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I N L E I D I N G

En dan zijn 6 jaar voorbij gevlogen en is dit het laatste 
verslag. Het eindstuk van deze opleiding en het begin 
van de volgende leerfase. Voor u ligt dan ook mijn 
afstudeerrapport. 

Zes jaar opleiding met uiteindelijk een specialisatie 
in Bouwtechniek en Architectuur met als onderwerp 
Hergebruik van de bestaande voorraad. Naast deze 
afstudeerrichting heb ik me ook geïnteresseerd voor 
ondernemerschap en � loso� e. Daarmee heb ik reeds 
het Philosophy Certi� cate en Certi� cate technology 
entrepreneurship behaald. Daarnaast heb ik tijdens dit 
afstudeer traject meegedaan aan de Hollands Ontwerp 
Award en daarmee de eerste prijs behaald.

Maar wat is nu het onderwerp van dit afstudeertraject. 
Binnen het afstudeeratelier Slimbouwen is onderzoek 
gedaan naar Hergebruik van jong industrieel erfgoed. 
Dit erfgoed, wat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van ons en onze maatschappij wordt veelvuldig gesloopt. 
Maar waarom slopen we dit erfgoed zijn er geen andere 
mogelijkheden? 

Deze maatpakken zijn zo speci� ek gebouwd voor hun 
functie dat we niet weten wat we ermee aanmoeten. Dit 
vormde dan ook een interessant uitgangspunt.

Centrale vraag is dan ook hoe kan je dit erfgoed Slim 
Hergebruiken. Om dit te kunnen analyseren is gekozen 
voor een casestudy met als onderwerp de halfhoge graansilo 
in Middelburg (1962).

Het verslag laat het volledige traject zien van 
literatuuronderzoek tot de uitwerking van de case waarna 
wordt gere� ecteerd op het doorlopen traject.

Het afstudeerverslag is opgebouwd uit 5 delen. Part 1 bevat 
de inleidende stukken. De afbakening van de begrippen 
en het kader waarbinnen dit afstudeertraject zich bevindt. 
Daarnaast wordt ook de gehanteerde aanpak besproken. 
Part 2 bevat het onderzoek aan de hand van het model 
van Ed Schulte (Schulte, E. (1997).) Aan de hand van de 
aspectenmatrix wordt de graansilo geanalyseerd op de mate 
van functiemobiliteit. Vanuit het onderzoek zijn een aantal 
conclusies voortgekomen welke de basis vormen voor het 
ontwerp. 
Part 3 is te zien als een intermezzo. Aangezien het 
afstudeerverslag ook gezien mag worden als een afspiegeling 
van je eigen kunnen was het passend om een � loso� sche 
analyse toe te voegen. Daarnaast geeft dit een interessant 
beeld vanuit een andere invalshoek. 
Part 4 bevat het daadwerkelijke ontwerp voor het 
Slimhergebruik van de halfhoge graansilo. De 
daadwerkelijke oplossing om dit maatpak Slim te 

Hergebruiken.
Het laatste deel, part 5, bevat de re� ectie op het traject 
Slim-Hergebruik casestudy de halfhoge graansilo te 
Middelburg. Hier wordt teruggekeken naar welke stappen 
er nu gedaan zijn bij het hergebruik van dit maatpak en of 
hier een standaard vorm in is terug te vinden. Welke lessen 
kunnen we leren en welke punten kunnen een startpunt 
vormen voor toekomstige studies.

Op deze manier wordt inzicht gegeven in het doorlopen 
afstudeerproces. Alle delen zijn ook los te lezen waardoor 
men naar behoeven het achterliggende onderzoek kan 
overslaan.

Hoe gaan we om met industrieel erfgoed is een thema 
wat in ontwikkeling moet blijven want alles is tijdelijk. Er 
vanuit gaande dat dit traject en mijn gedachte weer een 
begin vormt voor een volgende ontwikkeling. 

Met vriendelijke groet,

Angela Lindenberg



9

SLIM-HERGEBRUIK jong industrieel erfgoed - A.A. Lindenberg

Figuur 1.Aanzicht halfhoge graansilo te Middelburg bron: eigen foto
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Part 1. 
hergebruik jong industrieel erfgoed

Figuur 2.Hergebruik symbool 
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INLEIDING INDUSTRIEEL ERFGOED

Sinds de mens zich heeft gevestigd in gebouwen van 
duurzame materialen is er sprake geweest van functieverlies 
en hergebruik. Zo verloren verdedigingswerken in de 
late middeleeuwen hun oorspronkelijke functie door 
voortschrijdende militaire techniek, toch zijn vele hiervan 
behouden door nieuwe vormen van gebruik. Hergebruik 
van gebouwen is door de eeuwen heen ook in ons land 
een doodgewoon, natuurlijk proces geweest. Wie door een 
historische binnenstad dwaalt, kan overal monumentale 
gebouwen ontwaren die een of soms meerdere malen van 
functie zijn veranderd. 

Maatschappelijk draagvlak

In landen waar de Industriële Revolutie het eerst doorbrak, 
werden leegstaande kloosters en kastelen tot fabriek 
ingericht. Dat was op het moment dat de industriële 
architectuur nog in de kinderschoenen stond. 

Toch is het opvallend dat vele eeuwenoude monumenten het 
einde van de 20e eeuw gehaald hebben zonder economisch 
rendabele functie. Veel van deze monumenten zoals kerken 
en kloosters worden gekoesterd en onderhouden. Het is dan 
ook voor deze oudere monumenten van voor 1800-1850  
dat er mede door de bemoeienis van monumentenzorg 
een groot maatschappelijk draagvlak is ontstaan. Voor 
de jongere monumenten van na circa 1850 en daarbij 
industrieel erfgoed in het bijzonder ontbreekt dit groot  
maatschappelijk draagvlak. Behoud voor de toekomst is dan 
ook alleen gewaarborgd als er een economische, rendabele of 
maatschappelijk aanvaardbare bestemming aan kan worden 
gegeven. Veel van deze industriële monumenten voldoen 
niet aan een algemeen ervaren beeld van ‘schoonheid’ en 
worden dan ook niet breed gedragen door de samenleving. 

In combinatie met de vernieuwde monumentenwet waarin 
het functioneel toekomstperspectief van groot belang wordt 
geacht, zal het industrieel erfgoed zichzelf moeten bewijzen 
in het kader van de marktgerichte monumentenzorg. Met 
het functioneel toekomstperspectief wordt bedoeld dat 

nieuwe economisch rendabele gebruiksmogelijkheden 
de toekomst bepalen van al het industrieel erfgoed wat 
zijn oorspronkelijke functie heeft verloren of spoedig zal 
verliezen.

Tekst gebaseerd op:(Nijhof, P. & Schulte, E. m.m.v. 
Bemelmans, H.J., Hoeve van der, J.A. (1994).)

Preindustriële revolutie

Hoe zijn we gekomen aan al dit industrieel erfgoed. 
Hiervoor maken we een korte wandeling door de 
geschiedenis. 
Voor de industriële revolutie was er sprake van voornamelijk 
traditionele kleinschalige bedrijvigheid. Het werk bestond 
voornamelijk uit zelfstandige ambachtslieden die een 
winkel of ambacht aan huis hadden. De steden waren 
hier dan ook op gebouwd. Tot 1850 zien we dan ook 
voornamelijk woningbouw. Grote gebouwen waren over 
het algemeen overheidsgebouwen of militaire bouwwerken. 
Grotere bedrijven die toen al een zekere vorm van opslag 
en overslag nodig hadden waren agrarische bedrijven en de 
visserij.  

Industriële revolutie

De industriële revolutie startte in Engeland zo eind 18e 
eeuw, de rest van Europa volgde begin 19e eeuw. Een van 
de triggers van de industriële revolutie was de komst van 
de stoommachine. De industriële revolutie was dan ook 
de omschakeling van het handmatig naar het machinaal 
vervaardigen van producten en goederen. Belangrijk 
voor dit onderzoek is dat met deze verschuiving en 
schaalvergroting het omhullende gebouw veranderde. 
Met de industriële revolutie kwamen namelijk de eerste 
fabrieken. Later ontstond de industriële architectuur.  Veel 
van de eerste fabrieksgebouwen werden gebouwd aan de 
rand van de toenmalige stad, door de uitstoot en vervuiling 
van deze fabrieken hadden veel steden last van smog. De 
smog in combinatie met de al slecht zijnde hygiënische 
omstandigheden in steden aan het eind van de 19e eeuw 
was problematisch voor de leefomstandigheden in steden.

Post industriële revolutie

‘� e majority of old industrial buildings were purpose designed 
to manufacture speci� c products using the particular industrial 
techniques available at the time. Since these buildings were 
� rst constructed, the products of industry, and the techniques 
used to manufacture them, have changed considerably, leaving 
large numbers of factories obsolete, and unsuitable for the needs 
of modern manufacturing industry. Where a building is merely 
absolete and there are no problems with regard to its physical 
condition, it is likely to be an excellent propositions for economic 
rehabilitation and re-use, provided its geographical location 
is suitable. Many obsolete industrial buildings, unlike today’s 
modern factories, are located very close to existing town and city 
centres and are therefore ideal for a wide range of viable re-
uses.’ 
Citaat blz. 19(High" eld, D. (1987).)

Na een eeuw van industrialisatie is onze omgeving dan 
ook drastisch veranderd. Door de industrialisatie is de 
levensstandaard verbeterd en zijn veel producten en 
goederen voor iedereen toegankelijk. De industriële 
samenleving is geboren. Industrieel erfgoed heeft dan ook 
bijgedragen aan de ontwikkeling van de samenleving.

Toch zijn er ook nadelen, de smog vanwege de ligging 
van de fabrieken behoort tot een van de vele nadelen van 
de industrialisatie. Door de verplaatsing van de fabriek 
uit de stad en strengere regelgeving is van dit probleem 
geen sprake meer. Naast de problematiek rond vervuiling 
en gezondheid kampt sinds 1960 elk geïndustrialiseerd 
land met gevolgen van de factoren die tot leegkomende 
gebouwen leiden: schaalvergroting, veroudering, 
veranderende vestigingsplaatsfactoren en in toenemende 
mate als gevolg van de de-industrialisatie van de post-
industriële samenleving. 

E R F G O E D
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BELEID

‘Als we ons beperken tot de industriële objecten valt op dat 
het industriële erfgoed niet als erfgoed wordt gezien, maar 
als ballast uit het verleden. Voor herbestemming komt het 
industriële object dan ook niet in aanmerking.’
(Boer de, H.P.G. et al. (1995).)

Deze uitspraak is niet volledig correct aangezien er al veel 
industrieel erfgoed wordt herbestemd, bekendste voorbeeld 
hiervan is wellicht de van Nelle fabriek in Rotterdam. Zoals 
al eerder gezegd hergebruiken we gebouwen al sinds wij op 
een duurzame wijze onze onderkomens realiseren. Toch 
dateert het actieve beleid met betrekking tot industrieel 
erfgoed van niet heel lang geleden.

Monumentenzorg

Monumentenzorg in algemene zin is geen nieuw gegeven. 
In 1809 wordt door Napoleon Bonaparte een keizerlijk 
decreet uitgevaardigd dat de kerkfabrieken verplicht zijn 
kerkgebouwen te onderhouden. Typerend is dan ook dat 
pas in 1931 het Handvest van Athene werd uitgevaardigd. 
Het eerste internationale initiatief tot vastlegging van een 
aantal beginselen die een leidraad moesten vormen voor 
de bescherming en de restauratie van monumenten. In 
1964 werd het Charter van Venetië (ICOMOS) onder de 
vleugels van UNESCO goedgekeurd. Dit charter is nog 
steeds van toepassing en gaf een belangrijk elan aan de 
wereldwijde bescherming van het cultureel en natuurlijk 
erfgoed van de mens.

In Nederland wordt de monumentenzorg op drie 
overheidsniveaus geregeld. Op rijksniveau geldt de 
monumentenwet van 23 december 1988. Deze verving de 
monumentenwet van 1961. Bescherming op rijksniveau 
dateert van mei 1940, besluit op de Wederopbouw. De 
Monumentenwet uit 1988 is herhaaldelijk gewijzigd en zal 
binnenkort weer gewijzigd worden. Monumenten die op 
grond van de Monumentenwet worden beschermd worden 
‘rijksmonumenten’ genoemd. Er zijn anno 2008 ongeveer 
55000 rijksmonumenten. 
Het tweede niveau is het provinciale niveau. Sommige 

provincies hebben een monumentenverordening op 
grond waarvan monumenten worden aangewezen. Deze 
provinciale monumenten zijn hoofdzakelijk in het landelijk 
gebied gelegen.
Het laatste niveau is het gemeentelijk niveau. Vrijwel alle 
gemeenten hebben een monumentenverordening op grond 
waarvan monumenten kunnen worden aangewezen. Dit 
zijn gemeentelijke monumenten. (Monumentenzorg. (geen 
datum). In Wikipedia.)

Industrieel erfgoed

Pas sinds 1970 ontstond er ook herwaardering voor de 
voortbrengsels uit de negentiende eeuw, zoals gietijzeren 
bruggen, vuurtorens en stoommachines. Deze belangstelling 
leidde tot een eerste symposium over industriële archeologie. 
Vervolgens ontstonden er plaatselijk en regionaal 
organisaties die zich gingen inzetten voor behoud en 
inventarisatie van industrieel erfgoed. In het Europees 
Monumentenjaar in 1975 werden wat vuurtorens, 
stationsgebouwen en gemalen op de rijksmonumentenlijst 
geplaatst maar er was vanuit overheden en instanties nog 
weinig aandacht voor deze nieuwe typen van monumenten. 
Het heeft dan ook tot 1986 geduurd voor het monumenten 
inventarisatie project van start ging, afgekort M.I.P. Dit is 
een landelijk project geweest waarbij tussen 1986 en 1995 
zoveel mogelijk monumenten uit de periode 1850-1940 in 
kaart zijn gebracht. Deze inventarisatie is terug te vinden op 
www.kich.nl. In navolging van dit M.I.P. is het M.S.P. het 
Monumenten Selectie Project gestart. In het kader van het 
Deltaplan voor het Cultuurbehoud uit 1991 werd besloten 
om de achterstand die ons land op dit gebied had in te lopen. 
Zo werd in 1992 het Projectbureau Industrieel Erfgoed 
(PIE) opgericht. Het projectbureau vroeg middels plannen, 
rapporten en publicaties aandacht voor herbestemming en 
hergebruik van industrieel erfgoed. Het jaar 1996 was het 
jaar van het industrieel erfgoed. Dit themajaar heeft ertoe 
bijgedragen dat het industrieel erfgoed in Nederland op de 
monumentenkaart werd gezet. Het PIE werd in 1997 dan 
ook succesvol afgesloten.

In de ‘almanak voor het industrieel erfgoed’ bepleit de 
minister een beleid dat gericht is voor de opstelling van 

de criteria op basis waarvan de keuze tussen behoud of 
vernietiging van industriële objecten genomen kan worden.

 “De kunst van het vernietigen dient verstaan te worden om 
weloverwogen te kunnen behouden. De minister spant zich 
in voor de totstandbrenging van een totaal en representatief 
beeld van de geschiedenis van de industriële ontwikkeling. 
Behoud moet dan ook bij voorkeur in de vorm van hergebruik 
plaatsvinden.” 

(Genuchten van, S.M. & Weevers, C.H.R.T. (1994).)

Het beleid voor industrieel erfgoed is nog relatief jong 
en nog niet volledig geimplementeerd in provinciaal en 
gemeentebeleid. Naast de doelstelling van het PIE is ook de 
strategie uit de Nota Belvedere uit 1999 een richtinggevend 
instrument geweest voor hergebruik en herbestemming van 
cultuurhistorisch erfgoed, industrieel erfgoed is hiervan een 
onderdeel. 

De strategie van het Belvedere project ‘behoud door ontwikkeling 
en ontwikkeling door behoud’. 

(Nota Belvedere. (geen datum). In Wikipedia.)

Deze strategie speelt ook in op de toekomstmogelijkheden 
van industrieel erfgoed. Stilstand is achteruitgang, 
industrieel erfgoed zonder toekomst gaat dan ook 
onherroepelijk achteruit. De toekomst wordt dan ook 
gevormd door te ontwikkelen. We kunnen dan ook spreken 
van behoud door ontwikkeling.  Maar in hoeverre is behoud 
door ontwikkeling te realiseren als we gebruik maken van 
herbestemming waarbij we weer een maatpak oplossing 
geven. 
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HERGEBRUIK VS. HERBESTEMMING

Sloop van het industrieel erfgoed betekent dubbele 
milieuconsequenties. In de eerste plaats zal het sloopafval 
ergens moeten worden opgeslagen.  

‘Het storten van het sloopafval is overigens een vrij recent 
fenomeen en is het resultaat van de materiële welvaart, die een 
wegwerpmaatschappij mogelijk maakt. Daarvóór werd alles 
gebruikt en hergebruikt.’ 
(Schulte, E. (1997).)

Nog afgezien van de kosten die daar tegenwoordig mee 
gemoeid zijn, zijn we met het sloopafval bezig van onze 
aardbol één grote vuilnisbelt te maken. Ten tweede zal het 
gebouw dat geplaatst wordt om het oude te vervangen, veel 
‘eindige’ energie en grondsto" en kosten. Het geven van 
een andere bestemming aan een gebouw zal veel minder 
milieubelastend zijn.(Boer de, H.P.G. et al. (1995).) 
Ondanks dat ook voor hergebruik sloop noodzakelijk zal 
zijn voor het implementeren van een nieuwe functie.

Tot in de jaren ‘80 werd in Nederland algemeen het begrip 
hergebruik gehanteerd als vertaling van de internationaal 
gebruikte engelse term reuse. Hergebruik staat letterlijk voor 
het opnieuw gebruiken van iets, bijvoorbeeld bouwmaterialen 
of grondsto! en. In de context van gebouwen is deze term 
minder helder, omdat het geen notie bevat van de aard van 
het hergebruik: gaat het simpelweg om het opnieuw benutten 
van een gebouw voor een zelfde doel - sigarenfabriek wordt 
textielfabriek - of gaat het om een wezenlijk andere inrichting 
voor een nieuwe functie. 

(Nijhof, P. & Schulte, E. m.m.v. Bemelmans, H.J., Hoeve 
van der, J.A. (1994).)

Toch is het geven van een nieuwe bestemming niet per 
de# nitie goed hergebruik van gebouwen, want wat is de 
levensduur van deze nieuwe bestemming en wat gebeurt 
er na deze nieuwe bestemming? Wordt er dan weer 
herbestemd? Hergebruik is misschien een begrip wat in 
het bouwkundig veld onduidelijkheid schept het is ook een 
begrip wat breder is dan herbestemming. Hergebruik kijkt 

verder dan één herbestemming.

‘Ont-herbestemming: Herbestemming blijkt op termijn 
niet altijd een garantie voor duurzaam behoud te zijn: tal 
van waardevolle bedrijfsgebouwen zijn na een periode van 
herbestemming alsnog gesloopt. Meestal op initiatief en 
aandrang van gemeenten; waar tegengas vanuit de lokale 
bevoling uitblijft volgt steevast sloop.’

(Nijhof, P. & Schulte, E. m.m.v. Bemelmans, H.J., Hoeve 
van der, J.A. (1994).)

Verder kijken dan alleen de volgende herbestemming dus 
want anders kan na herbestemming alsnog sloop volgen. 
Maar hoe realiseer je dat? Wellicht moeten we het niet 
zoeken in hetgeen direct voor handen is, een nieuwe 
bestemming maar juist ontwerpen voor wat we nog niet 
weten. Onbestemd herbestemd is dan ook een gedachte die 
de gemoederen bezig houdt.

Of zoals Habraken het omschreef:
 ‘We should not try to forecast what will happen, but try to make 
provision for what cannot be foreseen.’ 
-Prof. John Habraken (1961)- (Lichtenberg, J.J.N. (2005).)
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WAT IS HERGEBRUIK?

Een onderzoek begint met een goede afbakening van 
de begrippen; Waar hebben we het eigenlijk over als we 
spreken over hergebruik?

Hergebruik = opnieuw gebruiken
daarnaast wordt het synonym: herbenutten gegeven.

(Hergebruik. (geen datum). In VanDale profesioneel online 
woordenboek.)

Het synoniem van hergebruik is misschien nog wel het 
meest interessant aangezien het hier gaat om het her- be - 
nutten, dus het nut van iets opnieuw  gebruiken. Dit passen 
we al jaren toe in de hergebruik van materialen zoals glazen 
! essen. 

Toch is het hergebruik van gebouwen vaak niet gestoeld 
op het hergebruik van een gebouw. Het gebouw wordt 
opnieuw benut, en opnieuw benut, om nogmaals benut 
te worden, en als het echt geen ander nut meer heeft dan 
wordt het gesloopt. Op deze manier geschreven lijkt het 
hetzelfde als het hergebruik van materialen, het verschil zit 
in het tijdsaspect. 

Een glazen ! es heeft een hergebruikcyclus van misschien 
maximaal 6 maanden. Het hergebruik van een gebouw 
beslaat een veel langere periode. 

Geschiedenis hergebruik

Hergebruik of in het engels reuse is iets wat pas sinds 2008 
is vastgelegd in een 5 stappen hierarchie. De 5 stappen; 
prevention, reuse, recycle, recovery and disposal. (European 
Waste Hierarchy. (geen datum). In Wikipedia.) 
Het eerste initiatief van de waste framework direction stamt 
af van 1975.  

Toch stamt het hergebruik van gebouwen en materialen 
al van veel vroeger. Zo komen we in veel historische 
bouwwerken hergebruikte bouwmaterialen tegen zoals 
houten balken voor kapconstructies. En ook complete 

gebouwen worden al sinds mensenheugenis hergebruikt. 

Toch lijkt hergebruik iets van de laatste eeuw te zijn. Sinds 
het moment dat we ons in een consumptiemaatschappij 
bevinden lijkt ook de tijd rijp om na te denken over wat er 
gebeurt nadat al onze producten opgebruikt/verbruikt zijn.

INDUSTRIEEL ERFGOED

Industrieel erfgoed is een bijzonder onderdeel van de 
huidige voorraad erfgoed uit de periode van na 1850. Dit 
erfgoed kan als volgt worden gede" nieerd:

Onder industrieel erfgoed wordt verstaan: de voortbrengselen 
van de mens ten behoeve van de dagelijkse arbeid, denk aan: 
fabrieksgebouwen, bruggen, sluizen, molens, boortorens en 
dergelijke - en in globo alle materiële sporen van de industriële 
maatschappij.
Deze culturele uitingen worden steeds in hun voortbestaan 
bedreigd wanneer zij van hun oorspronkelijke functie ‘ontheven’ 
zijn. Het gaat hier vaak om sporen uit een andere tijd die door 
hun eenmaligheid het behouden waard zijn omdat zij een goed 
beeld geven van hoe men de dingen vroeger aanpakte. 

(Industrieel Erfgoed. (geen datum). In Wikipedia.)

In de ondertitel van dit vooronderzoek wordt het begrip 
jong industrieel erfgoed genoemd. Het huidige industrieel 
erfgoed bevat een breed scala aan gebouwen van industrieel 
erfgoed uit de tweede helft van de 19e eeuw tot leegstaande 
na-oorlogse industrieterreinen. De casestudy richt zich op 
een graansilo uit 1962/1963, om het vooronderzoek hierbij 
aan te laten sluiten is gekozen voor jong industrieel erfgoed. 
Hierbij verwijst ‘jong’ naar industrieel erfgoed van na de 
oorlog dus van na 1945.

Behoud van dit erfgoed is lastig omdat met het verlies van 
de speci" eke functie het over het algemeen aan inzicht 
ontbreekt in wat te doen met deze gebouwen. 

‘Het verliezen van de oospronkelijke functie en het beslag op de 
grond is zodoende vaak een reden voor sloop, maar in absolute 
zin zijn dit geen doorslaggevende redenen.’ 

(Nijhof, P. & Schulte, E. m.m.v. Bemelmans, H.J., Hoeve 
van der, J.A. (1994).)

Voor een duurzaam hergebruik van deze gebouwen is een 
goede visie noodzakelijk een bewuste integratie van oud 
en nieuw is hierin het streven. Hoe deze integratie vorm 
te geven is een van de centrale thema’s binnen de casestudy. 

Hergebruik van erfgoed wat zijn zo speci" eke functie 
heeft verloren vraagt om een doordachte nieuwe invulling. 
Deze invulling kan geen maatpak zijn zoals gebruikelijk 
is bij herbestemming. Het onderzoek richt zich bewust 
op hergebruik van industrieel erfgoed omdat een gebouw 
vaker hergebruikt kan worden dan door het eenmalig 
te herbestemmen voor een speci" eke toepassing. Deze 
gedachte over ! exibiliteit binnen hergebruik van industrieel 
erfgoed is terug te leiden tot de SLIMBOUWEN© 
" loso" e.

SLIMBOUWEN©

Het SLIMBOUWEN© principe bestaat uit drie 
kernwaarden:

-Industrialisatie van het bouwproces
-Flexibiliteit / Levensduurbestendig bouwen
-Reductie van milieubelasting

1. industrialisatie van het bouwproces

De scheiding van leidingen van de bouwkundige delen 
ondersteunt het industriële proces. Belangrijk daarbij is dat 
de installatietechniek niet alleen een fysieke plaats krijgt, 
maar ook een plaats in het proces. Dit moet dan uiteraard 
wel door de bouwtechniek worden gefaciliteerd. 
Industrialisatie voorkomt faalkosten, verhoogt de kwaliteit 
van de producten en maakt het bouwproces e%  ciënter!

2. ! exibiliteit / levensduurbestendig bouwen

De aanpasbaarheid van het gebouw naar andere functies en 
de mogelijkheid om comfort/kwaliteit te kunnen verhogen, 

B E G R I P P E N K A D E R
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verlengen aantoonbaar de levensduur van het gebouw. 
De gewenste � exibiliteit wordt bereikt door bijvoorbeeld 
de leidingen niet alleen een fysieke plek te geven, maar 
deze ook bereikbaar te houden in de gebruiksfase. Een 
andere belangrijke spelregel in relatie tot � exibiliteit 
is dat de constructie geen ‘sta in de weg’ vormt bij latere 
veranderingen. 
Met Slimbouwen worden vloeren lichter en slanker, met 
als voordeel ruimtebesparing en geen lagere eisen aan de 
ondersteuningsconstructies!

