe antwerp. 

In eerste instantie iservoornamelijk naareigen inzichtgewerkt, waarbij observatie, studiemaquettes, 
tekeningen en bronnen van grate waarde zijn. Er ontstaat een overzicht van de geschiedenis en 
het karakter van het complex: een bijzondere historiek van het landschap en de bebouwing. Bij 
het analyseren en het begrijpen van deze context van het bestaande complex blijkt dat deze 
gevormd en getekend is door verscheidene gebeurtenissen in het verleden. Het geeft de context 
een volwassenheid, hij word! steeds verrijkt met kennis en is onlosmakelijk verweven met tijd 
en plek. In de historiek is deze verweving met tijd en plek duidelijk te herkennen, hierbij kan een 
onderscheid gemaakt worden in tijdelijke objecten die voor een bepaalde periode beeldbepalend 
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zijn voor het gebied en de meer geevolueerde objecten die zich gedurende verschillende period en 
staande hebben gehouden en belangrijk zijn gebleven. 

Deze laatste groep van bijvoorbeeld bebouwing- of landschapselementen vertoont een 
interessante en waardevolle gelaagdheid. Omdat deze elementen zich hebben kunnen vormen 
en ontwikkelen gedurende verschillende tijdvlakken, kan worden vastgesteld dat zij het vermogen 
bezitten om zich aan te passen of om aangepast te worden aan de tijd. Dit is kenmerkend voor een 
vitaal monument of object en deze stappen zijn goed weer te geven in een historisch overzicht: 
de historiek van het complex. Door middel van herbestemming kan oak een mogelijke volgende 
slap worden gezet in de historiek. Het tegenovergestelde van revitalisatie is een object 'de 
monumentstatus' te geven. Hierdoor word! het namelijk ge'isoleerd en stilgezet in een bepaalde 
tijd. Er is dan sprake van renovatie, het gebouw of complex word! een museum en blijft door zijn 
historisch vacuum stil staan in de tijd en is daardoor mogelijk minder boeiend en leerzaam voor 
een ontwerper als ontwerpopgave. 

Zoals gezegd heeft het analyse- en daarna oak het ontwerpproces van dit project voornamelijk 
intu'itief plaatsgevonden. Maar daarnaast is het oak verstandig en leerzaam om gebruik te maken 
van al aanwezige literatuur zodat er een bredere en gefundeerde basis ontstaat. Dit is gebeurd 
door het bestuderen van het boek 'L'architettura della citta' ('De architectuur van de stad'), van 
Aida Rossi uit 1966 en is een ondersteuning van de analyse. In 'De architectuur van de stad', 
behandelt Rossi de stad als een product van menselijk handelen. De historische structuur is een 
levende, zichzelf steeds ontwikkelende vorm, waar de moderne architect vee! van kan leren. De 
op deze manier opgedane kennis kan gebruikt worden voor het eigen werk. 
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2.2 landschap en bebouwing historiek rivierengebied 

De ontstaansgeschiedenis van Nederland word! gekarakteriseerd door een voortdurende dialoog 
tussen de krachten van het water en die van de mens. Het bedwingen en benutten van het 
water kenmerken ons land en de bewoners ervan. Dit heeft ervoor gezorgd dat er verschillende 
rivierlandschappen zijn ontstaan. In dit deel wordt de ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen 
van het rivierengebied uiteengezet door middel van een historisch overzicht. Centraal staat de 
relatie tussen mens en rivier en de ontwikkeling van de steenindustrie. 

SPOREN UIT HET VERLEDEN· oe analyse 

Nederrijn 

~ I --~ Waal -........_ 

Het rivierengebied 
Het rivierengebied zoals we dat van nu kennen bestaat uit de stroomgebieden 
van de Rijn, Waal, Maas en /Jssel. De 1320 km lange Rijn ontspringt in 
het hooggebergte van de A/pen en wordt onderweg gevoed door talloze 
zij'stromen en regenrivieren. De afvoerverdeling van de Rijn is het hele jaar 
tamelijk regelmatig en vertoont mindergrote ffuctuaties dan die van de Maas, 
die totaal afhankelijk is van regenwater en in de winter tot wei tienmaal zoveel 
water kan afvoeren als in de zomer. De Rijn splitst zich in Nederland nabij het 
Pannerdens Kanaal in drie Rij'ntakken; de Waal, /Jssel en de Nederrijn-Lek, 
elk met zij·n eigenschappen. 



Komgebied 

Oeverwallen en komgebieden 

Bevolkte 
oeverwal 

Typerend voor het centrale rivierengebied, dat gevormd wordt door Nederrijn 
en Lek, Waa/ en bedijkte Maas, zijn de oeverwal/en en de komgebieden. Ten 
noorden en ten zuiden van de rivier liggen komgebieden zoa/s de Betuwe, 
het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard, de Tielerwaard en het 
Land van Heusden en Altena. In de loop van de eeuwen zijn de uiterwaarden 
opgeslibd, de dijken verhoogd en de kleiige komgebieden ingeklonken, met 
als gevolg dat de Waal nu 'boven op' het landschap ligt. Deze direct langs de 
rivierlopen gelegen van nature hogere gronden, de zogenaamde oeverwallen 
en stroomruggen, bleven oak bij hoogwater droog en raakten in de Romeinse 
periode relatief dichtbevolkt. Opgravingen hebben uitgewezen dat de 
oeverwallen oak lang voor de Romeinse tijd a/ bewoond moe ten zijn geweest. 
De rivieren deden voornamelijk dienst als grens en waterweg, waarover zowel 
binnen als buiten de delta transport plaats vond. 

1000 v. Chr. 
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De eerste terpen 
De eerste terpen worden gebouwd rand 500 v. Chr. en waren en zijn te vinden 
in grate de/en van de rivierendelta, met uitzondering van het gebied rand de 
onbedijkte Maas. Ze liggen verspreid over het landschap en worden vee/a/ 
be nut om een individueel huis of een schuur te behoeden voor overstromingen. 
Vooral in de lager gelegen komgebieden zijn de terpen noodzakelijk om in de 
wintermaanden droge voeten te houden of om het vee in geval van hoogwater 
een veilig heenkomen te bieden. 

500 v. Chr. 

Kaden en dammen 
Omstreeks de achtste eeuw resulteert de ervaring van de individuele terpenbouw 
in de aanleg van kaden en dammen, waardoor neder.zettingspatronen 
veranderen. Door deze vooruitgang konden de omstandigheden gunstiger 
worden gemaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen en voor ontginning van het 
nabij gelegen land. 

700 
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De eerste steden 
Tot ongeveer de tiende eeuw verkeren de meeste van de huidige Nederlandse 
steden nog in een eerste fase van ontwikkefing of bestaan nog hefemaat niet. 
Rond het jaar 1000 wordt vanuit het westetijke dee/ van de delta begonnen met 
het in banen teiden van de stroomgebieden van de rivieren, door het aanteggen 
van /age kaden dwars op de rivierloop bovenstrooms van de nederzettingen. 
Deze kaden moesten de pfaatsefijke nederzettingen beschermen tegen 
afstromend water. Enkete nederzettingen aan de rivieren groeien aan het eind 
van de achtste eeuw uit tot grotere bewoningsconcentreties zoats Zutphen, 
Deventer, Maastricht, Nijmegen en Utrecht. Deze steden ontwikketen zich rond 
1050 aanzientijk, waarbij de stadsmuren worden verruimd en de stadsdeten 
die v66r deze periode waren ontstaan, in de stad werden opgenomen. 

1000 

SPOREN UIT HET VERLEDEN: de analyse 

De eerste steenovens 
Vanaf ongeveer de 11e eeuw wordt kfei ats bouwmateriaat gebruikt in 
Getderland. In die tijd worden zogenaamde ktoostermoppen gebakken in 
primitieve ovens. Deze ovens zijn gebouwd op de hogere gedeetten van 
de uiterwaarden in de nabijheid van de kteiputten; ook wet 'tiggetgaten' 
genoemd. Wanneer het 'tiggefgat' uitgeput is, verptaatst men de fabriek naar 
een votgende bron in de rivierbedding. Dit verktaart de nog herkenbare reeks 
van vierkante afgraven tangs de rivieren. Eind 18e eeuw is een groot gedeette 
van de industrie dusdanig gemodemiseerd dat het niet meer rendabel is de 
oven steeds te verptaatsen. Op dat moment wordt de grondstof, vanuit de 
nabijgetegen kfeiput, vaak aangevoerd via smatspoor. 

'Binnen- en buitendijkse' gebieden 
Enkete eeuwen later worden de tokate initiatieven ten aanzien van de 
waterhuishouding gebundeld en vanaf de veertiende eeuw ontstonden 
aaneengestoten dijkringen. Het onderscheid tussen 'binnen-'en 'buitendijkse' 
gebieden is een feit. De gestoten dijkring heeft tot gevotg dat de rivier het 
water niet meer via de komgebieden kan afvoeren, waardoor het hoog wordt 
opgestuwd en er frequent dijkdoorbraken plaatsvinden. 

1300 



Rivierengebied foneel van strijd 
Het rivierengebied, gelegen op de grens tussen de noordelijke en zuidelijke 
gewesten was meermalen het toneel van strijd. A an hef einde van de zestiende 
eeuw worden vee/ vesfingwerken en sfadsmuren versferkf en uitgebreid. De 
steden Nijmegen, Zalfbommel en in mindere mate Tiel worden ingesloten door 
een gordel van bastions en omgeven door grachten en een aarden wal. Buiten 
de omwalling wordf geen bebouwing getolereerd anders dan van hout, dat 
snel af te breken of in geval van nood plat te branden is. Voor hef verkeer blijff 
men liever gebruikmaken van de rivieren dan van de onveilige /angwegen op 
de oeverwa/len. 

1600 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Relafie met rivier minder vanzelfsprekend 
Door mechanisafie van de /andbouw verliezen vee/ boeren hun werk, waardoor 
een grate trek naar de stad ontstaat en het platte/and ontvolkfe. Bij de 
stadsgroei buiten de vesting speelf hef watersysteem een kleinere en steeds 
minder vanzelfsprekende rol. De rivieren behouden hun transportfunctie, 
maar krijgen concurrenfie van andere vormen van transport. Ten behoeve van 
de industrialisafie worden spoorwegen en wegen aangelegd, hierdoor is de 
relatie tussen de rivier en de stad minder logisch en verdwijnf de rivier voor 
lange tijd fysiek en mentaal uit bee/d. 

1750 

Oprichfing dijkfonds 
Tot omstreeks 1800 zijn de uiterwaarden van iedereen. De aanslibbende aarde 
van de rivieren wordf be nut om buitendijks land aan te winnen ten behoeve van 
agrarisch gebruik. Oft gebeurt door strekdammeljes aan te leggen waarachter 
hef sediment bezinkf. Omdat hierdoor de veiligheid van de dijken in gevaar 
kan komen, wordf het 'niemandsland' vanaf 1806 collectief beheerd. In 1810 
wordf een dijkfonds opgericht om geld vrij te maken en dijken te verstevigen, 
wat beschouwd kan worden als het begin van hef rijksgezag. In de afgelopen 
eeuw is het karakfer van de buitendijkse rivier sterk veranderd. Door aanleg 
van kribben en normalisering zijn de rivierfopen smaller geworden en zijn de 
veranderfijke zandplaten verdwenen. 

1800 
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GrondtypeB GrondtypeA 

Stroken en blokverkaveling 
Typerend voor de uiterwaarden is de stroken en blokverkaveling. In de 
rivierendelta waar oeverwallen en stroomruggen voorkomen, zijn namelijk de 
percelen loodrechtop de hoogtelijnen gesitueerd, op de overgang naarde lager 
gelegen komgebieden. Dit maakt goede afwatering mogelijk en bovendien 
krijgt elk bedrijf hiermee een hoger en een lager gelegen dee/, waarmee 
grote variaties in de bodemgesteldheid tussen de verschillende bedrijven 
vermeden wordt. De goed doorlatende en kalkrijke oeverwallen werden en 
worden voornamelijk gebruikt voor de fruitteelt. Dit landgebruik, de bebouwing 
en de stroken- en blokverkaveling van de oeverwallen contrasteren met de 
grootschaliger ontgonnen komgebieden, die nu als grasland dienstdoen. 

SPOREN UIT HET VERLEDEN: de analyse 

8/oei steenindustrie 
Karakteristiek voor deze periode zijn het grote aantal steenfabrieken op de 
uiterwaarden, deze ongeveer honderd fabrieken zijn voornamelijk gebouwd 
in de bloeiperiode van de stedenbouw van 1850 tot de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw. De uitbreiding en groei van de industrie hangt samen met 
de Vestingwet van 1874. Deze wet geeft de steden namelijk toestemming 
om haar vestingwallen af te breken zodat de stad de gelegenheid krijgt zich 
verder uit te breiden, wat de vraag naar stenen doet toenemen. De rivier is 
belangrijk voor het transport van de stenen en de aanvoer van brandstof in de 
vorm van turf of kolen. 

1850 

Vormgegevenlandschap 
Omstreeks 1900 wordt kunstmest op grote schaal toegepast, waardoor 
een einde kwam aan de depressie in de landbouwsector. In het gehele 
rivierengebied zijn ruilverkavelingen doorgevoerd (1950-1985) en is de 
water.huishouding gereguleerd. Hierbij worden bedrijven van de oeverwallen 
en dijken verplaatst naar nieuwe locaties in de komgebieden. De oude 
boerdenjen worden vee/a/ afgebroken of krijgen een woonbestemming. Zo heeft 
de herinrichting van het komgebied van hetLand van Maas en Waal (1962) 
een geheel nieuw landschap tot stand gebracht. Alles wordt onder handen 
genomen: de aanwezige stroken- en blokverkaveling en het bestaande stelsel 
van watergangen en landwegen. Naast deze landschappelijke veranderingen 
bepaalt ook de bouw van honderd nieuwe boerderijen aan lange wegen 
het aanzien van het gebied. De variaties in toegepaste boomsoorten, de 
bep/antingsstructuur in relatie tot het wegenpatroon, de open ruimten en 
contrasten met de bestaande dorpen op de oeverwallen maken duidelijk dat 

1900 



het hier gaat om een vormgegeven landschap. Als gevolg van technologische 
ontwikkelingen wordt het menselijke ingrijpen steeds minder afgestemd op de 
natuurlijke omstandigheden. Door onder meer bevolkingsgroei en veranderde 
ruimtelijke wensen neemt het beslag op de ruimte toe, waarbij de biotische 
lagen er steeds minder toe lijken te doen. De biotische factor bestaat uit flora 
en fauna en reageert op de omstandigheden in het niet-zichtbare landschap, 
die bestaat uit bodem, water en klimatologische omstandigheden. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Steenindustrie verdwijnt uit het landschap 
Oak de voor het rivierangebied karakteristieke steenindustrie verdwijnt uit het 
landschap. Door de jaren heen zijn er altijd wet hier en daar steenfabrieken 
gesloopt, maar vanaf de jaran negentig sloeg de ballans drastisch om en 
werd een groat aantal fabrieken gesloopt. Hiervoor zijn een aantal oorzaken 
aan te wijzen. Het planologische beleid voor de uiterwaarden in straek
en bestemmingsplannen werd aangescherpt om ongewenst gebruik te 
beiHndigen. Dit had als gevolg bestemmingswijzigingen, vooral gericht op 
natuur- en milieubeleid voor de uiterwaarden. Daarnaast zijn op herbestemde 
steenfabrieklocaties vele oorspronkelijke bedrijfsgebouwen gesloopt om meer 
ruimte te scheppen voor de nieuwe functies. Bij de in bedrijf gebleven ovens is 
door toedoen van modemisering geen plaats meer voor de verouderde ovens. 
En ten slotte zijn diverse vervallen steenfabrieken en schoorstenen op last 
van gemeenten gesloopt omdat ze gevaar voor de omgeving opleverden. 

