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Voorwoord

Eindhoven, 28 augustus 2012

Het voor u liggende document bespreekt het vervolgtraject aan een vooronder-
zoek, vervaardigd door een driekoppige formatie beginnend afstudeerders in 
het ‘SlimBouwen’-atelier voor de master ‘Building Technology’ aan de tech- 
nische universiteit in Eindhoven.  
Op 22 september 2011 hebben de afstudeerateliers, waaronder het ‘Slim- 
Bouwen’ atelier, zich gepresenteerd aan de studenten. Op 29 september kre-
gen de studenten vervolgens de gelegenheid zichzelf te presenteren in het door 
hun verkozen afstudeeratelier middels de door hun zelf vervaardigde portfolio-
website.  
Vervolgens heeft zich gedurende een periode van ruim twee weken een moei-
zaam proces voltrokken waarbij het vinden van een geschikt onderwerp en een 
daarbij passende afstudeercommissie niet direct bepaald kon worden. Deze 
situatie bood korte tijd weinig perspectief totdat de betreffende drie studenten, 
die allen een herbestemming en ontwerpgerelateerde opdracht ambiëerden,  
besloten zich toe te leggen op leegstaande baksteenovens in Nederland.  
Zodoende is er in een periode van ruim twee maanden gewerkt aan het 
vooronderzoek dat als onderlegger dient aan dit verslag.  

Dit verslag beschrijft de herbestemmingskeuze van steenfabriek Heuff te 
Vuren.  
Gedurende deze onderzoeksperiode is veel kennis en inzicht opgedaan 
over het fenomeen baksteenfabricage in Vuren en omgeving. Diverse as-
pecten zoals de cultuurhistorische waarden, stedenbouwkundige analyse en  
gebouwtechnische staat zullen aanleiding geven tot mijn herbestemming-
skeuze. Naast deze keuze zal het ontwerp en de technische uitwerking daarvan 
als eindproduct gepresenteerd worden.  

Dan rest mij u nog veel leesplezier toe te wensen,

Willem Schuurmans
www.willemschuurmans.nl
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Afstudeercommissie 

Gedurende het gehele afstudeertraject zal een afstudeercommissie optreden 
als begeleidend orgaan. De commissie bestaat uit drie docenten aan de Tech-
nische Universiteit van Eindhoven, elk met hun eigen specialisatie. Naast deze 
commissie zullen twee promovendi aan de Technische Universiteit van Eind-
hoven tevens optreden als ondersteunende commissie. 

Naast deze commissie hebben veel andere personen mij op technische en 
morele wijze ondersteund gedurende mijn afstuderen. Graag wil ik mijn dank 
uitbrengen aan mijn moeder die mij de mogelijkheid heeft geboden om deze 
studie te volgen en daarnaast gedurende mijn gehele leerweg van MBO, HBO 
en WO altijd een luisterend oor heeft geboden wanneer dit nodig was. Mijn 
vriendin die tevens mijn gehele leerweg heeft meegemaakt, het geduld dat zij 
heeft kunnen opbrengen daar zij vaak alleen op de bank zat wanneer ik druk 
was met studeren en tevens wanneer zij een mopperend vriendje aan haar 
zijde had.  Charles en Annique Knotter, waar ik me regelmatig heb bevonden 
in een diepe brainstorm over de mogelijkheden van mijn project en technis-
che knooppunten.  Tevens wil ik mijn zus bedanken die mij heeft ondersteund 
tijdens de opmaak van mijn scriptie. Tot slot wil ik alle andere personen in 
mijn persoonlijke omgeving bedanken, jullie hebben allemaal jullie begrip ge-
toond daar ik regelmatig niet beschikbaar was. Allen hebben jullie een steentje  
bijgedragen met het verlenen van ondersteuning voor het behalen van mijn 
studie.  

Veel informatie van Heuff is geboden door Aard Bijl en Siebe Tuijten welke deel 
uitmaken van de commissie van de historische vereniging  ‘de Heerlijkheid 
Vuren’ Mijn dank voor alle moeite en energie die jullie hebben gestoken in het 
verschaffen van de gevraagde stukken.  Tevens dank aan de open deuren van 
het archief van Heuff waardoor veel benodigde informatie is verkregen.  

Tot slot is deze pagina niet alleen voor het introduceren van mijn afstudeer-
commissie. Graag wil ik hen mede via deze weg bedanken voor alle input in dit 
afstudeertraject. Zij hebben het niet altijd gemakkelijker gemaakt, maar er wel 
voor gezorgd dat er een beter eindresultaat gepresenteerd is. De subtiele hints 
en tips waardoor toch andere mogelijkheden en gedachten belicht werden zijn 
erg behulpzaam geweest. 

Iedereen hartelijk bedankt voor de technische en morele ondersteuning !

Willem Schuurmans
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Prof.dr.ir. Chris Geurts Prof.dr.ir. Jos Lichtenberg ir. Arno Pronk

ir. Maurice Dominicus (PhD) ir. Jeroen van Nieuwenhuizen
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Samenvatting_beknopt 

Voormalig steenfabriek Heuff wordt herbestemd als keramisch werkcentrum 
en tentoonstellingsruimte voor de nieuwste technologieën in Keramiek en 
Architectuur. De voornaamste factor in het ontwerp is de toevoeging van een 
nieuwe overkapping. Ter uiterlijke expressie van de nieuwe functie is deze uit-
gevoerd als een complexe vrij gevormde schaalconstructie in baksteen. Bak-
steen is door zijn anisotrope samenstelling een meest uidagende keuze op 
bouwkundig, constructief en uitvoeringstechnisch vlak. Om deze uitdaging mo-
gelijk te maken is een onderzoek opgezet naar de technische en bouwfysische 
opbouw van het dakpakket met het bijhorende constructieve gedrag welke is 
geanalyseerd binnen een computer gestuurde eindige elementen analyse. De 
complexiteit en de arbeidsintensiefheid welke de kosten opdrijven zijn één van 
de hoofdredenen waarom complexe structuren in ontwikkelde landen als Ned-
erland minder gerealiseerd worden. Om deze reden worden tevens op uitvoer-
ingstechnisch vlak twee nieuwe innovatieve ideeën gelanceerd en technisch 
uitgewerkt: Semi-prefabricage van baksteenelementen aangebracht op een 
pneumatische bekisting.  