3. reductie van milieubelasting

Een derde kernwaarde van het Slimbouwen is de 
reductie van milieubelasting. Door het materiaalgebruik 
(lichter bouwen) en het volumegebruik (slanker 
construeren en detailleren) te reduceren nemen ook de 
hoeveelheid transport, � jnstof, bouw- en sloopafval, de 
energieconsumptie en CO2-uitstoot af.

(Slimbouwen. Aspecten. (geen datum).)

Aangezien binnen dit traject een diepgang gezocht 
moet worden is gekozen om alleen de 2e kernwaarde uit 

te werken in het casestudy onderzoek, het � exibel en 
levensduurbestendig bouwen. Reductie van milieubelasting 
wordt door het niet slopen van industrieel erfgoed al 
grotendeels gewaarborgd. Daarnaast zal de industrialisatie 
van het bouwproces mede bijdragen aan de technische 
uitwerking van de casestudy aangezien het scheiden van 
processen in lagen een van de oplossingen kan zijn voor een 
� exibele/ levensduurbestendige invulling van het gebouw. 

ONDERZOEKSVRAAG

Centraal staat dan ook de volgende vraag:

Op welke manier is het mogelijk om vanuit het oogpunt van 
� exibiliteit en levensduurbestendig bouwen jong industrieel 
erfgoed Slim te Hergebruiken?

Figuur 3. Begrippenkader SLIM-HERGEBRUIK
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HERBESTEMMINGSPROCES EN 
FUNCTIEMOBILITEIT

Uit het onderzoek naar herbestemmingsproces en 
functiemobiliteit van E. Schulte aan de Technische 
Universiteit Eindhoven zijn een tweetal belangrijke 
conclusies voortgekomen:

‘konklusie 1: industrieel erfgoed raakt altijd (eens) buiten 
gebruik, dus krijgt vroeg of laat met herbestemming te maken: 
funktionele leegstand.
konklusie 2: het gebruik van toen nieuwe bouwtechnieken samen 
met onze steeds hogere prestatie-eisen leidt tot bouwtechnische 
veroudering en noopt tot aanpassingen.
Maar een te grote kloof tussen geleverde prestaties en 
prestatieeisen kan eveneens tot leegstand leiden.’ 
Citaat blz. 69(Schulte, E. (1997).)

Het onderzoek werd opgezet om het hergebruik van 
bestaande gebouwen te stimuleren en hiervoor een model 
te ontwikkelen. De ontwikkeling van dit model en de 
daarbij behorende proefprojecten is mede met behulp 
van studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven 
gerealiseerd. Dit zogenaamde OHGmodel wat staat voor 
Onderzoek Herbestemming Gebouwen bestaat uit een 
aantal principes die eerst een voor een behandeld zullen 
worden.

‘Het gaat hierbij echter niet om iemand die voor een bepaald 
doel de stukken vormt, maar om iemand die reeds gevormde 
stukken net zo lang in de hand draait, tot hij ziet waarvoor hij 
ze kan gebruiken.’ 

Citaat Jos Naalden blz. 16(Schulte, E. (1997).)

Figuur 5. Verandering in aanpak naar visie E. Schulte (Schulte, E. (1997).)

A A N P A K - M E T H O D I E K

Figuur 4. OHG-model uit herbestemming van gebouwen (Schulte, E. (1997).)

Dit citaat geeft een van de kerngedachten weer uit het 
onderzoek wat verricht is naar herbestemming van 
gebouwen in 1985-1990. Het maakt duidelijk welk verschil 
er zit tussen het gebruikelijke ‘ontwerpen’ met een bepaald 
PvE als uitgangspunt met aan de andere kant het onwikkelen 
van een kritische blik op welke mogelijkheden het object 
daadwerkelijk verbergt. In het onderzoek van Schulte wordt 
dit samengevat tot het begrip ‘functiemobiliteit’. 

De centrale vraagstelling in het onderzoek naar deze 
kritische blik is na te gaan welke functie’s in het object 

passen. Op basis van de eigenschappen en kwaliteiten 
van het object kunnen we na gaan hoever zich deze 
zogenaamde functiemobiliteit uitstrekt. Om deze 
eigenschappen en kwaliteiten uitgebreid te beschrijven en 
vervolgens te kunnen analyseren is een aspectenmatrix op 
gezet. Deze aspectenmatrix bevat de volgende aspecten: 
Maatschappelijke, (Stede)bouwkundige en Bouwtechnische 
aspecten. Deze aspecten zijn allen weer onderverdeeld in 
nivo’s en deelaspecten zoals in de ! guur is aangegeven. Uit 
deze matrix volgt een aantal varianten 

Naast het belang van onderzoek naar functiemobiliteit 
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Figuur 6.Herbestemmingsprocesdiagram (Schulte, E. (1997).)

Figuur 7.Aspectenmatrix uit (Schulte, E. (1997).)

bij hergebruik van bestaand erfgoed is het bouwproces 
bij herbestemming ook van belang. In het proces zijn een 
aantal vaste fasen herkenbaar, dit zijn: 

- initiatief/opdracht
- grond verwerving
- ! nanciering
- ontwerp
- goedkeuring
- realisatie
- gebruik, beheren

Met het laatste patroon ‘gebruik, beheren’ maakt men 
de cyclus rond. Tijdens het gebruik en beheer zal er naar 
aanleiding van een analyse van behoeften weer een initiatief 
ontstaan voor een volgend (bouw)proces. Dit proces is dan 
ook in het ! guur rechts weergegeven. 
Naast de standaard bouwcyclus zien we hier ook de 
aanvulling die het maakt tot een herbestemmingsproces. 

Op het punt van de analyse van behoeften van de bestaande 
situatie kan men overgaan tot sloop of men hecht een 
bepaalde waarde aan het bestaande object waarna het 
proces van herbestemming in gang wordt gezet. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de functiemobiliteit om uiteindelijk 
uit te komen bij een functie en een nieuwe gebruiker om 
van daaruit weer het normale procesdiagram te doorlopen. 
Typerend hierin is dan ook dat uitgegaan wordt van de 
mogelijk- en onmogelijkheden van een bestaand gebouw 
om van daaruit te komen tot een functie en een gebruiker. 
Niet zoals gebruikelijk is door eerst een PvE op te stellen 
en dat toe te passen op een gebouw. 

De grijs gearceerde rechthoek geeft het kader aan 
waarbinnen zich het zogenaamde OHG model bevind. 
Het OHGmodel is het overkoepelende model waar zowel 
de functiemobiliteit als procesbeschrijving gra! sch zijn 
weergegeven. Hierbij is de procesbeschrijving niet alleen 
het nieuwe herbestemmingsproces maar ook de eerdere 
processen uit de geschiedenis van het object. In het 
OHGmodel wordt ook een zogenaamd voorraadbeheer 
genoemd met als doel een instrument te ontwikkelen 
waarbij vraag en aanbod elkaar kon vinden, dit heeft in het 
onderzoek geen verdere uitwerking gekregen.

Het OHG-model is een goed middel gebleken voor 
het onderzoek naar de herbestemming van gebouwen. 
Interressant in het kader van het vooronderzoek voor 
dit afstudeertraject is dat het herbestemmingsproces een 
circulair proces is, dit houdt in dat ook het proces van 
herbestemming meerdere malen kan plaatsvinden. In het 
begrip functiemobiliteit zien we dit alleen niet zo speci! ek 
terug. Het begrip wordt wel uitgelegd als ontwerpmethode 
vanuit het ‘gebouw naar een functie’ in plaats van ‘functie 
naar gebouw’. In deze gedachte zou het " exibel maken van 
het gebouw om functiewisselingen te vergemakkelijken 
goed passen binnen het begrip functiemobiliteit aangezien 
zo geborgd wordt dat het gebouw vaker wordt herbestemd, 
toch wordt dit niet in het begrip opgenomen.



18

In de casestudy wordt de graansilo geanalyseerd aan de 
hand van het OHG model van E. Schulte. Schulte heeft zijn 
model vrijwel alleen getoetst op het ‘schonere’ industrieel 
erfgoed. Hiermee wordt gedoeld op de waardevolle 
fabriekscomplexen en industriële panden. In deze casestudy 
wordt de analyse gebruikt voor het analyseren van jong 
industrieel erfgoed wat minder ‘mooi’ gevonden wordt. Om 
die reden kunnen we over jong industrieel erfgoed ook wel 
als ‘vuil’ erfgoed spreken.

De architectuur van een silo is niet eenduidig. Het is 
een object met een uiterst speci� eke functie. Een puur 
economische functie aangezien de functie van deze 
silo bestond in het opslaan van granen voor drogen en 
verdere distributie. Het was dan ook een onderdeel van 
een grotere ecnomische keten, van graan tot brood. Deze 
speci� eke functie bepaald dan ook de uiterlijke verschijning 
van het gebouw. Vanuit dat opzicht bekeken zal bij de 
bouw van een silo de architectuur op zich geen grote rol 
spelen. Er is wellicht sprake van een bestemmingsplan 
of welstandscommissie die bepaalde eisen stellen aan 
de uiterlijke verschijning van de silo. Los daarvan is het 
gebouw gemaakt om zijn functie uit te kunnen oefenen, het 
is gemaakt om granen en zaden op te slaan.

Alleen nu bevinden we ons in een andere situatie. De silo 
heeft zijn speci� eke functie verloren en is daarmee een 
loos object geworden. De economische functie is in tijden 
van schaalvergroting verloren gegaan en zo staat er nu een 
stuk jong industrieel erfgoed leeg. De vraag is nu: hoe gaan 
we hiermee om? Of met een iets groter kader, wat kunnen 
we met dit type gebouwen? Vanuit het SLIMBOUWEN 
atelier wordt breed aangestuurd op een andere manier 
van bouwen. In het vooronderzoek is dan ook onderzoek 
gedaan naar erfgoed en hergebruik in het algemeen. 

Slim <-> simpel?

Schulte gaat bij hergebruik uit van het gebouw in plaats van 
een programma van eisen als uitgangspunt te nemen. Dit 
klinkt waarschijnlijk simpel en erg voor de hand liggend, 
maar stiekem is dit het niet. In ons bouwproces gaan ‘wij’ 
als architect zijnde vaak pas aan de slag op het moment dat 

MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN

nivo’s soc/ec/hist juridisch � nancieel ideeel

overheid
1

2
4

eigenaar 3

gebruiker

derden

toek. eig. 4

toek. gebr.

(STEDE)BOUWKUNDIGE ASPECTEN

nivo’s historie morfologie ruimt/funct. gebruik

stadsdeel

5 6
locatie

terrein

gebouw (ext)
7 8

gebouw (int)

vertrekken

BOUWTECHNISCHE ASPECTEN

nivo’s infrastructuur constructie afbouwtechn. bouwfysica

stadsdeel

locatie

terrein

gebouw (ext)
9

10
11 12

gebouw (int)

vertrekken

Figuur 8. Ingevulde aspectenmatrix voor de Halfhoge silo naar voorbeeld E. 
Schulte (Schulte, E. (1997).)

er een speci� ek programma van eisen is opgesteld door de 
opdrachtgever. Dit passen we dan in een bestaand gebouw 
en over het algemeen ontstaan er dan bepaalde knelpunten 
die door architecten als uitdaging worden gezien.

Dit is NIET de aanpak die ik hier zal volgen. Zoals in het 
OHG-model van Schulte is uitgewerkt begin ik met een 
analyse van het gebouw en zijn omgeving om van daaruit 
toe te werken naar een programma van eisen. 

Het analysemodel van Schulte gaat uit van 3 typen 
aspecten; Maatschappelijke aspecten, (stede)bouwkundige 
aspecten en bouwtechnische aspecten. In het volgende deel 
Part 2 is dit onderzoek uitgewerkt.

(Her)gebruik <-> (Her)bestemming

De reden om dit onderzoek op deze manier aan te pakken 
komt voort uit het in het vooronderzoek gestelde probleem 
tussen Hergebruik en Herbestemming. 
Zoals in de inleiding is aangegeven gaat het hier om een 
gebouw wat neergezet is met een zeer speci� eke functie. 
Het is dan ook vrijwel onmogelijk om dit gebouw zonder 
aanpassing voor een andere functie in te zetten. We zouden 
dit dan ook kunnen formuleren als een maatpak voor deze 
functie, een maatpak voor het opslaan van graan. Op het 
moment dat we dit gebouw zouden willen hergebruiken 
volgens de SLIMBOUWEN � loso� e wordt het begrip 
! exibiliteit van belang. Dit is namelijk één van de 3 
onderdelen van de SLIMBOUWEN � loso� e. Om dit te 
waarborgen bij het hergebruiken van een maatpak zoals 
de graansilo kan niet worden uitgegaan van een volgende 
speci� eke functie. Het is vanuit het oogpunt van ! exibiliteit 
niet correct om in een bestaand gebouw opnieuw een 
maatpak te creëren. 

 Ik ga me dan ook richten op een ! exibel SLIM-
HERGEBRUIK van dit maatpak in tegenstelling tot 
het realiseren van een nieuwe bestemming of een nieuw 
maatpak. Om dit maatpak SLIM en ! exibel te kunnen gaan 
hergebruiken zal ik allereerst het gebouw moeten analyseren 
om vanuit daar toe te werken naar een programma van 
eisen. Daarvoor is de methode van Schulte zeer geschikt.

‘Het gaat hierbij echter niet om iemand die voor een bepaald 
doel de stukken vormt, maar om iemand die reeds gevormde 
stukken net zo lang in de hand draait, tot hij ziet waarvoor hij 
ze kan gebruiken.’
Citaat Jos Naalden blz. 16 (Schulte, E. (1997).)

We gaan de silo net zo lang in onze hand rond laten draaien 
tot we zien waarvoor we hem kunnen gebruiken.
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Figuur 9.Beknopte aspectenmatrix ten aanzien van het bepalen van de 
functiemobiliteit als in (Schulte, E. (1997).)

Figuur 10.Herbestemmingsprocesdiagram (Schulte, E. (1997).)

Functiemobiliteit

Na de analyse aan de hand van de aspectenmatrix wordt 
de mate van functiemobiliteit onderzocht. Welke functies 
passen in dit gebouw en wat heeft dit voor consequenties 
voor noodzakelijke aanpassingen. Aan de hand daarvan 
wordt de beknopte aspectenmatrix ingevuld, zie afbeelding 
hierboven. Van daaruit komt als het goed is een of enkele 
functies waarvoor het gebouw geschikt is. Zo eindigen we 
uiteindelijk met een conclusie over de functiemobiliteit en 
mogelijkheden van deze casestudy.

Deze conclusie vormt het startpunt voor het ontwerpdeel 
in dit traject. Waarin het volledige proces wordt behandeld.
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Part 2. 
onderzoek functiemobiliteit
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A S P E C T E N M A T R I X

Legenda
Woningbouwlocaties tot 2020
Woningbouwlocaties na 2020
Reservelocaties woningbouw
Recreatiegebied met recreatiewoningen
Bestaande bedrijventerreinen
Nieuw bedrijventerrein
Gemeente Vlissingen
Bedrijven/reserve locatie woningbouw
Natuur/Waardevol groen
Groen boulevard
Geledingszone
Voorzieningen
Kantoorlocaties
Externe auto bereikbaarheid Middelburg
Locatie transferia
Versterken P-functie oostzijde
Fietsontsluiting binnenstad–woonwijken
Nieuwe langzaam verkeersverbinding  
over kanaal

Kwaliteitsatlas versie 2009

Figuur 11. kwaliteitsatlas Middelburg www.middelburg.nl

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de aspectenmatrix 
van Schulte (Schulte, E. (1997).) een analyse gemaakt van 
de halfhoge graansilo in Middelburg. Deze aspecten zijn 
opgedeeld in 3 hoofdaspecten: maatschappelijke, (stede)
bouwkundige aspecten en bouwtechnische aspecten. Deze 
zijn onderverdeeld in een aantal subaspecten welke dan 
uitgewerkt worden op verschillende niveau’s. Deze niveau’s 
verschillen per hoofdaspect bijvoorbeeld voor de maat-

schappelijke aspecten zijn dit: overheid, eigenaar, gebruiker, 
derden, toekomstig eigenaar en de toekomstige gebruiker. 
Niet ieder aspect is op ieder niveau van belang, om die 
reden is in de schema’s aangegeven op welke niveau’s de 
subaspecten van belang zijn en zullen worden uitgewerkt.
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M A A T S C H A P P E L I J K E - A S P E C T E N

1950 2000 2050 2100

1962-1963
Bouw silo

1971 Overname

Industrialisatie ‘60
van zak naar 
bulk graan

coöperatieve landbouwvereniging 
eiland Walcheren
coöperatieve landbouwvcoöperatieve landbouwv

CEBECO Zuid-West

1994 Overname
CZAV

leegstand
vanaf 2003
leegstandleegstand

Tijdlijn Halfhoge Silo

-2020
optimalisering Arnestein
- kwaliteitsatlas Middelburg -

2020-2030
mogelijke uitbreidingslocatie 
woongebied 
mogelijke uitbreidingslocatie elijke uitbreidingslocatie 

-kwaliteitsatlas Middelburg -

eigen foto

Figuur 12. TijdlijnHalfhoge silo

Figuur 13. Fotocollage silo - eigen foto
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1 Sociaal economisch en historische aspecten

Onder de sociaal economische en historische aspecten 
behoren de aspecten die betrekking hebben op het sociaal-
economisch en historisch aspect van het gebouw en zijn 
functie. De halfhoge silo is gebouwd in 1962/1963 op het 
industrieterrein Arnestein in Middelburg. De silo valt 
dan ook onder het zogenoemde jong industrieel erfgoed. 
Hij is gebouwd door de coöperatieve landbouwvereniging 
eiland Walcheren als opslag voor graan en zaden. Dit graan 
werd gedroogd en gezeefd en zo klaar gemaakt voor verder 
transport over het water. De silo is dan ook gesitueerd 
aan het kanaal door Walcheren en ligt dicht bij de 
landbouwgronden van de omliggende dorpen. In 1971 is de 
silo overgenomen door CEBECO Zuid-West waarbij aan 
de functie niets is veranderd. In 1994 is de silo overgenomen 
door de CZAV en behield deze wederom zijn functie. De 
overnames kwamen voort uit fusies van de verschillende 
coöperaties. Vanaf 2003 staat de silo leeg aangezien er geen 
behoefte meer was voor een dergelijke graanopslag. Tussen 
2003 en heden ten dage hebben verschillende bedrijven 
de silo gebruikt als opslag maar hierbij is naast gebrekkig 
onderhoud niets aan de silo veranderd. 

De toekomst van de silo zag er in eerste instantie niet echt 
rooskleurig uit aangezien de gemeente het plan tot sloop 
had hervat. Op dit moment is een architectenbureau bezig 
het her te bestemmen tot hun eigen kantoor. Deze laatste 
ontwikkelingen hebben deze afstudeeropgave gekruist, 

daarom is het uitgangspunt in deze opgave een leegstaande 
silo.

2  Juridische aspecten

Onder de juridische aspecten vallen de aspecten 
die te maken hebben met juridische kwesties zoals 
vergunningen en eigendomsrechten. In het geval van de 
silo gaat het hierbij alleen om eigendomsaspecten. De silo 
is in 1962/1963 gebouwd in opdracht van de coöperatieve 
landbouwvereniging eiland Walcheren en is verschillende 
malen van eigenaar gewisseld. Op dit moment is het 
grondbedrijf van de gemeente Middelburg eigenaar van 
deze silo. Op het moment dat er overgegaan wordt tot 
hergebruik van deze silo zal gezocht moeten worden 
naar investeerders. Zodra daadwerkelijk begonnen kan 
worden met het hergebruik van dit gebouw zullen ook alle 
bijbehorende vergunningen moeten worden aangevraagd 
en zal het gebouw moeten voldoen aan de eisen van 
bouwbesluit en bestemmingsplan.

3  Financiële aspecten

Bij de ! nanciële aspecten gaat het om de bedragen die 
gemoeid zijn bij eventueel hergebruik. In dit geval zal het 
gebouw gekocht moeten worden en dan zullen er nog 
voldoende ! nanciële middelen beschikbaar moeten zijn 
om het daadwerkelijke hergebruik te realiseren. Hiervoor 

zullen investeerders moeten worden aangetrokken. 
Daadwerkelijke bedragen zijn hier verder niet interessant 
aangezien de nadruk binnen de verdere uitwerking ligt 
in het SLIM hergebruiken van dit gebouw en niet in de 
! nanciële uitwerking. De # exibiliteit die ontstaat bij het 
Slim-Hergebruik heeft meerwaarde.

4 Ideële aspecten

Onder ideële aspecten bedoelen we de doelstellingen van de 
eigenaar. Op dit moment is dat de gemeente, de bedoeling 
van de gemeente is om het gebouw te slopen zodat er ruimte 
is voor verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Toch 
is het denkbaar dat dit gebouw wordt hergebruikt en het 
enige wat daarvoor noodzakelijk blijft is lef en een heldere 
visie.

Figuur 14. Aspectenmatrix Maatschappelijke aspecten

Figuur 15. CZAV logo bron: www.czav.nl Figuur 16. CEBECO zuidwest logo                
gefotografeerd op een zak zaaizaad
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Figuur 18. Schets van Middelburg met in groen het plangebied
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5  Historische aspecten

De historische aspecten van de silo en zijn context gaan 
nog niet ver terug. Dit is logisch aangezien de silo gebouwd 
is in 1962/1963 dus de geschiedenis van dit gebouw gaat 
niet verder terug dan 48 jaar. Met zijn leeftijd van nog 
geen halve eeuw oud behoort de silo dan ook tot het jong 
industrieel erfgoed.
De context van de silo heeft een langere geschiedenis. 
Voordat het gebied bedrijventerrein Arnestein heette 
vormde het de broedplaats van industrieel Zeeland. Met 
aan de ene kant de silo’s van de stoomwalsenmeelfabriek 
welke zijn opgericht in 1889 en aan de andere kant van het 
water de Vitrite Works, de lampvoeten fabriek opgericht in 
1887. Maar zoals vrijwel iedere industrialisatie staat aan de 
voet van deze ontwikkelingen een ontwikkeling op grotere 

schaal. In het geval van Middelburg gaat het dan om de 
aanleg van de sloedam waardoor treinverkeer mogelijk werd 
en de aanleg van het kanaal door Walcheren. Dit laatste 
maakte de haven van Middelburg weer beter bereikbaar. 
Deze twee infrastructurele ontwikkelingen stimuleerde 
de industrie op Walcheren waardoor deze zich verder  
ontwikkelde. 

Na aanleg van zowel spoor als kanaal zien we dan ook in heel 
Walcheren de industrie tot leven komen. In Middelburg is 
hier op dit moment vrijwel niets meer van terug te zien 
aangezien de kenmerkende fabrieksgebouwen van Vitrite 
Works in 1985 gesloopt zijn. De stoomwalsenmeelfabriek 
is in WOII grotendeels ingestort, aangezien daar toen een 
munitieschip door de geallieerden tot ontplo�  ng werd 
gebracht. De silo staat nog steeds maar is door zijn huidige 

stalen gevel niet meer als zodanig te herkennen. Wat rest 
zijn de opslagloodsen van de ZVKH uit 1930 (Zeeuwsche 
Voeder- en Kunstmesthandel) en de halfhoge graansilo uit 
1963.

De halfhoge graansilo bevindt zich op het industrieterrein 
Arnestein. Arnestein is een van de oudere industrieterreinen 
van Middelburg. Het industrieterrein is gelegen tussen de 
A58 en het Kanaal door Walcheren. Het industrieterrein 
ligt op 500m afstand van station Middelburg en ligt vrij 
centraal ten opzichte van het historisch centrum van 
Middelburg. Om die reden is het een locatie met potentie 
wellicht voor meer dan alleen industrieterrein.

Bij historie hoort ook toekomst. De toekomst van het 
industrieterrein is onduidelijk. Het is nu een rommelig 
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Figuur 20. Locatie N57 tunnel www.maps.google.nl

Figuur 21. Luchtfoto tijdens werkzaamheden tunnel N57 www.
middelburg.nl/upload_mm/a/0/2/35371_fullimage_Luchtfoto_
N57_5_december_2010.jpg

Halfhoge silo

Silo van de voormalige 
stoomwalsenmeelfabriek

terrein wat sinds kort ook doorkruist wordt door het 
nieuwe N57 aquaduct. Dit aquaduct zorgt voor een 
betere verbinding vanaf de A58 naar de toeristische 
kustplaatsen, zo hoeft het verkeer niet meer door het 
centrum van Middelburg. Het aquaduct is te zien op 
onderstaande luchtfoto waarop men nog bezig is met 
de aanleg. Het aquaduct gaat onderdoor zowel het spoor, 
de kleverskerkseweg en het Kanaal door Walcheren. 
Deze open tunnel heeft wel als bijkomstigheid dat het 
industrieterrein Arnestein nu veel meer in de kijker komt 

te liggen en daarmee beeldbepalend wordt voor de stad 
Middelburg. Vanuit dat opzicht zou het niet ondenkbaar 
zijn dat de toekomstplannen van de gemeente Middelburg 
voor dit gebied vooruitstrevend zijn. Helaas is dit niet het 
geval. In de kwaliteitsatlas wordt het gebied Arnestein aan 
het kanaal door Walcheren aangeduid als ‘optimaliseren van 
bestaand industrieterrein’ (Roest, E. & Suylen, L. (versie 
januari 2010).). Tevens wordt het gebied aangegeven als 
mogelijke uitbreidingslocatie kantoren en als mogelijke 
uitbreidingslocatie wonen na 2030. Een duidelijke visie 

ten aanzien van dit gebied mist dan ook. Terwijl dit gebied 
door de infrastructurele ontwikkelingen en goede ligging 
juist veel potentie in zich heeft.
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Figuur 22. Silo en zijn directe context - eigen foto -

Kleverskerkseweg 53A: Leegstaande opslagloodsen van 
de voormalige Zeeuwsche Voeder en Kunstmesthandel

Kleverskerkseweg 55: Trafohuisje ‘Grasdrogerij’ en 
weegbrughuisje Coöperatieve Landbouwvereniging 

‘Eiland Walcheren’

KleverskerksewegKleverskerkseweg 53: 
Leegstaande halfhoge graansilo
CZAV 

6  Morfologische aspecten

De halfhoge silo bevindt zich dus op industrieterrein 
Arnestein. Het gebouw ligt aan de Kleverskerkseweg 
en ligt niet (meer) aan het kanaal door Walcheren. De 
aanmeersteiger is behouden maar de directe verbinding 
met het kanaal is met de komst van het nieuwe aquaduct 
dichtgelegd. De silo vormt een onderdeel van een aantal 
bedrijfsgebouwen die allemaal met opslag van zaden, granen 
en meststo" en van doen hadden. Aan de linkerkant van de 
silo staan de opslagloodsen van de Zeeuwsche Voeder en 
Kunstmesthandel welke opslag boden aan hooi, stro en 
kunstmest. Aan de rechterkant van de silo bevindt zich een 
klein huisje, het weegbrughuisje. De geladen vrachtwagens 
met o.a. graan en zaden werden daar gewogen. 