2000 

Ruimte voor de Rivier 
De laatste decennia is de tendens zichtbaar dat riviersteden in 
stedenbouwkundige p/annen het water opzoeken. Havengebieden worden 
herontwikkeld en voor woningbouw geschikt gemaakt. Steden a/s Nijmegen, 
Zutphen, Deventer, Arnhem en Gorinchem ondervinden hier de nadelige 
gevolgen van en worden aangemerkt als stedelijke knelpunten. Dit houdt in 
dat het water bij deze steden voora/ bij hoge afvoeren wordt opgestuwd, omdat 
de rivierloop smaller is door bijvoorbeeld het ontbraken van uiterwaarden. 
Aangezien verwacht wordt dat de Rijn in de toekomst meer water zal 
vervoeran, is het vinden van ruimte rand deze stedelijke knelpunten van groat 
belang voor de gehele afvoer van de betraffende rivier. Het vinden van ruimte 
is een moeilijke opgave, evenals het vinden van ruimtelijke oplossingen door 
uiteenlopende belangen van de verschillende actoren en de samenstelling 
van het stedelijke gebied. Belangrijk is te beseffen dat het gaat om een dialoog 
tussen mens en water, en dat de mens niet altijd in staat zal zijn het water 

nu en in de toekomt 
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te controleren. Beier is het om de rivier, waar nodig, deze roimte te geven 
zodat er een evenwicht ontstaat en er rekening gehouden word/ met het water. 
Uit de geschiedenis blijkt dat de rivier zowel neemt, maar oak vee/ geeff en 
verschillende kwaliteiten bezit. De verschillende seizoenen en het steeds 
veranderende landschap en gebruik vormen een rode draad in haar bestaan. 

SPOREN UIT HET VERLEDEN de analyse 

Ruimte voor cultuurhistorie 
Bij het vergroten van het stroomgebied van de rivieren is het wei van belang 
dater oak nag ruimte wordt gereserveerd voor de rijke historie van het gebied. 
Deze sporen die nag gedeeltelijk aanwezig zijn in he/ landsschap dreigen nu 
vee/a/ te moe ten wijken voor natuur en spelen bij de beleidsontwikkeling door 
rijk, provincie en gemeenten geen ro/ van betekenis. De steenindustrie die 
van belangrijke cultuurhistorische waarde is voor de rivierendelta is hier vooral 
de dupe van. Een roime eeuw lang is het Gelderse uiterwaardenlandschap 
van de grate rivieren gevormd en op vele plaatsen visueel gedomineerd 
doer steenfabrieken met hun schoorstenen als landmark. Nu in 2007 is een 
herkenbare steenfabriek, oud of gemoderniseerd, in het rivierengebied een 
zeldzame verschijning geworden. In het gehele gebied zijn nag 10 redelijk 
complete ovengebouwen over. Maar een totale fabriek met bijgebouwen 
als droog- of haaghutten is niet meer terog te vinden. Wei zijn er nag 
enkele lien/allen schoorstenen behouden, soms volledig, maar meestal 

afgetopt in verband met instortingsgevaar. Als we de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde van de Gelderse steenfabriek willen waar.borgen, 
dan zal op korte termijn actie ondernomen moeten worden. De fabrieken die 
nag van voldoende waarde zijn kunnen worden beschermd door ze in stand 
te houden, te restaureren of her te bestemmen. Steenfabriek 'de Bunswaard' 
in Weurt is van dusdanige waarde, dat het een van de fabrieken is die in 
aanmerking komi voor herbestemming. Het beleidsplan 'Ruimte voor de 
rivier', laat toe dat deze fabriek een nieuwe bestemming krijgt en zodoende 
behouden kan blijven. 



2.3 landschap en babouwing historiek uiterwaarden 'de Bunswaard' 

Het is nu interessant om expliciet te kijken naar het complex, voormalig steenfabriek, 'de 
Bunswaard', dat als herbestemmingsproject onderwerp is van dit afstuderen. Dit unieke 
complex is nag een van de weinige, nu nag duidelijk aanwezige sporen uit het verleden. In 
de geschiedenis van het gebied is een groat gedeelte van de algemene ontwikkelingen in de 
Nederlandse rivierendelta en de daarmee samenhangende baksteenindustrie herkenbaar. De 
analyse betreft een historisch overzicht waarin de ontwikkeling van het karakteristieke landschap 
en bebouwing word! weergegeven. De kennis en typologieen die naar voren komen bij het maken 
van deze historiek, dient als basis en vertrekpunt voor het plan, dat daardoor een vervolg is op de 
ontwikkelingen die het gebied tot nu toe heeft meegemaakt. 

ARCHITECiURE WITH WET FEET 

Burcht 'de Bunswaard' 
De naam 'Bunswaard' stamt uit de Middeleeuwen. In die periode staat op de 
uiterwaarden 'de Bunswaard' van rivier de Waal, een kasteel met deze/fde 
naam op een natuurlijke oeverwal. De sterke burcht vervult een strategische 
rot tijdens een hevige strijd tussen de toenmalige aartsrivalen van het 
Hertogdom Gelre en de plaatselijke Hertog. Deze sleutelpositie wordt gebruikt 
om de volledige bevoorrading van de stad Nijmegen stop te zetten, wat leidt 
tot een rumoerige ops/and van de stedelingen. 'De Bunswaard' wordt zwaar 
belegerd en in 1355 totaal verwoest. Hoewel niets meer herinnert aan deze 
burcht toont deze achterliggende geschiedenis de cultuurhistorische waarde 
van de locatie. De rivier de Waal maakte de uiterwaarden tot een strategische 
plek, in die tijd a/ had het water een grote invloed op de locatie en werd er 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de rivier bood. 

1355 
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Oprichtlng steenfabriek 
Tot 1839 is er weinig over de uiterwaarden bekend. Door aankoop is de in 
1806 te Nijmegen geboren Arend Duys, samen met lijn jongere broer Mathias 
eigenaar geworden van een circa 5 ha. groat stuk uiterwaard, gelegen tussen 
de Duivelswaai en de Moespotse Waai in Weurt. In april 1839 verzoeken de 
beide broers het College van Burgemeester en Wethouders van Beuningen 
om toestemming voor de bouw van een steenfabriek op dele locatie. In 
hun verzoek benadrukken lij, dat de vestiging van een steenfabriek niet 
aileen in de behoefte aan stenen voorziet, maar ook een stimulans voor de 
werkgelegenheid in de gemeente Beuningen lOU betekenen. Vijftig mensen 
louden direct op de fabriek aan de slag kunnen, een nog grater aantal lou 
danklij dele extra werkgelegenheid in hun levensbehoef!e kunnen voorzien. 
In die tijd was het gewoon dat niet aileen mannen, maar ook vrouwen en 
kinderen mee werken op de veldovens. De klei die gebruik1 wordt voor het 
fabriceren van de stenen wordt in de omgeving gewonnen en vervoerd over 
smalspoor. Verder wordt de rivier de Waal gebruik1 als transportader voor 
het vervoer van personen, de aanvoer van brandstof voor de ovens, in dele 
periode turf en later kolen, en daarnaast wordt het water gebruik1 voor de 
afvoer van de gesorteerde stenen. 

1839 

SPOREN UIT HET VERLEDEN de analyse 

• '~~ .. 
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· : Uiterwaa[den 'de Bunswaacd' 

Eerste bebouwing 
Op de kaart uit omstreeks 1843 is op de locatie van de huidige fabriek 
bebouwing 1ichtbaar. Dele is echter leer kleinschalig en niet duidelijk genoeg 
om aan de hand hiervan iets te 1eggen over het aantal ovens of de omvang 
van het bedrijfsterrein. Verder is wei de ook nu nog aanwe1ige toegangsweg 
naar het terrein te herkennen. Ten noorden van 'de Bunswaard' wordt een 
veerpont over de Waal aangegeven. 

1843 

,, 
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Veldoven 
De kadastrale gemeentekaart uit 1866 geef! in het midden voor de verder 
ongewij1igde toegangsweg bebouwing weer. Dit is de nog aanwe1ige boerderij 
ten westen van het huidige fabrieksterrein. Even ten oosten daarvan wordt op 
drie dicht bij elkaargelegen plekken bebouwing weergegeven. Ten noordwesten 
van de boerderij staan twee paral/ellangwerpige bebouwingsblokken, hierbij 
staat de tekst steenoven. Dit lijk1 te wij1en op een veldoven op dele plaats, 
vlakbij de rivier. Een tweede veldoven bevindt 1ich enkele honderden meters 
verder stroomatwaarts (westwaarts) . Ten lUidwesten van dele oven wordt 
ook een klein water weergegeven, dit is waarschijnlijk een kleiput, ook wei 
tiggelgat genoemd. 

1866 



Vestingwet 
In 1859 vindt uitbreiding met een nieuwe veldoven plaats, Arend Duys is 
inmiddels over/eden en de fabriek is nu in eigendom van zijn broer Mathias. 
Ruim een decennium later knjg1 Mathias Duys toestemming voor uitbreiding 
van de fabriek met nog een oven. Tot extra werkgelegenheid leidt de fabriek 
zeker, in 1876 werken er 155 arbeiders op de fabriek genaamd de 'Bunswaard' 
en in 1881 is dit aantal opgelopen tot 181. De Bunswaard kan zich daarmee 
tot Mm van de grotere van Nederland rekenen. De gestage uitbreiding en 
groei hangen samen met de Vestingwet van 1874. Deze wet geeft Nijmegen 
namelijk toestemming om haar vestingwallen af te breken zodat de stad 
de gelegenheid krijg1 verder uit te breiden, wat de vraag naar stenen doet 
toenemen. 

1874 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Malaise baksteenindustrie 
Het jaar 1886 blijkt een keerpunt. De algemene malaise in de Nederlandse 
baksteenindustrie treft ook de Bunswaard. Nog maar 98 arbeiders, 63 
mannen, 10 vrouwen, 20 jongens en 5 meisjes, zijn in dit jaar op de fabriek 
werkzaam. De werkgelegenheid in de steenindustrie neemt af, dit heeft grote 
gevolgen voor de families die inkomensafhankelijk zijn van de industrie. 

1866 

Groei van complex 
Op de rivierenkaalt uit 1890 wordt de fabriek 'Duijs en van Engelenburg' 
genoemd. Het complex bestaat uit zes grote veldovens met midden daaltussen 
de bazenwoning. Opvallend is dat bij de meest westelijke oven een dichte 
westwand wordt weergegeven. Waarschijnlijk is dit een iets ander typen oven. 
Deze kaalt geeft ook mogelijk de plaats van de vroegere burcht weer. 

1890 
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Mechanisatie productieproces 
In 1895, de fabriek is op dat moment in eigendom van Anna Catharina Duys, 
de jongere zuster van Mathias Duys en weduwe van Jan van Engelenburg, 
wordt toestemming verleend, stoom a/s krachtbron voor het vonnen van 
de stenen te gebruiken. Na het overlijden van Anna Catharina Duys, op 7 
juni 1900, wordt de naam 'Bunswaard' veranderd in 'NV Steenfabrieken 
vlh Mathias Duys'. De Steenfabriek ondergaat technische ontwikkelingen, 
een gedee/te van het proces wordt gemechaniseerd wat invloed heel! op 
de werkgelegenheid. Veranderingen in productieproces en intensiteit zijn 
kenmerkend voor de industrie en dus ook voor de uiterwaarden. 

1895 

SPOREN UIT HET VERLEDEN. de analyse 

Familie Burgers wordt eigenaar 
De familie Burgers komt in 1911 in bee/d. In dat jaar koopt de Weurtse 
zakenman Theodorus A. Burgers de Bunswaard. De familie bezit op dat 
moment a/ fabrieken in Deest, Afferden, Beuningen en nog een in Weurt . 

De kaart uit 1911 geeft de situatie ten tijde van de aankoop door Burgers weer. 
Ten oosten van de boerderij staan negen haaghutten met ten zuiden daaNan 
nog een klein gebouwtje. Waarschijnlijk is dit de stoommachine ten behoeve 
van het vormen van de stenen. Ten zuidwesten van de boerderij wordt een 
klein rechthoekig bouwwerk, mogelijk betref! het een schuur. De bazenwoning 
met bijbehorende, haaks daarop staande, schuur is ten noordoosten van de 
boerderij herkenbaar. De bazenwoning ligt dan midden tussen de veldovens. 
Ten westen van de woning worden twee veldovens aangeduid, terwijl ten 
noordoosten van de bazenwoning drie veldovens worden weergegeven. 

1911 

Realisatie kamerringoven 
De huidige, rijk gedetailleerde, steenoven wordt in 1918 gerealiseerd. De 
steenfabriek is gebouwd naar een ontwerp van de architect J.J. Wentink uit 
Utrecht. De ontwikkelingen in de steenindustrie zetten door, de kamern·ngoven 
was voor die tijd een moderne oven. In de paragraaf 'Karnerringoven' wordt 
verder ingegaan op het bouwwerk. Burger.s veNangt de stoommachines door 
betrouwbare elek1rornotoren. De motoren drijven de klei pers aan waannee 
ongebakken stenengevormdworden. Deze zo genoemde 'groenlingen'werden 
opges/agen in een loods, verder zijn er loodsen voor het sma/spoormaterieel 
en paarden, de bazenwoning en een haventje waar de stenen werden gel aden 
en kolen gelost. De derde generatie Burger.s, Bernardus en Theodorus, neemt 
het roer over in 1920. De crisis en de Tweede Wereldoorlog leggen de fabriek 
langdurig stil. Het wordt duidelijk dat de industrie gevoelig is voor economische 
veranderingen, hier ondervindt vooral 'het steenvolk' de nadelen van. 

1918 



De fabriek tijdens zijn hoogtijdagen 
loafs te zien is op de toto wordt in deze periode het grootste dee/ van de 
fabriek in beslag genomen door de haaghutten. Deze hutten waren tangs de 
gehele zuidzijde van het fabrieksterrein gelegen. Verder staan ten westen van 
de bazenwoning nog drie iets kortere haaghutten. De oude veldoven welke 
ook nog aanwezig is heeft in de jaren '20 tegen de buitenzijde van de beide 
brandmuren aanbouwen onder met pannen gedekte /essenaardaken. Ten 
oosten van de kamerringoven staat een groenlingenloods met twee parallelle 
zadeldaken haaks op de Waal. Het terrein tussen de kamerringoven en de 
Waal wordt vrijwel volledig in be slag genomen door lassen met steen. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Krimp als gevo/g van modemisering 
Op een luchtfoto van rand de 20ste eeuw is te zien dat de haaghutten, ten 
zuiden van de fabriek, zijn verdwenen. Oil heeft waarschijn/ijk te maken met 
de modernisering van het droogproces, waardoor deze hutten niet meer, of in 
mindere mate, noodzakelijk waren. Het fabrieksterrein vertoont voor de eerste 
keer een krimping, als gevolg van modernisering van het productieproces. 

Tweede Wereldoorlog 
Tijdens de bevnjdingsoperatie Market Garden in 1944 vond er de slag bij 
Nijmegen plaats. Het was de bedoeling de Duitse linies te doorbreken en 
de Waal over te steken om op die manier door te stolen naar Amhem. In 
die periode en oak later bevond het fabrieksterrein van de familie Burgers 
zich in de gevechtslinie. Engelse militairen profiteerden van de strategische 
positie van 'de Bunswaard' op de oever van de rivier de Waal. De Bunswaard 
fungeert in deze tijd nogmaals als strategisch punt aan de Waal. 