Samenvatting 
 
Midden jaren ’70 brak in Nederland de belangstelling door voor industriële 
archeologie. Een voorbeeld hiervan zijn de tiental overgebleven leegstaande 
steenfabrieken in Nederland. Door de mechanisatie van het productieproces 
en daarmee ook de groeiende concurrentie zagen honderden baksteenfab-
rieken in Nederland, zich gedwongen, te sluiten. 
Mede door de ligging van de overgebleven fabrieken, in de uiterwaarden van de 
rivieren, was het veelal economisch niet interessant om het gebouw direct te 
slopen. De gebouwen stonden niemand in de weg en bleven hierdoor leeg staan 
of werden tijdelijk gebruikt voor opslag. Naar aanleiding van het hoogwater in 
1993 en 1995 dreigen deze cultuurhistorische relicten toch te verdwijnen. De 
PKB (Planologische Kern Beslissing) Ruimte voor de Rivier is verschenen voor 
de bescherming van Nederland tegen een herhaling van dergelijke situatie. 
Een van de knelpunten die het PKB aanwijst, zijn de hoogwatervrije terreinen 
die dienst deden als baksteenfabrieksterreinen. 

 
(4) Steenfabriek Heuff te Vuren (2012)
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In een collectief gedeelte: ‘Uiterwaardevolle steenfabrieken’ en ‘Uiterwaarde-
volle steenfabrieken Inventarisatie’ waar met twee mede afstudeerders het 
gedeelte literatuur en observatie is behandeld, worden alle geobserveerde 
en geanalyseerde steenovens verspreid door Nederland weergegeven; onder-
verdeeld in de bestaande aanwezige voorraad steenovens en de reeds her-
bestemde steenovens. Uit de Bestaande voorraad wordt door ieder een 
steenfabriek gekozen welke zich afsteekt van anderen en zich er voort leent 
een herbestemmingswaarde op te stellen door het analyseren van verschillen-
de factoren zoals: de cultuurhistorische waarde, stedenbouwkundige analyse, 
(gebouw) technische staat, beleidslijnen en de maatschappelijke relevantie. 

Na de sluiting verloor steenfabriek Heuff te Vuren niet alleen een groot ge-
deelte van de bebouwing, maar tevens zijn functie. Hierdoor is noodzakelijk 
onderhoud aan het overgebleven complex gedurende 21 jaar onrendabel ge-
worden en treed er in de toekomst zonder ingrijpen verval op. Door zijn rijke 
historie waarop veel literatuur gaande over de Nederlandse steenbakkerij is 
gebaseerd, samen met de unieke locatie en huidige gebouwtechnische staat 
heeft Heuff een hoge herbestemming waarde gekregen en is daarmee uiter-
mate geschikt voor een nieuwe invulling.  

Het uitgangspunt bij de herbestemming is Heuff zijn plaats terug geven in de 
bestaande structuur, een nieuwe identiteit niet enkel als cultuurhistorisch 
monument of ruïne maar als een functionerend gebouw passend binnen het 
hedendaagse bestaan. Dat hier gedurende drie eeuwen baksteenindustrie 
heeft plaatsgevonden kan niet genegeerd worden, een zekere herkenbaarheid 
wat affiniteit heeft met deze keramische industrie behoren in het ontwerp en 
zijn functie te weerspiegelen. Een gemeenschappelijke ruimte ontwikkelen 
welke openbaar is voor publiek, welke door zijn uitstraling en functie mensen 
aantrekt uit de omgeving. De oprichting van een centrum, een creatieve broed-
plaats waar mensen uit de regio gebruik kunnen maken van werkruimten en 
ateliers. Een locatie waar wordt samengewerkt met de keramische industrie 
en zo innoveren in kwalitatieve en esthetisch onderscheidende producten. Ver-
nieuwingen en mogelijkheden van dit eeuwen oude en tegelijkertijd ultramod-
erne materiaal inzichtelijk maken voor het publiek. Kortom een locatie waar het 
nodige wordt georganiseerd voor verschillende segmenten uit de omgeving.  

 

De voormalige fabriek herbestemmen als keramisch werkcentrum en tentoon-
stellingsruimte voor de nieuwste technologieën in Keramiek en Architectuur, 
zo ontwikkelt het complex zich met de tijd mee en kan het weer van waarde 
zijn. Door de analyse van referentieprojecten is een programma van eisen 
opgesteld, waarna een ontwerp is gemaakt.  
 