De halfhoge silo vormt een kenmerkend beeld aan de 
kleverskerkseweg. De hoge blinde gevels voorzien van 
de rasterstructuur maken dat dit gebouw een vrij massief 
karakter heeft. De vele gevelopeningen en het industriële 
materiaalgebruik maken toch dat dit een iconisch stuk 
jong industrieel erfgoed is op het verder van stalen loodsen 
voorziene industrieterrein. 

Het gebouw heeft een duidelijke structuur in de gevel, dit 

maakt het tot een karakteristiek silo. De silo is een typische 
vierkante betonsilo uit de jaren ‘60. Bij het volgende aspect 
zal ingegaan worden op waarom deze silo zo bijzonder is. 
Wat in  het kader van het morfologisch aspect belangrijk 
is om aan te geven, is dat het hier een karakteristieke 
betonsilo betreft die wellicht op dit moment niet als 
‘mooi’ gekenmerkt wordt maar wel een stuk geschiedenis 
vertegenwoordigt. Daarnaast bevindt zich in de directe 
omgeving van de silo nog meer leegstaand jong industrieel 
erfgoed uit de jaren ‘50-’60. 

7  Ruimtelijk-functionele aspecten

In de publicatie over graansilo’s Kathedralen van het 
platteland is geen enkele gelijkwaardige silo terug te 
vinden(Loe" , K. & Steltman, A. m.m.v. Baalman, D.H. 
(2004).). De vraag is dan ook wat maakt deze silo zo 
bijzonder? Het antwoord bleek eenvoudig. Het betreft 
hier namelijk een halfhoge silo. In deze publicatie is nu al 
meerdere malen het woord halfhoog gevallen, en halfhoog 
houdt simpelweg in dat de silo half hoog is. Normale silo’s 
hebben een hoogte van +/- 30 m. Deze silo heeft een 
hoogte van +/-16 m. Maar waarom zou je een halfhoge 
silo bouwen. Dit heeft te maken met de industrialisering 
in de jaren ‘60. Voor de jaren ‘60 werd graan nadat het was 

geoogst opgeslagen in zakken in de schuur van de boer. Na 
het oogstseizoen werd het zakgraan naar de silo vervoerd. 
Op het moment dat het zakgraan aankwam bij de silo 
was het graan droog aangezien dit al geruime tijd bij de 
boer lag opgeslagen. Met de industrialisatie van de jaren 
‘60 kwamen er andere machines om het graan te oogsten, 
de zogenaamde combinemachine deed zijn intrede. Het 
voordeel van deze machine was dat hij zowel kan maaien 
als dorsen waardoor het graan direct naar de graansilo 
vervoerd kon worden. Het graan wat zo dus als bulkgraan 
aankwam bij de silo kwam direct van het land en was nog 
niet gedroogd. Zo kreeg de graansilo een extra functie. 
Naast het zuiveren en opslaan van het graan werd de silo nu 
ook gebruikt voor het drogen van graan. 

Het drogen van graan in een hoge silo, 30m, is lastig 
aangezien er in een hoge graankolom snel schimmelvorming 
optreedt. Het drogen van graan in een hoge graankolom 
vergt dan ook extra (veelal mechanische) ventilatie. De 
slimme coörperatie bouwde in de jaren ‘60 dan ook geen 
hoge silo. Vandaar dat deze silo halfhoog is. Een halfhoge 
graankolom kan namelijk eenvoudig op de traditionele 
manier gedroogd worden.

De vraag rijst wellicht waarom er in Nederland 
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Figuur 24. Hoge graansilo

Figuur 23. Halfhoge graansilo

Figuur 25. Ter vergelijking de graansilo in Zierikzee uit dezelfde tijd en 
met eenzelfde belijning www.zierikzee-monumentenstad.nl

dan zoveel hoge silo’s staan. Dit zal te maken hebben met 
de innovaties in de techniek. Vanaf het moment dat er 
goede ventilatiesystemen op de markt kwamen was het niet 
meer noodzakelijk om de manier van bouwen aan te passen 
aangezien toevoeging van een ventilatiesysteem voldoende 
was.

Deze silo is dus gebouwd tijdens de ontwikkeling van de 
graansilo. Uiteindelijk is daarin gekozen voor meer installa-
ties zodat hogere silocomplexen haalbaar bleven. Deze silo 
is dan ook een van de weinige overgebleven halfhoge beton 
silo’s.

Het feit dat de silo halfhoog is verklaart nog een aantal es-
tetische zaken. De silo bevat namelijk veel gevelopeningen 
in vergelijking met soortgelijke hoge betonsilo’s. Deze zijn 
in verhouding zo groot dat het de silo een compleet andere 
uitstralig geeft. Toch bleek dit makkelijker verklaard dan 
gedacht. Het ontwerp van de halfhoge beton silo is name-
lijk hetzelfde als het standaard ontwerp van de hoge beton 
silo. Alleen om de silo halfhoog te maken heeft men er +/- 
15m tussenuit geknipt. Esthetiek blijkt vaak zo eenvoudig.

Het feit dat het hier een silo betreft met veel gevelopeningen 
maakt dat deze silo eenvoudig te hergebruiken is. Dit zal 
later onderzocht worden aan de hand van de mate van 
functiemobiliteit.
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8  Gebruiksaspecten

De halfhoge silo is altijd gebruikt voor opslag van zaden en 
granen. Er hebben geen functiewisselingen plaatsgevonden 
en dat maakt dat het gebouw er nog vrijwel exact zo staat 
als toen het net gebouwd was. Bij eventueel hergebruik zal 
het accent niet meer liggen op opslag maar zal het accent 
meer liggen op het verblijf van personen. De eisen die 
gesteld worden voor dit type functies zijn strenger en zullen 
strikter moeten worden nageleefd. 

De silo bestaat uit een standaard stramien, de stramienmaat 
van de silo’s. Deze is 5 m. het gebouw is dan ook 20x40m. 
In de silo bevinden zich 24 silo’s, 4 rijen van 6 silo’s. De silo’s 
worden op de begane grond ontsloten door een centrale gang 
waar zich ook alle installatieleidingen bevinden. Op het 
moment dat 2 silo’s aan elkaar gekoppeld worden ontstaat 
een ruimte van 2x 25m2 gelegen aan de buitengevel. Deze 
ruimte kan zowel een woon als kantoorfunctie krijgen, hier 

wordt later op in gegaan. De silo’s hebben alleen een begane 
grondvloer en een dak, daartussen zit 12m. zonder vloeren. 
Op het moment dat dit gebouw hergebruikt wordt zullen 
hier voorzieningen moeten worden getro! en. 

Figuur 26. Centrale gang op de begane grond
Figuur 27. Plattegrond begane grond silo schaalloos Figuur 28. Zicht vanuit de silo naar de gang met de huidige interne 

installaties
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Figuur 29.Aspectenmatrix Bouwtechnische aspecten

BOUWTECHNISCHE ASPECTEN

nivo’s infrastructuur constructie afbouwtechn. bouwfysica

stadsdeel

locatie

terrein

gebouw (ext)
9

10
11 12

gebouw (int)

vertrekken

Figuur 30.Betonproblemen gevel - eigen foto

9 Infrastructurele aspecten

Dit gebouw was gericht op het opslaan van graan. De 
infrastructurele aspecten die aanwezig zijn hebben dan ook 
met name betrekking op de graanopslag. De meest in het 
oog springende, en meest kenmerkende infrastructuur is 
natuurlijk de elevator in de elvatortoren. Deze installatie 
transporteerde het graan vanuit de kelder naar boven om 
het vanaf daar in de silo’s te storten. In dit traject zaten ook 
zeefmachines om het zand te verwijderen en de korrels 
op grootte te sorteren. Deze installatie werd met elektra 
aangedreven.

Naast dit verticale transport is er een trappenhuis in de ele-
vatortoren om toegang te verscha! en tot de grote elevator 
installatie. Op de bovenste etage bevinden zich looppaden 
bovenlangs de silo’s. Op het moment dat dit gebouw herge-
bruikt wordt zullen er extra infrastructurele voorzieningen 
gerealiseerd moeten worden afhankelijk van de functie. 

10 Constructieve aspecten

Het gebouwdeel met daarin de silocellen bestaat uit een 
combinatie van een beton en staalconstructie. De graan-
opslag zelf bestaat uit in het werk gestorte betonwanden. 
Deze wanden zijn in 3 stortingen gestort. Daarnaast zijn 
ze minimaal uitgevoerd dit in tegenstelling tot de typische 
jaren ‘30 betonsilo. De betonwanddikte varieërt tot een 
maximale dikte van 16 cm. De constructies ten behoeve 
van het dak bestaan uit stalen kolommen en liggers met 

daarop een houten balklaag. De balustrades zijn ook in 
staal uitgevoerd. 

De elevatortoren is in metselwerk uitgevoerd met houten 
vloeren en een staalconstructie ten behoeve van het dak 
en de installaties. Daarnaast bevindt zich een grote in het 
werk gestorte betonlatei in de aansluiting van het cellendak 
met de elevatortoren.

Nadeel van de grote hoeveelheid beton in dit gebouw is dat 
de gevel scheuren en betonrot vertoont. Dit heeft te maken 
met het slechte onderhoud van de laatste jaren. De gevel is 
niet zodanig slecht dat tot sloop over moet worden gegaan.

Op het moment dat dit gebouw wordt hergebruikt zullen 
er toch constructieve aanpassingen gedaan moeten wor-
den, ook aan de gevel. Het is goed mogelijk om binnen de 
bestaande (maat)structuur hergebruik te realiseren. Toch 
moet hier wel bij gezegd worden dat de betonwanden niet 
als dragend kunnen worden aangemerkt door de minimale 
afmeting en wapening.
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Figuur 31. Graanstroom silo

Figuur 32. Elevator

Figuur 33. Silocel van beneden naar boven gefotografeerd - industrieel 
materiaalgebruik

Figuur 34. uitzicht over silicellen 9m boven peil

11  Afbouwtechnische aspecten

Afbouwtechnisch valt er weinig te bespreken. Het is 
een gebouw met een industrieel karakter dus wat betreft 
afwerking van vloeren en wanden valt hier niets te 
bespreken. Verder is de afbouw niet bijzonder. De kozijnen 
zijn van hout met daarin enkelglas. De deuren zijn van 
staal en zeeblauw geschilderd. De grotere deuren en de 
grote schuifdeur aan de achterzijde zijn van hout. Wat wel 
opmerkelijk is, is dat de vlakken in de gevel donker grijs 
of zwart geschilderd zijn. Op het moment dat dit gebouw 
wordt hergebruikt zal er afbouwtechnisch veel aan moeten 
veranderen dit hangt ook samen met de bouwfysische 
aspecten en de uiteindelijke functie.

12  Bouwfysische aspecten

De silocellen bestaan uit in het werk gestorte betonwanden. 
De belijning op de buitenzijde van de gevel geven de 
silowanden aan. De silocellen zijn dan ook niet geïsoleerd. 
De elevatortoren is wel voorzien van een spouwmuur maar 
ook deze is zonder isolatie uitgevoerd. Verder zijn alle 
ramen voorzien van enkelglas. 
Bouwfysisch gezien is het gebouw niet meer dan een 
beschutting tegen de weersinvloeden. Er is op dit moment 
geen sprake van een comfortabel binnenklimaat. Op het 
moment dat dit gebouw een andere functie krijgt zal er 
ook goed gekeken moeten worden naar de bouwfysische 
problemen die ontstaan en hoe deze kunnen worden 
opgelost.
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SAMENVATTEND

Na het analyseren van het gebouw aan de hand van de 
aspectenmatrix van E. Schulte (Schulte, E. (1997).) zijn 
er op 2 vlakken conclusies te trekken. Het eerste is de 
theorie van de aspectenmatrix zelf en het tweede vormen de 
conclusies ten aanzien van het geanalyseerde gebouw.

Aspectenmatrix

De aspectenmatrix vormt een interessant uitgangspunt 
voor een onderzoek naar de verdere functiemobiliteit van 
een bestaand stuk industrieel erfgoed. De verdeling in 3 
hoofdaspecten, maatschappelijk, (stede)bouwkundig en 
bouwtechnisch geeft het brede kader weer waarbinnen 
zich deze opgave bevindt. De combinatie van zowel de 
gebouwaspecten met daarbij de functionele, ruimtelijke 
en bouwtechnische aspecten als de aspecten die meer 
de context van het gebouw weergeven: morfologische, 
juridische, historische maar ook de economische aspecten 
maakt dit een goede analyse van de huidige toestand van 
dit gebouw.

Wat mist in de theorie van de aspecten zoals in het boek 
Herbestemming van gebouwen(Schulte, E. (1997).) is 
dat de de! nitie van de begrippen niet is gede! nieerd. Dit 
maakt in sommige gevallen onduidelijk wat nu beschreven 
moet worden bij welke aspecten. Zo is bijvoorbeeld het 
subaspect sociaal/economisch/historisch als onderdeel van 
het maatschappelijk aspect zo breed dat het niet eenduidig 
is waar nu te beginnen. 

De verdeling in de zogenaamde nivo’s per subaspect helpen 
wel bij het omschrijven van de aspecten, toch is dit wederom 
lastig omdat je in principe ieder aspect op alle nivo’s kan 
bespreken. Alleen om het toch leesbaar te houden wordt er 
direct een keuze gemaakt welke nivo’s er wel of niet worden 
besproken, dit kleurt dan ook de uitkomst van deze analyse. 
De analyse valt dan ook niet los te zien van dit verdere 
afstudeerverslag en de persoon achter dit onderzoek. 

Halfhoge silo

De analyse is het begin voor het verdere onderzoek naar 
functiemobiliteit of anders gezegd naar de functionele 
mogelijkheden die het gebouw biedt. In het volgende 
onderdeel gaan we naar het gebouw kijken vanuit de 
mogelijkheden die het gebouw zelf biedt. Het beginpunt 
daarin is de zojuist gedane analyse. 

De silo vormt een waardevol en karakteristiek object in 
zijn directe omgeving en bevindt zich in het oude gedeelte 
van industrieterrein Arnestein. Het oude gedeelte van 
bedrijventerrein Arnestein is nu een wat rommelig ogend 
gebied. De aanleg van het nieuwe open N57 aquaduct is 
het startpunt van vernieuwing in dit gebied. Dit wordt ook 
bevestigd door de intentieovereenkomst die nutsleverancier 
Delta tekende om het nieuwe kantoor te vestigen aan de 
N57. Typerend is het dan ook dat de visie van de gemeente 
ten aanzien van dit industrieterrein niet verder komt dan 
optimaliseren van bestaand industrieterrein. Voor het 
optimaliseren van het bestaand industrieterrein is sloop van 
dit leegstaand jong industrieel erfgoed noodzakelijk. Sloop 
is alleen wel een erg makkelijke en destructieve oplossing 
van dit stuk industrieel erfgoed.

In dit onderzoek ligt de nadruk op wat kunnen we nu met 
dit erfgoed als we niet slopen maar hergebruiken. Vanuit 
dat opzicht kan er ook op een andere manier naar dit 
gebied gekeken worden. De N57 tunnel is het startpunt 
voor verandering maar misschien kan hergebruik van het 
industrieel erfgoed in dit gebied de tweede stap zijn in de 
verdere ontwikkeling van dit gebied waarbij het eindpunt 
van de ontwikkeling niet vast hoeft te staan maar de 
ontwikkeling zelf een doel kan zijn.

De cultuur historische waarde van dit gebouw is hoog 
aangezien het een van de weinige (wellicht de enige) 
halfhoge betonsilo’s betreft. Dat maakt het een waardevol 
object met culturele waarde. Het is dan ook niet meer dan 
logisch dat eerst gezocht wordt naar een oplossing binnen 
dit bestaande gebouw voordat men spreekt over sloop.

Op het moment dat het gebouw wordt hergebruikt zullen 
er aanpassingen gedaan moeten worden afhankelijk van 
welke functie het gebouw gaat invullen. Deze aanpassingen 
bevinden zich vooral op bouwtechnisch en bouwfysisch 
gebied aangezien het gebouw op dit moment ongeïsoleerd 
is. Daarnaast zullen aanpassingen gedaan moeten worden 
aan de gevel.

Figuur 35. Impressie industrieel ensemble, halfhoge silo met daarachter 
de loodsen van de zeeuwsche voeder en kunstmesthandel
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Figuur 36.Beknopte aspectenmatrix ten aanzien van het bepalen van de functiemobiliteit als in (Schulte, E. (1997).)

F U N C T I E M O B I L I T E I T

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de functiemobiliteit 
van dit gebouw.  Anders gezegd wat gebeurt er als we ver-
schillende functies in het gebouw plaatsen. Waar onstaan 
knelpunten en welke functies passen verrassend goed in het 
bestaande gebouw. Zo worden de (on)mogelijkheden van 
het gebouw in kaart gebracht.
Dit wordt wederom gedaan aan de hand van het onderzoek 
van E. Schulte hiervoor heeft hij de matrix functiemobili-
teit opgesteld waarin de verschillende typen functies staan 

uitgezet tegenover de geanalyseerde aspecten.
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F U N C T I E M O B I L I T E I T

WONEN - individuele woningen

Om de mate van functiemobiliteit voor dit gebouw te 
onderzoeken kijken we welke functies in dit gebouw passen 
en wat dit voor consequenties heeft voor de verschillende 
aspecten. 

Op het moment dat je een woonfunctie inpast gaat dit 
eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Op het moment dat je 2 of 4 
silocellen samenvoegt krijg je respectievelijk 50 tot 100 m2 
per vloer. De silocellen zijn op dit moment verticale kokers 
zonder vloeren. Op het moment dat we de woningen gaan 
integreren zullen er vloeren moeten worden aangebracht 
zoals te zien is in onderstaande doorsnede. 

Als we kijken naar de beknopte aspectenmatrix zien we als 
een van de eerste punten het bestemmingsplan staan. Binnen 
het huidige bestemmingsplan is er geen mogelijkheid voor 
het creeëren van een woonfunctie. Voor een woonfunctie zal 
dan ook het bestemmingpslan gewijzigd moeten worden. 
De terrein ontsluiting is op dit moment prima. Voor de silo 
ligt een geasfalteerd parkeerplein wat vrijwel direct grenst 
aan de openbare weg. 

te weinig m2 gevelopeningen 
minimaal 10% van het vloeroppervlak
2 aan elkaar gekoppelde silo’s geven een 
vloeroppervlak van 2x25m2 10% gevelope-
ning betekent minimaal 5m2 gevelopening.

Inbrengen van vloeren geeft aanpassingen 
aan de constructie van het bouwwerk. In dit 
geval zijn aanpassingen te overzien.

In de silocellen zijn geen 
installaties aanwezig deze 
zullen moeten worden 
aangebracht in het kader 
van deze woonfunctie. 

Het gebouw is 20m diep dit geeft bij 
het indelen altijd daglichtproblemen.
Zo heeft deze slaapkamer geen 
daglicht.

Figuur 37. Doorsnede woninginvulling

Figuur 38. Begane grond woninginvulling

Figuur 39. Verdieping woninginvulling

Figuur 40. Overzicht
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Het vloeroppervlak is goed aan te passen aan een 
woonfunctie. Op het moment dat in de huidige 
verticale kokers vloeren worden aangebracht is het 
eenvoudig om binnen dit gebouw meer vloeroppervlak 
te genereren. De diepte van het gebouw, 20m, geeft wel 
wat daglichtproblemen. Deze kunnen opgelost worden 
met meer gevelopeningen en slimme oplossingen in de 
plattegrond door bijvoorbeeld dienende ruimtes niet aan de 
gevel te leggen. 

De afmetingen van het gebouw en daarmee het maatraster 
is zeer geschikt aangezien de silo is opgebouwd uit een 
stramienmaat van 5m. De openingen in de gevel zijn 
op dit moment schaars, om te voldoen aan een redelijke 
daglichteis zullen er aanpassingen gedaan moeten worden 
in de gevel. De wanden bestaan uit in het werk gestort 
beton de kolommen zijn staalkolommen deze constructies 
vormen op dit moment veel koudebruggen. Er zal dan ook 
goed moeten worden gekeken naar de bouwtechnische 
en bouwfysische knelpunten van deze functie in dit 
gebouw.  Naast isolatie zullen er ook installaties moeten 
worden aangebracht aangezien er op dit moment alleen 
elektravoorzieningen aanwezig zijn.

WONEN - studio’s

In de beknopte aspectenmatrix wordt oorspronkelijk 
als subfunctie wonen gesproken over portiek, galerij en 
maisonettewoningen. Aangezien type woningen aan tijd en 
mode onderhevig zijn zullen hier de volgende subfuncties 
worden besproken. Woongebouw met woonunits over 
meerdere lagen met de ontsluiting op de begane grond. 
Woongebouw met studio’s, op iedere laag ontsloten. 
Woongebouw met een gemengde variant van deze 2 opties.

De studio’s vormen een minimale woonunit voor 
bijvoorbeeld studenten of als tijdelijke woning. De 
woonunits bestaan uit het samenvoegen van 2 silo’s en het 
inbrengen van vloeren. Zo ontstaan in 2 huidige silocellen 
3 studio’s zoals terug te zien in de doorsnede. De studio 
bestaat uit een open ruimte met keuken en afgeschermde 
badkamer. Om de studio’s te realiseren zullen wel de 
benodigde installaties moeten worden aangelegd en de 

studio studio

studio studio

studio studio

te weinig m2 gevelopenin-
gen 
minimaal 10% van het 
vloeroppervlak
2 aan elkaar gekoppelde 
silo’s geven een vloeropper-
vlak van 2x25m2 10% geve-
lopening betekent minimaal 
5m2 gevelopening.

In de silocellen zijn geen 
installaties aanwezig deze 
zullen moeten worden aan-
gebracht in het kader van 
deze woonfunctie. 

Inbrengen van vloeren 
geeft aanpassingen aan 
de constructie van het 
bouwwerk. 
Naast deze kleine 
aanpassing zal ook de 
ontsluiting gewijzigd 
moeten worden, er zullen 
ook op de verdiepingen 
gangen moeten ontstaan. 
Hiervoor zal een deel van 
de silo gesloopt moeten 
worden.

Figuur 43. Overzicht

gevel zal moeten worden aangepast. Om op iedere vloer 
een ontsluitingsmogelijkheid te creëren moet een deel van 
de silostructuur gesloopt worden om een gang te realiseren 
zoals in de doorsnede te zien is.

Figuur 41. Plattegrond studio invulling

Figuur 42. Doorsnede studio invulling
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WERKEN - kantoorindeling

Naast de woonfunctie is het ook mogelijk een werkfunctie 
te integreren in de halfhoge silo. Net zo eenvoudig als dat er 
een woongebouw van gemaakt kan worden is het mogelijk 
een kantoorgebouw te realiseren. Het kantoorgebouw kan 
net als het woongebouw op een aantal manieren worden 
ingevuld. Hier worden twee vormen besproken, één 
kantoor eventueel over meerdere lagen of kantoorunits. De 
kantoorunits resulteren in een bedrijfsverzamelgebouw.  

Zoals in de bovenstaande vloerindeling te zien is is 
het doorbreken van wat silowanden voldoende om er 
een kantoor in te realiseren. Extra gevelopeningen zijn 
hiervoor wel noodzakelijk aangezien er op dit moment te 
weinig gevelopeningen zijn. Naast de noodzakelijkheid 
van daglicht zullen er ook installaties moeten worden 
toegevoegd. 

De geschetste kantoorindeling kan in principe meerdere 
malen herhaald worden op het moment dat er extra vloeren 
worden ingebracht.  Zo ontstaat een kantoorgebouw 

met een minimaal vloeroppervlak van +/- 800 m2 en is 
uit te breiden tot 2400m2 (3 vloeren). Op het moment 
dat er extra verdiepingsvloeren worden ingebracht zijn 
extra trappenhuizen noodzakelijk aangezien het huidige 
trappenhuis te klein is. 

Voordeel van een kantoorfunctie op de locatie van de 
huidige silo is dat deze functie maar een kleine wijziging 
vergt in het huidige bestemmingsplan. Daardoor is deze 
functie vrij eenvoudig in te vullen.

kantoor

kantoor

kantoor

voorzieningen

Entree

Kantine

te weinig m2 gevelopeningen 
minimaal 2,5% van het vloeroppervlak
2 aan elkaar gekoppelde silo’s geven een 
vloeroppervlak van 2x25m2 2,5% gevelope-
ning betekent minimaal 1,25m2 gevelope-
ning.

De silo bevat weinig tot geen installaties. 
Er zullen elektriciteitsvoorzieningen en 
voorzieningen voor dataverkeer aangebracht 
moeten worden. 

Figuur 44. Vloerindeling
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WERKEN - afzonderlijke kantoorunits

De halfhoge silo kan ook eenvoudig worden ingevuld met 
kantoorunits. Op dat moment wordt de halfhoge silo een 
bedrijfsverzamelgebouw. Dit past met een kleine wijziging 
binnen het huidige bestemmingsplan. 