1944 
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Sluiting steenfabriek 
Drs. Antonius Burgers wordt in dit jaar directeur in het familiebedrijf. Hij legt 
de Bunswaard in de jaren zestig stil. Na de sluiting is de fabriek, door het 
ontbreken van onderhoud langzaam in verval geraakt, zoals op de foto te 
zien is. De voorbode van een sanering in de baksteenindustrie die tot 1990 
voortduurl. 

1952 

SPOREN U HETVERLEDEN de anal~e 
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'De Bunswaard' EMAB locatie 

-/, 
. / 

- ~ .. 
• 

-Ja 
• I ... 

Steenfabriek 'de Bunswaard' word/ opgenomen in de lijst van EMAB·Iocaties. 
De Bunswaerd krijgt hierdoor opnieuw een functie toebedeeld, waarbij 
zijn verleden en de Waal een rol spelen, een vervolg in zijn geschiedenis. 
Deze herbestemming zorgt voor het behoud van een monument en een 
'landmark' dat herinnerl aan het feit dat Weurt en achterland decennia/eng 
sterk afhankelijk waren van de baksteenproductie. Steenfabrieken hebben 
het rivierengebied ingrijpend veranderd. Nu zet natuurontwikkeling de loon. 
Ondanks het verdwijnen van de steenindustrie uit de regio Weurl-Beuningen 
blijft de Bunswaard behouden als monument en krijgt hij een andere functie. 

1997 

Conservatie van bebouwing 
In de huidige situatie conserveert men een gedeelte van de bebouwing, te 
weten de kamerringoven en waaloven, van het gebied, in atwachting van de 
uitvoering van het plan om de voormalig fabriek van een nieuwe fundie te 
voorzien en daardoor voor verder verval te behoeden. Deze /wee object en zijn 
altijd invloedrijke schakels geweesl in het gebied en hebben ook a/ verschillende 
perioden overleefd. Belangrijk is wei om le beseffen dat de kwaliteiten van het 
complex niet aileen de /wee ovens betreft maar dat het hier ook gaat om 
een ensemble van landschap: de verhogingen, keerwallen, kribben, kleiputten 
en begroeiing en de bebouwing, de waaloven, kamerringoven, de boerderij, 
bazenwoning en andere bijgebouwen. Het toekomstige antwerp zal hier ook 
een uitspraak over moeten doen om dit totaal le erkennen en daardoor te 
waarborgen. In het eerstvolgende dee/ za/ het huidige complex verder in kaart 
worden gebracht en worden gekeken welke typologie/in hierin te herkennen 
zijn. 

nu en in de toekomst 



2..1 landschap 'de Bunswaard' in sneden 

De uiterwaarden van 'de Bunswaard' hebben natuurlijk te maken met de vier seizoenen maar door 
zijn situering oak met de 'waterseizoenen'. De hoogte van het water van de Waal word! be'invloed 
door de hoeveelheid regenwater en smeltwater die de rivier moet afvoeren. Deze hoeveelheden 
verschillen per jaar. Bovendien is niet te zeggen wanneer bijvoorbeeld het regenseizoen zijn 
intrede doet. Het veranderende landschap heeft dus een zekere regelmaat van onregelmatigheid. 
De voorspellingen van de hoogte en datum van de waterstanden is relatief en moeilijk in te 
schatten. Wei kan men enig idee krijgen door het veri eden te bestuderen en te kijken hoe de rivier 
zich door de jaren heen heeft gedragen. In 1770 is men begonnen met het vastleggen van data 
betreffende het meetpunt in Nijmegen haven. Dit meetpunt is enkele kilometers stroomopwaarts 
gelegen ten op zichte van 'de Bunswaard'. In de grafiek is te zien hoe ruw de seizoenen kunnen 
zijn en dater grate verschillenen optreden per jaar. In het overzicht van de metingen is duidelijk 
waarneembaar wat de kans is van hoog water en extreem haag water. Door de eerder genoemde 
klimaat veranderingen is voor te stellen dat de komende tijd waterstanden waarvan de kans 
normaal 1 x per 100 jaar is nu voortaan 2 of meer keer per 100 jaar voorkomen. Opmerkelijk is 
dat bijvoorbeeld de waterstanden van 1993 en 1995 in de top-5 voorkomen , terwijl betreffende 
waterstand statistisch gezien een maal per 100 jaar plaatsvindt. Verder moet men beseffen dat 
het NAP in centimeters word! gemeten en dat tijdens een jaar het waterniveau van de Waal zo'n 
5 meter verschilt. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Overzicht metingen Nijmegen haven (Waaij 

- minimum 

maximum 

400 -------------------------------------------------- - gemiddetd 

1770 1820 1870 1920 1970 

Overzichl metingen van de walerslanden in Nijmegen haven. De pie ken van hoog water volgen elkaar onregelmalig op en 
daarbij zijn enkele uilschielers le herkennen. 
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Overzicht metingen Nijmegen haven in rivier de Waaf 

Gemiddelde overschrijvingsfrequentie in toppen per jaar en kenmerkende afvoeren 

Overschrijdingsfrequentie 

1 x per 1250 jaar 
hoogst bekende afvoer 3 jan 1926 17h 
1 x per 100 jaar 
1 x per 10 jaar 
1 x per jaar 
gemiddefde afvoer 
gemiddefde zomer afvoer 
overeengekomen /age afvoer 
faagst bekende ijsvrije afvoer 4 nov. 1947 

hoogst bekende waters/and 1820 
faagst bekende waters/and 2003 

afvoer 
Lobith 

In m3/s 

15000 
12600 
12320 
9760 
5800 
2200 
1985 
984 
620 

Top-5 van de hoogste waterstanden sinds 1900 (in em +NAP): 

1 
2 
3 
4 
5 

1446 
1374 
1352 
1336 
1331 

1820 
4 januari 1926 
1 februari 1995 
18 januari 1920 
25 december 1993 

SPOREN UIT HET VERLEDEN. de analyse 

gemiddelde overeenkomende 
waterstanden 

em +NAP 

1475 
1380 
1370 
1290 
1140 
770 
730 
570 

1446 
476 

fase 

5 

4 
3 
2 
1 



De kans van hoogwater tot extreem hoogwater is af te lezen in de label. Wanneer dit grafisch 
ge'illustreerd word! zie je het verschil tussen 5 verschillende fases. Deze 5 fases veroorzaken 5 
verschillende landschappen met een eigen routing, het gebied blijft namelijk altijd bereikbaar. 

Wat nu de invloed van deze, in intensiteit, steeds veranderende seizoenen is op de uiterwaarden 
'de Bunswaard' en op welke manier men hier mee omgaat, word! duidelijk gemaakt aan de hand 
van enkele sneden door het landschap. Deze sneden Iaten zien dat het water van de rivier het 
landschap en routing om kan schakelen door grote gedeelten van de uiterwaarden tijdelijk onder 
het water te Iaten verdwijnen en daardoor een ander en indrukwekkend nieuw landschap Iaten 
verschijnen. Deze omschakeling is per snede verschillend en afhankelijk van de hoogte van de 
waterstand. De schaalniveaus zijn verdeeld in 5 fasen. Ook is er gekeken welke houding het 
complex aanneemt ten opzicht van het water, word! het water geaccepteerd, is er geprobeerd 
zich te beschermen of is er bijvoorbeeld sprake van een zekere beheersing. Bij elke fase hoort 
een kans en de bijbehorende waterstand. De hoogteverschillen in het gebied spelen bij dit spel 
van de natuur een belangrijke rol en veroorzaken een diversiteit aan beleving wat een kwaliteit 
van het gebied is. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Overzicht kaarl landschap 'de Bunswaard' in sneden. De doorsneden zijn genomen door karakteristieke plekken die 
tekenend zijn voor het gebied. Het gaat hier om zowellandschappelijke elementen als bebouwing. 

SnedeA: 
SnedeB: 
Snede C: 
Snede 0: 
Snede E: 
Snede F: 
Snede G: 

toegangsweg naar complex 
toegangsweg naar complex 
waterkering van binnengebied 
zomerdijk van binnengebied 
schuur 
steenoven op de oeverwal 
waterkribbe in de Waal 
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Snede A toegangsweg naar het complex 
Fase 3 
Kans 1:10 jaar 
NAP + 1290cm 
Houding acceptatie 
Naast de toegangsweg van het complex is een /age zomerdijk aangelegd. Deze loopt vanaf de winterdijk tot aan het 
omdijkte binnengebied van het fabriekscomplex. Wanneer de verharde weg onderstroomt, kan men het complex niet meer 
met de auto bereiken, we/ is het nog mogelijk het gebied te voet te bereiken. Oil veranderen van bereikbaarheid is een 
vorm van acceptatie van de waterseizoenen van de Waal. Verder vall op dat de begroeiing een belangrijk herkenningspunt 
vormt wanneer he I water hoog staat. 

SPOREN UIT HETVERLEDEN de analyse 

... -·.-.. .- ~ 
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Snede B toegangsweg naar het complex 
Fase 3 
Kans 1:10 jaar 
NAP + 1290cm 
Houding acceptatie 
Uitleg zie snede A 











Snede C 
Fase 
Kans 
NAP 

waterkering van binnengebied 
4 
1:100jaar 
+ 1370 em 

Houding verdediging 
In de zomerdijk van het complex bevindt zich een sparing die de toegang tot het complex mogelijk maak1. Wanneer het 
water echter dusdanig stijgt, kan men deze kering dichtzetten met balken zodat het water tegengehouden wordt en het 
binnengebied enigszins droog blijft en verdedigd wordt tegen het water. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Snede 0 
Fase 
Kans 
NAP 

zomerdijk van binnengebied 
3 
1:10 jaar 
+ 1290 em 

Houding verdediging 
De looproute onder aan de zomerdijk verschuifl naar.mate het water hager komi. Deze begroeide kunstmatige verhoging 
bescher.mt de binnendijkse bebouwing tegen het water. In de dijk zijn nog restanten van de keerwallen van de drooghutten 
terug te vinden. 
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Snede E schuur 
Fase 4 
Kans 1:100 jaar 
NAP +1370 cm 
Houding acceptatie 
De plint van de schuur, die dee/ uitmaakt van het overgebleven steencomplex, is opgetrokken uil baksteen, de bovenbouw 
uit hout. Hierdoor ondervindl het gebouw geen blijvende schade wanneer het met de voeten in het water komtte staan. 
Als het water weer is gezakt, kan men het gebouw weer in gebruik nemen. Het water word! op deze manier geaccepteerd 
en er word! op geanticipeerd. 

SPOREN UIT HET VERLEDEN de analyse 

Snede F 
Fase 
Kans 
NAP 

steenoven op de oeverwal 
4 
1:100 jaar 
+ 1370 em 

Houding acceptatie 
De kamerringoven is gelegen op de oeverwal van de Waal. Deze natuurlijke verhoging is hel hoogste gedee/le van hel 
gebied en daarom is ook het belangrijkste gebouw van hel complex hierop gesitueerd. Oil maakt het mogelijk dat ondanks 
het hoge water de productie van de stenen gewoon door kan gaan. Tot nu toe is het gebouw uit 1918 nog niet onder 
gelopen, wet heefl het een aantal keren weinig gescheeld. 



Snede G waterkribbe in de Waaf 
Fase 2 
Kans 1:1 
NAP + 1140 em 
Houding beheersing 
De verschillende kribben in de oevers van de Waaf versmaffen de rivier waardoor de stroomsne/heid in het midden 
toeneemt en de rivier geen kans krijgt om te meanderen en dicht te slibben. Op deze manier wordt het stroomgebied 
beheerst en in banen geleid. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Wat opvalt aan deze studie is dat het gebied op verschillende manieren kan reageren op de 
mogelijke scenario's betreffende de waterstanden. Hoe dat gebeurt, hang! samen met de functie 
en importantie van het object. De twee belangrijkste schakels van het productieproces, de 
Waaloven en kamerringoven bevinden zich op het hoogste gedeelte van het complex op een 
natuurlijke verhoging, weergegeven in snede F. Tot nu toe is deze verhoging toerijkend geweest 
om de bebouwing en dus oak een belangrijk gedeelte van het productieproces droog te houden. 
Maar gezien de toekomstige ontwikkelingen van ons klimaat is de vraag hoe de bebouwing hierop 
reageert, op dit scenario is het antwerp namelijk niet voorbereid. Oil project zal als opdracht 
hebben het on twerp door te evolueren, zodat er een antwoord komt op dit scenario. Daarom word! 
nu gedetailleerd ingegaan op deze twee bouwwerken, zodat er een goed fundament ontstaat voor 
het realiseren van deze nieuwe slap in de historiek van het complex. 
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2.5 Waaloven 

De Waaloven is een van de oudste en typerende nog aanwezige bouwwerken op het terrein. 
Opvallend is dat de simpele vorm, die oorspronkelijk ontworpen is als oven, verschillende 
keren getransformeerd is. Vooral de constructieve vormgeving van de twee muren maken deze 
transformaties mogelijk. Daarnaast speelt de strategische ligging van de Waaloven ook een 
belangrijke rol. De Waaloven staat namelijk op het hoogste gedeelte van het complex. De oven 
is, ondanks zijn primitiviteit, door de tijd verweven met de plek en bebouwing en kan daardoor 
verschillende kwaliteiten worden toebedeeld. 

Volstapelen van een veldoven beruste op vakmanschap. 

SPOREN UIT HET VERLEOEN de analyse 

Ontwikkeling van gebouw in de tijd 
De Waaloven, ook wei veldoven genoemd, is in eerste instantie een oven bedoeld voor eenmalig 
gebruik. Deze ovens worden zoals eerder vermeld, in directe nabijheid van de kleibron gebouwd. 
Doordat de industrie zich ontwikkelt en steeds geavanceerder word!, gaat men steeds vaker 
permanente ovens bouwen en ontstaan de eerste standvaste steenfabrieken. Zo ook steenfabriek 
'de Bunswaard', de nu nog aanwezige veldoven is waarschijnlijk gebouwd in 1859 en maalcte deel 
uit van een reeks van 6 [rivierenkaart 1890). 

Met de bouw van de Kamerringoven in 1918 word! de Waaloven overbodig voor het bakken van 
de stenen, de veldoven kan niet concurreren met de moderne oven. De Kamerringoven bakt de 
stenen namelijk in een continu proces, verbruikt minder brandstof en garandeert de productie 
van meer en betere stenen. Van de 6 veldovens blijft er uiteindelijk een staan, deze Waaloven 
word! omgebouwd tot loods voor de opslag van de gebakken stenen. Aan weerszijden van de 
muren van de loods word! een aanbouw geplaatst. Deze aanbouwen doen dienst als smederij en 
dierenverblijf voor de fabriek. 

Momenteel verkeert de oven, bestaande uit de twee massieve vlammuren, in redelijk goede 
staat en fungeert als opslagplaats. De aanbouwen zijn in mindere conditie en het is de vraag in 
hoeverre deze van karakteristieke waarde zijn. 