Binnen het gehele ontwerp staat de toevoeging van een nieuwe overkapping 
centraal. Bij dit ontwerp zijn de architectonische kwaliteiten van het oorspron-
kelijke dak welke Heuff typeerde van zijn beginjaren tot 1940 gebruikt. De ty-
perende kenmerken; een dubbele beukmaat en de symmetrische daglichten, 
worden opgenomen in de nieuwe vormgeving. Om niet in herhaling te vallen 
met diverse herbestemde projecten; het exact of deels reconstrueren van de 
bestaande constructie, wordt getracht via een Free-Form schaalconstructie 
een nieuwe benadering aan te spreken. Een radicale vorm ontwerpen met een 
materiaal wat zich er in eerste instantie niet voor leent; het plaatsgebonden 
materiaal baksteen. Hiermee worden de mogelijkheden van dit materiaal mede 
door het ontwerp van het keramisch werkcentrum gepresenteerd.  
Baksteen is door zijn anisotrope en anti vloeibare samenstelling een meest 
uidagende keuze op bouwkundig, constructief en uitvoeringstechnisch vlak. 
Om deze uitdaging mogelijk te maken is een onderzoek opgezet naar de tech-
nische en bouwfysische opbouw van het dakpakket met het bijhorende con-
structieve gedrag welke is geanalyseerd binnen een computer gestuurde ein-
dige elementen analyse, weergegeven in afbeelding 2. De complexiteit en de 
arbeidsintensiefheid welke de kosten opdrijven zijn één van de hoofdredenen 
waarom complexe structuren in ontwikkelde landen als Nederland minder 
gerealiseerd worden. Om deze reden worden tevens op uitvoeringstechnisch 
vlak twee nieuwe innovatieve ideeën gelanceerd. Door het semi-prefabriceren 
van baksteenelementen wordt tijd op de bouwplaats bespaard. Afwijkend van 
traditionele bekistingsystemen waarbij elk gedeelte individueel op maat moet 
worden gemaakt, wordt voor Heuff de toepassing van een pneumatische beki-
sting mogelijk gemaakt en uitgewerkt. Hierdoor wordt niet alleen de uitvoering-
stijd verminderd maar tevens op materiaalgebruik bespaard.  

Dit alles gecombineerd heeft geleid tot een ideologie tussen Cultuurhistorie, inno-
vatie en functioneel ruimtegebruik binnen een unieke locatie in de uiterwaarden.  
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1 Inleiding 

Het collectieve gedeelte: ‘Uiterwaardevolle steenfabrieken’ en ‘Uiterwaarde-
volle steenfabrieken Inventarisatie’ liggen ten grondslag aan deze scriptie en 
dienen voor het lezen van deze scriptie bezichtigd te zijn.  
Het gehele afstudeertraject is als volgt opgezet (tabel 1); Het gedeelte literatuur	
en observatie valt binnen het collectieve gedeelte. Het observeren en analyseren 
van alle steenovens verspreid door Nederland is onderverdeeld in de bestaande  
aanwezige voorraad steenovens en de reeds herbestemde steenovens.  

Uit de Bestaande voorraad is een steenfabriek gekozen welke zich afsteekt 
van anderen en zich er voort leent een herbestemmingswaarde voor op te stel-
len. Mijn keuze is steenfabriek Heuff te Vuren. Om de herbestemmingswaarde 
en daarmee de mate van geschiktheid voor een herbestemming te kunnen 
bepalen worden drie factoren behandeld.  
Eerst wordt een hoofdstuk toegewijd aan de Classificatie zoals opgesteld 
in het vooronderzoek. Later volgt een tweede hoofdstuk welke inzicht ver-
schaft in de aanwezige Beleidslijnen en de daaraan gekoppelde richtlijnen en  
uitgangspunten. De laatste factor bestaat uit de Maatschappelijke relevantie. 
Samen zullen deze 3 factoren de input leveren voor mijn herbestemmingskeuze.  
De inventarisatie welke zich richt op de Reeds	herbestemde projecten zal als 
toetsingskader optreden voor de succes- en faalfactoren bij de herbestemming 
van Heuff. De gekozen herbestemming zal gecheckt worden aan de hand van 
deze voorbeeldprojecten waaruit zal blijken of de keuze geschikt is al dan niet.  
 

Wanneer een geschikte herbestemming het resultaat van tabel 1 is,  zal het 
vervolg van het verslag ingaan op het ontwerp voor de gekozen herbestem-
ming.  
Specifieke ontwerpkeuzen met betrekking tot mijn eigen visie op het herbestem-
men van cultureel erfgoed zullen alhier besproken en beargumenteerd worden. 
Tevens wordt in dit gedeelte mijn persoonlijke invulling; het innovatief toepas-
sen van het keramische materiaal geïntroduceerd. Diverse stappen tot het  
realiseren van een keramische overkapping worden besproken en toegelicht. Het 
laatste hoofdstuk is gereserveerd voor de technische uitwerking van het project. 
 

1

(6) Weergave Afstudeercollectief
‘Uiterwaardevolle steenfabrieken’Tabel 1: Weergave Afstudeermodel
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2	 Classificatie 

Het classificatiemodel is een van de resultaten uit het vooronderzoek. Mid-
dels dit schema kan voor elke steenfabriek een classificatie waarde bepaald 
worden. Een exact cijfer zal niet het resultaat zijn, eerder wordt getracht de 
positieve en negatieve punten te belichten waardoor voor ieder van de drie 
sub classificaties, cultuurhistorische waarden, stedenbouwkundige analyse en 
bouwtechnische staat, een positieve of negatieve eindconclusie geformuleerd 
kan worden tot het herbestemmen van de steenfabriek.  

Dit gedeelte zal geresumeerd weergeven hoe het classificatiemodel is opgesteld.  
Het classificeren geschied aan de hand van drie subclassificaties welke elk 
weer onderverdeeld zijn in subfactoren. In de aansluitende hoofdstukken 
worden de subclassificaties ieder afzonderlijk bestudeerd. Hier wordt enkel de 
definitie van de subfactoren toegelicht zoals weergegeven in ‘Uiterwaardevolle 
Steenfabrieken’.  
 