Net zoals bij de woningen is het realiseren van de units 
eenvoudig door het samenvoegen van 2 silocellen. Op 
het moment dat we in deze ruimte verdiepingsvloeren 
aanbrengen ontstaat een kantoorunit met 3 lagen van 50m2. 
Op de begane grond is dan ruimte voor een toilet, pantry 
en eventuele installaties. De kantoorunits worden ontsloten 
door de bestaande gang op de begane grond. 

OPSLAG INDUSTRIE

Naast de kantoorfunctie is het ook mogelijk een industriële 
of opslagfunctie in te passen. Voordeel van deze functies 
ten opzichte van de kantoorfunctie is wel dat een opslag of 
industrie functie minder hoge thermische eisen steld. Er zijn 
vrijwel geen aanpassingen nodig ten aanzien van daglicht 
en installaties. Een opslagfunctie zou perfect passen binnen 
de huidige silo, de opslag van graan is hierin dan natuurlijk 
de beste oplossing. Een industriële functie is ook mogelijk 
alhoewel dit wel afhankelijk is van welke industriële functie. 
Een volledig vrij vloeroppervlak is namelijk niet realistisch. 

De winkelfunctie wordt hier verder niet uitgewerkt aangezien 
dit vergelijkbaar is met het bedrijfsverzamelgebouw.

kantoor unitkantoor unit

kantoor unit kantoor unit

kantoor unit kantoor unit

Figuur 45. Vloerindeling kantoorunits

Figuur 46. Doorsnede kantoorunits

Figuur 47. Overzicht
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RECREËREN - hotel-restaurant functie

Een totaal andere functie vormt de recreatiefunctie. Deze 
is hier uitgewerkt in een hotel met bijbehorend restaurant 
en 2 zalen. De silocellen worden per 2 gecombineerd tot 
een luxe hotelkamer met pantry en badkamer. Er worden 
vloeren ingebracht zodat er een eerste en tweede verdieping 
ontstaat 12 hotelkamers per vloer met in totaal 36 kamers. 
Het restaurant (190m2) is gesitueerd op de begane grond. 
De zalen (2x 100m2) bevinden zich op de bestaande 1e en 
2e verdieping.

Ook deze functie past goed binnen de huidige structuur van 
het gebouw. De problemen ontstaan op het punt van het 
bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan voorziet 

niet in een recreatieve functie op dit industrieterrein. 
De ontsluiting van het terrein is prima en ook de 
parkeermogelijkheden zijn goed. Daarnaast vormt de 
dichte gevel een aandachtspunt aangezien daglicht voor 
deze functie vereist is zullen er extra openingen gemaakt 
moeten worden in de gevel. Verder zal de thermische 
kwaliteit moeten verbeteren en zullen de nodige installaties 
aangebracht moeten worden. Voor deze installaties is 
voldoende ruimte in de kelder. 

Op het moment dat er een hotelfunctie wordt ingepast 
over meerdere lagen zullen er extra trappenhuizen moeten 
worden aangebracht. Het huidige trappenhuis is te klein 
voor deze functies. Daarnaast zal nagedacht moeten worden 
over een eventuele lift voor de mindervaliden.

Hotelkamer Hotelkamer Hotelkamer Hotelkamer Hotelkamer Hotelkamer

Hotelkamer Hotelkamer Hotelkamer Hotelkamer Hotelkamer Hotelkamer

Keuken

Restaurant

voorzieningen

De silo beschikt over één 
trappenhuis in het kader 
van veiligheid zal er een 
extra trappenhuis moeten 
worden toegevoegd.

Figuur 48. Doorsnede restaurant/hotel functie
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Hotelkamer

Hotelkamer
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Hotelkamer

Hotelkamer

Hotelkamer

Hotelkamer

Hotelkamer

Hotelkamer

Hotelkamer

Hotelkamer

Hotelkamer

Hotelkamer

Figuur 49. Overzicht

Figuur 50. Doorsnede Restaurant/ hotelfunctie

Het inbrengen van vloeren is noodzakelijk voor 
een dergelijke functie dit geeft wel aandachts-
punten voor de ontsluiting aangezien vanuit de 
hotelkamer altijd 2 kanten op gevlucht moet 
kunnen worden.

Figuur 51. Fotoimpressie Hotelfunctie
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In dit hoofdstuk zijn nu een aantal functies in het be-
staande gebouw gepast om de mate van functiemobiliteit te 
onderzoeken. Het gebouw zelf is zeer geschikt om te her-
gebruiken. De verschillende functies die onderzocht zijn; 
wonen, werken en recreëren passen allemaal in de bestaan-
de structuur. De grote aanpassingen zijn in het schema 
rood gearceerd en geven meteen ook de noodzakelijke 
aanpassingen weer. Welke functie er ook wordt ingepast er 
zullen altijd aanpassingen moeten worden gedaan aan de 
openingen in de gevel en aan de installaties. Dit in verband 
met de eisen die gesteld worden aan daglicht en het feit dat 
er nu alleen elektra is aangelegd. Ook het bestemmingsplan 
moet voor sommige functies aangepast worden omdat deze 
functies niet mogelijk zijn binnen het huidige bestem-
mingsplan.

Wat deze matrix interessant maakt is dat er dus niet 
één overduidelijke functie uitrolt. E. Schulte stelde dat 
er gewerkt moest worden vanuit het gebouw naar een 
programma van eisen. In het geval van de halfhoge silo 
kunnen we de conclusie trekken dat dit gebouw geschikt is 
voor verschillende programma van eisen. Daarbij zijn voor 
alle functies bepaalde aanpassingen noodzakelijk, ervanuit-
gaande dat de silo niet zijn opslagfunctie behoud. De gevel 
zal moeten worden aangepast en er zal een installatielaag 
moeten worden toegevoegd. 

Deze conclusie heeft tot gevolg dat dit gebouw dus niet 
zal worden hergebruikt voor één speci� eke functie. Het zal 
geen maatpak blijven het wordt confectie.
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Legenda:
-  grote aanpassingen noodzakelijk
+ minimale aanpassing noodzakelijk
++ aanpassing niet noodzakelijk

Figuur 52. Beknopte aspectenmatrix

S A M E N V A T T E N D
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Figuur 53. Schets van Middelburg met in groen het plangebied
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ONTBREKENDE VISIE

De aanleg van het N57 aquaduct verbindt de huidige 
N57 met de A58. Hierdoor hoeft het verkeer richting de 
kuststrook niet meer door Middelburg. De N57 legt zo een 
directe verbinding vanaf de A58 naar de Oosterscheldeke-
ring en de andere zeeuwse eilanden. 
Het gebied van industrieterrein Arnestein tussen het spoor 
en het kanaal door Walcheren en Ramsburg vormen door 
deze nieuwe tunnel het nieuwe visitekaartje van Middel-
burg. Deze open tunnel luidt dan ook de verandering in 
van dit gebied. Toch wordt hier door de gemeente niet of 
nauwelijks op ingespeeld. Een duidelijke visie over dit ge-
bied ontbreekt, zo wordt in de kwaliteitsatlas Middelburg 
(Roest, E. & Suylen, L. (versie januari 2010).) gesproken 
van zowel ‘optimaliseren van bestaand industrieterrein’ 
en na 2030 als mogelijke uitbreidingslocatie kantoren en 
wonen. Dit maakt dat dit gebied zowel een industriële, 
kantoor of woonfunctie kan krijgen. 

Omdat dit project geen stedebouwkundig project vormt is 
gezocht naar een eenvoudige oplossing van dit probleem. 
Die is gevonden in een tijdelijke functie. Veel voormalig 
industriële gebieden hebben voordat of tijdens het herbe-
stemmingsproces een tijdelijke functie gehad (Cerutti, V. 
(2011).) waardoor de gebieden een actief onderdeel bleven 
in de stad. Dit is dan ook hetgeen wat hier gesuggereerd 
wordt, maak het gebouw klaar voor een tijdelijke functie. 
Op dat moment blijft het industrieel erfgoed in gebruik en 
kan het wellicht de veranderingen in het gebied stimule-
ren. Na een periode van tijdelijk gebruik, +/- 10 jaar, kan 
het gebouw een de" nitieve functie krijgen passend in de 
stedelijke context. Daarnaast is de halfhoge silo niet het 
enige leegstaand industrieel erfgoed. Op het moment dat 
al dit leegstaand erfgoed tijdelijk wordt ingevuld kunnen 
dit de dragers vormen voor de ontwikkeling van dit gebied. 
Rechts zijn deze huidig leegstaande gebouwen weergege-
ven. 

C O N C L U S I E
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SLIM-HERGEBRUIK jong industrieel erfgoed - A.A. Lindenberg

Figuur 54. Industrieel erfgoed als drager van ontwikkeling

DOEL  GEBIEDSONTWIKKELING

De halfhoge silo heeft een cultuurhistorische waarde 
omdat de silo halfhoog is. Met zijn halfhoogheid is hij 
exclusief. Bij het bepalen van de mate van functiemobiliteit 
is gekeken naar welke functies passen in het bestaande ge-
bouw en welke problemen ontstaan er dan. Conclusie was 
daarbij dat alle onderzochte functies in het gebouw passen. 
Er zijn wel wat noodzakelijke aanpassingen die voor iedere 
functie gelden. Voor iedere functie is het noodzakelijk de 
gevel te voorzien van meer gevelopeningen. Daarnaast 
zullen er voor iedere functie aanpassingen gedaan moeten 
worden aan de installies. 

Dit resulteert dus in een aantal noodzakelijke aanpassingen 
aan de gevel en installaties zodat het gebouw geschikt is 
voor verschillende functies. Het gebouw wordt zo dus geen 
nieuw maatpak maar confectie. 

Dus de halfhoge silo krijgt een tijdelijke functie en voor 
deze tijdelijke functie worden de gevel en de installaties 
aangepast. Bij het aanpassen van de gevel ontstaat een 
spanningsveld tussen de cultuurhistorische waarde en de 
noodzaak tot aanpassing. 

Na aanpassing van de gevel en het aanbrengen van een 
installatielaag is het gebouw al klaar voor een tijdelijk 
gebruik. Dit kunnen expositieruimten zijn, of een unieke 

feestlocatie. Op het moment dat er interesse is voor het 
invullen van een aantal silocellen. Kunnen deze silocellen 
snel worden afgebouwd aangezien de nieuwe gevel en de 
installaties al aanwezig zijn. Op het moment dat zo enkele 
silocellen zijn ingevuld kan de rest van het gebouw nog 
steeds voor andere functies gebruikt worden. 

Na de tijdelijke functie kan het gebouw eenvoudig een 
andere functie krijgen aangezien de installaties en de gevels 
daarop al klaar zijn. Zo wordt een maatpak confectie.
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Part 3. 
fi losofi sche analyse Slimhergebruik

Aspectenleer

Het volgende essay is een � loso� sche analyse van de halfhoge graansilo in Middelburg. Er 
wordt hier gebruik gemaakt van de aspectenleer zoals omschreven in het boek ontwerpen, 
denken maken van Maarten J. Verkerk, Jan van der Stoep, Jan Hoogland en Marc J. de 
Vries. 
Bij de aspectenleer wordt ervan uitgegaan dat ieder artefact zich uitdrukt in 15 aspecten. In 
deze 15 aspecten zit een bepaalde volgorde zo zijn er eerdere en latere aspecten. De analyse 
aan de hand van deze 15 aspecten geeft inzicht in de identiteit van het artefact. De iden-
titeit van het artefact bestaat dan ook altijd uit een structuur in de verschillende aspecten. 
Zoals in het essay verder zal worden uitgewerkt kan de silo hergebruikt worden vanuit het 
sociale aspect. Op het moment dat vanuit het ontwerp toegespitst wordt op het sociale 
aspect zal dit een direct gevolg hebben voor het volgende economische aspect. Zo is het 
sociale aspect noodzakelijk om uberhaupt een economisch resultaat te kunnen bereiken.

Het essay is opgebouwd uit een analyse aan de hand van de 15 aspecten. Na de analyse 
wordt gesproken over de identiteit van het artefact in relatie met zijn sociale context. De 
ethiek komt ter sprake want wat kan en mag met dit type industrieel erfgoed dit wordt 
verkend aan de hand van de silo in Hasselt. Uiteindelijk wordt een richting aangegeven voor 
de verdere ontwikkeling van dit artefact.

Grondlegger van deze aspectenleer is Herman Dooyeweerd.

‘Niets bestaat in den wereldsamenhang op zichzelve, alles wijst in en buiten zichzelve 
heen naar al het andere in den onderlingen samenhang. In ieder zijde (aspect of dimensie, 
auteurs) van onzen kosmos drukt zich uit de samenhang aller zijden en ook deze samen-
hang wijst boven zichzelve uit naar een diepere totaliteit, die zich in dien samenhang 
uitdrukt. Onze zelfheid, onze ikheid drukt zich als totaliteit uit in den samenhang van al 
hare functies in alle zijden der kosmische werkelijkheid [...]. 

Dooyeweerd, 1935-1936, I, p. 5-6 als in Denken ontwerpen maken blz 113
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Filosofi sche analyse halfhoge graansilo Middelburg

Dit essay gaat over het steeds populairder wordende hergebruik van gebouwen. Iedere stad 
heeft daarin ondertussen wel zo zijn eigen stokpaardje en ook bij architecten en studenten 
is hergebruik van gebouwen steeds vaker aan de orde van de dag. Bij het hergebruiken van 
gebouwen is in de jaren 80 bewust gekozen voor de term herbestemming. Hergebruik is na-
melijk onduidelijk want wat wordt er dan hergebruikt? Het materiaal, de vorm of de ruimte. 
Bij herbestemming ligt de nadruk op het opnieuw bestemmen van gebouwen. Anders 
gezegd, het inpassen van een nieuwe functie. Hiervoor is een nieuwe functie noodzakelijk. 
Herbestemming aan de hand van een nieuwe functie is één van de mogelijkheden bij het 
hergebruik van gebouwen. Het is tevens de algemeen geldende methode om vanuit een 
programma van eisen het gebouw aan te passen aan zijn nieuwe bestemming. Naast deze 
standaard is er ook de mogelijkheid om vanuit het gebouw toe te werken naar een nieuwe 
functie (Schulte, E. (1997). 

Dit is de tegenhanger van de standaardmethode. Dit is de houding die in dit essay centraal 
zal staan. We gaan daarbij uit van het gebouw in plaats van een programma van eisen. Het 
is dan ook niet passend om te spreken over herbestemming aangezien het hergebruik niet 
alleen afhankelijk is van de nieuwe functie. We hanteren dan ook het begrip hergebruik. Dit 
zal in de loop van dit essay verder toegespitst worden op SLIM-HERGEBRUIK.

Even voorstellen. De halfhoge graansilo. 

De halfhoge graansilo aan de kleverskerkseweg in Middelburg is gebouwd in 1962-1963. 

Deze graansilo is gebouwd door de coöperatieve Landbouwvereniging Eiland Walcheren. 
Na verschillende overnames door de CZAV en CEBECO zuidwest is de silo nu in bezit 
van het grondbedrijf van de gemeente. Maar waarom spreken we eigenlijk van een halfhoge 
graansilo. Dit is terug te leiden naar een aantal technologische ontwikkelingen in de jaren 
’60. De jaren ’60 stonden in het teken van schaalvergroting, ook in de agrarische bedrij-
ven. Een van de bekendste machines die toen zijn intrede deed was de combinemachine 
oftewel een machine die het graan zowel kon maaien als dorsen. Op deze manier kwam het 
graan direct van het land naar de graansilo’s. Voordat de combinemachine zijn intrede deed 
werd het graan per zak verpakt en lag het eerst een aantal maanden in de boerenschuur te 
drogen. Het zakgraan dat bij de graansilo’s aankwam was dus al droog bij aankomst. Het 
graan dat met de combinemachine geoogst werd kon direct als bulkgraan naar de silo. Dit 
graan kwam vochtig aan bij de silo en moest nog gedroogd worden. De silo’s kregen er dus 
een extra functie bij, naast de graanopslag moest nu ook het graan gedroogd worden. De 
ontwikkeling van de combinemachine had dan ook tot gevolg dat bij de bouw van de silo 
rekening moest worden gehouden met het drogen van het graan. Het opslaan van vochtig 
graan in een hoge silo had als nadeel dat er kans was op schimmels en daarmee het graan 
verloren ging. Om een goede ventilatie te realiseren waren er twee technische oplossingen 
mogelijk. De eerste mogelijkheid bestond uit het toevoegen van meer installaties waardoor 
de ventilatie gereguleerd kon worden. De andere optie was het bouwen van een halfhoge 
graansilo aangezien de graankolommen hier maar half zo klein zijn en natuurlijke ventilatie 
makkelijker is te realiseren. Bij de halfhoge graansilo in Middelburg is dan ook gekozen 
voor een halfhoge graansilo. Toch zien we achteraf dat bij de meeste silo’s gekozen heb-
ben voor meer installaties. Dat houd in dat dit een van de weinige misschien zelfs de enige 
halfhoge graansilo is in Nederland.
 
Graansilo’s zijn dan ook te beschouwen als een technisch artefact door mensen gemaakt 
en benut. De eigenschappen van deze graansilo zijn te karakteriseren aan de hand van 15 
aspecten, ook wel de aspecten leer genoemd. In totaal kunnen wel 15 verschillende aspecten 
onderscheiden worden met elk een eigen aard en karakter. Deze 15 aspecten onderscheiden 
eigenschappen van de graansilo en geven inzicht in de aard en het functioneren van dit 
gebouw. Deze aspectenanalyse wordt in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt. In het 
volgende schema worden alle aspecten met hun zinkern genoemd.
Bron: Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep van der, J., Vries de, M.J. (2007).

Aspectenleer

Zoals het schema aangeeft omvat het eerste aspect het aritmetische aspect. Bij het arit-
metische aspect gaat het om de hoeveelheid, ofwel de kwantiteit van het artefact en in dit 
geval de halfhoge graansilo. De halfhoge graansilo in Middelburg bestaat uit 1 gebouw wat 
is onderverdeeld in 2 onderdelen. Het eerste onderdeel vormt de elevatortoren het tweede 
onderdeel zijn de silocellen of de karen. De elevatortoren bevat de installaties om het graan 
te zuiveren en naar de silo’s te transporteren. De silocellen vormen de daadwerkelijke op-
slagcapaciteit van de graansilo. Hier wordt het graan opgeslagen. De elevatortoren heeft een 

Figuur 55.Aanzicht halfhoge graansilo (eigen foto) 

Figuur 56.model E. Schulte (eigen " guur)
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hoogte van 16 m. De silocellen zijn in totaal 11,5 m hoog. 

In totaal bevinden zich 24 silocellen in de silo met ieder een opslagcapaciteit van +/- 125 
m3 per silocel kon er in totaal 3000 m3 graan worden opgeslagen in de silo.
 
Het aritmetische aspect heeft hierin dan ook direct betrekking op het tweede aspect, het 
ruimtelijke aspect aangezien de opslagruimte die de silo creëert wordt uitgedrukt in het 
aritmetische aspect namelijk een kwantiteit of hoeveelheid. Het ruimtelijke aspect heeft 
betrekking op ruimte en de uitgebreidheid daarvan. Naast het feit dat de silo opslagruimte 
creëert neemt de silo ook ruimte in en is daarmee duidelijk aanwezig in zijn stedelijke 
omgeving. Met zijn typerende uitstraling en dichte gevels is het zeker een bekend punt in 
de omgeving.
 
Het volgende aspect is het kinematische aspect of het bewegingsaspect. Op dit moment is 
de silo bewegingloos alhoewel het gebouw natuurlijk altijd aan natuurlijke krachten onder-
hevig is. De silo is een stilstaand object. De beweging waar we bij gebouwen over kunnen 
spreken wordt gevormd door de bouwkundige wijzigingen door de tijd heen of de functie 
die het gebouw uitoefent. Het gebouw staat op dit moment leeg, op een aantal duiven na, 
en dit betekent dat er ook qua functie op dit moment weinig beweging plaatsvindt. De 
voormalige functie, de opslag van graan, gaf natuurlijk wel bewegingsstromen en wel in 
graan. Wat betreft bouwkundige bewegingen of wijzigingen is er sinds de bouw van de silo 
in 1962 weinig veranderd. Het gebouw is in de loop der jaren wel wat aangetast door de 
tand des tijds maar verbouwingen zijn er niet geweest.
 
Na het bewegingsaspect komt het fysische aspect dit heeft te maken met materiaalgebruik 
en daarmee ook met wisselwerking en energiestromen. De materialen die gebruikt zijn om 
het gebouw te realiseren zijn bekende bouwmaterialen zoals staal, beton, steen en hout. De 
silocellen zijn opgetrokken uit gewapend beton met daarop een staalconstructie om het 
houten dak te dragen. De elevatortoren is opgemetseld met daarin ook houten vloeren. 

Verder bevind zich in de elevatortoren natuurlijk de elevator installatie. 

f f l h l Gi d d
Deze installatie is 

voornamelijk gemaakt van staal. Al deze materialen zijn vrij direct terug te leiden tot be-
paalde grondsto" en zoals erts voor het staal. Grind, zand en cement voor het beton en klei 
en hout zijn ook bekende grondsto" en. Naast energiestromen gaat het ook om natuurkun-
dige principes en formules. De toepassing van de installatie is gebaseerd op natuurkundige 
principes en wetten. Deze eigenschappen behoren ook tot het fysische aspect.

Deze eerste aspecten vormen de wezenskern of het bestaan van het artefact en in dit geval 
dat van de graansilo. In deze eerste 4 aspecten fungeert de silo als subject. In de volgende 11 
aspecten fungeert de silo als object. Anders gezegd de eerste 4 aspecten funderen de latere 
11 aspecten. In de volgende 11 is de silo object en is de handelende mens altijd noodzake-
lijk om deze aspecten te ontsluiten.
 
Het eerste aspect van de volgende 11 wordt gevormd door het biotische aspect. Het bio-
tische aspect heeft betrekking op biotische processen die in levende organismen optreden. 
Het biotische aspect kan vanuit 2 kanten worden benaderd. Aan de ene kant voorzag de 
silo in een opslagbehoefte die noodzakelijk was om te overleven. Opslaan van graan voor 
een moment waarop er geen graan voorhanden was. Aan de andere kant zullen we als mens 
altijd moeten bestaan om überhaupt een silo te bouwen of te kunnen waarnemen. Naast dat 
we de silo gebouwd hebben en deze op dit moment leegstaat is men druk bezig om de silo 
opnieuw te interpreteren en te onderzoeken welke functie deze silo weer kan innemen. Zo 
was en is de silo onderdeel van ons eigen biotische systeem. Daarbij zijn de rondvliegende 
duiven en de micro-organismen die zich tegen de muren en plafonds afzetten ook onder-
deel van ons biotisch systeem.
Het volgende aspect, het psychische aspect, heeft betrekking op de perceptieve en sensi-
tieve dimensies van de silo en het handelen van de mens. Het gaat daarbij om hoe wij de 
silo waarnemen, bijvoorbeeld op de $ ets op weg naar ons werk of wellicht vanuit de trein. 
Of misschien hebben we het in de krant zien staan. Daarnaast gaat het om de gevoelens die 
we voor dit gebouw koesteren. Deze kunnen zeer uiteenlopen. Er zijn mensen die dit soort 
leegstaande gebouwen lelijk vinden en sloop ambiëren. Er zijn ook mensen die er vroeger 

Aspect Zinkern 
Aritmetische Discrete kwantiteit, hoeveelheid 

Ruimtelijke Uitgebreidheid, continue uitgebreidheid 

Kinematische Beweging, continue beweging 

Fysische of fysisch-chemische Energie, interactie, wisselwerking 

Biotische Leven, organische, vegetatieve, vitale 

Psychische Gevoel, sensitieve, zintuiglijke 

Analytische Logische, redelijke, analytische onderscheiding, bewuste onderscheiding 

Formatieve Beheerste vorming, vrijheidsmacht, macht, heerschappij 

Talige Duiding, betekenis, symbolische betekenis 

Sociale Omgang, verkeer, verbondenheid, samenhang 

Economische Beheer van schaarse goederen, rentmeesterschap, vruchtbaarheid, 

productiviteit 

Esthetische Harmonie, schoonheid, zinspeling, vol schakering 

Juridische Vergelding, gerechtigheid, recht 

Morele Liefde, zorg, trouw, dienstbaarheid 

Pistische Transcendentale zekerheid, betrouwbaarheid, geloof, geloofwaardigheid, 

vastheid Bro n: Ve rk e rk, M. J ., Ho o gla nd, J., Sto ep va n d e r, J., Vri es d e, M . J. (20 0 7) .

Figuur 57.Elevator installatie (eigen foto) 
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gewerkt hebben of die het gebouw nog in bedrijf kennen deze mensen hechten sneller 
waarde aan dit type erfgoed omdat het voor hun een stukje historie, herkenning of emotie 
bevat. En dan zijn er ook altijd mensen die de mening hanteren ‘vroeger was alles beter’ en 
principieel tegen nieuwbouw zijn.
 
Het analytische aspect is voor dit soort uitspraken wel noodzakelijk. Het analytisch aspect 
betreft het vermogen van de mens om de werkelijkheid te kunnen analyseren. Zonder dit 
aspect kunnen we ons namelijk geen mening vormen over dit gebouw. Naast het vermo-
gen van de mens om de werkelijkheid te kunnen analyseren gaat het bij dit aspect ook 
om het maken van allerlei logische onderscheidingen. Vanuit de silo kunnen we tegen dit 
aspect aankijken vanuit de motivaties die er waren om dit gebouw te bouwen. Een logische 
bedrijfsstructuur maakte het noodzakelijk om het graan te kunnen opslaan vandaar dat er 
een silo werd gebouwd, die logischerwijs niet hoog maar halfhoog werd gemaakt. Aange-
zien de extra functie die de silo kreeg met de komst van de combinemachine, namelijk het 
drogen van het graan, niet eenvoudig te realiseren was in een hoge silo. Het vochtige graan 
bracht bij grote graankolommen een schimmelgevaar met zich mee. De oplossing werd in 
die tijd gezien in 2 opties. De eerste optie was het introduceren van meer installaties om een 
goede ventilatie te realiseren, de andere mogelijkheid bestond uit het bouwen van een half 
hoge graansilo omdat de graankolommen dan ook maar half zo hoog waren. Dus de slimme 
directeur bouwde geen hoge silo maar een halfhoge silo. Achteraf bezien is dit de enige of 
een van de weinige halfhoge silo’s die zo gebouwd zijn. De keus is voor de meeste silo’s toch 
gevallen op meer installaties. We kunnen ook kijken naar de initiatieven die er zijn om dit 
gebouw te hergebruiken. Logischerwijs zijn we als mens gewent om gebouwen te herge-
bruiken, dit doen we namelijk al sinds we duurzame gebouwen bouwen. Met de silo is dit 
niet anders vandaar ook dat initiatieven voor hergebruik breed ondersteund worden.