8 

c 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Ontwikkeling van de Waa/oven 

A Reeks van 6 Waa/ovens 
8 Overgebleven oven wordt omgebouwd tot foods 
C Toevoeging van overkapping 

Ontwerp Waaloven 1859 
Bij de beschrijving van he! oorspronkelijke antwerp moe! worden beseft dat he! hier gaat om een 
werktuigbouwkundig antwerp van een zeer primitieve machine, die in die tijd puur voor zijn functie 
ontworpen is. Een permanente veldoven zoals die op 'de Bunswaard', is eigenlijk niet meer dan 
een paar, parallel staande muren, met onderin aan weerszijden elf stookgaten. De ruimte tussen 
de wanden, ongeveer 12 meter, word! volgestapeld met gedroogde 'groene stenen' . Ter hoogte 
van de stookgaten, voor he! stoken met turf of kolen, word! er een stookgang uitgespaard, in de 
vorm van een tunnel, van de ene naar de andere muur. De stenen worden in soms ingenieuze 
verbanden gestapeld, waarbij er word! gelet dat ze niet strak tegen elkaar komen te staan, om 
zo een goede doortrek van het vuur te verzekeren. De open zijkanten en de bovenzijde worden 
afgedekt met al eerder gebakken halfgare stenen. Deze worden dan met een kleipap afgedekt en 
dichtgesmeerd. Bovenop laat men op verschillende plaatsen vierkantjes open, waar met stenen 
kleine schoorsteentjes worden gemaakt. De eigenaardige manier van afdekken met een ruitwerk 
van kanalen en schoorsteenljes is kenmerkend voor de ovens langs de Waal en zij danken 
hieraan hun onderscheidende naam, de Waaloven. 
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SPOREN UIT HET VERLEDEN de analyse 

J 

I 

Kenmerken en kwaliteiten 
Karakteristiek voor een veldoven zijn de twee muren waaruit het ontwerp bestaat. Hierbij zijn dikte 
en vorm van de uit baksteen opgetrokken muren belangrijke eigenschappen. Tijdens het bakken 
van de klinkers bereikt het vuur namelijk zeer hoge temperaturen van rond de 1000 grad en 
Celsius. De hitte in de oven drukt naar buiten tegen de muren, om het barsten en bezwijken van 
de muren tegen te gaan moeten ze voldoende dikte hebben. Daarnaast hellen de muren altijd 
iets naar binnen. Door deze constructieve vonngeving kunnen ze beter de krachten uit de hete 
oven en het zware, tijdelijke dak opvangen. Deze vorm van de muren heeft ervoor gezorgd dat 
ook na al die jaren het gebouw kan blijven functioneren en zich wanneer nodig kan aanpassen 
aan de tijd. De vele veldovens moeten een krachtig beeld hebben gegeven op de uiterwaarden, 
de relatief hoge rode massieve muren zijn van grote afstand zichtbaar en hebben een zekere 
sculpturale uitstraling waardoor ze uitstekend passen in hun natuurlijke ruige omgeving. 

antwerp Waaloven 

1 Ovenmuren met ieder elf stookgaten 
2 Gestapelde stenen 
3 Stookgang 
4 Afdekking van halfgare stenen en kleipap 
5 Schoorsteenljes 



2.5 Kamerringoven 

Samen met de Waaloven vormt de Kamerringoven uit 1918 het hart van het complex. In de tijd 
is de steenoven steeds belangrijker en geavanceerder geworden en is daarmee de belangrijkste 
schakel van het productieproces. De minder oude ringoven is voor die tijd een modem hoogstandje 
en het antwerp is dan ook meer verfijnd dan de Waaloven. Zowel zijn technische a is (onbedoelde) 
architectonische kwaliteiten zijn ook nu nog van grote waarde. Wanneer gedetailleerd naar het 
object gekeken word!, blijkt dat hij veel kennis in zich heeft, die bruikbare aanleidingen vormen 
voor dit herbestemmingproject. 

Kamerringoven 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Ontwikkeling van gebouw in de tijd 
In 1911 komt de familie Burgers in het bezit van steenfabriek 'de Bunswaard'. Zij besluiten een 
van de grootste steenfabrieken uit die periode, in 1918 te moderniseren met de aanbouw van een 
kamerringoven, ook wei vlamoven genoemd. Het grote voordeel van dit oventype is dater een 
continue bakcyclus mogelijk is en dat in tegenstelling tot zijn voorloper, de ringoven, nu dusdanige 
temperaturen kunnen worden bereikt dat er ook klinkers in kunnen worden gebakken. Hierdoor 
word! de veldoven overbodig, voornamelijk door het grote brandstof verbruik van dit type oven 
verdwijnt deze uit beeld. Op de oeverwal waar eerst nog een aantal veldovens stonden word! nu 
de kamerringoven gebouwd naar on twerp van firma Wettink. 

Tijdens zijn historie heeft de oven goede en slechte economische tijden doorgemaakt. Door 
verdere modernisering van het productieproces in stappen voor en na het bakproces is de 
bebouwing rondom de oven steeds veranderd. In de vijftiger en zestiger jaren was de industrie 
onderhevig aan schaalvergroting en grote concurrentie, Burgers heeft in 1952 de steenfabriek 
definitief gesloten en daarmee verliest de oven ook zijn functie. Het verval van het gebouw treed! 
in en neemt in de daarop volgende jaren steeds verder toe. 

In 2001 word! het initiatief tot behoud van de kamerringoven genomen en de eerste 
restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd. De bruikbare delen uit de kapconstructie van de 
ringoven worden opgeslagen en verder word! het ovenlichaam waterdicht gemaakt. Eind 2003, 
begin 2004 volgt de restauratie van de schoorsteen. Deze gemetselde schoorsteen, met een 
hoogte van ongeveer 50 meter, is in het najaar van 2005 geheel gerestaureerd met helderrode 
radiaalstenen waarbij de banden, klimijzers en de naam van de oorspronkelijke eigenaar, 
Th.Burgers, weer zichtbaar zijn. Het ovenlichaam wacht nu op zijn nieuwe bestemming. 
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Belangrijkste schakel in productieproces 

Productieproces van baksteen 
A winning, opslag en voorbewerking 
B vormen en drogen van vormelingen 
C bakken stenen en klinkers 
D sorteren, opslag en transport 

A Winning, opslag en voorbewerking 
De klei word! gewonnen uit de kleiputten en in de buurt van de ovens opgeslagen in kleibulten. De 
grondstof blijft een jaar liggen om de plantenresten te Iaten verrotten. Het handwerk als afgraven 
en vervoeren van de klei word! begin 20ste eeuw gemechaniseerd en vervangen door smalspoor 
en een baggermachine op rails. 

B Vormen en drogen van vormelingen 
De kleibult word! vervolgens afgegraven en opnieuw vermengd. Daarna word! de klei gekneed en 
in houten vormbakken geperst, die eerst worden natgemaakt en met zand bestrooid om plakken 
tegen te gaan. Na het vormen komt de fase van het drogen. Natuurlijk drogen in de buitenlucht 
is ondanks de beschikbaarheid van de techniek van kunstmatig drogen, het langst in gebruik 
gebleven vanwege de diversiteit in de klei. Als de klei te snel droogt kunnen namelijk scheuren 
ontstaan. Na veel mislukte pogingen komt pas na de Tweede Wereldoorlog het kunstmatige 
drogen echt op gang. De vormelingen worden buiten op de baan neergeslagen en na enkele 
dagen op de zijkant gezet om de onderzijde ook te Iaten drogen. De stenen moeten in deze fase 
door rietmatten worden beschermd tegen de regen. Na enige dagen worden de 'groene' stenen 
op vrije hagen gestapeld of in haaghutten om verder te drogen. 

SPOREN UIT HET VERLEDEN· de a11alyse 

Productieproces van baksteen. 

Het neerslaan van de vormlingen op de baan. 



C Bakken 
Na het drogen zijn de 'groenlingen' klaar voor het bakproces. Bij de kamerringoven is dit een 
continu proces. Oat wil zeggen dat de oven continu gestookt word!. De aan- en afvoer van de 
klei en stenen vindt gedurende het stoken plaats. Aile kamers zijn door de verbindingen onder 
in de ovenwanden, de 'fietsenrekken', met elkaar verbonden waardoor een luchtstroming door 
de ovens plaats vindt. Deze luchtstroom verloopt in dezelfde richting als de weg die het vuur 
aflegt. De stenen worden hierdoor gekoeld, terwijl de Iucht opwarmt voordat deze het vuur 
bereikt. Hierdoor word! een belangrijke besparing op de brandstof bereikt. De waterdamp die 
nu uit de groenlingen' vrij komt, moet zo snel mogelijk worden afgevoerd. Wanneer de zwavel uit 
'de rookgassen op de nag niet geheel droge stenen neerslaat, kunnen deze namelijk vlekkerige 
verkleuringen veroorzaken . 

Door nauwkeurig de aan- en afvoer van Iucht in de kamers te regelen via galen en kana/en kan 
de waterdamp worden afgevoerd voordat de rookgassenverkleuringen konden veroorzaken. Dit 
proces word! oak wei 'ontschmauchen' genoemd. 

In de ovenkamers waar gestookt word! en oak de naastgelegen ovens, word! door de rij met 
brandstofgaten brandstof in de kamer gebracht. In eerste instantie was dit steenkool, deze werd 
op roosters tussen de vlammuur en de zijmuur geworpen. Vanaf de onderzijde word! via de 
sleuven zuurstof aangevoerd, waardoor het vuur voldoende word! aangewakkerd. De brandmuur 
vormt de scheiding tussen het vuur en de te bakken stenen.5 Door de luchtstroming word! de 
hitte over de brandmuur getrokken, waarna deze diagonaal door het baksel via een rij sleuven 
in de ovenwand naar de volgende ovenkamer word! gevoerd. De totale tijd waarin de stenen in 
aanraking komen met het vuur, bedraagt, afhankelijk van de gewenste hardheid van de stenen, 
circa 24 tot 60 uur. 

ARCHrTECTURE WITH WET FEET 

De warme Iucht word! zo tel kens diagonaal door de ovenkamers getrokken en droogt op die manier 
de nag te bakken groenlingen. Hierdoor zijn de groenlingen voldoende droog en opgewarmd 
wanneer het vuur bij deze groenlingen aankomt. De reeds flink afgekoelde rookgassen worden 
juist voor de ovenkamers, die zich aan de tegenovergestelde zijde van het ovenlichaam ten 
opzichte van het vuur bevinden via de rookgasafvoeren in de achterwand afgevoerd naar het 
centrale rookkanaal. De rookgasopeningen in aile andere kana/en zijn dan gesloten. De laatste 
kamer, in de richting van de luchtstroom, is aan het proces onttrokken. Op deze manier kan de 
kamer val worden gezet. De volgende kamer, in de richting van de luchtstroom, is eveneens aan 
het proces onttrokken en hier worden de gebakken stenen uit de ovenkamer gehaald. Tevens 
word! via deze kamer weer verse Iucht voor het bakproces aangevoerd . Tegelijkertijd met het vuur 
worden zo tel kens de tegenover het vuur gelegen ovenkamers leeggehaald en weer val gezet met 
groenlingen. 

De groenlingen worden over de volledige diepte van de ovenkamer geplaatst. Hierbij word! er 
echter wei rekening mee gehouden dat de hitte voldoende door en rand de opgestapelde stenen 
kan trekken. Dit om te voorkomen dater grate verschillen in de hardheid van de stenen ontstaat. 
Na het volzetten van de ovenkamers, wat bij 'de Bunswaard' met kruiwagens gebeurt, word! 
de oventoegang dichtgezet. Hiervoor worden twee wanden in de gevelopening opgetrokken, 
waarvan in ieder geval de binnenste in vuurvaste steen is uitgevoerd. De ruimte tussen beide 
wanden word! gevuld met droog zand . 
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1 Vulfen van ovenkamers 
2 Luchtstroom door ovens linksom net als het vuur 
3 Aan- en afvoer van Iucht via galen en kana/en 
4 Rij met brandstofgaten 
5 Brandmuur 
6 Luchtstroom in ovenkamer droogt de 'groenlingen' 
7Vuur 
8 Afvoer rookgassen naar he I centrale rookkanaal 
9 Leegmaken van kamer en aanvoer van verse Iucht 

SPOREN UIT HET VERLEDEN de analyse 
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D Sorteren, opslag en transport 
Na afkoeling van de oven kunnen de stenen uitgereden en gesorteerd worden. Het keuren vindt 
hoofdzakelijk plaats door de stenen tegen elkaar te kloppen. Hoe hoger de klank van de stenen, 
hoe harder deze zijn. De gesorteerde stenen worden opgeslagen op het fabrieksterrein in onder 
andere de oude Waaloven. Transport vindt vooral plaats per schip via de Waal en later ook met 
vrachtwagens. 
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Ontwerpstappenplan Kamerringoven 1918 
De bedoeling van dit project is om een slap verder te zetten in de geschiedenis van 'de Bunswaard' 
en hierbij gebruik te maken van de aanwezige kennis in landschap en bebouwing. Om de opbouw 
van de Kamerringoven goed te begrijpen zijn de ontwerpstappen en overwegingen van het 
oorspronkelijke ontwerp uit 1918 bestudeerd en weergegeven in maquette. Dit resulteert in een 
overzicht van 6 ontwerpstappen, die elk bijdraagt aan de verschillende kwaliteiten en kenmerken 
van de oven. De beschreven kwaliteiten zijn bedoelde en onbedoelde eigenschappen, de 
ontwerper heeft voornamelijk een technisch object gerealiseerd dat puur functioneel is. Dit geeft 
het gebouw echter ook onbedoelde esthetische kenmerken door bijvoorbeeld het pure materiaal 
gebruik en de onderlinge verhoudingen en verbindingen tussen ruimten. In het onderstaande 
overzicht worden beknopt de ontwerpstappen weergegeven en verder met steekwoorden de 
esthetische kwaliteiten. 

Slap 1 Slap 2 Slap3 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Slap 4 Slap 5 Slap 6 



Slap 1 Stap 2 Stap3 

Slap 1 
Ovenkamer beslaand uil een massief bakslenen gewelf die werk1 als een 
lhermische kern 

Geborgenheid, individualiteit, constante temperatuur, symmetrie 

Stap 2 
Totaal van 22 kamers in verband met gesteld capaciteitseisen. 

Pragmatische verbindingen, geforceerd gelijkmatig ritme 

SPOREN UIT HETVER EDEN. de analyse 

Stap 4 Stap 5 Stap 6 

Slap 3 
Conslruclieve loevoeging die op een logische en maleriaal eigen manier de 
spalkrachlen uil de gewelven opvangl. 

Puur materiaal gebruik, omarming en eenheid, fundament 

Stap4 
De verbindingsgangen koppelen de twee beuken van de oven door, zodat er 
een continue eye/us mogelijk is. De middengang zorgt voor de afvoer van de 
rook naar de schoorsteen. 

Gesloten eye/us, richting, natuurlijke luchtstroom, landmark, trots 

Slap 5 
Het stramien van de gemetselde ovenkamers wordt logischerwijs doorgezel 
in de dakconstructie. 

Ruimtelijke herkenning en doorkoppeling, helderheid, functionaliteit 

Slap 6 
De karak1erislieke houten sporenkap dekl het ovenlichaam af en de vrije 
overspanning zorgt voor een openruimte. De openingen in het dak maken 
toegang van Iicht en Iucht mogelijk. 

Licht en Iucht, schaduwen, sculptuur 



Huidige kwaliteiten en kenmerken ontwerp 
De kwaliteiten en kenmerken van het ontwerp zijn niet aileen puur functioneel, maar zoals gezegd 
ook esthetisch, educatief en bruikbaar in de huidige tijd. De belangrijkste eigenschappen van 
het gebouw kunnen duidelijker weergegeven worden door een uitleg van de plattegrond. De 
kenmerken die hier naar voren komen zijn karakteristiek voor het gebouw en zullen ook belangrijk 
zijn bij de revitalisatie van het ontwerp. 