De compleetheid van het complex heeft directe invloed op de cultuur his-
torische waarde. Steenfabrieken hebben een belangrijke rol gespeeld in de 
Nederlandse industriële geschiedenis. De fabrieksgebouwen en schoorsteen 
zijn karakteristiek en een herkenningspunt in het landschap. {1} 
Hoe meer gebouwen van het originele complex nog bestaan, hoe meer cul-
turele waarde het gebouw heeft. Er zijn grote verschillen in de compleetheid van 
een steenfabrieksensemble; van onherkenbare terreinen tot nagenoeg com-
plete complexen, welke dan ook de mate van herkenbaarheid genereren [1] 

Gaafheid duidt op de staat waarin een object verkeert. Is een steenfabriek 
over een grote lengte nog als steenfabriek te herkennen? Of zijn er slechts 
fragmenten of zelfs alleen grondsporen te traceren? Gesteld kan worden dat 
de informatiewaarde van een element of patroon groter wordt naarmate het 
beter in het landschap bewaard is gebleven. Anderzijds komt een object dat 
nog maar moeilijk herkenbaar is als eerste in aanmerking voor beheer. {2} 
 
Niet alle cultuurhistorisch waardevolle elementen kunnen daadwerkelijk be-
houden worden. In de ruimtelijke ordening wordt voortdurend gekozen. Zeld-
zaamheid is een belangrijk aspect hierin, immers hoe zeldzamer een element 
of object is, hoe belangrijker het is als getuige van een landschappelijke ontwik-
keling in een bepaalde periode van de geschiedenis en hoe hoger dus de in-
formatiewaarde ervan is. {2} Naast zeldzaamheid is ook “herkenning” belang-
rijk. Dit betekent dat een bepaald object gezichtsbepalend is voor een gebied. 

De infrastructuur	 van het te herbestemmen project omvat verschillende 
aspecten zoals: geografische afstanden tot een stad/dorpscentrum en de 
aansluiting op het (openbaar)netwerk. Bij herbestemming moet de loca-
tie uitblinken in voorzieningsniveau zodat het kan concurreren tegen nieu-
wbouw projecten.[2] Naast de eigenschappen van een gebouw zijn ook de 
eigenschappen van de locatie van belang voor de huisvesting van een func-
tie. Infrastructuur is hierbij een belangrijke factor. De infrastructuur bepaalt 
voor een gedeelte de economische waarde en het belang van een locatie.  

Tabel 2: Classificatiemodel NL
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Om te bepalen welke functie je op de kavel kunt plaatsen is het belan-
grijk een aantal dingen in het oog te houden. Bijvoorbeeld kadastrale ge-
gevens zoals de grootte van de kavel en hoe eigendomsgrenzen lopen. 
Daarnaast is het ook belangrijk welke beperkingen op het terrein gelden, 
hoeveel vierkante meter mag bebouwd worden en tot welke hoogte t.o.v. 
het N.A.P. gebouwd mag worden. Past mijn gebouw/functie op de kavel?  

Is de situatie	überhaubt geschikt voor mijn gebouw/functie? Belangrijke as-
pecten tot het beoordelen van de geschiktheid van het perceel zijn: Omliggen-
de bebouwing, omwonenden, aanwezige faciliteiten op terrein en het waterpeil. 

De afmetingen van het te herbestemmen object kan iets zeggen over de bruik-
baarheid van het gebouw. Met betrekking tot de steenfabrieken kan een onder-
scheid worden gemaakt tussen de verschillende ovens. Per type oven kan een 
totale oppervlakte worden gegeven en kan een oppervlakte per kamer worden 
aangeduid. Op die manier kan een juiste functie worden gekozen voor de juiste 
steenoven. 

Tot de onderbouw	rekenen we alle delen die dienen ter fundatie en hiermee 
ook stabilisatie van de bovenliggende bebouwing. In het geval van de steenfab-
rieken geldt dat deze altijd zijn gefundeerd op zand waar gemakkelijk vocht kan 
optrekken in het bovenliggende metselwerk. De staat van deze fundatie is dan 
ook van belang. 

 

De facade	bestaat bij een steenoven uit metselwerk waartussen een isolerende 
laag van zand zich kan bevinden. Buiten de staat van de metselstenen speelt 
ook het voegwerk een rol in de buitenschil van de gevel. In de gevel kan verzak-
king optreden welke desastreuze gevolgen kan hebben. {3} 

Binnen de omhulling dak bevinden zich de constructie en de afwerking. Deze 
daken zijn uitgevoerd in een houtconstructie welke is belegd met pannen. Ge-
durende de jaren kunnen in het hout vormen van krimp en kruip zichtbaar zijn, 
en kunnen er scheuren gaan ontstaan waardoor het dak zou kunnen instorten. 
De kwaliteit van de houten constructie kan nader bepaald worden met de NEN 
5466. Dakpannen gemaakt van klei kunnen een hele lange levensduur heb-
ben, maar worden langzaam door het weer aangetast.  

Een steenfabriek is een specifiek type gebouw waarvan de oven als een moeilijk 
te definiëren bouwwerk beschouwd wordt. Het plafond van de oven kan men 
zien als een vloer tussen de ovenkamers en het dak. De vloer wordt gevormd 
door de gewelven van de ovenkamers, met daarop een laag zand.  

Dit classificatiemodel is in samenspraak met expert Carla Voskuilen, Project-
manager bij stichting BOEI (Behoud Ontwikkeling Exploitatie van Industrieel 
erfgoed), nader besproken. Zij gaf te kennen dat de verschillende elementen 
met betrekking tot de classificatie van historische gebouwen (en in dit geval 
steenfabrieken) in het document aanwezig zijn. 