Bij hergebruik initiatieven spelen verschillende machtsverhoudingen een belangrijke rol en 
dit is dan ook het volgende aspect, het formatieve aspect of machtsaspect. Er spelen hier 
verschillende machten en uiteindelijk hebben zij allen een economisch belang. Voor deze 
machten is de silo een middel om de beoogde economische belangen te kunnen nastreven. 
De aspecten van de  silo zelf zullen hierdoor bij het maken van keuzen vaak van onderschikt 
belang zijn.  Het eerste machtsaspect wordt gevormd door de formatieve arbeid van de 
mens. De silo is namelijk tot stand gekomen door arbeid van de mens. Ook het  gemeente-
lijke grondbedrijf had macht in handen,  want zij bezat de grond. Hun plan was sloop. Later 
kwam er een architectenbureau die interesse had om in de silo hun kantoor te vestigen. 
Een architecten bureau wat huist in een industrieel pand heeft een zekere macht, het is een 
statussymbool. Naast het architectenbureau zijn er ook mensen op zoek naar kennis over 
de silo. Dit afstudeerverslag is daar een voorbeeld van, maar ook historische archieven. Er 
wordt informatie gevraagd en gegeven. Kennis is ook een vorm van macht. Zoals te zien is 
kunnen gemeenten, (historische-) archieven en overige partijen door hun interesse in, en 
door het delen van hun kennis en visie, een stuk macht overnemen. Door deze interactie, 
het opgang brengen van discussie, kunnen verschuivingen optreden binnen deze machtsver-
houdingen. Uiteraard blijft de silo hierin zelf passief als object.

Met het opvragen en geven van informatie komen we aan bij het negende aspect of het 
talige aspect. Dit aspect heeft betrekking op de betekenis die mensen aan taaluitingen, 
tekens, symbolen of handelingen geven. De silo zit vol met codes, knopjes, lampjes, schui! es 
en vakjes met allen zo hun eigen betekenis. Allen hebben op dit moment weinig betekenis 
aangezien de functie ontbreekt en de nieuwe functie ook geen gebruik zal maken van deze 
codes. Wat dat betreft is het een verloren taal.

De mensen die vroeger gebruik maakte van de halfhoge silo kenden deze taal. Het sociale 
aspect betreft de verbondenheid tussen mensen en groepen. Hierin zijn 3 dingen terug te 
zien. Vroeger toen de silo in bedrijf was, vormde de silo een centraal punt in de omgeving. 
Het was de kathedraal van het platteland (Loe" , K. & Steltman, A. m.m.v. Baalman, D.H. 
(2004) een kenmerk van de welvaart van de huidige maatschappij. Daarnaast was het een 
knooppunt. De boer bracht er zijn graan naartoe en kwam daar andere boeren tegen en aan 
de andere kant van de silo lag de schipper te wachten tot zijn boot was geladen met graan. 
Daarnaast werkten verschillende mensen in de silo en zo vormde de silo ook punt van ver-
bondenheid. Op dit moment staat de silo leeg en heeft deze vrijwel geen sociale functie. De 
enige die wellicht worden aangetrokken door een leegstaand gebouw zijn jongeren met een 
voorliefde voor gra#  ti. Daarnaast vormt het nog wel een landmark in de omgeving maar 
niet als verzamelpunt. In de toekomst zijn er verschillende dingen denkbaar en om de silo 
te kunnen behouden is een sociaal aspect noodzakelijk. Het zal opnieuw een centraal punt 
moeten worden in een sociale context. Welke functie de silo ook krijgt er zullen activiteiten 
gegenereerd moeten worden.

Het elfde aspect, het economische aspect, sluit hier wel bij aan. Als je dit gebouw wilt 
laten bestaan en weer in gebruik wilt nemen zal het economisch haalbaar moeten blijken. 
Een gebouw laat zich al snel karakteriseren in het economisch aspect en zeker als het een 
voormalige opslagfunctie betreft. Het gebouw is neergezet omdat de silo een economische 
verbetering voor het bedrijf was. En zo zal ook in de toekomst het gebouw zorgvuldig be-

Figuur 58.Machinepaneel (eigen foto)
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heerd moeten worden zodat het economisch rendabel blijft. Daarnaast hoort er bij het eco-
nomisch aspect ook een stuk maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij hergebruik 
van gebouwen natuurlijk een pre is. Dit is natuurlijk in een continue dialoog aangezien 
we ‘verantwoordelijkheid voor allen’ juist niet zien waar het economische aspect versmald 
wordt tot alleen � nanciële parameters. Bij het economisch slagen van een gebouw speelt 
ook schoonheid een rol. Een mooi gebouw heeft een betere kans op economisch succes dan 
een lelijk gebouw. Het is altijd lastig om iets te kwali� ceren als mooi of lelijk, maar er zal 
aan de uitstraling van de silo gewerkt moeten worden om het als huisvesting aantrekkelijk 
te maken.

Het esthetische aspect heeft betrekking op het ervaren van schoonheid en harmonie. De 
silo is niet gebouwd vanuit een esthetisch aspect. De relatief grote gevelopeningen doen 
denken dat er toch een zekere aandacht is besteed aan de uitstraling van de silo. Dat is ook 
wel het geval alhoewel de inspanningen van de architect niet meer waren dan het inkor-
ten van het gangbare silo ontwerp. Anders gezegd er is 15 m. silo tussenuit geknipt en dit 
resulteert in vrij grote gevelopeningen, iets wat het gebouw zeker ten goede komt en wat 
waarschijnlijk bewust zo instant is gehouden. Wil het gebouw in de toekomst economisch 
rendabel zijn dan is een verbetering in de esthetische uitstraling noodzakelijk, dit zal ook 
blijken aangezien de huidige gevel niet aan de daglichteisen van alternatieve functies vol-
doet.
 
De eisen en regelgeving die van belang zijn bij het ontwerpen van een gebouw vallen 
onder het juridische aspect. Bij het juridische aspect gaat het niet alleen om het recht en 
het rechtssysteem maar juist om het achterliggende begrip rechtvaardigheid of gerechtig-
heid. In hoeverre je rechtvaardig kunt omgaan met een gebouw is dan ook in het kader van 
de halfhoge silo een van de interessante vragen. Met die vraag kom je ook terecht in een 
ethische kwestie wat betreft hergebruik van gebouwen. Bij de bouw en hergebruik van deze 
silo moet altijd voldaan worden aan de eisen van bouwbesluit. Maar de eisen van het bouw-
besluit zijn minimale eisen dus in het ontwerp moet altijd bepaald worden welke maatstaf 
gehanteerd wordt. Bij hergebruik van een bestaand gebouw ben je namelijk afhankelijk van 
het bestaande gebouw en de vraag is maar of de nieuwe functie hierbij aansluit. Zo vormt 
de regelgeving bij hergebruik van bestaande gebouwen een continue uitdaging.

Het morele aspect sluit daar natuurlijk op aan. Hierbij gaat het om de liefde en de zorg 
voor de werkelijkheid waarin we leven. De moraal, het geheel van waarden en normen die 
belangrijk zijn in het maatschappelijke leven. De halfhoge silo vormt een onderdeel van 
ons erfgoed. Niet iedereen hecht op eenzelfde manier waarde aan dit erfgoed. Dit komt 
omdat er binnen het industrieel erfgoed nog grote verschillen zijn. Het industrieel erfgoed 
van het begin van de 20e eeuw is duidelijk geliefder dan het jong industrieel erfgoed van 
de 2e helft van de 20e eeuw. Zo zijn er grootse plannen voor bijvoorbeeld Strijp-S uit 1930 
maar zijn veel betonsilo’s uit de jaren ’60 al gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Aan 
jong industrieel erfgoed hechten we blijkbaar minder waarde, misschien omdat het nog zo 
jong is. Iedereen kent het nog van de tijd dat het gebouw in bedrijf was en misschien toont 

iedereen meer genegenheid naar gebouwen die langer hebben overleefd. Dat staat nog los 
van de modegrillen die we in de esthetiek terug zien. De jaren ’60 stonden in het teken van 
e!  ciëntie en snel bouwen. Dit is niet te vergelijken met de bouwstijlen van de jaren ’30.

Hiermee komen we bij het laatste aspect, het geloofsaspect. Iedere periode heeft ook in de 
bouw zo zijn eigen geloof. In de jaren ’60 werd er veel snel en e!  ciënt uit de grond ge-
stampt. Die stijl daar geloven we niet meer in, het is te kolossaal en mist identiteit. We zien 
nu dat nieuwe stijlen zich ontwikkelen maar ook oude stijlen die opnieuw worden uitgevon-
den. Zo zien we ook jaren ’30 woningen terug komen. Het pistische aspect of het geloofsa-
spect gaat over het vertrouwen in de techniek. We vertrouwen in de huidige bouwwijzen en 
we vertrouwen erop dat als we een gebouw volgens de geldende normen bouwen het een 
bepaalde tijd zal blijven staan. Op het moment dat we de silo gaan hergebruiken hebben 
we vertrouwen dat de techniek zal helpen om dit hergebruik succesvol te realiseren. En ook 
het steeds populairder worden van hergebruik van gebouwen is iets waar we op dit moment 
vertrouwen in hebben.
 

Identiteit

Na het analyseren van de halfhoge graansilo aan de hand van deze 15 aspecten zien we 
tussen deze aspecten verbanden. Er is sprake van de zogenaamde eerdere en latere aspec-
ten. Er zit zogezegd een bepaalde volgorde in. De eerdere aspecten zijn noodzakelijk om 
over de latere aspecten te kunnen spreken. Een aspect behandeld maar een klein deel van 
de werkelijkheid maar dit kleine deel is niet los te zien van de grotere context en daardoor 
zijn verwijzingen en verbanden met andere aspecten noodzakelijk. De identiteit van de 
halfhoge graansilo, dat is wat hier centraal staat. De halfhoge graansilo is een product van 
de vormgevende activiteiten van de mens (funderende functie). Daarnaast vervuld(e) de 
silo een bepaalde taak (werkingsfunctie), en de silo functioneerd(e) binnen een bepaalde 
context (kwali� cerende functie). Met name de kwali� cerende functie is van belang omdat 
deze leidend is in het ontwerpproces. Ieder artefact is te analyseren aan de hand van de 15 
aspecten en één van die aspecten vormt de kwali� cerende functie, één aspect is leidend in 
het ontwerpproces. Bij de halfhoge graansilo kunnen we dit vanuit 3 verschillende actoren 
bekijken. Een kwali� cerende functie is zelf binnen het bouwen van gebouwen namelijk niet 
overal gelijk.

Coöperatieve Landbouwvereniging Eiland Walcheren

De coöperatie besluit tot het bouwen van een silo vanuit economische overwegingen. Het is 
noodzakelijk om het graan op te slaan om het later verder te kunnen verhandelen. Opslag is 
hierin noodzakelijk. Zo ontstaat het initiatief tot het bouwen van de graansilo, deze is dan 
ook gebouwd vanuit een economische context. Het gebouw kan de coöperatie winst leveren 
door beter op de markt in te kunnen spelen. Daarnaast is het gebouw een duurzaam goed, 
eenmaal gebouwd staat het er voor minstens 100 jaar. 
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Het economisch aspect is dan ook de kwali� cerende functie. Er werd bij het ontwerp 
natuurlijk ook aandacht besteed aan de toenmalige bouwregelgeving (juridisch aspect), de 
uitstraling van de silo (estetisch aspect) en het materiaalgebruik (fysische aspect). Centraal 
staat daarin dat het gebouw gebouwd werd vanuit economische doeleinden.

Architectenbureau

Helaas heeft het 100 jaar als graansilo niet gehaald want het gebouw staat nu leeg. Een ar-
chitectenbureau vindt dit industrieel erfgoed een interessante kantoorlocatie en zij zijn dan 
ook bezig met de mogelijkheden van hergebruik van dit gebouw. Belangrijk aspect in deze 
ontwikkeling is het economische aspect. Aan de ene kant economisch omdat het opnieuw 
een bedrijf is wat investeert in dit gebouw. Aan de andere kant economisch omdat het gaat 
over ‘zorgvuldig beheer’ van dit jong industrieel erfgoed. Het economisch aspect is dan ook 
meer dan alleen � nancieel.
Het economisch aspect vormt de kwali� cerende functie maar natuurlijk wordt in het proces 
veel aandacht besteed aan de uitstraling van het gebouw, de regelgeving maar ook de ethi-
sche kant van het hergebruik van gebouwen en dan speci� ek industrieel erfgoed.

Student

Naast het architectenbureau is er ook een afstudeertraject wat zich bezighoudt met her-
gebruik van deze silo. Een persoonlijk economisch belang speelt daarin geen rol, het enige 
wat bereikt kan worden is een diploma. Een afstudeeronderwerp wordt gekozen vanuit 
persoonlijke interesses en wordt niet beïnvloed door economische belangen, zo is er ook de 
mogelijkheid om zich te richten op de meer maatschappelijke en sociale aspecten.

De aspecten die dan de context bepalen van het ontwerp worden eerder gevormd door het 
sociale aspect. De waarde die dit hergebruikte gebouw kan geven aan een maatschappij 
bevind zich in de sociale context. Ontworpen vanuit een sociale context kan het hergebruik 
van dit gebouw meewerken in de opbouw van dit gebied. Op het moment dat het econo-
misch aspect uitgangspunt is zal de sociale context altijd van ondergeschikt belang zijn. Het 
ontwerp zal dan gekarakteriseerd worden door het gebouw zelf in plaats van het gebouw 
met zijn sociale context. Het economische aspect is gefundeerd in het sociale aspect. Aan-
gezien het economische aspect een later aspect is en het sociale aspect een eerder aspect. 
Anders gezegd, geen economische activiteiten zonder sociale relaties.

Sociale context en identiteit

De sociale context als ontwerpuitgangspunt bij herbestemming van een graansilo. Een 
vreemde keuze? Wellicht, ja. Een gebouw heeft een economische waarde en is een duur-
zaam goed, maar op het moment dat men je vraagt te beschrijven waar je woont, leeft of 
werkt wordt dat antwoord niet in het economische aspect uitgedrukt. Ik woon in een stad, 
in een straat, naast buren Adri en Jo. In een huis op nummer 161 samen met mijn vriend. 

In hoeverre is mijn werkelijke woning dan nog economisch, ik heb het ooit gekocht voor 
een bepaald bedrag maar op dit moment kenmerkt het zich door de sociale context waarin 
ik leef en de relaties waartussen ik me bevind. Dus de kwali� cerende functie van een huis is 
sociaal.

Van daaruit terug naar het hergebruik van de graansilo. Op dit moment een leegstaand 
gebouw, maar de gebiedsontwikkeling is gestart en dus is het ook voor dit gebouw tijd om 
hieraan bij te dragen. Hoe? Dat is dan natuurlijk de vraag want wat moet er veranderen 
aan de graansilo zodat het zich meer gaat richten op de gebiedsontwikkeling en zijn sociale 
context. Het gebouwontwerp zal zich moeten aanpassen aan zijn nieuwe context. Maar 
wat is die nieuwe context. In eerste instantie is dit niet meer dan een verouderd industrie-
terrein zonder toekomstvisie. Als de silo wil bijdragen aan een sociale context zal het zelf 
een startpunt van ontwikkeling moeten zijn. Het moet zich richten op het genereren van 
activiteiten. Startende ondernemers creatieve projecten of jongeren activiteiten. Geen vast 
economisch object maar een platform voor activiteit bijdragend aan de sociale interactie en 
de gebiedsontwikkeling.

Zoals gezegd bevindt de silo zich op industrieterrein Arnestein in Middelburg. In het rood 
is de half hoge graansilo aangegeven. De zwarte streep die zich van rechtsonder naar links-
boven begeeft is het nieuwe aquaduct. 

De belangrijkste verbinding tussen de A58 en de N57, de provinciale weg richting de toe-
ristische badplaatsen en de bovenliggende Zeeuwse eilanden. Dit aquaduct vormt dan ook 
de nieuwe bypass van Middelburg en zal veel verkeer gaan verwerken. Dit aquaduct is dan 
ook het nieuwe visitekaartje van Middelburg. Aangezien dit stukje Middelburg de nieuwe 
entree vormt. Typerend dan ook dat een duidelijke visie voor dit gebied mist. Er zijn wel 
wat kleinschalige initiatieven zoals het architectenbureau wat zich in de half hoge graansilo 
wil vestigen maar meer ook niet. Op het moment dat de silo hergebruikt als platform voor 

Figuur 59.Locatie graansilos te Middelburg bron: www.middelburg.nl
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verschillende activiteiten kan het zich niet afsluiten van zijn sociale context. De identiteit 
van het gebouw zal dan ook veranderen.
 
De silo gebouwd vanuit het economisch aspect is een gesloten gebouw gemaakt voor één 
speci� eke functie, opslag van granen. Om dit aan te passen naar een platform waar activi-
teit gegenereerd wordt zullen er aanpassingen gedaan moeten worden aan het gebouw. Los 
daarvan is een platformfunctie geen duidelijke functie en geeft dit dan ook weinig houvast 
voor de verdere ontwikkeling van deze graansilo. Aangezien de toekomst van het gebied on-
duidelijk is wordt het gebouw SLIM-HERGEBRUIKT. Slim hergebruik door uit te gaan 
van de mogelijkheden van het gebouw in plaats van het inpassen van een voorop opgesteld 
programma van eisen. De mogelijkheden van het gebouw benutten en zo meer (toekom-
stige) mogelijkheden/functies te creëren. 

Dit klinkt wellicht vaag, op het moment dat we het toepassen op de graansilo wordt dit hel-
derder. Op dit moment bevindt de graansilo zich in een gebied wat aan ontwikkelingen on-
derhevig is. Het huidige bestemmingsplan is gericht op de industriefunctie maar nu al zijn 
er bedrijven die zich met hun kantoren in dit gebied willen vestigen en ook woningbouw 
wordt niet uitgesloten. Het nieuwe aquaduct geeft infrastructurele mogelijkheden voor 
verandering. Een gebied veranderd niet van de een op de andere dag, dit is een proces van 
jaren. Het industrieel erfgoed wat zich in dit gebied bevindt vormt een interessant startpunt 
in de ontwikkeling van dit gebied. De leegstaande graansilo kan op het moment dat deze 
een platformfunctie bekleed voorzien in verschillende functies en zo activiteit in het gebied 
stimuleren waardoor andere processen eerder op gang komen (Cerutti, V. (2011). Zo is het 
denkbaar dat de silo gebruikt kan worden als atelierruimte, feestzaal maar ook kantoor of 
woonunits zijn denkbaar. Op het moment dat de leegstaande silo hergebruikt kan worden 
voor verschillende functies geeft dit de silo een hogere toekomstwaarde aangezien het 
gebouw zich aan kan passen aan de in ontwikkeling zijnde context. Een gebouw wat zich 
aanpast aan zijn omgeving, ontworpen vanuit zijn sociale context.

De sociale context als kwali� cerende functie geeft de graansilo zijn dimensie en daarmee 
structuur. Het geeft de silo zijn rol in de gebiedsontwikkeling en een speci� eke bestemming, 
namelijk een � exibel gebouw wat zich wat betreft functie aan kan passen aan zijn omgeving 
en daardoor een toekomst heeft. 

Ethiek

Om dit te realiseren zullen er aanpassingen gedaan worden aan het gebouw. De vraag is hoe 
ver kan en mag je daarin gaan. En wat is dan de huidige waarde van het gebouw? In princi-
pe is er geen duidelijke regelgeving over de omgang met dit type industrieel erfgoed en dat 
is ook de reden dat er nog maar zo weinig betonnen graansilo’s over zijn. Ze zijn vogelvrij. 
Het betoog voor behoud moet dan ook sterk zijn omdat sloop altijd op de loer ligt.

Het verhaal begint bij de waarde die het gebouw heeft. Dit gebouw is een speci� ek gebouw 
voor een zeer speci� eke functie. Dit kenmerkt het gebouw en geeft het gebouw ook zijn 
uitstraling. Het feit dat het een graansilo betreft is aan de buitenzijde terug te zien. Tevens 
is hier goed zichtbaar dat het een halfhoge graansilo betreft dit in contrast tot de hoge 
graansilo 200m verderop. Een silo links en rechts van het viaduct. Het industrieterrein waar 
beiden silo’s zich bevinden is een van de oudste van Middelburg.

Wat mag en wat mag niet bij het hergebruiken van een gebouw. Er zijn hierin verschillende 
visies mogelijk. Kort gezegd is er de visie dat alles moet blijven zoals het was en hergebruik 
zich meer toespitst op het toevoegen van nieuwbouw. Er is ook de visie dat je zo ver als no-
dig mag slopen om het gebouw maar te kunnen hergebruiken. Dit resulteert in een gebouw 
waarbij het oorspronkelijke gebouw vrijwel onherkenbaar is. Mijn visie zit daar tussenin. 
Industrieel erfgoed is erfgoed wat met respect moet worden behandeld. Het is een onder-
deel van onze geschiedenis en heeft dan ook waarde omdat het een verhaal vertelt. Het zegt 
iets over de ontwikkeling van onze maatschappij. Daarbij moeten we de nieuwe bouwop-
gave zoeken in de ontwikkeling binnen bestaande gebieden. Daarin kan hergebruik van 
industrieel erfgoed veel waarde toevoegen voornamelijk omdat het erfgoed van zichzelf 
al een karakter met zich meebrengt. Toch is compleet behoud vrijwel nooit mogelijk dit 
omdat industrieel erfgoed zo speci� ek is dat het over het algemeen niet zomaar van een 
nieuwe functie kan worden voorzien. Er zullen dan ook altijd aanpassingen gedaan moeten 
worden, dit dan wel met respect voor het bestaande gebouw. Dus niet alles slopen maar 
sloop met mate. Het streven is de aanpassingen het karakter van het gebouw beter te laten 
uitdragen en klaar te maken voor een nieuwe functie. Het gebouw klaarmaken voor een 

Figuur 60.Locatie graansilos te Middelburg bron: www.middelburg.nl
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nieuwe toekomst is ook hetgeen wat industrieel erfgoed past. De gebouwen uit het industri-
ele tijdperk hebben bijgedragen aan de algemene ontwikkeling. Het is dan ook ongepast om 
deze gebouwen een speci� eke functie te geven en daarmee deze ontwikkeling te stoppen. 
Geef industrieel erfgoed de mogelijkheid de ontwikkeling voort te zetten.
 
Wanneer deze visie wordt toegepast op de halfhoge graansilo met de ambitie om deze te 
hergebruiken als platform voor tijdelijke functies ontstaan er een aantal aandachtspunten. 
Er zijn namelijk een aantal onmogelijkheden aan dit gebouw. De gevel is volledig gesloten 
en dit geeft voor vrijwel iedere functie daglichtproblemen. Daarnaast maakt de constructie 
het niet mogelijk om het gebouw te voorzien van een optopping. Naast onmogelijkheden 
heeft het gebouw ook voldoende mogelijkheden. Zo hebben de verticale silocellen een vaste 
afmeting en zijn deze eenvoudig te schakelen zodat grotere ruimtes ontstaan. Daarbij vormt 
deze verticaliteit het kenmerk van dit gebouw. Daarnaast geven de ligging aan het water en 
de gebouwhoogte het gebouw interessante mogelijkheden. Het karakter van het gebouw 
wordt gekenmerkt door de betonnen gesloten silo uitstraling. Het is een kathedraal van het 
platteland (Loe� , K. & Steltman, A. m.m.v. Baalman, D.H. (2004).

De silo wordt gekenmerkt door de grote silocellen. Deze verticale betonnen kokers geven 
het gebouw zijn kwaliteit. De ware ruimtelijke kwaliteit van de silo bevind zich dan ook 
binnen en is op dit moment niet zichtbaar. Daarnaast heeft het gebouw karakter omdat het 
zo’n excentrieke gevel heeft. Voor een graansilo heeft het namelijk veel gevelopeningen. Dit 
komt omdat de verhouding van een hoge silo is behouden alleen zijn de silocellen inge-
kort. De gevelopeningen van de halfhoge silo zijn dan ook relatief groot en het zijn er veel. 
Daarnaast bevind zich een grote gevelopening in de elvatortoren voor het aanbrengen en 
onderhouden van de installaties.

 

Een vergelijking met de herbestemming van een graanver-

werkingsbedrijf en silo in hasselt

Het graanverwerkingsbedrijf en de silo in Hasselt zijn herbestemd 

en hebben een nieuwe creatieve functie gekregen. Architectenbureau 

A20 was zowel opdrachtgever als architect en op dit moment huist het 

kantoor in de silo. De aanpassingen die gedaan zijn hebben vooral 

betrekking op de buitengevel en het doorbreken van wat silowanden. 

De buitengevel is voorzien van gevelopeningen en isolatie. Deze iso-

latielaag is voorzien van een stuclaag. Intern zijn de silocellen 

nog goed zichtbaar. Er zijn verschillende openingen gecreëerd in de 

silostructuur om werkplekken mogelijk te maken. Wat daarin duidelijk 

wordt is dat niet alle ruimte in de silo wordt benut. Er is ruimte 

gemaakt om het karakter van het gebouw te kunnen ervaren. Dit zien 

we terug in de hoge ruimte op de bovenste foto. Naast de ruimtelijk-

heid van het gebouw zien we toch ook het kolossale van het gebouw 

terug in het interieur. De silo is een betonsilo en wordt dan ook 

gekenmerkt door een grote hoeveelheid beton. De kolommen zijn zwaar 

(overmaats) uitgevoerd en ook de trechters zijn in beton uitgevoerd. 