Huidige kwafiteiten en kenmerken ontwerp 

1 Rondgang 
2Symmetrie 
3 Constructief stramien 
4 Difataties 
5 Slimme constructieve samenhang 
6 Licht en Iucht 
7 Signatuur in schaal en materiaal 
8 Kern activering 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 
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Rondgang 
De koppeling tussen de ovenkamers is linksom georienteerd. Oil is een pragmatisch gevolg van de 
werking van de kamerringoven; een puur werktuigbouwkundig ontwerpuitgangspunt. Uiteinde/ijk 
bepaalt he! rondgaan van het vuur de gehele indeling en vormgeving van he! gebouw en is 
onlosmakelijk verweven in aile onderdelen. 

Symmetrie 
Opval/end aan de plattegrond van identieke ovenkamers is dat de constructieve structuur op 
een duidelijk symmetrisch stramien staat, maar dat de indeling en ingang van de ovenkamers 
asymmetrisch georienteerd zijn. Oil heeft te maken met richting van de luchtstroom en he! 
rondgaan van he! vuur linksom. De symmetrie komi avera/ in he! ovenlichaam terug, in gangen, 
galen en dilataties, maar is in eerste instantie niet duidelijk leesbaar. De duidelijke richting van he! 
bakcyclus in de structuur geeft de kamers een ruimtelijke kwaliteit en maakt de koppeling tussen 
de kamers tastbaar. 

Constructief stramien 
He! constructief stramien is zeer straf en dwingend en gebaseerd op een maat van 3600mm. 
Deze maat heeft te maken met de gewenste productiecapaciteit van een oven. Doordat de muren 
en daarom oak de poeren op dit stramien zijn geplaatst volgt oak de sporenkap dit vaste grid. 
He! zorgt voor een geforceerd ritme in geve/ en plattegrond. He! beeld van he! ovenlichaam zou 
niet anders zijn wanneer he! in plaats van 22, 24 of bijvoorbeeld 18 kamers zou hebben; he! zijn 
steeds gelijke, geschake/de elementen. 

Dilataties 
De geschakelde elementen, de 22 ovenkamers, zijn pas van geringe afstand te onderscheiden 
in he! ovenlichaam. De dilatatie van de gemetselde gewe/ven gaat op in he! ritme van de 

SPOREN UIT HETVERLEDEN· de analyse 

constructie en gevelinde/ing en is een heldere en /eesbare weergave van de constructie. Enkel 
aan de uiteinden is een uitzondering te herkennen die een /ogisch gevolg is van de asymmetrie 
en richting linksom. 

Slimme constructieve samenhang in kapconstructie 
Fascinerend aan de steenoven is dat de oorspronkelijk kapconstructie, die bijna he! gehele 
ovenlichaam afdekte, nu totaal verdwenen is en dat he! hart van he! gebouw bloat is komen te 
liggen. Tach is de kapconstructie niet minder interessant dan he! ovenlichaam. Voor he! goed 
kunnen stoken van he! vuur is er behoefte aan een vrij overspannend dak. Deze sporenkap 
bestaat uit !wee beuken en volgt /ogischerwijs he! stramien van zijn onderliggende constructie. 
Een kwaliteit van de kap is dat de !wee beuken slim aan elkaar zijn doorgekoppeld zodat een 
gedee/te van de krachten elkaar opheffen. De indrukwekkende rij houten spanten geeft he! dak 
een kenmerkende, bijna sculpturale vorm. 

Licht en Iucht 
Sneden in he! dak zorgen voor Iicht en Iucht in de ruimte onder de dakconstructie. Door simpelweg 
de sporen in de nok door te Iaten /open word! he! dak opengetrokken. De toetreding van he! Iicht 
door deze openingen tussen de spanten geeft een interessant levendig schaduwenspel op he! 
ovendek. 



Signatuur in schaal en materiaal 
Wanneer men als voorbijganger het gebouw opserveert ontstaat er een bepaald beeld en gevoel 
bij het samengaan van landschap en object. Krachtig aan het ontwerp is dat naarmate je steeds 
dichter bij het ovenlichaam komi, hij steeds meer bloot geeft en meer inhoud en detail krijgt. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Afstand 2000meter 
Vanaf de winterdijk staat de schoorsteen als een statig statement in het 
landschap en is als beeld karakteristiek voor de voormalig steenindustrie. 
Niks verhult dat de schoorsteen 'slechts' onderdeel en aankondiging is van 
een gebouw of zeffs een geheel complex. 
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Afstand 250meter 
De 'cakevorm' staat als een robuuste monoliet in he/landschap. Een massief 
stenen object dat uitstekend opgaat in zijn omgeving en ontworpen is voor 
de eeuwigheid. 

SPOREN UIT HET VERLEDEN: de analyse 

Afstand 1 Ometer 
De monoliet verandert in een uil elementen samengestelde massa met een 
sterk repeterend karak1er. lndeling, constructie en details zijn voor het eerst 
leesbaar. 

Afstand 2meter 
De element en worden tastbaar en persoonlijk, ze zijn opgebouwd uit materiaal 
pure details die aile binnen de ster.k monolilische vorm val/en. De massa is 
opgebouwd uil verschillenden lagen en soorten stenen. Zo blijkt bijvoor.beeld 
een rollaag uit te steken en zorgt hij voor de afvoer van hel water boven 
de ingangen. de kleur van deze stenen is anders, ze zijn namelijk harder 
gebakken en daardoor minder poreus en kwetsbaar. 







Kern activering 
De kamerringoven heeft een massieve basis. Om een idee te geven; de gemetselde muren 
varieren van dikte van 600mm tot 1500mm. Deze massa van de oven heeft verschillende functies. 
Ten eerste vangt 'de cakevorm' de spatkrachten op van de gewelven van de ovenkamers en 
de verbindingsgangen en voert deze krachten af in de grand. Daarnaast help! de massa het 
brandstof verbruik van het bakproces te verminderen, fluctuaties in de buitentemperatuur hebben 
weinig tot geen invloed op de temperatuur van de massa. Bij het opgang brengen van de oven 
kan het soms wei drie weken duren voordat hij de juist temperatuur heeft aangenomen. Daarna 
zal de temperatuur vrijwel constant blijven. Dit garandeert een constant en goed beheersbare 
productie, een soort primitieve thermische kern activering. Wat dit nu fysisch expliciet betekent is 
door middel van een meting verder in beeld gebracht. Het gaat hier om een technische verdieping 
van het antwerp. 

De meting laat zien wat de invloed van de veranderende buitentemperatuur is op de thermische 
massa gedurende de verschillende jaargetijden. De temperatuur van ons land kent twee 
tussenseizoenen, te weten de lente en herfst en daarnaast het winter- en zomerseizoen. 

Gedurende twee- en halve maand is op vier strategische locaties in het ovenlichaam de 
temperatuur gemeten en deze is vergeleken met de buitentemperatuur. Hierbij moet beseft 
worden dat de oven open ruimte is en in contact staat met de buitenlucht. Het meten gebeurt met 
behulp van data-loggers, die elke 15 minuten de temperatuur meten en deze gegevens opslaan 
in het geheugen, na 4 weken kunnen de meetresultaten worden uitgelezen. 

ARCHfTECTURE WITH WET FEET 
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Locaties data-loggers in ovenlichaam 

Locatie 1 
Locatie 2 
Locatie 3 
Locatie 4 

SPOREN UITHET VERLEDEN. de analyse 

I 1 I 

De resultaten van de metingen zijn samengebracht in een grafiek. De buitentemperatuur kent de 
grootste pieken en dalen, je ziet dat bijvoorbeeld om 3 uur 's middags de temperatuur toeneemt 
door toedoen van de zon. De meters, locatie 3 en 4, bij de ingang van de oven reageren ook nog 
op deze fluctuaties maar in mindere mate. In de grafieken is duidelijk te zien dat de temperatuur in 
de kern van he! gebouw, locatie 1 en 2, minimaal reageert op de temperatuur schommelingen van 
de seizoenen, er treed! een temperatuurvereffening op tussen de massa en buitentemperatuur. 
Dit is nog duidelijker te zien bij een week of zelfs dagoverzicht van de koudste en warmste week 
en dag gedurende de meetperiode. 
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13 tim 19 april, weekoverzicht 

20 maart, koudste dag gedurende de meetperiode 

25 april, de wannste dag gedurende de meetperiode 

SPOREN UIT HET VERLEDEN de analyse 

Uiteindelijk vall er te concluderen dat de temperatuur van de thermische kern ongeveer 
constant 10 graden Celsius is. Het ovenlichaam zorgt gedurende de seizoenen voor een 
temperatuurvereffening in de ovenkamers. 
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De thennische mas sa zorgt voor temperatuur vereffening gedurende de seizoenen. 







31 functie 

Na he! sluiten van he! fabriekscomplex verloor een gedeelte van de bebouwing zijn functie en was 
niet meer in gebruik. Hierdoor is het noodzakelijke onderhoud onrendabel geworden en treed! er 
verval op. Het herbestemmingsproject moe! een impuls zijn voor het gebied. Door de bebouwing 
een nieuwe, passende functie te geven kan het complex behouden blijven voor de toekomst. Uit 
de analyse komi naar voren dat de Waaloven en Kamerringoven waardevol zijn voor he! complex, 
maar dit zijn echter wei twee belangrijke schakels van een groter geheel. Karakteristiek en juist 
uniek is namelijk het ensemble van bebouwing en landschap van het gehele complex en de 
verwevenheid met de regio en tijd. Daarom is er in eerst instantie een masterplan gemaakt zodat 
het karakter van het totaal ook behouden blijft. 

'de Bunswaard' production and performance centre 
Het uitgangspunt is het complex zijn plaats terug te geven in de streek, niet in de vorm van een 
monument, maar functionerend en passend in deze tijd . Het industriecomplex heeft nog steeds 
een markante positie in de regio, het is bekend van vroeger en daarnaast is de schoorsteen 
nog altijd een statement in de uiterwaarden van de Waal. De Jigging van het complex is aan de 
rand van de stad Nijmegen en niet centraal, maar is daarom wei interessant en potent. Hierop 
verder gaand is er een passend functie principe gezocht, waarbij het gebruik van de fabriek de 
plaats en het karakter van de regio weerspiegelt. Zo zorgt gemeenschappelijk gebruik ervoor dat 
mensen worden aangetrokken vanuit de streek naar het gebied. En daarnaast kun je als centrum, 
identiteit geven aan de streek en deze zal hier zodoende mee geassocieerd worden , wat een 
zekere herkenbaarheid tot gevolg heeft. Een creatieve broedplaats biedt enerzijds mensen uit 
de regio betaalbare werkruimtes en ateliers en daarnaast word! het nodige georganiseerd voor 
verschillende segmenten uit de bevolking. De voormalige fabriek ontwikkelt zich met de tijd en 
kan zo weer van waarde zijn. 

ARCHITECTIJR£ WITH WET FEET 

Verder is het belangrijk om de nieuwe invulling van he! complex zo te kiezen dat de gebruikers om 
kunnen gaan met de onzekerheden van het gebied. Of beter nog, de dynamiek van het complex als 
extra waarde zien en kunnen waarderen. Groepen die welvaren bij vrijheid, openheid, improvisatie 
en de regelmaat van onregelmatigheid. Het terrein staat een beetje los van het Nederlandse ritme 
en leefpatroon, dit komt onder andere doordat nu juist niet de open bare ruimte totaal ontworpen 
is, maar grimmig en onderhevig is aan de elementen. Het functioneren moet niet ondanks, maar 
dankzij de veranderingen in het landschap werken. 

Bij dit project gaat het zoals gezegd niet om de herbestemming van een enkel gebouw maar om 
een complex in het landschap. De bebouwing is onderdeel van een proces en vertoont sterke 
functionele samenhang die voornamelijk tot uitdrukking komt in de logistiek en de routing. Het is 
dan logisch om de nieuwe functie ook weer te baseren op de huidige inrichting van het terrein 
en het een onderlinge samenhang te geven. Een werk- en ontwerp sfeer kan qua organisatie en 
functioneren hier goed op anticiperen. 

Referentie projecten 
Bij het maken van een globaal programma van eisen is er gekeken naar een aantal projecten die 
als cultureel centrum ook in een voormalig industrieel gebouw gevestigd zijn. Wei moet duidelijk 
zijn dat de schaal van deze projecten vaak groter is dan die van het complex 'de Bunswaard' en 
daarom een indicatie zijn voor het programma. Uiteindelijk blijkt dat 'TAC Eindhoven' qua visie en 
schaal het beste bij het project past. Dit reele project biedt namelijk startende ateliers een basic 
werkruimte en is daarnaast een bruikbaar podium voor de regio Eindhoven. De ideologie van dit 
centrum is als onderlegger gebruikt voor het project. 
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TAG, Temporary Art Centre 

Locatie en Histon·e 
TAG is gevesligd in een voormalige Philipsgebouw in hartje centrum van Eindhoven. 

ldeo/ogie 
Het TAG (Temporary Art Centre) is een centrum van cu/lurele productie en performance, een combinatie van bedn]fsruimtes 
voor de cullurele sector en een jong en dynamisch cu/lureel podium voor de stad en de regio. TAG programmeert aan de 
onderkant en aan de bovenkant en biedt een breed scala aan exposities, concerten, theatervoorstellingen en cross-over 
projecten. TAG participeert in themaprojecten zoals de Week van het Ontwerp. 

Production en Performance 
Het Temporary Art Centre heeft tachtig ateliers en werkplaatsen van verschillende omvang. Daarnaast bestaat ongeveer 
2.000 m' van het gebouw uit kleine en grote zalen, expositieruimtes en een studio. In het gebouw werlc.en ruim negentig 
'TAC-genoten'. Het aantal disciplines is groot en varieert van kunstschilders tot schrijvers, grafische en industriiile 
vormgevers, modeontwerpers, muzikanten, webdesigners, architecten, fotografen en meubelmakers. Het gebouw heeft 
een kanline waar de gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Hier ontstaan regelmatig ideeen voor gezamenlijke projecten 
en de basis voor mogelijke onderlinge samenwerlc.ing. Publieksgerichte projecten van deze groep, de TAC-genoten, 
maken dee/ uit van de jaarprogrammering. 
www.TAC.nu 

Soortgelijke bezochte en bestudeerde projecten: 

NDSM-Werf, allemalieve kunststad, Amsterdam 
Christiania, cullurele vrijstaat, Kopenhagen, Denemarken 
Zollverein, Essen, Duitsland 
Ruigoord, kunstenaars gemeenschap in cu/lurele vrijhaven, Amsterdam 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: het antwerp 

Kantine TAG 

Dutch Design Week 2006in TAG 



Concept en programma 
'De Bunswaard' zal een thuishaven zijn voor eigentijdse mensen met een bovengemiddelde 
culturele inslag, die zich gezamenlijk willen inspannen om allerlei culturele initiatieven van de 
grand te tillen. Een leefstijl waar werken, cultuur en recreatie in elkaar overvloeien en elkaar 
versterken. Een belangrijk en toonaangevend karakteristiek van het complex zal de rivier de 
Waal en het achtergebied zijn, deze be'invloedt in grate mate het gebruik, de atmosfeer en de 
werkzaamheden in het gebied. Het culturele centrum huisvest werkruimten voor verschillende 
gebruikers die zorgen voor de production en performance in het gebied. Deze werkruimten zijn 
bedoeld voor kunstenaars, maar ook kleinschalige bedrijven die een creatieve dienst of product 
leveren. Belangrijk is dat er een podium, een expositieruimte en een (eet)cafe komen. 'De 
Bunswaard' staat namelijk voor performance, het word! een inspirerende ontmoetingsplek; een 
plaats waar je allerlei podium- en beeldende kunsten letterlijk en figuurlijk kunt mee-maken, maar 
waar ook ruimte is voor muziek, culturele en educatieve initiatieven en feesten. 