1

Tabel 2: Classificatiemodel ENG
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“Hoed	af	voor	het	verleden.	Jas	uit	voor	de	toekomst”	

Deze typering schreef J.A. Heuff Jr. in 1948 het jaar waarin hij zijn oom opvolgt als directeur van N.V. Heuff & Co’s.
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2.1	 Classificatie	-	Cultuurhistorische	waarde	

Geschiedenis	steenafbriek	Heuff 
Het eerste gedeelte van de classificatie richt zich op de cultuurhistorische 
waarde van het te herbestemmen project. Om een oordeel te stellen tot de sub-
verdeling, de compleetheid van het complex, de identiteit en de zeldzaamheid 
is het noodzakelijk de geschiedenis van Heuff helder in kaart te brengen. Uit 
deze studie zullen diverse aspecten belicht worden, welke van invloed zijn op 
de bovengenoemde subverdeling. Diverse studies over de baksteen industrie in 
Nederland liggen mede ten grondslag aan dit schrijven. De meeste studies zijn 
van de hand van G.B. Janssen en geven een overzicht van de Nederlandse baks-
teenfabricage in de 19e en 20ste eeuw. De stukken van G.B. Janssen zijn voor een 
belangrijk deel gebaseerd op gegevens uit het archief van Heuff & Co. Naast deze 
literatuur is het bestuur van de historische vereniging “de Heerlijkheid Vuren” 
benaderd voor aanvullende textuele en visuele informatie. Tot slot leiden diverse 
stukken direct uit het archief van steenfabriek Heuff tot een compleet geheel. 

De baksteenfabricage in Nedeland gaat terug tot de eerste eeuwen van onze 
jaartelling. De meeste steenbakkerijen langs de benedenwaal, tussen Zaltbom-
mel en Gorinchem, zijn in de 18e eeuw verrezen [3]. Deze steenovens waren 
over het algemeen eigendom van de plaatselijke grondbezitters, in Vuren lag 
dit anders. Deze steenbakkerij behoorde bij de Stichtse (Utrechtse) bedrijven. 
De Vurense steenoven is waarschijnlijk opgericht door de familie Van Pothuys-
en omstreeks 1681. Na de verwoesting van kasteel Vuren door de Fransen in 
1672 en de vele schade veroorzaakt door de diverse watersnoden, is de lokale 
vraag naar baksteen waarschijnlijk zo groot geweest dat de oprichting van een 
steenoven wenselijk werd. Daarbij kwam tevens de geografische ligging aan de 
Waal en nabij Holland daarbij. [4] 

Tot 1813, het jaar dat het Koninkrijk der Nederlanden werd benoemd, kende 
de Vurense steenoven diverse eigenaren. Vanaf het tijdstip dat het Koninkrijk 
werd uitgeroepen, herstelde  de binnenlandse bouwmarkt zichzelf, waardoor 
de vraag naar bakstenen steeg. In 1817 telde de steenbakkerij in Vuren 50 
arbeiders. In verhouding was dit veel, daar het gemiddelde aantal arbeiders 
per steenfabriek in 1811 voor Gelderland op 24,3 lag [5]. Voor de productie 
van een vormtafel waren gemiddeld twaalf tot vijftien arbeiders nodig. De pro-
ductie van één vormtafel lag destijds op circa 0,5 miljoen stenen per seizoen. 
Uitgaande van het aantal werknemers zal de steenbakkerij in Vuren drie of vier 
vormtafels gehad hebben.  

De totale productie zal tussen de 1,5 en 2 miljoen stenen hebben gelegen. 
In 1820 kocht Nicolaas Rom de heerlijkheid Herwijnen en daarbij exploiteerde 
hij de steenfabriek N. Rom & Comp. in Vuren. Na zijn overlijden kwam de Vurense 
steenoven in handen van de familie Viruly. Het aantal steenfabrieken in Gelder-
land is omstreeks 1850 gegroeid tot 120 met in totaal 4.200 arbeiders. Zestien 
jaar later waren dat al 6.700 arbeiders met een verhouding van 63% mannen 
tot 29% kinderen en 8% vrouwen. Hoewel de kinderwet van uit 1874 de arbeid 
van kinderen jonger dan dertien jaar verbood, kwam hiervan op de steenovens 
weinig terecht. In de baksteenindustrie heerste een arbeidsdwang, wat inhield 
dat de gehuwde mannen enkel in dienst werden genomen als ook de overige 
huisgenoten op de steenoven kwamen werken. Het opsnijden, het op de kant 
zetten van de stenen om te drogen, was meestal vrouwen of kinder werk. [6] 
 

(8) De tichelplaats met twee vormtafels; In de baksteenijverheid werd tot ver in de ne-
gentiende eeuw door kinderen van acht jaar en jonger 16 uur per dag ‘s zomers gewerkt. 
                 Door E. Bure 1850, Bron: http://www.dbnl.org, bezocht 5-3-2012 
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Door de toenemende vraag van bouwmaterialen gedurende de tweede helft 
van de 19de eeuw vestigde de baksteenfabricage zich meer aan de grote rivier-
en. Aan de noordoever van de Benedenwaal draaiden naast de steenoven van 
Vuren nog twee steenfabrieken in Herwijnen [3].  Hier kon goedkoper gepro-
duceerd worden door het voorhandig zijn van klei en de goedkope agrarische 
arbeidskrachten. Tevens boden de rivieren transportmogelijkheden voor de 
benodigde brandstofmaterialen en de gebakken stenen. Naast voordelen had 
een steenoven direct gelegen aan de rivier ook een nadeel. Buitendijkse be-
bouwing waaronder de steenfabrieken hebben gedurende hun bestaan in de 
uiterwaarden zwaar te lijden gehad van hoogwater. Zo liep in januari 1816 het 
gehele terrein van de familie Viruly onder water.  
Naast hoogwater werd de baksteenindustrie tevens getroffen door de grote 
crisis in de jaren tachtig van de 19e eeuw. Voor veel fabrieken betekende dit 
een sluiting. Ook de fabriek in Vuren werd stilgelegd. Vanaf 1889 was er weer 
sprake van een stijging in de economie welke zich doorzette in de jaren negent-
ig. Kort daarop verkocht de familie Viruly de steenfabriek aan een welgesteld 
Gorinchemer: J.A. Heuff. 