Dit in tegenstelling tot de halfhoge silo in Middelburg. De silo is 

daar veel minimaler gematerialiseerd. De hoeveelheid beton die daar 

is toegepast is beduidend minder. 

Naast de hoeveelheid materiaalgebruik is ook de grootte van de silo 

Figuur 61.Silo te Hasselt bron: www.a2o-architecten.be

Figuur 62.Interieur silo te Hasselt bron: www.a2o-architecten.be

Figuur 63.Interieur halfhoge graansilo te Middelburg (eigen foto)
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anders dan de halfhoge graansilo. Het betreft hier namelijk een hoge 

silo en geen halfhoge silo. In de doorsnede zien we dan ook dat er 6 

verdiepingen gerealiseerd zijn, het maximum voor de halfhoge graan-

silo is wat dat betreft 3 verdiepingen. Het architectenbureau A20 

heeft niet het volledige gebouw nodig en het is dan ook de bedoe-

ling dat ruimtes worden verhuurd aan creatieve bedrijven. Daarnaast 

is het de bedoeling dat er nog een gebouw wordt toegevoegd waardoor 

in het midden een plein ontstaat wat als ontsluiting fungeert en een 

zekere wisselwerking oplevert tussen de verschillende functies.  

De aanpak van architectenbureau A20 ten aanzien van herbestemming 

wordt dan ook gevormd door het doen van aanpassingen aan gevels en 

het introduceren van verdiepingen. De buitengevel van de silo heeft 

gevelopeningen gekregen maar verder is de uitstraling van de gevel 

hetzelfde gebleven. Het blijft een wit gestucte gevel alleen nu met 

openingen. De verdiepingsvloeren konden gerealiseerd worden binnen 

de bestaande (overmaatse) betonconstructie. Een prima herbestemming 

waarbij het karakter van het gebouw wordt behouden. Wat mist is een 

toekomstvisie over hoe dit gebouw op de toekomst is voorbereid. Het 

complex bevat verschillende functies en een verscheidenheid aan ge-

bruikers allemaal in de creatieve sector. Kan het gebouw zich een-

voudig aanpassen aan andere functies zoals een woonfunctie of moeten 

dan grote aanpassingen worden gedaan? Er is uitgegaan van een pro-

gramma en men heeft dit in het bestaande gebouw gepast hier is dan 

ook sprake van herbestemming.

Na dit uitstapje weer even terug naar de ethiek van het hergebruiken van de half hoge silo. 
De silo in Hasselt is herbestemd. Er is een bepaald programma in het gebouw gestopt en 

van daaruit heeft men het gebouw ontworpen. Ontworpen vanuit het economisch aspect. 
Het architectenbureau was opdrachtgever en ontwerper met de huisvesting van het archi-
tectenbureau als uitgangspunt.

Bij de halfhoge graansilo in Middelburg wordt een platform functie gerealiseerd. Een start-
punt voor ontwikkeling. Een ontwerp wat bijdraagt aan de gebiedsontwikkeling omdat het 
zelf geen uitspraak doet wat betreft functie. In het verdere ontwerp zullen dan ook verschil-
lende opties worden doordacht. Zo vormt de silo een platform voor verschillende functies 
zowel wonen, werken als recreëren is welkom. Als op den duur het gebied een de� nitieve 
bestemming heeft kan het gebouw ook voldoen aan de eisen voor de de� nitieve functie. 
Voor de aanpassingen aan het bestaande gebouw betekent dit dat het bestaande karakter 
gehandhaafd wordt en dat de aanpassingen zich voornamelijk los van het bestaande gebouw 
zullen gaan plaatsvinden.
 
In vergelijking met de silo in Hasselt zal er dan ook meer gesloopt worden aangezien dit de 
enige mogelijkheid is om zo’n hoge mate van functiemobiliteit te realiseren. Het uiteinde-
lijke resultaat is slim hergebruik van industrieel erfgoed met een duidelijke toekomstwaarde 
ondanks dat de toekomst continu onvoorspelbaar zal blijven.

Richting

De silo is geanalyseerd aan de hand van de 15 aspecten uit de aspectenleer. Om de structuur 
en identiteit van de silo beter te begrijpen is aandacht besteed aan de kwali� cerende functie. 
Ieder artefact is te analyseren aan de hand van de 15 aspecten. Het kwali� cerend aspect 
heeft betrekking op de context van het artefact. Er staat één aspect centraal in het ontwerp-
proces, de andere 14 zijn van ondergeschikt belang.
 
De silo is gebouwd vanuit een economische context het gebouw had een zekere meerwaarde 
voor de onderneming, daarnaast is een gebouw een duurzaam goed. De toekomst voor de 
graansilo ontstaat door het gebouw SLIM te HERGEBRUIKEN. Bij SLIMHERGE-
BRUIK nemen we het gebouw als uitgangspunt in plaats van een programma van eisen. 
Vanuit het gebouw werken we toe naar een nieuwe functie en een bepaalde mate van " exi-
biliteit. In het geval van de halfhoge graansilo is dit gevonden in een platform voor tijdelijke 
functies. Een platform ontworpen vanuit de sociale context. De silo vormt zo een startpunt 
in de ontwikkeling van het gebied. Aanpasbaar aan toekomstige functies en ontwikkelingen.

Om dit te realiseren zullen er aanpassingen gedaan moeten worden aan het bestaande silo-
gebouw. De graansilo is een voorbeeld van jong industrieel erfgoed. Te jong om beschermd 
te worden door een monumentenstatus en daarmee vogelvrij.  Toch heeft de halfhoge silo 
een bepaalde waarde en wel omdat het een bepaalde tijdgeest weerspiegeld. Met de ontwik-
keling van de combinemachine kwamen er andere gebouweisen daarom spreken we nu van 

Figuur 64.Silo te Hasselt bron: www.a2o-architecten.be
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Figuur 65.Locatie silo te Hasselt bron: www.a2o-architecten.be

een halfhoge graansilo. Het karakter van de halfhoge graansilo is dan ook terug te vinden 
in de halfhoge silocellen. Om in dit bestaande gebouw een platform voor tijdelijke functies 
te realiseren en in de toekomst de mogelijkheid te creëren voor een de� nitieve functie zijn 
aanpassingen noodzakelijk. Deze zullen altijd gedaan moeten worden met respect voor het 
karakter van het bestaande gebouw. In dit geval is dit de verticaliteit en de minimalistisch 
uitgevoerde betonconstructie van het gebouw.

SLIM-HERGEBRUIK van de halfhoge graansilo het realiseren van een platform voor 
tijdelijke functies met respect voor het bestaande karakter.
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Part 4. 
O n t w e r p

Figuur 66.Schetsmatig gevelaanzicht na fase 1



55

SLIM-HERGEBRUIK jong industrieel erfgoed - A.A. Lindenberg

In voorgaande hoofdstukken is gesproken over het 
hergebruik van jong industrieel erfgoed met in het bijzonder 
de halfhoge graansilo in Middelburg. Industrieel erfgoed 
heeft bijgedragen aan de maatschappelijke ontwikkeling 
het is dan ook niet meer dan logisch om deze ontwikkeling 
te blijven stimuleren door het gebouw te ontwerpen voor 
ontwikkeling.

De noodzakelijke aanpassingen die gedaan moeten worden 
zoals we geconstateerd hebben vanuit het model van 
Schulte (Schulte, E. (1997).) vallen onder de eerste fase, 
de bouwfase. In deze bouwfase worden de noodzakelijke 
aanpassingen gerealiseerd om het gebouw klaar te maken 
voor zijn toekomst. In deze fase wordt een ! exibele basis 
gerealiseerd waarbinnen toekomstige functies kunnen 
worden ontwikkeld.

Zo komen we uit bij de tweede fase namelijk de fase 
waarin het gebouw een platformfunctie bekleed. In deze 
fase kan er zowel sprake zijn van een tijdelijk gebruik 
zoals bijvoorbeeld expositieruimte of recreatieve ruimte. 
Daarnaast is hier ook de ! exibele afbouwfase terug te 
vinden. Voor de afbouwfase is een voorstel gedaan voor 
bepaalde invullingen. Zo zijn er verschillende woon, werk 
of recreatieve invullingen denkbaar in deze voormalige 
graansilo. Deze invullingen komen voort uit een analyse 
naar de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in een 
voormalige silo.

In de bouwfase wordt een ! exibele basis gerealiseerd 
waarbinnen de verschillende opties van fase 2 zijn te 
realiseren. Het is dan ook mogelijk dat in verloop van tijd 
verschillende opties hun intrede in het gebouw nemen. Op 
die manier vormt het gebouw een platform voor de verdere 

ontwikkeling van het gebied.

De laatste fase is de de! nitieve fase. Op dat moment 
is de visie voor het gebied duidelijk en kan er binnen 
de ! exibele laag gekeken worden naar een de# nitieve 
invulling en eindgebruiker. Dit in overeenstemming met de 
stedebouwkundige ontwikkeling van het gebied.

Figuur 67. Model 

MODEL SLIM-HERGEBRUIK
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Na voorgaande analyses is geconcludeerd dat dit maatpak 
niet zo eenvoudig is aan te passen. Uit de analyse kwam ook 
naar voren dat voor iedere functie een aantal noodzakelijke 
aanpassingen gedaan moeten worden. Op die manier wordt 
het gebouw klaargemaakt voor komende ontwikkelingen 
aangezien het gebouw niet wordt herbestemd naar één 
speci� eke functie.

In dit hoofdstuk gaat het over deze noodzakelijke 
aanpassingen. Wat moet er worden aangepast, hoe wordt dit 
aangepakt en wat zijn de consequenties voor het bestaande 
gebouw. 

Daarnaast wordt met deze noodzakelijke aanpassingen 
de � exibele basis gelegd voor de verdere invulling van het 
gebouw. Ook dit zal nader worden toegelicht.

Er worden enkele bouwkundige aanpassingen gedaan. 
Deze aanpassingen bevinden zich op het gebied van gevel, 
constructie, en installaties. Basis voor de aanpassingen aan 
de halfhoge silo is dat de bestaande siloconstructie niet 
wordt aangetast dit in combinatie met de slimbouwen 
� loso� e. Uitgangspunt vanuit de slimbouwen � loso� e is de 
� exibiliteit die gerealiseerd kan worden in de noodzakelijke 
aanpassingen. Deze bouwkundige aanpassingen zijn dan 
ook ontworpen vanuit het oogpunt van � exibiliteit en 
aanpasbaarheid. Daarvoor moeten grote aanpassingen 
gedaan worden. Dit zien we terug in de gevel welke 
grotendeels gesloopt zal worden. Deze aanpassingen gaan 
verder dan alleen bouwkundig, deze zijn ook architectonisch 
van aard. Om die reden zal dan ook eerst aandacht besteed 
worden aan de architectonische aanpassingen in massa, 
gevel en routing.

In het kort worden hieronder de bouwkundige aanpassingen 
besproken.

Zo wordt de bestaande in het werk gestorte betonvloer 
voorzien van een zwevende houten vloer met ruimte voor 
leidingen. Aangezien de silo voldoende verticale ruimte 
heeft is dit in dit geval een praktische oplossing aangezien 
achteraf eenvoudig leidingen kunnen worden bijgelegd. 
Er worden standaard leidingen aangelegd voor elektra, 

FASE1: BOUWFASE

water, riolering en vloerverwarming. Vanaf een centraal 
punt kunnen deze verder worden gedistribueerd. Vanuit 
de begane grondvloer vertrekt een verticale leidingkoker 
voor de verdere distributie van installaties. Er worden geen 
voorzetwanden geplaatst dus alles komt vanuit de vloeren. 
Denk hierbij aan stopcontacten, data- en telefoonlijnen. 

Tweede aanpassing is een constructieve aanpassing. Er 
wordt een staalconstructie geplaatst zodat op +2900 +5800 
en +8700 vloeren kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast 
is dit ook de ondersteuning van de dakconstructie. Deze 
staalconstructie blijft in beeld aangezien deze niet wordt 
afgewerkt. Dit draagt bij aan het industriële karakter en 
laat duidelijk het verschil zien tussen de oorspronkelijke 
betonconstructie en de nieuwe hout/staal constructie.

Het bestaande dak wordt hergebruikt, in die zin dat 
de dakbalken nog in goede staat zijn en zullen worden 
hergebruikt. Daarnaast wordt het dak  geisoleerd en er zal 
een lichtstraat worden geplaatst. 

Deze bouwkundige aanpassingen staan niet los van de 
architectonische aanpassingen. Eerst zal dan ook worden 
ingegaan op de ethische aspecten van hergebruik van de 
halfhoge graansilo. Daarna zal gekeken worden naar de 
stedebouwkundige omgeving en massastudie waaruit de 
uitgangspunten voor gevel en detaillering komen. Daarna 
zullen de bouwkundige aanpassingen een voor een aan bod 
komen.

BOUW

Realiseren van noodzakelijke 

bouwkundige aanpassingen

FASE 1
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ETHIEK

De noodzakelijke aanpassingen hebben nogal wat 
ethische consequenties. Want wordt er niet al te makkelijk 
omgesprongen met het gebouw. Wat is de waarde van het 
huidige gebouw en hoe dien je hiermee om te gaan. Deze 
waarde is niet eenduidig want wat bepaalt nu de waarde van 
een leegstaand gebouw dit is een vraag die in de huidige 
leegstands crisis wel vaker gesteld wordt. De waarde van 
een gebouw wordt voor een groot deel bepaald door de 
functie die het borgt. Jong industrieel erfgoed met zijn 
industriële functie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van onze maatschappij. Het erfgoed had dus een 
ontwikkelende functie. Dit is een interessant uitgangspunt. 
Ontwikkeling als functie, het is daarin van belang dat deze 
ontwikkeling geborgd blijft. Industrieel erfgoed als basis 

van onze ontwikkeling. De zelfontwikkeling van dit erfgoed 
stimuleren is dan ook niet meer dan logisch.

Aangezien ontwikkeling van dit erfgoed het uitgangspunt is 
gaat het niet zozeer om de cultuur historische waarde maar 
gaat het om de waarde voor toekomstige ontwikkeling van 
het gebouw. We ontsluiten als het ware de mogelijkheden 
van de gebouwde structuur. Leidend daarin is het sociale 
aspect zoals in Part 3 besproken. Een gebouw ontworpen 
vanuit het sociale aspect, het realiseren van een platform, 
een startpunt voor sociale ontwikkeling. Centraal hierin 
staat het � exibele aspect. Door aanpassingen te doen 
worden de obstakels van dit maatpak weggenomen zodat 
een gebouw ontstaat wat zichzelf kan ontwikkelen.

Door deze aanpassingen te doen krijgt het bestaande 

gebouw een nieuw aangezicht en genereren we activiteit. 
Dit was al zeer succesvol bij de ontwikkeling van Strijp-S te 
Eindhoven en bij de ontwikkeling van de Westergasfabriek 
te Amsterdam (Cerutti, V. (2011).). Er ontstaat zo een 
gebouw wat de ontwikkeling stimuleerd hiervoor zijn 
grootschalige aanpassingen noodzakelijk en onvermijdelijk.

Deze aanpassingen zullen dan ook gedaan worden met 
als doel het behoud en ontwikkeling van dit erfgoed. De 
aanpassingen dienen dan ook weloverwogen en duidelijk 
leesbaar uitgevoerd te worden. Op die manier is later 
de geschiedenis en ontwikkeling van het gebouw in de 
historische lagen af te lezen.
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Stedebouwkundige context

Een gebouw wat door zichzelf te ontwikkelen bijdraagt aan 
de gebiedsontwikkeling. Wat is dan deze gebiedsontwik-
keling en in welke richting kunnen we deze ontwikkeling 
sturen?

De locatie van de silo wordt gekenmerkt door de ligging 
aan het kanaal door Walcheren. Het kanaal creeërt een 
scheiding tussen het historisch stadscentrum en de na 
oorlogse uitbreidingswijken. Deze verschillende werelden, 
de ene historisch, concentrisch en stedelijk dit in tegenstel-
ling tot het dorpse en raster kenmerk van de naoorlogse 
uitbreidingswijk. Tussen deze 2 werelden ligt het kanaal 

de kanaalzone en industrieterrein Arnestein. In de kanaal-
zone ligt het station en sinds kort ook het waterschaps en 
stadskantoor. 

Bij de ontwikkeling van de kanaalzone is gekozen voor het 
plaatsen van massa’s als solitaire objecten. Hierdoor wordt 
de kanaalzone meer dan alleen transport en industrie maar 
wordt een mate van transparantie bereikt. Zichtlijnen wor-

Figuur 68.Luchtfoto Middelburg met daarin aangegeven de kanaalzone, arnestein en de locatie.
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den gecreeërd en de kade wordt ingericht als promenade. 
Het geheel wordt uitgevoerd in tijdloze en robuuste detail-
lering. Zo wordt het kanaal en de kanaalzone van obstakel 
getransformeerd naar een stedelijke ruimte als verbinding 
in de stad.

Maar wat gaat er gebeuren naast deze kanaalzone? Wat zal 
de ontwikkeling zijn voor het naastgelegen Arnestein en 

in speci� ek het gebied rond de graansilo (in rood aangege-
ven). Het historisch karakter van dit gebied wordt geken-
merkt door de industrie. De silo’s zijn hier een duidelijk 
voorbeeld van. Doelstelling is om ook de silo als solitair 
object te zien als industrieel landmark naast het nieuwe 
aquaduct. Dit zal dan ook tot uiting komen in de verdere 
uitwerking. Zo wordt het plan voor de kanaalzone doorge-
zet en kan dit gebied zich in de toekomst ontwikkelen naar 

Figuur 69.Schetsmatige visualisatie stedebouwkundige uitgangspunten bron:(Palmbout-Urban Landscapes (1998).)

een modern stedelijk gebied.

Boven zien we schematisch het karakter van de kanaalzone 
en het gebied rond de silo’s. 

Het gebied rond de graansilo wordt in de kwaliteitsatlas 
van Middelburg aangeduid als zowel woon, werk en 
industriegebied. In de schets hieronder was sprake van 
luxe wonen aan het water in een silolandschap dit is 
komen te vervallen maar wat de toekomst is van dit gebied 
blijft onduidelijk. De silo’s staan er en vormen een mooi 
uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen of de 

uiteindelijke bestemming van dit industriegebied wonen, 
werken of recreëren is dat blijft afwachten. De silo’s 
kunnen deze ontwikkeling sturen door actieve gebruikers 
en ontwikkelaars met visie. Stedebouwkundig aansluiten 
bij het plan van de kanaalzonde door het creeëren van 
zichtlijnen en solitaire objecten is hierin een optie.
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Massastudie 

Bij de massastudie staat centraal de vraag hoe we de silo 
als solitair object neer kunnen zetten. Het bestaande 
gebouw bestaat uit 2 volumes de elevatortoren en de 
silocellen. De silocellen vormen het gesloten volume terwijl 
de elevatortoren op dit moment het open volume vormt. 
Vanwege de daglichteis zal de gevel van de silocellen 
vervangen worden, er ontstaat zo de mogelijkheid om 
massa toe te voegen. Aan de ene kant doen we dit omdat 
de interne ruimtes die zo ontstaan � exibeler zijn in te delen. 
Aan de andere kant is het bij deze vorm van hergebruik de 
bedoeling dat het gebouw zichzelf kan ontwikkelen en de 
gebiedsontwikkeling stimuleerd. Het gebouw zal dan ook 
een andere uitstraling krijgen, van maatpak naar confectie 
in ontwikkeling. Een solitair object wat het industriële 
karakter toont. De massa speelt hierin een belangrijke rol.

Middels een maquette zijn een aantal mogelijkheden nader 
geanalyseerd. De eerste optie was om de elevatortoren aan 
te vullen. De ruimtes die zo ontstaan in de elvatortoren 
zijn � exibeler indeelbaar. De silocellen behouden hun 
huidige massa en gevel. Nadeel van deze optie is dat het 
zwaartepunt van het gebouw bij de toren ligt, en dit is niet 
het belangrijkste onderdeel van het gebouw en heeft dan 
ook niet de gewenste uitstraling.

De tweede optie is van de halfhoge silo een hoge silo 
maken. Alhoewel deze optie vanuit stedebouwkundig 
opzicht zeer interessant is aangezien 200m verder een hoge 
silo staat en er op dat moment een hoog silolandschap zou 
ontstaan, is deze optie bouwkundig gezien niet reeël. De 

bestaande siloconstructie geeft niet de mogelijkheid tot 
optoppen en het toevoegen van zoveel massa.

De volgende optie is het totale gebouw afmaken zodat 
een blokvorm ontstaat. Dit is een zeer praktische vorm 
wat betreft indeling maar het doet de bestaande silovorm 
compleet teniet. 

Contrast
Bij de laatste optie wordt het gebouw als het ware afgemaakt, 
gecomplementeerd, en worden zowel de elevatortoren als 
de silocellen aangevuld. In deze optie worden de bestaande 
gesloten silogevels vervangen voor open gevels. Aangezien 
het gesloten karakter van de silo wordt vervangen voor 
een open karakter krijgt de bestaande open gevel van de 
elevatortoren een massief karakter door de baksteen gevels 
en gevelopeningen. De nieuwe uitstraling wordt zo de 
inverse van het bestaande gebouw. Gesloten wordt open en 
de voorheen open gevel wordt gesloten. 

De massa die wordt toegevoegd is geen massa maar bestaat 
uit een open staalconstructie dit in contrast tot de massieve 
bestaande betonconstructie. Dit om een duidelijk verschil te 
maken tussen bestaand en nieuw. Zo worden de silocellen 
voorzien van een glas facade en een staalconstructie waar 
balkons gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt ook 
toegepast bij de elevatortoren. De huidige elevatortoren 
blijft, deze krijgt zo een gesloten karakter aangezien dit nu 
de massieve gevel wordt. Deze optie benadrukt dan ook de 
massieve bestaande silostructuur maar ontwikkelt deze naar 
een open gebouw gericht op � exibiliteit. 

Figuur 70. Bestaande massa
Figuur 71. Elevatortoren aangevuld

Figuur 72. Van halfhoog naar hoge silo

Figuur 73. Massa aanvullen tot blok

Figuur 74. Bestaande vorm completeren

Figuur 75. Inverse van bestaand. Gesloten wordt open, open wordt 
gesloten.
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Gevelstudie

Voor vrijwel alle mogelijke functies in de de silo is daglicht 
noodzakelijk. Aanpassingen aan de gevel zijn dan ook 
onvermijdelijk in het hergebruiken van dit jong industrieel 
erfgoed. De vraag rijst dan op welke manier je de gevel kan 
aanpassen.

Rechts zijn hier een aantal mogelijkheden uitgewerkt. De 
bestaande situatie is een massieve betonconstructie. De 
eerste optie is dan ook het maken van openingen in de 
bestaande gevel (1). De nadelen wegen hierbij alleen niet 
op tegen de voordelen. Om te kunnen voorzien in een 
� exibele invulling is veel daglicht noodzakelijk de grote 
gevelopeningen die hiervoor noodzakelijk zijn stellen eisen 
aan de bestaande constructieve kwaliteit van de gevel. 
De gevel is slecht onderhouden en is zeer minimalistisch 
gedimensioneerd. De gevel is in totaal in 3 stortingen 
gerealiseerd, waarbij de wanddikte naar boven toe terug 
loopt van 16 tot 12 cm met minimale wapening. Voor 
het realiseren van grote openingen zijn dan ook extra 
constructies noodzakelijk.

Tweede optie is dan ook het realiseren van een nieuwe 
gevel op de plaats van de bestaande (2). Deze optie doet 
niets af aan de silostructuur maar is ook geen aanvulling. 
Wat je eigenlijk wil bereiken is het benadrukken van de 

verticaliteit van het gebouw en daarmee de silostructuur. 
Vanuit een maquette is hierin gezocht naar een oplossing 
en deze is gevonden in het plaatsen van een gevel met 
staalconstructie waar balkons in kunnen worden bevestigd. 
Deze staalconstructie volgt het stramien van de silostructuur 
en vormt met zijn open uitstraling een contrast met de 
bestaande massieve betonstructuur. De bestaande betonnen 
silogevel wordt vervangen voor een aluminiumvliesgevel. 
Voor deze glazen gevel wordt de staalconstructie geplaatst 
waar afhankelijk van de invulling balkons gerealiseerd 
kunnen worden. Deze staalconstructie volgt de silostructuur 
en benadrukt dan ook de repetitie. De structuur van het 
bestaande gebouw wordt zo naar buiten toe getoond en ook 
de � exibiliteit van het gebouw komt tot uiting.  

Door te kiezen voor een gevelconstructie die losstaat 
van het originele silocomplex om de silostructuur te 
benadrukken. Ontstaat de mogelijkheid om balkons te 
realiseren, bij het � exibel invullen wordt de � exibiliteit in 
de gevel zichtbaar. Naar gelang de � exibele invulling zal 
een andere balkonindeling en gevelbeeld ontstaan. Bij veel 
verschillende functies ontstaat een divers gevelbeeld (zie 
onderstaand beeld) bij een en dezelfde functie ontstaat een 
rechtlijnig beeld. Figuur 76. Gevelprincipes

Boven zijn de verschillende gevelprincipes weergegeven. 
De bestaande constructie eerst. Daaronder optie 1, 2 en 3.
Aan de linkerkant zien we de nieuwe gevel met daarvoor 
de staalconstructie en een mogelijke balkoninvulling.

1.

2.

3.