Performance voor de bezoekers 
Zoals de geschiedenis ons leer! komen vernieuwingen vaak tot stand doordat verwant denkende 
kunstenaars, ambachtslieden en bezoekers elkaar inspireren. Om die reden hecht 'de Bunswaard' 
dan ook veel waarde aan het creeren en stimuleren van mogelijkheden voor ontmoeting. 

Deze ontmoeting kan plaats vinden tijdens exposities en voorstellingen. Een belangrijke rol is 
bovendien weggelegd voor het cafe. Dit cafe is niet aileen een voor de hand liggende plek voor 
de gebruikers van het pand om sa mente komen , maar krijgt ook nadrukkelijk een publieksfunctie: 
bezoekers van evenementen en ook mensen uit de regia die zich prettig voelen bij de sfeer 
van een 'cultureel cafe' zijn van harte welkom. Het podium en de expositieruimte zijn van groat 
belang voor de gebruikers van 'de Bunswaard'. Deze faciliteiten zijn ook bruikbaar voor externe 
kunstenaars. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Production door gebruikers 
Voor de werkruimtes word! uitgegaan van kunstenaars en kleine, innovatieve ondememingen 
in de culturele sector, waarvoor commerciele doelstellingen niet de belangrijkste bestaangrond 
vormen. 

Betrokkenheid van werkers, performers en bezoekers is een van de belangrijkste voorwaarden 
om van 'de Bunswaard' een geslaagde 'onderneming' te maken. Vandaar dat er juist aan die 
betrokkenheid een bijzondere aandacht besteedt word!. Goed daarbij is dater binnen het complex 
een inspirerende atmosfeer heerst, waarin gebruikers en bezoekers uitgenodigd worden om zelf 
initiatieven te ontplooien. 

Production Flow 
Ontwerpers 

Ambachtsl ieden 

Lowbudget 
Expe.rimenteel 

Aliemalief 

t 
ideologie 'de Bunswaard' production and performance centre 

Kuns: 
Ontspanning 

fnsplrat1e 
Opdrachlen 

Reneclie 

Performance Flow 
Bezoekers 

Natuur 
CLIIII.ur 

Ontmoeling 
Onlspanning 
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3.2 masterplan 

Het herbestemmingsproject van de steenfabriek 'de Bunswaard', beperkt zich niet aileen tot de 
steen oven maar omvat he! gehele complex. Daarbij hoort de Kamerringoven zelf, maar ook onder 
andere de oude veldoven, de dierenverblijven, de zomerdijk random he! gebied en he! tiggelgat in 
de uiterwaarden. He! masterplan geeft een indica tie voor he! toekomstige gebruik van he! gebied. 
Naast de herbestemming van de Waaloven en Kamerringoven zijn er een aantal schetsontwerpen 
gemaakt die allen gelegen zijn aan de kenmerkende veranderende routing van he! gebied. 

In de paragraaf 'Landschap 'de Bunswaard' in sneden' blijkt dat he! gebied verandert onder invloed 
van de waterstand van de Waal. Belangrijk daarbij is de bereikbaarheid van he! complex en de 
bebouwing. De elementen in he! gebied zijn namelijk met elkaar verbonden door een routing. De 
routing neemt telkens een andere vorm aan, deze schakeling tussen de verschillende routings is 
afhankelijk van de natuur en niet be"invloedbaar. Als de routing verandert heeft dat als gevolg dat 
bepaalde functies afgesloten worden of niet meer kunnen functioneren. Dit maakt het complex 
dynamisch en interessant. In he! totaal zijn er 5 verschillende routings die te koppelen zijn aan 5 
verschillende fases. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST' hel on~rp 

Fase 
Kans 
NAP 

Fase 
Kans 
NAP 

normale situatie 
+ 770 em 

2 
1:1 jaar 
+ 1140 em 



Fase 
Kans 
NAP 

3 
1:5jaar 
+ 1290 ern 

Fase 4 
Kans 1:100 jaar 
NAP + 1370 ern 

Fase 
Kans 
NAP 

5 
toekornst visie 
+ 1475 ern 
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Het ontwerp van het masterplan word! opnieuw weergeven door middel van sneden in het 
landschap. De ontwerpelementen die allen gesitueerd zijn aan de routings proberen om te gaan 
met de waterproblematiek en zijn gebaseerd op voorafgaande analyses. De houding die de 
objecten aannemen ten opzicht van he! water is herkenbaar voor het gebied en een afgeleide van 
het oorspronkelijke functioneren van het complex. 

Het programma van eisen van het culturele centrum is verwerkt in de ontwerpobjecten. Elk object 
is voorzien van een korte uitleg en scenario. Visueel is dit weergeven in een aantal sneden van 
het gebied. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: het omwarp 

Landschap in sneden overzichtkaat1: masterplan 

Snede A: Kamerringoven 
Snede B: Waaloven 
Snede C: Haven 
Snede 0: Beeldentuin en outdoor podium 
Snede E: Uitkijktoren 
Snede F: Fietsensta/ling 
Snede G: Parkeerplaats 
Snede H: Expo krib 



SnedeA Kamerringoven 
Bruikbaar Fase 1-5 
Kans toekomst visie 
NAP + 1475 em 
Houding acceptatie 

Net als vroeger is opnieuw de oven het hart van het complex. De Kamerringoven herbergt elf compacte atelierruimten die 
in gebruik zijn door kunstenaars, designers en ambachtslieden. Daarnaast biedt het panoramadek de bezoeker een uniek 
uitzicht en overzicht van het gebied. 

Het is de bedoeling dat ook tijdens ex1reem hoog water het gebouw nog bruikbaar en bereikbaar is. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Snede B Waaloven 
Bruikbaar Fase 1-5 
Kans toekomst visie 
NAP + 1475 em 
Houding acceptatie 

Voor de bezoeker moet 'de Bunswaard' een plek worden voor rust en ontspanning. De Waaloven is het entreegebouw van 
het centrum en het begin- en eindpunt van de verschittende routings door het gebied. A an het einde van een bezoek is er 
tijd voor een kop koffie of een andere consumptie in het paviljoen. Verder biedt de overdek1e ruimte plek voor een terras, 
een kleine voorstelling, of expositie. 

Tijdens elk waterseizoen moet de bezoeker kunnen genie ten en leren van het landschap, daarom is het gebouw ook met 
hoog water bereikbaar en functioneel. 

61 



Snede C Haven 
Bruikbaar Fase 1-4 
Kans 1:100 jaar 
NAP + 1370 em 
Houding acceptatie 

Het grootste gedeelte van he/ vervoer naar 'de Bunswaard' zal per boot plaatsvinden, zoals vroeger ook gebeurde voor de 
aanvoer van turf en kolen en afvoer van de stenen. Vanaf de voormalige steenfabriek is Nijmegen namelijk in korte tijd te 
bereiken, de Waalhaven en Waalkade van Nijmegen liggen beide binnen een straal van ongeveer 5 kilometer. Daarnaast 
is het gebied op deze manier altijd goed toegankelijk, zowel tijdens hoog als laag water en wordt het gebied achter 'de 
Bunswaard' niet onnodig be/as/ door verkeer. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST he ontwe·p 

Snede D 
Bruikbaar 
Kans 
NAP 
Houding 

Beeldentuin en outdoor podium 
Fase 1-4 
1:100jaar 
+ 1370 em 
acceptatie 

De beeldentuinen aan de routings bieden een goede gelegenheid om hier kunst te exposeren, onder andere door de 
hoogte verschillen in het landschap en de mogelijkheid de natuur als decor te gebruiken. Het gaat hier om tijdelijke 
exposilies en het is de bedoeling dat de locaties flexibel zijn. 

In de binnendijk zijn enkele restanten van de fundering van de vormschuren terug te vinden. Deze keerwallen lenen zich 
uitstekend voor het realiseren van een podium, aangezien ze een hoogteverschil in het landschap creeren. De weide voor 
het podium doet dienst als 'vloer' voor het publiek. Wanneer er geen optreden is kan dit veld worden begraasd door vee. 







Snede E Uitkijktoren 
Bruikbaar Fase 1-3 
Kans 1:10jaar 
NAP + 1290 em 
Houding acceptatie 

Aan de rand van 'de Bunswaard' is een natuurgebied gelegen. De uitkijktoren maakt visueel contact mogelijk met dit 
gebied en geeft meer inzicht in de invloed van de seizoenen op het complex. Voora/ het verschi/ in schaal, uitzicht en 
natuur tijdens de verschillende waterseizoenen is vanuit deze plek, een rustpunt, goed te aanschouwen. Hij staat als 
een markering op de kruising van de twee routings en maakt hierdoor een wisseling mogelijk tussen de paden en het 
overbruggen van de hoogte verschillen ter plekke van de dijk. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Snede F Fietsenstalling 
Bruikbaar Fase 1-3 
Kans 1:10jaar 
NAP + 1290 em 
Houding acceptatie 

Het voorma/ige dierenverblijf, gelegen in het binnengebied, wordt gebruikt als fietsenstalling. Om het gebruik van de fiets 
te stimuleren is een kwalitatief goede voorziening wenselijk. Daamaast is er voldoende capaciteit nodig in verband met 
evenementen en festiviteiten, waarbij grote aantallen mensen aanwezig zijn. 

Ttjdens het hoge water is het gebied onbereikbaar met de fiets en zal de stalling niet in gebruik zijn. Daarom is het niet 
storend dat de moge/ijkheid bestaat dat het gebouw tijdens die periode onderstroomt. 
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Snede G Parkeerplaats 
Bruikbaar Fase 1-2 
Kans 1:5 jaar 
NAP + 1140 em 
Houding acceptatie 

Random 'de Bunswaard' is een autoluwe zone die toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. In dit plan is het de bedoeling 
dit door te zetten en het gebruik van de auto te ontmoedigen, het meeste vervoer zal plaatsvinden per boot of fiets. Daarom 
wordt de auto zoveel mogelijk uit het binnengebied van het complex geweerd en is de parkeerplaats net buitendijks op een 
open plek geplaatst. Het binnen gebied is aileen met de auto beperkl bereikbaar voor laden en lassen. 

Het is niet mogelijk het complex met de auto te bereiken tijdens hoogwater, daarom heeft het geen nadelige effecten dat 
de parkeerplaats dan ook onderstroomt omdat hij buitendijks gelegen is. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: hel on twerp 

SnedeH Expokrib 
Bruikbaar Fase 1-2 
Kans 1:5 jaar 
NAP + 1140 em 
Houding acceptatie 

De expositiekrib is opgenomen in de routing. De kribbe in de Waalleent zich goed voor kleine tijdelijke exposities. De 
contouren van Nijmegen vormen een bijzonder decor. Verder ligt het op de aanvaarroute naar het complex en werkl 
daardoor als reclamezuil voor de fabriek. Het gaat hier om een simpel en primitief element. 



3.3 ontwerpelementen Fase 5 

Wanneer in de toekomst he! waterniveau buitengewone hoogte aanneemt zal het hart van het 
complex 'de Bunswaard' gewoon in bedrijf zijn. Het waterniveau in Fase 5, +1475 em NAP, zorgt 
ervoor dat de lwee voormalige ovens met de voeten in het water staan. Tot nu toe is er geen 
scenario voor deze situatie, daarom is het interessant om door middel van dit antwerp hier een 
passend anlwoord op te geven. Gezien de huidige trend van ontwerpen met water zal het onlwerp 
juist het water op een gecontroleerde manier accepteren. De routing is dusdanig gekrompen dat 
aileen nog maar de Waaloven en de Kamerringoven bereikbaar en verbonden zijn door middel 
van een opdrijvende vlonder. Deze 3 elementen, de Waaloven , de Kamerringoven en de vlonder 
zijn verder uitgewerkt en vorrnen de kern van dit ontwerp. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

1 vlonder 
2 Kamerringoven 
3 Waaloven 
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aanzicht zuid gevel Waaloven en Kamerringoven 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEI<OMST: het antwerp 



Door middel van de volgende visualisaties word! er kennis 
gemaakt met het uiteindelijke ontwerp. Het programma van 
eisen is verweven in de routing en tweeledig. Er is onderscheid 
gemaakt tussen functies voor bezoekers en functies 
voor gebruikers. In de volgende paragrafen word! dieper 
ingegaan op het ontwerp van de bebouwing; de Waaloven en 
Kamerringoven, die beide functioneel zijn in Fase 5. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Performance flow voor de bezoeker 

Entree 

Start van bezoek aan complex 'de Bunswaard'. Hier passeert men de entree 
voor in forma tie en kaartverkoop. Tijdens fase 5 arriveert men hier met de boot 
direct aan de steiger. 

Multifunclioneel vlonder 

De v/onder waarborgt de verbinding tussen de twee gebouwen ook tijdens 
hoog water. 

De steiger leidt de bezoeker langs (semi-) outdoor exposities en biedt op het 
brede gedeelte ruimte voor een terras en kleine optredens. 
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Panorama dek 

De bezoeker to opt hier letterlijk tussen de ateliers door met het principe 'touch 
but not cross'. Er is visueel contact tussen de bezoekers en de kunstenaar 
maar de twee flows blijven gescheiden. 

De zwevende ateliers maken het mogetij·k dat de bezoeker een panorama 
uitzicht heeft over het gehele gebied. Tijdens verschillende bezoeken kan men 
de veranderende seizoenen aanschouwen. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: he! ontwerp 

Paviljoen 

Bar en terras aan het einde van de routing voor on/spanning en gesprek. 

Production flow voor de gebruiker 

Erf 

Elke ateliergebruiker heeft een erf aan de noord en zuid zijde van de 
kamerringoven. 



Atelier/ 

Naast het erf he eft de kunstenaar twee tegenover gelegen ovenkamers tot zijn 
beschikking. Deze geborgen ruimten maken het mogelijk om geconcentreerd 
te werken. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Atelier// 

De ovenkamer kan naar eigen inzicht worden gebruikt. Bijvoorbeeld als 
werkplaats, opslag of zoa/s hierboven als expositiekamer. 

Atelier Ill 

De derde zwevende open ruimte biedt een prachtig uitzicht over het 
Waallandschap. De gebruiker heeft naast een buitenruimte en twee meer 
geborgen werkkamers ook een open Iichte kamer tot zijn beschikking. 
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3 4 rev1talisahe Waaloven 

Uit de ontwikkelingen van de Waaloven blijkt dat het gebouw verschillende keren aangepast is en van 
functie verandert. De vorm en dikte van de muren en de strategische plek op de uiterwaarden maakt 
het bouwwerk bruikbaar en multifunctioneel. De aanbouw en het golfplaten dak zijn de meest recente 
toevoegingen. Ook in dit ontwerp zal het gebouw een rol gaan spelen en gemuteerd worden. Gezien 
de nieuwe functie en het programma van eisen is besloten de huidige overkapping en aanbouwen te 
verwijderen. De toevoegingen hebben weinig architectonische waarde en zijn in slechte staat. 

De karakteristieke Waaloven wordt het nieuwe entree gebouw van het complex, de oven is namelijk 
centra a I en hoog gelegen. Tijdens aile 5 de Fa sen is dit gebouw functioneel en bereikbaar. Door een 
nieuwe mutatie, het plaatsen van een sporenkap, fungeert de oven als multifunctioneel paviljoen voor 
de bezoekers. De twee muren van de oven zijn het constructieve fundament van de kapconstructie. 