 

Het ging vanaf de jaren negentig voorspoedig in de baksteen industrie, er 
was sprake van een industriële revolutie in Nederland. Vooral de waalsteenfa-
brieken profiteerden van deze bloei. Heuff begon de productie in 1896 met 
een steenpers aangedreven door een stoommachine. Het aantal vervaardigde 
stenen bedroeg dat jaar 2,4 miljoen, welke gebakken werden in een tweetal 
veldovens.  Een jaar later werd een tweede gelijke steenpers aangeschaft waar-
door de productie opliep tot ongeveer 4,4 miljoen stenen per jaar.[3] Door de 
recessie in de bouw en de overproductie kondigde zich in 1900 een nieuwe 
crisis aan.  
In de periode van 1896-1902 bleef  Heuff investeren in de mechanisatie van 
het bedrijf, twee nieuwe steen-vormbak persen en het aanleggen van een rails 
met kiplorries was hiervan het resultaat.  In 1905 werd de turfoven omgebouwd 
tot een tienmondse kolenoven. Daarnaast werd een nieuwe vijftienmondse  
kolenoven gebouwd. [4] 
Het rendement van kolen lag hoger dan dat van turf. Deze ovens werden vier-
maal per seizoen, van gemiddeld 21 weken, gestookt. De productie lag nu op 
3,6 miljoen stenen per seizoen. Pas in 1912 werd de steenfabriek van Heuff 
voorzien van elektriciteit.  
Ondanks onze neutraliteit had de Eerste Wereldoorlog nadelige gevolgen voor 
de economie. Voor Heuff betekende dit in eerste instantie brandstofschaarste, 
vervolgens het niet kunnen exporteren van de stenen en daarnaast de onze-
kere toekomstverwachting welke de bouw en daarmee de vraag naar stenen. 
 

 
 
 

(10) Kwitantie betreffende de aankoop van de steenfabriek in 1890
herprint uit: De opkomst en onndergang van de Vurense baksteenfabricage
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In 1916 werden de oude veldovens afgebroken en begon de bouw van een nieuwe 
overslaande vlamoven. Naast de nieuwe oven stonden op het terrein vier arbei-
derswoningen naast het tasveld, een bazenwoning met kantoor, achterhuis en 
bijbouw voor vee en wagens. Aan de waaldijk was een voormalig herberg omge-
bouwd tot zes arbeiderswoningen. Op het terrein bevonden zich tevens nog een 
machine kamer, haagloodsen en een ketelhuis. Aan de westzijde van het fab-
rieksterrein was een kade aangelegd, die overging in een van west naar oost lo-
pende kleibult. Deze kade zorgde ervoor dat het terrein vrij bleef van hoogwater. 

De nieuwe vlamoven kreeg 26 kamers en een schoorsteen welke 56,5 me-
ter hoog werd. Bij een vlamoven werd het vuur van boven naar beneden 
door de kamers gezogen. De keuze voor deze 26 kamers was een afgeleide 
uit de temperatuurcurve van een overslaande vlamoven, zodat er dagelijks 
een kamer kon worden uitgekruid. Vanaf 1917 werd geleidelijk het hele jaar 
doorgewerkt. Steenfabriek Heuff was niet meer seizoensgebonden. De produc-
tie bij Heuff liep geleidelijk op en lag gedurende de jaren twintig rond de 5 
miljoen stuks. Een nieuwe excavateur werd aangeschaft. De machine werd in-
gezet op de Hondswaard, de uiterwaarden gelegen aan het terrein, en zou later 
gebruikt worden voor het afgraven van de bloemkamp in het Munnikenland,  
  

gelegen aan de zuidzijde van de Waal.  
De afgegraven klei werd aan de laadwal bij slot Loevestijn op platte bakken 
gestort en naar de loswal bij de steenfabriek in Vuren gesleept. 
Heuff’s stenen, met het fabrieksmerk “H”, vonden in die jaren zowel hun weg 
als straatklinker en als metselsteen. (Afbeelding baksteen H). De winst liep op 
tot 24,6 % in 1928. In 1931 werd de veertien jaar oude overslaande vlamoven 
afgebroken en werd begonnen met de bouw van een nieuwe ringvlamoven. De 
oude kap die evenwijdig aan de rivier liep, werd afgebroken. Later dat jaar was 
de nieuwe oven gereed met een kap die nu haaks op de rivier stond. Tevens 
wedren nieuwe droogrekken gebouwd.  
Direct daarna daalde de winst naar enkel 3% in 1931 door de economische 
crisis. De oorzaak hiervan was de goedkopere import van Belgische stenen en 
een toename in het gebruik van kalkzandstenen. De afzet en de prijs daalden. 
In 1933 werd de steenfabriek enkele maanden stilgelegd. Tevens volgde het 
ontslag voor 40 steenarbeiders. Het aantal ondernemingen in de baksteenin-
dustrie liep terug van 285 steenbakkerijen in 1935 tot 263 in 1937. [5] Er 
heerste een grote crisistoestand in de baksteenindustrie. Heuff & Co’s Steen-
fabriek werd omgezet in een naamloze vennootschap genaamd N.V. Heuff & 
Co’s Steenfabriek. 
 