Figuur 77. Schuifdeur bron: www.schueco.com
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Ontsluiting

Om de silo te laten functioneren als startpunt van 
ontwikkeling is het niet voldoende om massa toe te voegen 
en het bestaande gebouw te openen. Er zal tevens aandacht 
besteed moeten worden aan de toegangen en ontsluitingen 
van het gebouw. De bestaande horizontale ontsluiting 
bestaat uit een centrale gang waarop alle silocellen 
uitkomen. Deze centrale gang heeft een afmeting van 
1.20m breed en zal blijven functioneren als ontsluiting voor 
de verschillende compartimenten. De verticale ontsluiting 
van de elevatortoren bestaat op dit moment uit een 
minimaal trappenhuis wat niet aan huidige en toekomstige 
eisen voldoet. Dit in combinatie met de noodzakelijkheid 
van een duidelijke hoofdentree heeft geresulteerd in de 
keuze om in twee silocellen een hoofdentree te realiseren 
met de verticale ontsluiting voor de elevatortoren. Deze 
ontsluiting bestaat uit een trappenhuis en een lift. De lift 
is een lift zonder liftput aangezien we te maken hebben 

met een bestaande situatie. In de hoofdentree bevinden 
zich ook eventuele postbussen of in het geval van een 
bedrijfsverzamelgebouw kan hier een receptie gerealiseerd 
worden. 

De gevel bij de hoofdentree krijgt een trechtervormig detail 
wat terug grijpt op de vroegere functie van het gebouw als 
graanopslag. De entree geeft het silhouet van een silocel 
dit is uitgevoerd in de staalconstructie met roosters als 
gevelinvulling.

Figuur 78. Locatie ontsluiting

Figuur 79. Invulling hoofdentree

Figuur 80. Schets silo vorm hoofdentree

Figuur 81. Impressie glaslift in industriele omgeving
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Materialisatie

In de bouwfase worden op verschillende punten 
constructies toegevoegd. De interne staalconstructie om het 
mogelijk te maken om verdiepingsvloeren te realiseren. De 
hoofdentree met centrale trap. En natuurlijk de gevel met 
staalconstructie en balkon invulling. Al deze constructies 
bestaan uit staalconstructies met houten details. Staal als 
contrast met de bestaande betonstructuur en om uiting te 
geven aan het industriële karakter van dit gebouw.

De open gevel bestaat uit een staalconstructie zoals 
bijvoorbeeld op de middelste foto is terug te zien. De 
balkoninvullingen bestaan uit stalen UNP pro� elen en 
persroosters. Deze persroosters zijn voorzien van houten 
vloerdelen. De balustrades worden ook in staal uitgevoerd 
en bestaan uit stalen strips en staven. De trap in de 
hoofdentree bestaat uit een staalconstructie met houten 
treden. 

Figuur 82. Persrooster met houten delen Figuur 83. Staalconstructie ten behoeve van stadiontrappen Figuur 84. Industriële toepassing staalconstructie met persroosters

Figuur 85. Stalen trap met houten treden Figuur 86. Impressie persrooster toepassing project Kraanspoor
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De architectonische aanpassingen geven een kader voor 
de bouwkundige aanpassingen. Van belang bij de bouw-
kundige aanpassingen is het realiseren van een drager voor 
� exibiliteit.

Flexibiliteit

Het realiseren van een stukje � exibiliteit is inherent aan de 
fasering zelf. We splitsen het bouwproces op in delen. In 
eerste instantie worden de grote bouwkundige aanpassingen 
gerealiseerd zodat een casco gebouw over blijft. Om dit 
daarna in te vullen met een tijdelijke invulling of een van de 
voorgestelde opties.

Deze manier van omgaan met � exibiliteit komt voort uit 
het basisprincipe van SLIMBOUWEN (Lichtenberg, 
J.J.N. (2005).) Het scheiden van bouwprocessen is daar 
namelijk één van. 

SLIMBOUWEN bestaat uit 3 kernwaarden:

1. industrialisatie van het bouwproces.
De scheiding van leidingen van de bouwkundige delen. 
Industrialisatie voorkomt faalkosten, verhoogt de kwaliteit 
en maakt het bouwproces e"  ciënter
2. � exibiliteit / levensduurbestendig bouwen.
 De aanpasbaarheid van het gebouw naar andere functies en 
de mogelijkheid om comfort/kwaliteit te kunnen verhogen, 
� exibiliteit wordt bereikt door de leidingen niet alleen een 
fysieke plek te geven, maar deze ook altijd bereikbaar te 
houden. 
3. reductie van milieubelasting
door het materiaalgebruik en het volumegebruik te 
reduceren nemen ook de hoeveelheid transport, $ jnstof, 
bouw- en sloopafval, de energieconsumptie en CO2-
uitstoot af.

De eerste kernwaarden industrialisatie van het bouwproces 
is al in het bestaande gebouw terug te vinden. De 
stramienmaat van 5m. komt veelvuldig voor en zorgt bij 
het hergebruiken van de ruimtes voor standaard maten. 
Flexibiliteit en levensduurbestendig bouwen is het motto 

in dit hele afstudeertraject. Door het toevoegen van een 
� exibele laag en niet vast te pinnen op één speci$ eke 
functie wordt de basis gelegd voor ontwikkeling voor en 
door het gebouw. Op die manier wordt het gebouw als 
het ware toekomstklaar. Reductie van milieubelasting is 
iets wat verder niet speci$ ek is uitgewerkt. Alhoewel met 
hergebruik alleen al wordt gekozen voor een duuzame 
vorm van materiaalgebruik. Daarnaast is in de detaillering 
een minimalistische houding aangenomen wat materiaal 
reduceert en op die manier blijft het industriële karakter 
van de silo behouden.

Een van de belangrijkste onderdelen van de 
SLIMBOUWEN $ loso$ e is wel het bestrijden van de 
installatie spaghetti. Het scheiden van leidingen van de 
hoofddraagconstructie. Mede om die reden is hier gekozen 
voor een droog vloersysteem en is gekozen voor een slimme 
installatielaag.

Door vanuit een SLIMBOUWEN perspectief een � exibele 
laag aan te brengen in het bestaande gebouw wordt dit 
gebouw klaargemaakt voor een � exibele toekomst.

Figuur 87. Slimbouwen bron: www.slimbouwen.nl

Figuur 88. sequentieel bouwproces volgens de SLIMBOUWEN $ loso$ e (Lichtenberg, J.J.N. (2005).)
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Technische installaties

De installatiestructuur is van groot belang in de verdere 
ontwikkeling van het hergebruik van dit gebouw. 
SLIMBOUWEN speelt hier namelijk een belangrijke 
rol in. Het scheiden van de installatielaag van de rest 
van de aanpassingen is dan ook een van de belangrijkste 
uitgangspunten. Op die manier wordt geborgd dat iedere 
eindgebruiker de noodzakelijke installaties kan aanleggen. 
Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van een 
bestaande ventilatiegoot. Deze goot is in het werk gestort en 
afgedekt met houten delen. Deze goot staat in verbinding 
met de kelder en loopt centraal door het gebouw. In de 
kelder is voldoende ruimte voor alle technische installaties. 
Van daaruit vertrekken alle water en rioleringsleidingen, 
data, elektra en verwarming. De verwarming wordt 
collectief  geregeld via vloerverwarming. Alle vloeren zijn 
opgebouwd uit een houten vloer welke in de afbouwfase 
wordt afgewerkt met een droog vloerverwarmingssysteem. 

Al deze leidingen komen via de leidinggoot uit bij de 
silocellen. Vanuit de silocellen worden de leidingen in de 
afbouwfase verder uitgelegd. Aangezien de uiteindelijke 
invulling verschilt moet er ook hier een stukje � exibiliteit 
ingebouwd worden. Zo worden de eerste balken van de 
houten vloer horizontaal gelegd zodat de leidingen versleept 
kunnen worden. De vloer wordt hier dan ook voorzien van 
een luik zodat dit ook achteraf is aan te leggen.

Vanaf daar is er bij het genereren van opties aandacht 
besteed aan het verticale transport zo is in iedere optie een 
grote leidingsschacht terug te vinden inclusief meterkast.

Figuur 89.  Aanzicht van ventilatiegoot bron: eigen foto

Figuur 90. Installatie principe

Figuur 91. Installatie principe doorsnede

In het rode vlak bevinden zich de hoofdleidingen

In het groene vlak bevindt zich de distributie naar 
de afzonderlijke silocellen.
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Figuur 92. Foto leidinggoot gang (eigen foto)

Vloeren

De bestaande vloer bestaat uit in het werk gestort beton. In 
de ontsluitende gang is een leidinggoot gestort. Deze goot 
is voorzien van een houten vloer (zie foto). Dit vormt de 
basis voor de distributie van leidingen. 

Wat betreft de vloer in de silo’s, deze wordt voorzien van 
een houten vloer. Op de houten vloer komt een droog 
vloerverwarmingsysteem.

In de uitgewerkte details is te zien hoe dit werkt. We 
hebben de bestaande betonconstructie. Daar bovenop komt 
folie, isolatie en de houten balklaag. Op de houten vloer 
komt een droog pakket voorzien van vloerverwarming. 
Aangezien de volledige constructie droog wordt uitgevoerd 
is het achteraf eenvoudig om aanpassingen te doen. 

Figuur 93. droog vloerverwarmingssysteem bron: www.wth.nl

Figuur 94. Foto vloer silocel en gang (eigen foto)

Staalconstructie

Om een ! exibele invulling mogelijk te maken wordt 
voorzien in een staalconstructie zodat vloeren kunnen 
worden gerealiseerd. Deze staalconstructie bestaat uit 2 
spantconstructies die tevens het dak ondersteunen. Tussen 
deze spantconstructies kunnen afhankelijk van de indeling 
3 houten vloeren worden gerealiseerd.

Reden voor deze staalconstructie is het feit dat de 
betonconstructie zo minimaal is uitgevoerd dat het niet 
mogelijk is in de bestaande constructie vloeren te realiseren.
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Dak

Het bestaande dak wordt ten dele hergebruikt. De 
bestaande balklaag en stalen liggers blijven behouden het 
dakbeschot wordt vernieuwd en voorzien van isolatie en 
nieuwe dakbedekking. Daarnaast kan het dak worden 
ingericht als energiedak om te voorzien in energie.

Figuur 95.Industriële lichtstraat

Figuur 96.Lichtstraat Bonnefanten museum bron: zoom.nl

Lichtstraat

Daglicht vormt vanwege de diepte van het gebouw een uit-
daging. De gevel is zo open mogelijk gehouden toch blijft 
het noodzakelijk om ook vanuit het dak daglicht te laten 
toetreden. Gekozen is voor een industriële lichtstraat die 
iedere silo voorziet van strijklicht langs de achterwand. In 
de verdere uitwerking is rekening gehouden met dit strijk-
licht en zijn vides gerealiseerd om het daglicht tot diep in 
de silo’s te laten toetreden. De ramen van de lichtstraat zijn 
elektrisch te openen zodat ook geventileerd kan worden.

Figuur 97.Aanzicht bestaande dakconstructie bron: eigen foto
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Detaillering

In de volgende details zijn alle bouwkundige aanpassingen 
verwerkt tot in het detail. Uitgangspunt voor de detaillering 
was de � exibiliteit en de staalconstructie dit in contrast met 

de bestaande betonstructuur. De � exibiliteit is gewaarborgd 
door alle details droog uit te voeren en stapelprincipes toe 
te passen dit in plaats van het instorten van leidingen en 
vloerconstructies.

Detail 1

Detail 2

Detail 3

Detail 4

Detail 5

Detail 6
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Detail 1 - begane grondvloer

In grijs zien we hier de bestaande vloerconstructie. Op de 
bestaande vloerconstructie wordt het staalskelet geplaatst. 
Op de bestaande vloer wordt een houten balklaag geplaatst. 
Tussen de balken is ruimte voor isolatie en de noodzakelijke 
leidingen. Dit wordt afgewerkt met underlayment. Op het 
moment dat een bepaalde functie zich voor langere tijd wil 
vestigen kunnen de leidingen in de vloer worden verwerkt 
en kan er een droog vloerverwarmingssysteem worden 
aangebracht. 

Aan de buitenzijde zien we de fundering van de 
staalconstructie en het persrooster gemonteerd op het kader 
van UNP liggers.

Schaal 1:10
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Detail 2 - eerste verdieping

In dit detail is de vliesgevel duidelijk zichtbaar. De 
aluminium vliesgevel bestaat uit verticale pro� elen 
die gevuld zijn met schuifpuien. De staalconstructie 
buiten wordt via UNP 160 vastgemaakt aan de interne 
staalconstructie middels koudebrugonderbrekers. 

Het staal binnen blijft onbewerkt en behoud zijn zwarte 
uitstraling. Het staal buiten wordt gegalvaniseerd zodat 
het bestendig is tegen weersinvloeden. Rechts zien we een 
impressie van de staalconstructie en de bevestiging van de 
houten balklaag. Tevens is in de foto’s het verschil te zien 
tussen blank (zwart) staal binnen en het gegalvaniseerde 
staal buiten.

Schaal 1:10
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Detail 2 - horizontaal vliesgevel detail

In dit horizontaal detail zien we in grijs de bestaande 
betonwand. Tevens zien we hier de interne staalconstructie. 
Met hoekpro� elen wordt hier de aluminium vliesgevel 
bevestigd.  De staalconstructie buiten wordt middels 
UNP 160 en koudebrugonderbrekers aan de interne 
staalconstructie bevestigd. Tussen deze UNP is ruimte voor 
de hemelwaterafvoer.

Onder een impressie van een vliesgevel met industriële 
uitstraling.

Schaal 1:10
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Detail 3 - Derde verdieping

In dit detail is te zien hoe de vloeren kunnen worden 
geplaatst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
stapelprincipe. De staalconstructie wordt in de bouwfase 
gerealiseerd op het moment dat tijdens de platformfunctie 
vloeren noodzakelijk zijn kan een houten balklaag geplaatst 
worden op de stalen ligger. Deze wordt afgewerkt met 
underlayment en een droogvloerverwarmingssysteem. De 
leidingen kunnen in de balklaag verwerkt worden en blijven 

in het zicht. 
Op het moment dat buiten balkons geplaatst worden wordt 
tussen de UNP 160 een extra UNP ligger geplaatst met 
daarop de persroosters. In de persroosters worden de stalen 
balustrades bevestigd.

Schaal 1:10
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Schaal 1:10

3D impressie bevestiging persrooster op UNP constructie.
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Detail 5 - Dak

Het bestaande dak blijft behouden, of in ieder geval de 
stalen dakliggers en balklaag. Aan de bestaande stalen 
liggers worden ook hier UNP 160 bevestigd voor de 
constructie buiten. Verder wordt het dak voorzien van 
isolatie een nieuw dakbeschot en nieuwe dakbedekking.

Schaal 1:10
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Detail 6 - Lichtstraat

Om te voorzien in voldoende daglicht in de silo is gekozen 
voor een lichtstraat. Deze lichtstraat is uitgevoerd in hout 
en kent een minimale detaillering. De lichtstraat is in totaal 
3m breed en 1m hoog.

Schaal 1:10
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Figuur 98. Slimhergebruik model

Figuur 99. Verticale ruimte

In fase 2 gaat het om het daadwerkelijke gebruik van 
de silo. Er is daarbij gekozen voor een platformfunctie 
aangezien een de! nitieve invulling niet mogelijk is door de 
huidige ontwikkeling van het industrieterrein. Daarnaast 
is het vanuit ethisch aspect waardevoller om industrieel 
erfgoed zichzelf te laten ontwikkelen en het daarvoor klaar 
te maken. Voor ontwikkeling door ontwikkeling. Flexibel 
gebruik is dan ook van groot belang.

Hergebruik als een platform richt zich aan de ene kant op 
eenvoudige invulling door middel van functies die van het 
casco gebouw gebruik kunnen maken. De volgende stap in 
deze platformfunctie vormen de optionele invullingen. 

Toch staat er één vraag centraal in deze fase met deze 
functie namelijk hoe kan deze verticale ruimte benut 

worden zonder de silokwaliteit teniet te doen. Hieronder 
zien we drie ruimtelijke ! guren. De eerste vormt de silo cel 
zoals in de bestaande toestand. Het tweede en derde ! guur 
laat zien welke ruimtes ontstaan op het moment dat de silo 
wordt ingedeeld. De kwaliteit van de silo komt tot uiting in 
de verticaliteit van de ruimte. Bij de optionele indelingen 
is dit dan ook als uitgangspunt genomen. Er worden 
wel verdelingen gemaakt en vloeren aangebracht om de 
verticaliteit te benadrukken. 

F A S E 2 : P L A T F O R M F U N C T I E

TIJDELIJK

FLEXIBEL

PLATFORMFUNCTIE

Tijdelijke gebruiksfase

Afbouwfase A-B-C-D-E-F

Flexibele gebruiksfase

FASE 2

De� nitie platformfunctie

Hergebruik als een platform richt zich aan de ene 
kant op eenvoudige invulling door middel van functies 
die van het casco gebouw gebruik kunnen maken. 
De volgende stap in deze platformfunctie vormen de 
optionele invullin



77

SLIM-HERGEBRUIK jong industrieel erfgoed - A.A. Lindenberg

TIJDELIJKE FUNCTIE

Na de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen ontstaat 
eigenlijk een casco gebouw. Hierin zijn al verschillende 
functies te realiseren zonder verder aanpassingen te doen. 
Dit is ook noodzakelijk aangezien een leegstaand nieuw 
pand slechte reclame is. Het is dan ook zaak creatief om te 
gaan met deze invullingen en zorg te dragen voor het juiste 
publiek. Op die manier kan de silo een gebiedsontwikkeling 
starten. 

Bij tijdelijke functies kan gedacht worden aan creatieve 
invullingen zoals ateliers en expositieruimte. Deze functies 
trekken een speci� ek publiek het is dan ook verstandig 
om daarnaast de ruimtes ook te verhuren als bijvoorbeeld 
vergaderruimte. Daarnaast kan ook gedacht worden aan 
zalen voor feesten en speciale gelegenheden. 

Op die manier ontstaat een tijdelijke functie die zich richt 
op verschillend publiek en zorgt voor een 24/7 activiteit in 
het gebied.

Op het moment dat deze functies zich hier willen vestigen 
kan het casco afgebouwd worden naar gelang de behoefte 
van de functie. Hiervoor worden in deze platformfunctie 
ook een aantal basisindelingen aangereikt.

Figuur 100. Mogelijke tijdelijke invullingen

Figuur 101. Silo ingevuld met tijdelijke functies

Tijdelijke expositieruimte 
kan een praktische tijdelijke 
invulling blijken en trekt 
zowel jong als ouder publiek.

Tijdelijke ateliers voor 
startende creatieve geesten. 
Dit spreekt een jongere 
generatie aan.

Dichtbij het station, 
snelweg en met voldoende 
parkeergelegenheid zijn de 
cellen ook goed te gebruiken 
als vergaderruimte. Dit trekt 
voornamelijk een zakelijk 
publiek.

Dichtbij het station, 
snelweg, met voldoende 
parkeergelegenheid en de 
afgelegen locatie maken 
de silo ook geschikt als 
feestlocatie. Dit kunnen 
zowel party’s als (huwelijks)
feesten zijn.

TIJDELIJK

FLEXIBEL

Tijdelijke gebruiksfase

Afbouwfase A-B-C-D-E-F

Flexibele gebruiksfase
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FLEXIBELE INVULLING

Na een tijdelijke gebruiksfase kan er interesse zijn om 
zich de� nitief of in ieder geval voor een langere periode 
te vestigen. Hiervoor zijn in de � exibele afbouwfase een 
aantal opties uitgewerkt. Deze opties benadrukken allemaal 
de verticale ruimte die deze silo’s bijzonder maakt. Dit 
vormt dan ook het architectonisch concept achter deze 
invullingen.

De verticale ruimte kun je op verschillende manieren 
invullen. In fase een is een staalconstructie aangebracht 
waardoor er nu de mogelijkheid ontstaat om 4 
verdiepingingen te realiseren in één silocel. Aangezien de 
staalconstructie vooraf wordt aangebracht kan de invulling 
direct worden aangebracht of kan deze zich ontwikkelen. In 

de opties wordt een mogelijke invulling gegeven die later 
altijd nog eenvoudig is uit te breiden.

Basis voor de opties is de bestaande verticale ruimte zoals 
hierboven schematisch is weergegeven. Dat is het startpunt. 
Van daaruit kunnen verschillende vormen ontstaan. In 
het � guur hieronder zien we een basis indeling. Waarbij 
wel rekening gehouden dient te worden met de lichtinval. 
Rechtsboven is een splitlevel indeling te zien. Beiden zijn 
verwerkt in opties en blijken beter geschikt voor de ene dan 
voor de andere functie. Zo is een splitlevel indeling voor een 
woning eenvoudiger voor te stellen dan voor een gesloten 
kantoorindeling. De e�  ciëntere indelingen zijn praktisch 
voor een kantoor of woning in een kleine ruimte aangezien 
zo optimaal gebruik gemaakt wordt van de verticale ruimte.

Figuur 102. Bestaande verticaliteit silo Figuur 103. Mogelijke verticale indeling silocellen

Figuur 104. Mogelijke verticale indeling silocellen

TIJDELIJK

FLEXIBEL

Tijdelijke gebruiksfase

Afbouwfase A-B-C-D-E-F

Flexibele gebruiksfase
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Naast de vraag hoe de verticale ruimte wordt verdeeld zijn er 
ook een aantal noodzakelijke functies die geplaatst moeten 
worden. Badruimtes, toiletruimte, garderobe, keuken of 
bijvoorbeeld bergruimte. Deze ruimtes kunnen eenvoudig 
worden ingedeeld door het plaatsen van scheidingswandjes 
toch zou dit afbreuk doen aan het verticale karakter. Daarom 
is onderzocht of deze functionele ruimtes gegroepeerd 
kunnen worden in blokken die het verticale karakter van 
de silocellen ondersteunen. Er zijn daarin verschillende 
opties denkbaar waarbij de stijgpunten zich niet in het blok 
bevinden maar om deze functionele kern draaien.

Bovenin zijn 4 varianten te zien van deze functionele 
kern in de siloplattegrond. Natuurlijk bestaat er ook de 
mogelijkheid om ruimtes toe te voegen aan het gebouw 
maar aangezien dit afbreuk doet aan het verticale karakter 
is deze niet verder uitgewerkt. 

In de uitgewerkte opties heeft iedere functie zo zijn eigen 
praktische invulling van deze functionele ruimtes. Het was 
dan ook niet mogelijk om één standaard vorm te kiezen.

Figuur 105. Noodzakelijke ruimtes gecentreerd in silo

Figuur 106. Noodzakelijke ruimtes aan de silo

2.1. 3. 4.
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2.

1. 3.

4.

Links zijn de 4 varianten in 3d weergegeven om een beeld 
te krijgen van het principe zijn hier ook de verschillende 
vloerprincipes in weergegeven. 

Vanuit deze principes zijn de verschillende opties 
uitgewerkt. Daarbij is bij de ene optie gekozen voor een 
split-level principe en bij de andere voor een traditionele 
indeling. Daarnaast verschilt ook de indeling van de 
functionele kern.

Op de rechterpagina is te zien hoe zo’n functionele kern 
kan worden vormgegeven. Hier is optie 4 verder uitgewerkt.

Verderop in dit hoofdstuk zijn de uitgewerkte plattegronden 
terug te vinden daarbij is tevens te zien hoe deze kernen 
eruit zien. Dit aangezien iedere kern door zijn functie 
beïnvloed wordt en er openingen ontstaan om relatie aan te 
gaan met de verschillende functies en ruimten. 
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Op de begane grond komt men de woning binnen 
en omdat direct langs de kern omhoog gekeken kan 
worden ervaart men direct de verticale ruimte van 12m. 
Op de begane grond bevind zich in de functionele kern 
een garderobe toilet en de trap naar de eerste verdieping.

Op de eerste etage bevind zich een galerij vanwaar men 
uitkomt bij de studeerkamer. In de functionele kern 
bevind zich een berging. 

Op de tweede verdieping bevinden zich de slaapkamers. 
In de functionele kern is dan ook de badkamer terug 
te vinden. Langs de kern draait de trap verder omhoog 
naar de derde verdieping.

De derde verdieping is een balkon vanwaar de woning 
kan worden overzien. Tevens bevind zich hier een 
galerij vanwaar men uitkomt bij de derde slaapkamer. 
Aangezien de trappen en galerijen open worden 
uitgevoerd ontstaan zichtlijnen en relaties met de 
aangrenzende functies.

Figuur 107. Functionele kern
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Figuur 108.Impressie mogelijke balkoninvulling
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GEVELCONCEPT

Het concept van deze invullingen zit dan ook in deze 
functionele kern en het op verschillende manieren invullen 
van deze verticale ruimte. Dit komt ook tot uiting in 
de gevel. In de bouwfase is de gevel voorzien van een 
staalconstructie waar balkons in kunnen worden geplaatst.

Flexibele balkons

Deze staalconstructie maakt het mogelijk op iedere 
verdieping een balkon te realiseren. Aangezien niet iedere 
functie dezelfde verticale indeling kent heeft niet iedere 
functie op dezelfde verdieping buitenruimte. De ene functie 
kent een splitlevel principe de ander heeft een standaard 
indeling. In het gevelbeeld wordt zo zichtbaar welke 
verscheidenheid aan functies zich in de silo bevind. Op 
het moment dat de volledige silo  tijdens de platform of 
de! nitieve fase gevuld wordt met kantoorruimte ontstaat 

Figuur 109.Schets wisselende balkonverdeling

Figuur 110. Schets rechtlijnige balkonverdeling

een rechtlijnig balkonpatroon in de gevel. Op het moment 
dat verschillende functies zich in het gebouw vestigen 
ontstaat er zoals de schets links aangeeft een afwisselend 
gevelbeeld.

De staalconstructie geeft het karakteristieke strenge 
stramien weer van 5m van het bestaande gebouw. De 
balkons geven het " exibele karakter weer van de tijdelijke 
platform invulling. Een bestaand gebouw als drager voor 
een " exibele ontwikkeling. 
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FLEXIBEL INVULLEN

Bij het � exibel invullen kunnen verschillende 
gebouwinvullingen ontstaan. Zo is hiernaast een combinatie 
terug te zien van wonen, werken en horecafunctie. Ook 
gedacht kan worden aan een volledige kantoorinvulling. Dit 
is tevens afhankelijk van de gebiedsontwikkeling. 