Vormstudie en kwaliteiten kapconstructie 
Eem van de uitgangspunten van dit project is dat de huidige bebouwing als studie object fungeert 
waar de ontwerper van kan leren. Oorspronkelijke typologieen en technieken worden op waarde 
geschat en dienen als bruikbare uitgangspunten voor de revitalisatie van het complex. Zo is er bij 
het ontwerpen van de overkapping gekeken naar de verdwenen karakteristieke sporenkap van de 
Kamerringoven. De simpele functionele vorm heeft sculpturale kwaliteiten en een aantal openingen 
die zorgen voor Iicht en Iucht. De houten onderconstructie is ritmisch en doordacht. 

Uit de vormstudie is het ontwerp voor de kap ontstaan die modem en esthetisch is, maar ook als 
vorm voortkomt uit de typologie van de huidige bebouwing. In de weergegeven reeks zijn een aantal 
van de modellen te zien uit het ontwerpproces. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST het ontwerp 

Normale gebogen sporenkap toegepast op bijvoorbeeld een schuur. 



Oorspronkelijke kap Kamerringoven is geopend in de nok. Hierdoor kan Iicht 
en Iucht de zoldeffuimte van de oven bereiken 

ARCHITECTURE W H WET FEET 

Bij dit model klapt het dak eveneens door insnijding in de nok open. Echter het 
beeld van een dak verdwijnt, het is meer een sculptuur. 

Het uiteindelijke antwerp is een dakvlak, een vertaling van het oorspronkelijke 
dak. Kwaliteiten en karakterislieken blijven behouden. 
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Herkenbaarheid 
Punten van het dakvlak zijn helkenbaar van grote afsland. Onder hel dakelement zijn de krachtige fundamenten 
zichtbaar. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: het antwerp 

Eenheid 
Sculptura/e eenheid ondersteund door kolommen en stalige muur. 



Doorlopende liggers Schaduwwerking 
Herkenbaar voor daktypologie is het open klappen van het dak in de nok en het doorlopen van de liggers. Sculpturale gaten veroorzaken steeds veranderende schaduwen in de expositieruimte. 
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Technische uitwerking van de sporenkap 
De oorspronkelijke sporenkap is geconstrueerd uit grenen balken waarmee spanten gevormd 
zijn die een vrije, grote overspanning maken. De span ten zijn op een logische manier waar nodig 
versterkt en gestabiliseerd. Door een slimme doorkoppeling tussen de beide kappen word! een 
gedeelte van de krachten vereffend. Bij de openingen in het dak lopen de liggers door in de nok en 
zo ontstaan de karakteristieke 'flappen'. Het dak rust op een aantal kolommen, deze kolommen 
vormen een ritmisch beeld langs de fa~de van de oven. Het dakvlak volgt de lijnen van de 
constructie, op die manier ontstaat er een eenheid. Deze eigenschappen komen ook terug in het 
nieuwe ontwerp. 

Het dak moe! qua materiaal passend zijn bij de oorspronkelijke bebouwing en niet teveel het 
contrast opzoeken met het landschap. Daarom is er gekozen voor een leistenen dakbedekking 
rustend op een grenen houten onderconstructie. Dit traditionele dakpakket krijgt door de 
sculpturale vorm een eigentijdse uitstraling. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST· he! on twerp 

Doorsnede BB Waaloven 

Aanzicht westgevel Waaloven 



doorsnede in detail 

Opbouw D Overkapping waaloven 

Maasdekking leisteen zwart 450x250mm, 
bevestiging RVS leinagels 160mm 
Pan/allen grenen 32x22mm, h.o.h. 150mm 
Sporen grenen 100x50mm, h.o.h. 660mm 
Gordingen grenen 240x90mm, h.o.h. 2000mm 
Gelamineerde grenen balken 660-200x200mm 

Opbouw E Opdrijvend vlonder 

Vloerdelen eiken 19mm 
Liggers eiken 75x200mm 
Tussenliggers eiken 75x150m 
Vulhout eiken 50x75mm 
Drijvers 1830x915x610mm, 
20mm fibre versterkt beton, PS kem 
Tussenruimte 100mm 
Drainagelaag grind 400mm 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Opbouw D 
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Voor de nieuwe functie van de oven is het wenselijk dater geen kolommen in de ruimte staan. 
Wanneer er exposities en optredens plaatsvinden, is ftexibiliteit en Iicht belangrijk. Om de grote 
overspanningen die hierdoor ontstaan te overbruggen is he! nodig om de constructie in gelamineerd 
hout uit te voeren. In de vorm van gelamineerde liggers is op een duidelijke en simpele manier 
het verloop van de optredende momenten af te lezen. Dit maakt een puur materiaal gebruik 
mogelijk. Onder begeleiding van Rijk Blok van capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen is verder 
ingegaan op de constructie. Door middel van globale berekeningen is het momentenverloop in 
de liggers berekend en steeds verder geoptimaliseerd, het is een technische verdieping in het 
ontwerp. In het kort worden hier de belangrijkst resultaten weergegeven van de berekeningen 
uitgevoerd in het programma MatrixFrame. AI snel blijkt dat het constructief doorverbinden van 
de liggers belangrijke voordelen oplevert. Er kan op deze manier een vereffening van krachten 
plaatsvinden tussen de twee dakhelften. De windbelasting op de constructie neemt hierdoor sterk 
af en daardoor word! belasting combinatie 2, de permanente belasting in combinatie met de 
sneeuwbelasting maatgevend. 

In eerste instantie is de constructie van globale dimensies voorzien, deze dimensies zijn telkens 
aangepast en verder geoptimaliseerd. De hoofddraagconstructie van het dak bestaat uit grenen 
gelamineerde liggers met afmetingen h x b = 700 x 110mm. Verder zijn de stalen spankabels een 
ronde buisprofiel S235 h = 48,3mm en tw = 4mm, welke in hoofdzaak op trek worden belast en 
daarnaast een geringe druk kunnen opnemen. Het dak is voorzien van een leistenen dakbedekking 
met bebording, sporen en gordingen. 

Uit de resultaten van de eerste berekeningen blijkt dat het dak ruimschoots aan de gestelde 
vervormingseisen voldoet. Daarom word! er nu gekeken hoe de constructie reageert wanneer er 
slankere liggers worden toegepast. Verder krijgen de liggers een verlopende doorsnede die de 
momentenlijn volgt. Op deze manier ontstaat er een economische en leesbare constructie zoals 

SPOREN VOOR NU EN IN DE OEKOMST: het antwerp 

gewenst. De doorsnede van de gelamineerde dakligger word! nu verlopende van h x b, 200-500-
300 x 110 mm. Op de plekken waar het moment groot is, is de ligger verdikt. Terwijl hij juist naar 
de uiteinden toe verjongt. Uit de resultaten blijkt dat de constructie voldoet. 

Momenten verloop in constrictie 

Volgen momentenlijn in gelamineerde grenen houten Jigger 



3.5 revitallsatie Kamerringoven 

De Kamerringoven is een van de nieuwere gebouwen van het complex en staat daardoor in 
contrast met de oudere Waaloven. Het gebouw heeft geen noemenswaardige ontwikkelingen 
doorgemaakt en verkeerd daardoor nog in zijn oorspronkelijke staat. Dit maakt het gebouw niet 
minder interessant. De in het vorige hoofdstuk beschreven technische en esthetische kwaliteiten 
worden ook nu weer belangrijk in het ontwerp. De nieuwe functie vraagt ogenschijnlijk om een 
ander ontwerp en plattegrond, het blijkt echter dat het huidige gebouw zich goed leent voor een 
dergelijke mutatie. Dit zegt iets over de helderheid en de kwaliteiten van de oven die ook nog in 
deze tijd heel goed te gebruiken zijn. 

Het indrukwekkende gebouw krijgt nu een culturele functie, die ook gebaseerd is op productie 
en handwerk. Er komen namelijk elf ateliers in de huidige ovenkamers en daarnaast word! er 
een nieuw volume toegevoegd die een aanvulling is op deze onderbouw. Het dek op de ovens is 
publiekelijk toegankelijk, dit panoramadek is een rust punt in de routing door het gebied. Vanaf 
het dek is een groot gedeelte van de omgeving te zien, het beeld is zeer gevarieerd en loon! de 
indrukwekkende veranderingen van de natuur en de rivier gedurende de seizoenen. 

ARCHITECTURE WITH WEf FEEf 

Ontwerpstappenplan Kamerringoven 
Tijdens dit project is het ontwerpproces van de Kamerringoven in 1918 opnieuw doorlopen en 
waar nodig zijn stappen aangepast of ingepast. Elke slap die genomen word! in het ontwerp 
is logisch en verweven met vorige en volgende stappen. In dit herziene proces worden ook de 
oorspronkelijke onbedoelde esthetische kwaliteiten die het object bezit, benut. Het is niet de 
bedoeling om met de nieuwe functie en toevoeging het contrast op te zoe ken of op de achtergrond 
te treden. Het ontwerp is gewoon een logisch vervolg in de ontwikkeling van het gebouw en 
spreekt duidelijk dezelfde taal. 

Slap 1 
Twee tegenover elkaar gelegen ovenkamers vormen samen de basis van een atelier. 

Geborgenheid, individualiteit, constante temperatuur, symmetrie 

Slap 2 
Er zijn in het totaal eff ateliers in het ovenlichaam gevestigd. 

Eenheid van de/en, geforceerd gelijkmatig ritme 

Stap 3 
De oorspronkelijk constructieve toevoeging vangt op een logische en materiaal eigen manier de spatkrachten uil de 
gewelven op. 

Puur materiaal gebruik, omarming en eenheid, fundament 

Slap 4 
Het panorama dek is een vrije buitenruimte met een panorama uitzicht over hel gebied 

Openheid, uitzichl, wind, regen, natuur 
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Slap 1 Slap 2 Slap 3 Slap 4 Slap 5 

Stap 5 
De oorspronkelijke transportgangen worden veiWijderd. De smalle gangen zijn niet meer functioneel en worden vervangen 
door een nieuw element. Oil element zal weer een transportfunctie krijgen, he/ is de verbinding tussen de verschillende 
de/en van de atelierruimten. 

Gesloten eye/us, richting, samenhang, verbinding 

Slap 6 
He/ nieuw ontworpen be/on element vormt he/ derde dee/ van he/ atelier en is open en Iicht. De trap die de verbinding 
vormt tussen de /wee ruimten beneden en de ruimte boven, verspringt mee in de richting van de oorspronkelijke circulatie. 
Hierdoor vindt er een verdraaiing in de plattegrond plaats. 

Symmetrie, richting, circulatie 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: het ontwerp 

Slap 6 Slap 7 Slap 8 

Slap 7 
De eff elementen samen zorgen voor een constructieve samenwerking en deze aaneenschakeling is Ievens de nieuwe 
transport zone. 

Pragmatische verbindingen, geforceerd gelijkmalig ritme, ruimtelijke herkenning, helderheid 

Slap 8 
De toevoeging is een geheel van de/en die hierdoor monolitisch oogt net als het ovenlichaam. 

Eenheid, sculptuur, materiaal, schaal 



Ontwerpproces toegevoegd element 
In het ontwerpstappenplan word! in slap 6 een nieuw geheel van elf gekoppelde elementen 
toegevoegd. De nieuw ontworpen vorm vervangt de oorspronkelijke transportgangen. 
Deze op het eerst oog simpele toevoeging is totaal verweven met het ovenlichaam en heeft 
verschillende karakteristieke kwaliteiten in zich opgenomen. De totstandkoming ervan is 
kenmerkend voor dit afstudeerproject en ontwerpaanpak. Het ovenlichaam is bestudeerd door 
het uit te tekenen en na te bouwen in een model. Op die manier ontstaat er inzicht in de structuur 
en een gevoel voor de ruimte, verhoudingen en verbindingen . Deze kenmerken zijn meegenomen 
in de nieuwe vorm en steeds verder ontwikkeld in opeenvolgende modellen. Door het werken 
met reeksen kan een intu'itief proces goed onderbouwd worden en daarnaast zijn overwegingen 
duidelijk over te brengen. 

Ontwerpproces, de model/en vormen samen een bruikbare reeks. 
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De eerste vonn is een transport zone die het ritme van het ovenlichaam 
probeert op te pakken. 

De sterk vereenvoudigde vorm is strak en spreekt aan. Ritmisch sterk en 
puur. 

SPOREN VOOR NlJ EN IN DE TOCKOMST: het on twerp 

De schil wordt omgebogen aan de onderkant. De vorm verliest zijn he/derheid 
en slibt dicht. 

Er wordt gekeken op welke manier de atelierruimlen in verbinding staan mel 
de transportzone. De ruimten mogen geen afbreuk zijn van de sterke vorm. 

Hel verschil in grole van de toevoegingen stoort, het evenwicht is weg. 

De toevoegingen gaan mee in het ritme van de transport gang en zijn tolaa/ 
niel storend. 



De verhouding tussen middengang en atelierruimten moet goed gekozen 
worden. Bij dit model is de gang te iel. 

Het verloop in hoogte van het lichaam doet afbreuk aan de sterke vorm en is 
duidelijk geen meerwaarde. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Door de construe tie de momentenlijn te Iaten volgen ontstaat er een leesbare 
constructie. 

Het sterke van de vorm is de herhaling, elk element is idenliek. 

In de uiteindelijke vorm is de middengang geknikt zodat de uitkraging minder 
groot is en daarnaast ontstaat er een voorportaal bij de ateliers. 

De trappen in de verkeersgang volgen het ritme en de richting van de 
oorspronkelijke circulatie. 

81 



De vorm is simpel en spreekt dezelfde ontwerptaal a/s hf:l oorspronkelijke lichaam van de Kamerringoven. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: het ontwerp 

De gang is indrukwekkend en de elementen geven een mooie schaduw. Het bos aan !rappen is totaal niet storend en 
past in het antwerp. 



Kwaliteiten en kenmerken plat1egrond 
Bij het ontwerp is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
aanwezige kwaliteiten en kenmerken in de bebouwing. 
Deze kwaliteiten en kenmerken komen voort uit de 
voorafgaand analyse. 

Functies voor de bezoeker 

1 Entree 
2Bar 
3 Toilet 
4 Multlfunclioneel v/onder: 

aanteg steigerAerrasl 
podlum/expositieruimte 

5 Panorama del 

Funclies voor de gebruiker 

AErf 
BAte/fer/ 
CAtelier/1 
DAteller/11 
E Transport zone 
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1 Rondgang 
De oorspronkefijke drcufatie van het vuur en Iucht is finksom, deze 
richting maakt de pfattegrond van het ovenfichaam. In het vemieuwde 
ontwerp volgen de trappen en dus het transport ook deze richting. Aan 
de uiteinden knikt de trap de bocht om. 

2Symmetrie 
Door de richting van de vuurweg ontstaat er een symmetrie in de 
plattegrond, wet zijn aile ovenkamers identiek. Ook nu is overaf de 
asymmetrie teruggebracht. In de repeterende efementen maar ook in 
detail. Aile deuren zitten bijvoorbeeld rechts en aile waterafvoeren finks. 

3 Constructief stramien 
Het duidefijke stramien van het ovenlichaam van 3600mm is overgenomen 
in de toevoeging 

4 Sfimme constructieve samenhang 
Elk betonelement is gekoppefd aan zijn buren en werk1 constructief 
samen zodat er een stabiele koker ontstaat. Ook de twee dakvlakken 
van de Waaloven werl<en op een slimme manier samen. 

5 Licht en Iucht 
De betonelementen zijn dusdanig ontworpen dat er nu ook Iicht 
onderin de transport zone komi. Het dak van de Waaloven is in de nok 
opengetrokken. 