 
 
 

(12) de eerste overslaande vlamoven van Heuff. Luchtfoto 1917 (13) verbouwde ringvlamoven van Heuff. Luchtfoto 1951
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Eind jaren dertig ging het weer beter met de baksteenindustrie en in 1938 
waren er 95 personen in dienst bij Heuff; 86 meerderjarige- en 8 minderjarige 
mannen en één vrouw.  
 
In 1944 werden diverse onderdelen van Heuff door de Duitsers gevorderd. Di-
verse gebouwen werden afgebroken en leeggeroofd, om de Duitsers te voorzien 
van brandstof en hulpmiddelen. Tijdens de beschieting van fort Vuren bleef de 
fabriek voor treffers gespaard. Om toch werk te behouden besloot Heuff in 
1843 turf te gaan drogen. In 1945 waren er nog slechts vijf mensen in dienst. 
[7] Na de bevrijding kon de productie bij Heuff hervat worden. Geleidelijk kwam 
de productie weer op gang. In 1946 telde de fabriek weer 86 werknemers en 
steeg de productie naar 7 miljoen stenen per jaar.  
 

‘Hoed	af	voor	het	verleden.	Jas	uit	voor	de	toekomst’	

Deze spreuk schreef J.A. Heuff Jr. in 1948, het jaar waarin hij zijn oom opvolg-
de als directeur van N.V. Heuff & Co’s. In 1949 werd de oven omgebouwd van 
kolen naar oliestook. Diverse uitbreidingen in de jaren 50 volgden; over het 
gehele terrein werden nieuwe droogrekken gebouwd. In 1955 werd een nieuwe 
drogerij in werking gesteld met elektrische ventilators. De paarden voor het 
transport op de steenfabriek werden vervangen door tractoren en in 1959 
kwam de automatische vormpers in bedrijf. De productie liep op tot 11 mil-
joen stenen per jaar. De gevolgen van de automatisering in de Nederlandse 
baksteenindustrie waren duidelijk te zien. In de jaren 1950 tot 1965 steeg de 
jaarproductie bij een dalend aantal arbeiders. De groei in de baksteen indus-
trie raakte voorbij. De overproductie was groot. Asfalt en beton bleken sterk 
te concurreren met baksteen.  De slechte vooruitzichten zorgden ervoor dat 
Heuff verder ging met moderniseren en vooral met het  automatiseren. In 1965 
schakeld de fabriek over op het gebruik van aardgas. Het in en uitrijden van de 
bakstenen werd voortaan verricht met heftrucks. De totale productie liep op tot 
12 miljoen stenen per jaar met een personeelsbestand van 65 mensen. Eind 
jaren 60 bleek het niet langer mogelijk Heuff & Co’s zelfstandig voort te zetten. 
Om sluiting te voorkomen moest verder gemoderniseerd worden. De daarvoor 
benodigde financiën werden verkregen door op te gaan in een groter verband.  
 

In 1970 nam Delta Baksteen Unie N.V. uit Maastricht de Vurense baksteen-
fabriek over. Het jaar daarop liet J.A. Heuff weten uit de directie van Heuff & 
Co’s steenfabriek terug te willen trekken. Als directeur werd hij opgevolgd door 
A.G.Th. Lutterman.  
Na de overname werd een volautomatische vormbakpers geïnstalleerd en de 
drooginrichting geoptimaliseerd. Met dit geoptimaliseerd proces kwam de pro-
ductie bij Heuff & co’s  steenfabriek in 1972 op 24 miljoen stenen, een verdub-
beling ten opzichte van de productie voor overname. Het personeelsbestand 
was door de automatisering gedaald van 100 werknemers in het begin van de 
jaren zestig, naar 64 in 1970 tot circa 35 daarna. In 1972 werden de N.V.’s 
van de werkmaatschappijen van Delta Baksteen Unie omgezet in B.V.’s. Heuff 
& Co’s werkte daarna elf jaar onder de naam Ruga-Vuren B.V.  Begin jaren 
tachtig werd een gedeelte van Delta baksteen Unie overgenomen door Redland 
Bouwproducten B.V. Heuff & Co’s steenfabriek behoorde tot de overgenom-
en maatschappijen. In 1985 besloot de directie van Redland Bouwproducten 
samen met de directie van de groep Teeuwen uitvoering te geven aan een drie-
jarenplan met als doel de steenactiviteiten van Redland weer gezond te maken. 
Als dit plan succesvol zou blijken dan zou de baksteenactiviteit van Redland 
worden geïntegreerd in Teeuwen B.V. Deze integratie volgde in  begin 1988. 
Twee jaar later werden eind 1989 de besprekingen met Dorwerth Groep B.V. 
afgerond en ging de steenfabriek in Vuren, ‘nog steeds bekend als Vlamoven-
steenfabriek Heuff’ op in deze groep. De steenfabriek hervatte zijn oude naam; 
Heuff. [7]  
Doordat Doorwerth Groep werd overgenomen door Boral Bricks viel in 1991het 
besluit de steenfabriek in Vuren te sluiten. De hoge productiekosten in Vuren 
veroorzaakt door de arbeidsintensieve vlamoven en daaraan gekoppelde hoge 
energiekosten, vormden de aanleiding tot het sluiten van de steenfabriek.
Met deze saneringsronde was het aantal steenfabrieken dat in 1968 nog 220 
bedroeg, in handen van ongeveer 200 eigenaren, geslonken tot 50. Deze 50 
steenfabrieken waren veelal onderdeel van een groter concern. In 1991 was er 
sprake van nog maar 10 eigenaren. De overcapaciteit als gevolg van de steeds 
verder teruglopende vraag bleef aanhouden. Naast Heuff sloten nog 10 andere 
fabrieken hun poorten wat waarschijnlijk een gevolg was van de afspraken tus-
sen de multinationals. Een jaar later in 1992 volgden opnieuw 7 sluitingen. 
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1 Zeker dat er nog geen oven aanwezig was 
2 Verwoesting kasteel Vuren door de Fransen
3 Vermoedelijk begin baksteen fabricage door familie 
 van Pothuysen 
4 Verkoop aan Graaf Otto Roeleman Frederik van 
 Byland 
5 Verkoop Heerlijkheid Vuren aan Gerard Meerman 
6 Overname rentmeester van Meerman, Johan Rom 
7 Hoog water    
8 Gegevens      
9 Verkoop Heerlijkheid Herwijnen aan Nicolaas Rom;   
 N.Rom & Comp. 