Bij het afbouwen van deze invullingen wordt alleen gebruik 
gemaakt van ‘droge’ materialen, er wordt dus geen gebruik 
gemaakt van bijvoorbeeld in het werk gestort beton. Dit 
is belangrijk aangezien op deze manier de invullingen 
eenvoudig kunnen worden vervangen voor een nieuwe 
invulling of tijdelijke functie. Daarnaast is ervoor gekozen 
om tijdens de afbouwfase zo weinig mogelijk wanden 
te creëren. De enige 4 wanden zijn de wanden van de 
functionele kern.

Aangezien in dit voorbeeld is gekozen voor een 
gecombineerde invulling is dit direct terug te zien in de 
afwisselende balkoninvulling.

Figuur 111. Optionele indeling na afbouwfase
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Optie A

Functie:   wonen
Oppervlakte:  150 m2

Optie A voorziet in een woonfunctie van ongeveer 150 
m2. Op de begane grond zijn keuken, toilet en woonkamer 
gesitueerd.  In de achterste silocel wordt de functionele kern 
gepositioneerd in een balkvorm. Deze bevind zich aan de 
rechterzijde van de silo. De verticale ontsluiting bevind 
zich aan de linkerkant van de silo. Vanuit de trap ontstaan 
galerijen die de functionele kern ontsluiten.

Op de eerste verdieping zien we dit ontstaan. De trap komt 
uit op een galerij. Deze open houten galerij ontsluit een 
berging op de eerste verdieping. Tevens biedt deze galerij 
een directe relatie met de woonkamer middels een balkon.

Figuur 112. Optie A schaal 1:100
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Op de tweede verdieping is de masterbedroom gerealiseerd 
met bijbehorende dress en badkamer. Deze slaapkamer 
heeft een hoogte van 6m aangezien deze over twee lagen 
wordt uitgevoerd. De derde verdieping is ingericht als 
werkkamer met de mogelijkheid tot een directe relatie met 
de slaapkamer.

Uitbreidingsmogelijkheden
Op het moment dat deze standaarduitvoering te weinig 
ruimte biedt kan overwogen worden om op de derde 
verdieping een extra vloer te realiseren in de huidige 
slaapkamer. Op die manier ontstaat een extra slaapkamer.

Figuur 113. Optie A schaal 1:100
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Optie B

Functie:   wonen
Oppervlakte:  275 m2

Optie B voorziet in een ruime woning. Deze woning is 
geschikt voor een gezinssamenstelling. Uitgangspunt 
bij deze woning was de splitlevel indeling. Zo staan de 
verschillende functies in direct contact met elkaar. De 
functionele kern is hier uitgevoerd als blok. Deze kern staat 
centraal in de silo en voorziet op de begane grond in een 
entree en garderobe. Ook vertrekt vanuit hier de trap naar 
de eerste verdieping. 

De open indeling van deze woning maakt dat deze ook zeer 
geschikt is voor kantoor aan huis.

Figuur 114. Optie B schaal 1:100
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Figuur 115. Optie B schaal 1:100
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Op de eerste etage komen we aan op de galerij waar op dit 
moment de vleugel is voorzien. Vanuit deze galerij komen 
we uit bij de werkkamer met directe relatie met de woon- 
en eetkamer. 

Via de functionele kern komen we bij de trap naar de 
tweede verdieping. Op de tweede verdieping bevinden zich 
twee ruime slaapkamers en badkamer. Vanuit de galerij 
ontstaat wederom een directe relatie met de werkkamer. 
Aan het einde van de galerij vertrekt de trap naar de derde 
en laatste verdieping. 

Op de derde verdieping komt de trap uit op het balkon 
het bovenste deel van de functionele kern. Via de galerij 
komt men uit in de derde slaapkamer of logeerkamer. Deze 
kamer krijgt licht vanuit de centrale lichtstraat. Daarnaast 
staat deze kamer in directe relatie met de werkkamer door 
de vide.

De vides zorgen ervoor dat het licht tot diep in de woning 
komt. De lichtstraat in het dak zorgt voor strijklicht langs 
de achterwand van de silo hier is dan ook vrijwel altijd 
een vide te vinden zodat dit licht tot onder in de silo kan 
doordringen.

Figuur 116. Optie B schaal 1:100
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Optie C

Functie:   kantoorfunctie
Oppervlakte:  150 m2

Optie C voorziet in een kantoorfunctie in 2 voormalige 
silocellen. De functionele ruimtes verschillen met de 
functionele ruimtes van de woonfunctie. Zo bevinden zich 
hier in de functionele kern een toilet en keukenblok. Rond 
de kern draait de trap naar de eerste verdieping. Op de 
eerste verdieping is in de functionele kern een spreekkamer 
gesitueerd. Waarna de trap verder omhoog gaat naar de 
tweede verdieping.

Figuur 117. Optie C schaal 1:100
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Op de tweede verdieping bevind zich een afgesloten 
werkplek of printruimte. Daarnaast bevind zich hier ook 
een groot kantoor. 

De derde verdieping voorziet in een kantine/ spreekkamer 
met uitzicht over de silo vanaf het hoogste punt van de 
functionele kern.

Figuur 118. Optie C schaal 1:100
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Optie D

Functie:   kantoorfunctie
Oppervlakte:  275 m2

Optie D voorziet in een kantoorfunctie in 4 graansilo’s. 
Deze kantoorfunctie gaat uit van een splitlevelprincipe 
waarbij aan de gevelzijde 3 vloeren worden gerealiseerd. 
Op de begane grond bevinden zich dan ook de receptie een 
ruim kantoor en spreekkamer. Daarnaast bevinden zich in 
de functionele kern toiletten en de garderobe. 

Langs de functionele kern vertrekt de trap omhoog naar de 
eerste verdieping.

Figuur 119. Optie D schaal 1:100
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Figuur 120. Optie D schaal 1:100
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Op de eerste verdieping bevinden zich de archiefruimte en 
2 kantoren. Via de galerij ontstaat een directe relatie met de 
secretaresse. Wel zo makkelijk.

De tweede verdieping voorziet in een ruime galerij die 
dienst kan doen als kantine maar ook kan fungeren 
als spreekkamer. Daarnaast bevind zich hier nog een 
kantoorruimte en de kantine met keuken. 
De derde verdieping voorziet in een spreekkamer in 
de functionele kern en daarnaast nog een grote open 
kantoorindeling.

Figuur 121. Optie D schaal 1:100
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Optie E

Functie:   
Kantoorfunctie
Oppervlakte: 200m2 per 
vloer

In de elevatortoren 
bevinden zich na de eerste 
noodzakelijke aanpassingen 
4 vloeren. Er worden twee 
invullingen gegeven namelijk 
optie E en F. 

Optie E voorziet in een 
bedrijfsverzamelgebouw 
met een centrale receptie 
in de hoofdentree. Vanuit 
daar is via de centrale 
gang het kantoorloft op de 
begane grond te bereiken. 
Hier is voorzien in een 
spreekkamer, toiletgroep, 
berging en een keukenblok. 
Verder is de ruimte open 
en kunnen door middel 
van lage scheidingswanden 
werkplekken gerealiseerd 
worden.

De hoofdentree beschikt 
ook over de noodzakelijke 
verticale ontsluiting. Zo 
bevinden zich hier de trap 
en lift.

Figuur 122. Optie E schaal 1:100
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De tweede en derde 
verdieping zijn nagenoeg 
gelijk. De entree van het 
kantoorloft bevind zich aan 
de hoofdentree. Verder is 
ook hier voorzien in een 
spreekkamer, toiletgroep en 
keukenblok. Verder is de 
ruimte vrij indeelbaar.

Interessant hier is de 
dubbele huidfacade die 
maakt dat vanuit de 
werkplekken een schitterend 
uitzicht mogelijk maakt 
over het historisch centrum 
van Middelburg.
De buitenste schil 
is voorzien van 
balkonbeglazing de houten 
galerij bevindt zich dan 
ook buiten. De binnenste 
aluminium vliesgevel kan 
vrijwel volledig open gezet 
worden zodat men voor het 
gevoel ‘buiten’ werkt.

Figuur 123. Optie E schaal 1:100
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De vierde verdieping 
verschilt niet veel van de 
tweede en derde verdieping. 
Het grote verschil zit in de 
hoofdentree. De lift en trap 
steken namelijk door in de 
elevatortoren. Het complex 
van silocellen heeft namelijk 
maar een hoogte van 12 
meter.

Figuur 124. Optie E schaal 1:100
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Optie F

Functie:   Horeca/ 
woonfunctie
Oppervlakte: 200m2 per 
vloer

In de elevatortoren bevinden 
zich na de eerste noodzakelijke 
aanpassingen 4 vloeren. 

Optie F voorziet in 
een woongebouw met 
horecavoorziening. Deze 
functies worden ontsloten via 
de hoofdentree. Vanuit daar 
is via de centrale gang het 
restaurant op de begane grond 
te bereiken. 

De hoofdentree beschikt ook 
over de noodzakelijke verticale 
ontsluiting. Zo bevinden zich 
hier de trap en lift.

Figuur 125. Optie F schaal 1:100
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Figuur 126. Optie F schaal 1:100

De eerste en tweede 
verdieping zijn 
grotendeels hetzelfde. Op 
deze vloeren bevinden 
zich de woonloften. 

In de woonloften zijn de 
noodzakelijke functies 
zoals badkamer, toilet, 
berging en keukengroep 
gerealiseerd. De 
verdere ruimte is open. 
Aangezien dit open 
karakter de kwaliteit 
vormt van deze ruimten 
wordt geadviseerd 
om zo min mogelijk 
scheidinswanden te 
realiseren. De wanden 
die noodzakelijk zijn 
kunnen als lage wand 
worden uitgevoerd of 
geintegreerd worden in 
kasten. 
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Figuur 127. Optie F schaal 1:100

De derde verdieping wijkt 
iets af van de eerste en 
tweede verdieping dit 
aangezien de hoofdentree 
hier kleiner wordt want de 
silocellen zijn niet hoger 
dan 12 m.

Hierdoor wijkt de indeling 
iets af van de eerste 
en tweede verdieping. 
Centraal blijft de open 
ruimte en de extra waarde 
die gerealiseerd wordt in 
de dubbele huidfacade. 
Het schitterende uitzicht 
op het centrum van 
Middelburg en het zich 
uitstrekkende platteland.
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Figuur 128. Slimhergebruik model

FASE 3:DEFINITIEVE GEBRUIKSFASE

DEFINITIEF

Defi nitieve gebruiksfase 

afhankelijk van de 

gebiedsontwikkeling

FASE 3

De laatste fase is de de! nitieve fase. Deze fase is niet te 
voorspellen. Bij het ontwerp is uitgegaan van een aantal 
noodzakelijke aanpasssingen om zo een " exibele drager 
te realiseren voor een platformfunctie. De tijdelijke 
invullingen zowel als de gegeven indelingen zijn van 
tijdelijke aard. Er zal namelijk na verloop van tijd een 
de! nitieve gebiedsbestemming komen. De halfhoge 
graansilo kan zich door de " exibele laag aanpassen aan deze 
gebiedsbestemming.

Belangrijker nog. De halfhoge graansilo gaat als gebouw in 
ontwikkeling meewerken aan de totstandkoming van deze 
uiteindelijke bestemming. Het gebouw werkt als startpunt 
in de ontwikkeling.

Industrieel erfgoed is namelijk altijd het startpunt geweest 
van ontwikkeling en zal dat in dit ontwerp ook blijven. 
Het gebouw met zijn " exibele invulling stimuleert dan 
ook de gebiedsontwikkeling. Zo ontstaat na verloop van 
tijd een gebied waarin de silo of silo’s centraal staan met 

daaromheen wellicht een woonwijk aan het water. Of een 
kantoorlandschap bestaand uit solitairen in hun omgeving. 
Of wellicht zijn nog compleet andere invullingen denkbaar. 

De laatste fase blijft onduidelijk, de tijd zal het leren. Een 
ding is zeker de ontwikkeling van het industrieel erfgoed 
uit het verleden bepaalt de toekomst en het heden.

Figuur 129. Schets toekomstige gebiedsontwikkelingen
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Part 5. 
refl ectie slimhergebruik

Figuur 130. Begrippenkader SLIM-HERGEBRUIK
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Aan het einde van dit afstudeertraject is het goed om 
te kijken naar wat nu uiteindelijk bereikt is en hoe dit is 
bereikt. De zoektocht begon met de fascinatie voor jong 
industrieel erfgoed en de vraag hoe dit type erfgoed Slim 
kon worden hergebruikt. Er is algemeen onderzocht wat 
hergebruik nu precies inhoud en hoe industrieel erfgoed 
hergebruikt kan worden. Van daaruit is een oplossing 
gevonden in het toevoegen van een � exibele laag en het 
realiseren van een platformfunctie om draagvlak te creeëren 
voor de gebiedsontwikkeling. Dit is uitgewerkt aan de hand 
van de casestudy. De vraag die nu gesteld kan worden, valt 
er een standaard aanpak te ontdekken en welke conclusies 
hieruit zijn te trekken.

CASESTUDYVRAAG

Tijdens de zoektocht naar een casestudy kwam al snel de 
vraag, welk type erfgoed wil je aanpakken. Gaat het om 
het monumentale industrieel erfgoed zoals bijvoorbeeld de 
Droste fabriek uit 1890 of meer om het jongere erfgoed. 
Aangezien er door verschillende overheidsprojecten 
zoals het PIE en het Belvedere project al voldoende 
maatschappelijk draagvlak is gecreeërd voor hergebruik 
van monumenten is gekozen voor het jongere industrieel 
erfgoed. Om dit te onderstrepen is gekozen voor de halfhoge 
graansilo uit 1962. Nog maar een halve eeuw oud en nu al 
verlaten voor sloop. Aangezien actieve gebiedsontwikkeling 
op dit moment in tijden van crisis geen hoge prioriteit heeft 

is gekozen voor een andere strategie. Een onderzoek naar 
hoe deze silo kan bijdragen aan de gebiedsontwikkeling 
is daarvan het resultaat. Is het mogelijk een bestaand 
gebouw zo te hergebruiken dat het gebouw bijdraagt in de 
ontwikkeling van zijn eigen context.

METHODE

De methode die hiervoor is toegepast is de bestaande 
analyse van Ed Schulte. Aan de hand van de beknopte 
aspectenmatrix is onderzocht welke aspecten van het 
bestaande gebouw aangepast moeten worden bij toekomstig 
hergebruik. Gekozen is voor het model van E. Schulte 
omdat deze analyse aan de hand van de gebouwaspecten 
een praktisch en helder beeld geeft van de mogelijkheden 
van het gebouw. Het eerste deel (aspectenanalyse) geeft 
daarin een meer algemeen beeld van het gebouw en 
zijn context waarbij het invullen van de aspectenmatrix 
(functies uitgezet tegen aspecten) duidelijkheid geeft in 
de functionele mogelijkheden (functiemobiliteit). Bij een 
vervolgstudie zou in het kader van huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen duurzaamheid kunnen worden toegevoegd 
als aspect. Daarnaast zou nog kunnen worden voorzien in 
een bepaalde schaal waarin de functiemobiliteit van het 
gebouw meetbaar wordt gemaakt. Zodat verschillende 
projecten ook met elkaar kunnen worden vergeleken. 
Bij een volgende casestudy is het verstandig de analyse 
zowel aan het begin als aaan het eind te doen zodat 

gedane aanpassingen zichtbaar worden in de mate van 
functiemobiliteit.
Toepassen van deze methode op de casestudy gaf een helder 
beeld van de (on)mogelijkheden van het gebouw. Uit de 
analyse kwamen een aantal noodzakelijke architectonische 
en bouwkundige aanpassingen waaronder aanpassingen in 
gevel, installaties en bestemmingsplan. Deze aanpassingen 
zijn noodzakelijk voor iedere toekomstige functie.
Van daaruit is gekeken hoe deze noodzakelijke aanpassingen 
kunnen worden gerealiseerd en hoe deze noodzakelijke 
aanpassingen tevens kunnen leiden tot een technische laag 
die � exibel gebruik stimuleert.
 

OPLOSSING

Het bestaande gebouw is voorzien van aanvullende massa 
en een vernieuwende uitstraling zodat het gebouw klaar 
is om zijn eigen toekomst te gaan schrijven. Zo is er 
een nieuwe gevel geplaatst, een installatieinfrastructuur 
aangelegd en is een staalconstructie geplaatst waardoor de 
verticale silocellen ingevuld kunnen worden. Van daaruit 
is een platformfunctie geïntroduceerd die bestaat uit twee 
onderdelen. Het eerste onderdeel wordt gevormd door het 
tijdelijke gebruik, op het moment dat de noodzakelijke 
aanpassingen gedaan zijn is er de mogelijkheid om het 
gebouw in te vullen met tijdelijke functies. Door deze 
functies de ruimte te geven om zich als functie en het 
gebouw te ontwikkelen. Zo kan de ruimte gebruikt worden 

Figuur 131. Model Slim-Hergebruik

S L I M - H E R G E B R U I K
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als atelier, expositie of als vergaderruimte. Zo is het gebouw 
direct na de bouw in gebruik en in ontwikkeling.
Mocht de gebruiker behoefte hebben om zich op meer 
vaste basis te vestigen, dan kan het gebouw verder 
afgebouwd worden. Dit vormt het tweede deel van de 
platformfunctie namelijk de � exibele afbouwfase. In deze 
fase wordt een aantal opties aangedragen voor mogelijke 
invullingen. Centraal in deze invullingen staat de kwaliteit 
van de verticale silocellen. Om deze kwaliteit te borgen en 
te ondersteunen is gekozen om geen extra wanden toe te 
voegen maar de noodzakelijk afgesloten ruimtes te stapelen 
in een functionele kern. De verticale ontsluiting draait hier 
omheen. Iedere invulling heeft zijn eigen functionele kern 
en zo zijn eigen karakter. De een heeft een traditionele 
invulling, de ander een splitlevel indeling. Dit toont zich in 
de gevel aangezien de balkons ook � exibel zijn in te vullen. 
Iedere invulling heeft zo zijn eigen kenmerk en toont dit 
naar buiten wat een gevarieerd gevelbeeld oplevert. Dit als 
een stimulans voor de gebiedsontwikkeling. 
Naast de tijdelijke gebruiker kunnen ook nieuwe gebruikers 
deze ruimte verder afbouwen. De afbouwfase bestaat 
net als de bouwfase uit alleen droge materialen zodat 
eventuele wijzigingen relatief eenvoudig zijn door te voeren. 
Door het � exibele karakter van deze fase, wat tevens aan 
de buitenzijde zichtbaar is, stimuleert het gebouw zijn 
omgeving. Deze gebiedsontwikkeling zal uiteindelijk leiden 
tot een de� nitieve functie.

ALGEMENISEREN

Vanuit een speci� eke vraag voor een speci� ek maatpak 
naar een � exibele oplossing waarin het gebouw zijn eigen 
ontwikkeling resulteerd. Kunnen we dit vertalen naar een 
meer algemeen verhaal waarin een standaard wordt gezet 
voor SLIMHERGEBRUIK van jong industrieel erfgoed. 
Er wordt al veel geschreven over tijdelijke functies als 
stimulans voor ontwikkeling van bestaand erfgoed. Daarin 
wordt de tijdelijke functie, in dit verslag platformfunctie, ook 
als oplossing gezien voor erfgoed waar een nieuwe functie 
niet direct tastbaar is (Cerutti, V. (2011).) zoals bijvoorbeeld 
in het herbestemmingstraject van de westergasfabriek en 
hergebruik van het Strijp-S gebied. Het richten op een 
tijdelijke functie was dan ook niet hetgeen wat centraal 
stond in dit traject. Veel aandacht is besteed aan hoe deze 
platformfunctie in een bestaand gebouw gerealiseerd kan 
worden zowel op architectonisch als bouwtechnisch niveau. 
Zowel Strijp S als de westergasfabriek zijn voorbeelden 
van gebouwen waarbij tijdelijke functies vrijwel direct 
hun intrek konden nemen. Na deze tijdelijke functies 
ontstond de fase waarin aanpassingen gedaan werden voor 
toekomstig gebruik. Bij de graansilo zijn altijd aanpassingen 
noodzakelijk aangezien het bestaande gebouw alleen 
voorziet in een opslag voor graan. Het implementeren van 
een � exibele laag is dan ook noodzakelijk voordat tijdelijke 

gebruikers zich kunnen vestigen. Hoe deze � exibele laag 
wordt uitgewerkt is dan ook zeer van belang voor de 
ontwikkeling van het gebouw. 

Kenmerk van de architectonische uitwerking is het 
samenvoegen van de functionele ruimtes tot een ruimtelijk 
element in de bestaande structuur. De functionele kern die 
in het geval van de silo ontstaat voegt aan de ene kant de 
ruimtes samen en benadrukt daarnaast de verticale ruimte. 
Kenmerk van de bouwtechnische uitwerking is het droog 
bouwen van de � exibele laag. Door alle aanpassingen ‘droog’ 
uit te voeren zijn latere aanpassingen eenvoudig door te 
voeren.

Samenvattend kan dan ook gesteld worden dat het 
toevoegen van een � exibele laag voor een tijdelijke 
gebruiksfase vernieuwend is. Dit is wel een uitdaging voor 
de investeerder omdat er dan geinvesteerd moet worden 
nog voordat de toekomst van het gebouw duidelijk is. 
De daarop volgende platformfunctie heeft zijn succes al 
bewezen toch is ook hier de � exibele laag een verbetering 
aangezien het gebouw zich nu eenvoudiger kan aanpassen 
aan de functiewisselingen. Zo is het uiteindelijk niet alleen 
de (tijdelijke) functie die het succes bepaald maar heeft het 
gebouw hier zelf invloed op. Dit is een principe wat toegepast 
kan worden op jong industrieel erfgoed in het algemeen en 
speci� ek voor dat erfgoed wat niet direct geschikt is voor 
tijdelijk gebruik door speci� eke bouwkundige kenmerken 
zoals het ontbreken van gevelopeningen. 

Industrieel erfgoed heeft altijd bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de samenleving en door slim-hergebruik 
kan het erfgoed nu zichzelf blijven ontwikkelen. Slim-
hergebruik; het door het doen van bouwkundige 
aanpassingen stimuleren van de eigen ontwikkeling van 
gebouwen met in het bijzonder jong industrieel erfgoed.

TOEKOMST

Aan het eind van het traject is ook het moment om voor-
uit te kijken naar wat volgende keer anders zou moeten 
worden gedaan of wat gebruikt kan worden in een ver-
volgstudie. Wat zijn de lessen die we kunnen leren. De 
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methode van Schulte zoals deze in dit traject als startpunt 
is genomen blijft een heldere analyse van het bestaande 
gebouw. In de aspectenmatrix wordt door het uitzetten van 
functies tegenover aspecten onderzocht wat de functionele 
toekomst is van het gebouw de zogenaamde functiemobi-
liteit. Van daaruit kunnen uitspraken gedaan worden over 
het wel of niet doen van noodzakelijke aanpassingen om 
het gebouw te transformeren naar een mogelijke eind-
functie. De casestudy bracht naar voren dat dit niet één 
speci� eke functie hoeft te zijn maar de bouwkundige en 
architectonische uitdaging juist gezocht kan worden in het 
doen van noodzakelijke aanpassingen. Dit is een uitkomst 
waarin niet voorzien wordt vanuit het model van Schulte. 
Wat daarnaast mist is een schaal en heldere de� nitie van 
het begrip functiemobiliteit dit zijn mogelijke startpunten 
voor een verder onderzoek naar een analysemodel voor 
industrieel erfgoed.

De oplossing is in deze case gevonden in het faseren van 
het proces. Eerst de bouwkundige en architectonische 
aanpassingen waarna het gebouw gebruikt kan worden 
voor tijdelijke functies. Tweede fase vormt het afbouwen 
van de silocellen waarbij verschillende opties mogelijk zijn, 
de periode van deze fase is onduidelijk. De de� nieve fase is 
onduidelijk het gebouw kan � exibel ingevuld, gesloopt, of 
opnieuw worden hergebruikt. 
Doel van deze procesfasering is het gebouw de kans te 
geven zichzelf te ontwikkelen. In de eerste fase wordt hier 
de basis voor gelegd, nadat de noodzakelijke aanpassingen 
zijn gedaan kan het gebouw zichzelf ontwikkelen door de 
functies die hun intrede doen. Deze eerste functies geven 
het gebouw zijn karakter en vormen de basis voor de vol-
gende ontwikkeling en volgende stap in het proces. Deze 
functies trekken nieuwe functies aan of willen langer in het 
gebouw blijven. Hiervoor bouwen ze de cellen naar eigen 
wens af in de afbouwfase dit kan volgens de gegeven opties 
maar dit kunnen ook eigen invullingen zijn. Deze invullin-
gen zijn tijdelijk van aard en kunnen ook weer vervangen 
worden op het moment dat functies wijzigen wanneer het 
gebouw en zijn context verder ontwikkeld. De laatste fase 
is de de� nitieve fase. Op dat punt heeft het gebouw zich 
volledig ontwikkeld en is het gebouw klaar voor sloop, 
hergebruik of vernieuwing. De fasering in bouw, afbouw 

en de� nitieve fase is een waardevolle ontwikkeling. Zo kan 
ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen. Wat in 
dit traject toegevoegd had kunnen worden was het schrij-
ven van scenario’s waarin tot uitting komt dat verschillende 
tijdelijke functies leiden tot verschillende uitkomsten en 
wat dit voor e� ect heeft voor de gebiedsontwikkeling. Dit 
is bij deze casestudy niet verder uitgewerkt aangezien de 
nadruk lag op de verschillende invullingen van de verti-
cale ruimte. Deze verticale ruimte vormde namelijk het 
karakter van het gebouw en de silocellen. Deze verticale 
ruimte vormde tevens een uitdaging in het � exibel invul-
len. Hiervan kan geleerd worden dat ieder type industrieel 
erfgoed zo zijn eigen zwaartepunt bepaald door de nadruk 
te leggen op een bepaalde fase. Dit is dan ook voor ieder 
gebouw en traject verschillend. 
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