6 Kern activering 
Het betonelement is thermisch verbonden met de grote massa door 
middel van water voerende /eidingen. Door deze koppefing kan er een 
temperatuur vereffening optreden dak 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST het ontwerp 
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doorsnede CC Kamernngoven doorsnede EE Kamerringoven 
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Signatuur in schaal en materiaal 
Het beeld van het ovenlichaam is zeker veranderd door de 
toevoeging van het nieuwe betonnen lichaam. Maar wat niet 
veranderd is, is de identiteit van he! gebouw, he! gebouw heeft 
geheel in zijn eigen stijl een ontwikkeling doorgemaakt. Dit 
geld! ook voor de kwaliteiten in schaal en materiaal. 

A/stand 2000meter 
Vanaf de winterdijk slaal de schoors/een als een statig statement in hel 
landschap en is als beeld karakteristiek voor hel culturele centrum. Niels 
verhu/1 dat de schoorsteen 'slechts' onderdee/ en aankondiging is van een 
gebouw of zelfs een geheel complex. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: het antwerp 



Afstand 250meter 
De oven staat als een robuuste monoliet in het landschap. Een massier 
stenen object dat uitstekend opgaat in zijn omgeving en ontworpen is voor 
de eeuwigheid. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Afstand 1 Ometer 
De monoliet verandert in een uit elementen samengestelde massa met een sterk repeterend karakter. fndeling, constructie 
en details zijn voor het eerst leesbaar. 
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Afstand 2meler 
De elementen worden tastbaar en persoonlijk, ze zijn opgebouwd uit materiaal pure details die allen binnen de sterk 
monolilische vonn val/en. Hel beton vertoonl detail en slructuur. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: het ontwerp 

Afstand 2meler 
De waterafvoer is geinlegreerd in hel element, hier en daar groeil mos tussen de profilering en hel water drupl na een 
regenbui nog wat na. De lijnen van de bekisling zijn kenmerkend voor het in het werk gestorte belon. 



Technische uitwerking betonelement 
Net als bij het ontwerp van de Waaloven is ook bij dit ontwerp dieper ingegaan op de constructie 
en techniek. Het element maakt deel uit van een reeks van elf elementen en deze elementen 
werken op een slimme manier samen als een stabiele koker. Het speciale aan het element is 
dat het eigenlijk een doorlopende schil is, hierdoor is de vorm tegelijk vloer, wand, gevel en 
dak. Daarom is er gekozen om het in het werk te storten, zodat dit beeld gewaarborgd blijft. 
Daamaast is beton een puur en natuurlijk materiaal dat past bij de bakstenen die gebruikt zijn in 
het ovenlichaam. Bij het storten zullen hier en daar oneffenheden ontstaan, maar dat past juist bij 
de charme van het bouwwerk. Het binnen en buitenblad van het element lopen visueel in elkaar 
over en zodoende ontstaat er geen afbreuk van de vorm. Dit principe komi ook duidelijk terug in 
de detaillering. Aile toevoegingen vallen binnen de sterk monolitische vorm. 
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De belonnen elementen hebben een slerke monolitische vorm .. Het verloop in dikte van de betonschil maakt hel een 
sprekende construclie. 
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doorsnede in detail 

Opbouw A Beton element 

Beton 80mm 
XPS-isolatie 100mm 
Constructieve betonschil 200-500mm, 
met ingestorte kunststof leidingen Thermische Beton Activering 

Opbouw 8 Panorama dek kamerringoven 

Klinkerverharding 200x75x70mm 
Straatlaag, split 35mm 
Systeemfilter TG 
Elastodrain EL 200 
Glij- en scheidingsfolie TGF 20 
Dakbedekking bitumen 
XPS-isolatie 100mm 
Dampremmende laag 
Gruis 
Gewelf baksteen 200x100x50mm 

Opbouw C V/oer ovenkamer 

Klinkerverharding 200x75x50mm 
Straatlaag, split 20mm 
Beton 200mm, 
met ingestorte kunststof leidingen Thermische Beton Activering 
Dampremmende laag 
XPS-isolatie 100mm 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: he! onlv.'9rp 

OpbouwA 



Ook nu is er voor gekozen om het verloop van de momentenlijn in de constructie zichtbaar te 
maken. Dit past bij de eenvoud en functionaliteit van het bestaande antwerp. De constructieve 
elementen zijn aile uitgevoerd in gewapend beton, 835. In eerste instantie word! ervan 
uitgegaan dat de doorsnede van de gehele vorm gelijk blijft. Door te kijken hoe deze reageert 
op de verschillende belasting gevallen kan hij steeds worden aangepast. Daardoor ontstaat een 
efficiente en constructief pure vorm. 

De constructieve elementen zijn allen uitgevoerd in gewapend beton, 835 en hebben bij de eerste 
orienterende berekening een constante dikte van 300mm en een breedte van 1 OOOmm. 8ij deze 
berekening blijkt dat de doorbuiging van de vloer buiten proporties is, dit zou kunnen worden 
verholpen door het gewicht te verminderen en de vloeren en de wand dunner uit te voeren dan het 
dak. Omdat de vloeren aan het dak hangen word! het dak nog iets verdikt zodat deze stijver word! 
en minder ver doorbuigt. Verder blijkt de grote wand over de gehele hoogte, naar binnen te willen 
klappen, verdikking op die plek, waar de wand knikt, zou een oplossing kunnen zijn. 

De aanpassingen in de doorsnede zorgen ervoor dat de doorbuigingen binnen de proporties 
blijven. Wat echter wei gebeurd is dat de momenten in de wand met knik toenemen door het 
verdikken van het dak en deze doorgaande wand met knik. Door zowel in het dak als in deze 
wand de doorsnede meer de momentlijn te Iaten volgen zal de constructie efficienter zijn en ook 
sprekender als vorm. Dit was het uitgangspunt voor het ontwerpen van de constructie; een pure 
vorm, karakteristiek voor het gebruikte materiaal. 

ARCHITECTURE WITH WET FEET 

Maatgevende belasting combinatie Momentenverloop in de constructie 
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Ontwerp thermische kern 
Tegenwoordig past men vaak betonkernactivering toe bij nieuwe gebouwen. Betonkernactivering 
is een verwarmings- en koelingssysteem in een dat gebruik maakt van de gebouwmassa, 
meestal toegepast in de utiliteitsbouw. In de kern van de betonnen vloeren en wanden worden 
watervoerende leidingen aangebracht; deze houden de vloeren, plafonds en wanden op een 
constante temperatuur. Door lage temperatuurverwarming of koeling met het water is het een 
energiezuinig systeem en kan gebruik gemaakt worden van duurzame energie door middel van 
warmtepompen. De totale massa van het beton word! gebruikt, daardoor worden pieken in de 
warmte- en koudebehoefte gedempt; dit geeft een stabiel binnenklimaat 

Uit het onderzoek naar de capaciteit van de thermische massa van het ovenlichaam blijkt dat de 
temperatuur ongeveer constant blijft. Deze massa zorgt namelijk voor temperatuur vereffening 
gedurende seizoenen; fluctuaties in de buitentemperatuur worden opgevangen door het 
ovenlichaam. 

Tijdens de tussenseizoenen en de zomer kan de temperatuur in de midden kern oplopen, door de 
warmte geproduceerd door de gebruikers en apparatuur en door de zon. Daarentegen blijven de 
ovenkamers steken op 10 graden en zijn daardoor relatief koud en vochtig; een oncomfortabele 
werkruimte. Door nu water te Iaten stromen door de massa van het ovenlichaam en he! beton van 
de midden kern ontstaat er een temperatuur vereffening in het gebouw. Het is zelfs niet nodig om 
een warmtepomp te gebruiken. 

In het winter seizoen zullen zowel de ovenkamers als de midden kern een te lage temperatuur 
hebben. Nu word! wei een warmtepomp opgenomen in de circulatie van de ringleiding. 

Door toepassing van dit principe word! opnieuw geprofiteerd van de bestaande thermische 
massa. Het heeft economische voordelen en is daarnaast goed voor het milieu. Deze verdieping 
is kenmerkend voor het ontwerp, door te leren van de aanwezige bebouwing kan een volgende 
stap worden gezet. Er word! dankbaar gebruik gemaakt van aanwezige sporen en typologieen. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST hel ontwerp 

De lhermische massa zorgt voor lemperatuur 
vereffening gedurende de seizoenen. 

1 ovenlichaam 
temperatuur: 10 graden Celsius 
gewensl: 15 graden Celsius 

2 midden kern 
temperatuur: 5- 25 graden Celsius 
gewensl: 18 graden Celsius 

" r--------
1 ~ I 

I 
" 
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Lente, herfst en zomer seizoen Winter seizoen 
Temperatuur vereffening door circulatie tussen midden kern en ovens en tussen zon- en schaduwzijde. Temperatuur vereffening door circulalie in combinalie met een warmtepomp. 
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Doorsneden in detail 
In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is een masterplan gemaakt voor he! complex. Oil masterplan 
waarborgt de kwaliteit van he! geheel van bebouwing en landschap op een stedenbouwkundige 
schaal. In deze paragraaf word! vooral aandacht besteed aan he! detail, juist deze detaillering is 
ook een karakteristieke en een belangrijke signatuur van he! complex. 

He! oorspronkelijke ontwerp van de Kamerringoven heefl zoals gezegd kwaliteiten in materiaal 
op verschillende schaalniveaus. De strakke detaillering vall steeds binnen de sterk monolitische 
vorm. Hij is functioneel en opgelost in he! materiaal baksteen. Zo bevat de ovenfa~ade , een aantal 
ventilatie openingen, rollagen, druipgoten en verschillende soorten vuurvaste stenen. In eerste 
instantie vall deze detaillering weg in de massieve 'cakevorm' van baksteen. Vanaf dichtbij word! 
de vorm leesbaar en tastbaar. 

Ook bij de delaillering van de toegevoegde middenkem is gestreefd naar een detaillering die 
materiaal eigen is. Verder zijn de details opgenomen in de monoliet van beton. Om he! gewenste 
beeld te krijgen vallen de details binnen de vorm en zijn ze voor zover mogelijk verdiept in de 
vorm. De keuze voor in he! werk gestor! beton hang! hier ook mee samen. Op deze manier is 
mogelijk de verschillende details daadwerkelijk in de vorm op te nemen. Zo is door middel van 
enkele verdiepte stroken de regenafvoer in de gevel opgenomen. Deze kleefgoot vall geheel 
binnen de vorm en de textuur. De optredende verkleuring is natuurlijk en kenmerkend voor he! 
materiaal. Wei is het detail strak; aileen in de ontworpen strook zal de verkleuring optreden. Op 
die manier is elk detail doordacht ontworpen, terughoudend en opgaand in de vorm. 

Ovenfat;ade van baksteen, de strakke detaillering valt binnen de sterk monolitische vorm. Vanaf dichtbij word/ de vorm 
/eesbaar en tastbaar. 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST het on twerp 



Om het gewenste beeld te krijgen val/en de details binnen de vorm en zijn ze voor zover mogelijk verdiept in de vorm. 
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doorsnede in detail 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST het onlwerp 
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Kamerringoven in detail 

1 
2 
3 
4 
5 

Goof beton onder afschot 45x570mm 
Gordijn stof, ivm akoestiek en zonlicht 
lsolatieglas 
Druiphol 
DUCO Flat 12 ventilatierooster 

6 Siltan 50 structural glazing 
7 Voegdichting 
8 Stelkozijn 
9 Aluminium proffel mat zwart 2mm 
10 Beloopbaarglas 
11 Dak1rim aluminium mat zwart 
12 Constructieve verbinding d.m. v. ophangwapening tussen 

wand en vloer, referentie project Waters/ad toren te Rotterdam 
13 Hoekproffel120x80x8mm 
14 Schuifpui aluminium Schiico Royal 570 mat zwart 

SPOREN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST: hel onlwerp 
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zelfrefiectle 

Dit verslag is een product van een ander half jaar durend proces. Maar eigenlijk geeft dit examen 
je ook de mogelijkheid te Iaten zien wat je de afgelopen jaren geleerd hebt. De eerste jaren 
van mijn studie was ik vooral gefascineerde door de technische kant van de opleiding. Later is 
dit zwaartepunt langzaam in de richting van de architectuur gegaan. Hierdoor is mijn interesse 
vrij breed en is de combinatie van de afstudeerrichting van bouwtechniek en de architecten lite! 
ideaal. 

Uiteindelijk blijkt dat de keuze voor he! onderwerp, de herbestemming van de voormalige 
steenfabriek goed te passen binnen mijn afstuderen. Doordat he! een vrij compact gebied is met 
een beperkt aantal gebouwen had ik de mogelijkheid om naast een architectonische analyse 
en antwerp ook technische verdieping in te voegen. In he! antwerp komi de materialisering, de 
constructie en de fysica terug, zodat ik mijn interesses in mijn project heb kunnen verwerken. 

Bij he! maken van de analyse van de historie vind ik he! moeilijk om dit duidelijk te schematiseren 
en vooral om de dingen die ik zie en constateer over te brengen en te beschrijven. Daarom heeft 
he! denk ik zeker geholpen om ook een theoretische ondergrond te gebruiken. He! boek, 'The 
architecture of the city' van Aldo Rossi laat zien hoe anderen over herbestemming en historie 
denken en hoe ze een houding aan nemen ten opzichte van bestaande monumenten. 

Toch blijft vooral intu"itie en he! bouwen van modelletjes, tekeningen en beelden voor mij de 
beste manier om een antwerp te maken. In eerste instantie is he! huidige antwerp nagebouwd en 
getekend en daardoor ontstaat er een persoonlijk inzicht en gevoel voor beeld en vorm, schaal en 
materiaal en typologie en techniek. He! werken met reeksen van vormen is een goede manier om 
gewoon te kijken welk model er beter is en waarom dat zo is. Op die manier heb ik ook steeds 
stappen gezet in mijn onderwerp. 

ARCHITECTURE WITH WEf FEET 

Oil afstudeerproject heeft natuurlijk verschillend perioden meegemaakt, waarbij he! soms wat 
minder of in mijn ogen te langzaam ging. Maar eigenlijk heb ik he! altijd echt leuk gevonden om te 
doen en kon ik elke morgen weer gemotiveerd aan de slag te gaan. Hoewel je natuurlij zelf altijd 
dingen ziet die beter of anders hadden gemoeten in je antwerp ben ik over he! algemeen tevreden 
met he! resultaat. De oorspronkelijke bebouwing van de fabriek en he! nieuwe antwerp zijn denk 
ik duidelijke voorbeelden die mijn interesses en manier van werken uitbeelden. 
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8f , ptaja:t it de llllfotiek lllfl de ~ .., ...., ., btlillbe« lpotJI ul , WIWdln. Fundlonele "' 
..,.,. ~ de fw1;J It Wilden zJI In hflt Wtdadttp en de bebawttlg _, hflt fabtWaeori'*IC WORIIn 
bei6JdeetrJ en~_, de Mild WW1 fcllo'a, lc:heml'l IIIIJIICIIII(ta 

Door middfl181 de hedJedMiniJQ ltVRf _, /ogltdJ VWMlig glgiVWI_, de hlatolfe VIWI hfll ltltJclschlp en debebowilg 
op de..,....,., Hft ~.., ,-. 8/I(JOf WJOr fiJ en In de bifomlt. dlt ~ ~ maakt v.n de lcenr*ln 
hit f'IHd en cllln*lor ook VWWMn II,., de plelc en In de If/d. 

.lotJp .,., AI, IJ/JIIIIenDer 2001 
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