18 Einde crisis    
19 Verkoop steenfabriek aan Gornichemer, J.A. Heuff 
20 Start Heuff & Co. met 1 steenpers ‘Emmerich’ op   
 stoom   
21 Aanschaf tweede steenpers
22 Crisis 
23 Vervangen ‘Emmerich steenpersen voor Aberson   
 persen 
24 Aanschaf nieuwe stoommachine, Turfoven omgeboud tot  
 tienmondse kolenoven, plus nieuwbouw vijftienmondse  
 en tienmondse kolenoven  
    

10 Na overlijden N. Rom steenfabriek in handen van Fam.  
 Viruly, Michiel Viruly & Zoon   
11 Hoog water 
12 Gegevens      
13 Crisis     
14 Na overlijden Jan Viruly, steenoven in handen van   
 Michiel Viruly     
 Bouw Stoomgmaal voor uitmalen Hondswaard 
15 Gegevens      
16 Gegevens      
17 Gegevens  

Overzicht	Geschedienis	Heuff 
Om een helder totaal beeld te kunnen schetsen is een overzicht in tabelvorm 
opgesteld. Elke gebeurtenis is genummerd. Aan elk nummer is het jaartal 
waarin de gebeurtenis zich afspeeld gekoppeld. Naast een nummer en jaartal 
zijn aan sommige gebeurtenissen tevens een kleurcode toegekend zodat spec-
ifieke gebeurtenissen door de geschiedenis nog eenvoudiger te traceren zijn.
Elke gebeurtenis is verder in tekstuele zin uitgeschreven. Soms wordt de ge-
beurtenis ‘gegeven’ weergegen. Het gaat hier om een jaartal waarvan gegevens  

 

beschikbaar zijn zoals het totaal aantal gebakken stenen van dat jaar en het 
aantal werknemers voor steenfabriek Heuff. Naast specifieke gegevens voor 
Heuff zijn tevens gegevens verzameld voor de catagorieen Gelderland, de Grote 
riveren en Nederland om een vergelijk ten opzichte van elkaar op te kunnen op-
stellen. Op de rechterpagina staat een overzicht van de gegevens specifiek voor 
Heuff. De overige gegevens zijn geprestendeerd in tekstuele vormin het vervolg 
van het verslag.      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1632 1672 1681 1750 1771 1811 1816 1817 1820 1850 1861 1866 1880 1882 1883 1886 1888 1889 1890 1896

Crisis

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1897 1900 1902 1905 1906 1907 1908 1910 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923

Crisis Eerste Wereld oorlog Goude tijden

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1924 1926 1930 1931 1933 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1948 1949 1950

Crisis Tweede Wereld oorlog

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1959 1960 1962 1965 1966 1970 1971 1972 1974 1980 1987 1989 1990

Automatisering Modernisering

Verandering van eigenaar Tijden van crisis Hoogwater

Goudentijden Tijden van oorlog Automatisering

Modernisering

Tabel 3: Geschiedenis steenfabriek Vuren (Heuff)
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25 Gegevens  
26 Bouwstop, Aanschaf schip, ‘Loevestein’   
27 Paarden influenza    
28 Einde crisis
29 Steenfabriek Heuff geëlectrificeerd  
30 Een steenpers werdt stilgezet   
31 Begin Eerste Wereldoorlog   
32 Gegevens      
33 Afbraak veldovens, bouw nieuwe overslaande Vlamoven,  
 26 kamers en een schoorsteen van 56,5m 
33 Naast baksteenfabricage ook toeleggen op zanzuigerij
34 Gegevens       
35 Einde Eerste Wereldoorlog   
 Excavateur ‘Wolf’ aangeschaft, kiplorries aangeschaft
36 Start Goudentijden, Hoog water Dankzij kade werdt het  
 water tegengehouden 
37 Zandzuigerij een zelfstandige onderneming
38 Gegevens  
39 Gegevens      
40 Gegevens      
41 Gegevens      
42 Hoog water Dankzij inspanningen werdt het water   
 tegengehouden, Bouw woning machinist 
43 Einde gouden tijden, Start afgraven klei Munnikenland,  
 aanschaf conische walsen ‘Aberson’
44 Crisis     
 Overslaande vlamoven vervangen door een nieuwe   
 RingVlamoven, bouw droogrekken.  
45 Korte stillegging Heuff, ontstag 40 arbeiders 
46 Nieuwe stookapparaten ‘Ruetz’ 

47 Heuff & co. omgezet in een naamloze vennootschap;  
 N.V. Heuff & Co’s
48 Gegevens      
49 Einde crisis 
50 Gegevens      
51 Gegevens      
52 Korte stillegging Heuff Brandstof tekort   
 Vakgroep Baksteenindustrie ingesteld   
53 Gegevens       
54 Gegevens       
55 Hoog Water Bezet door Duitsers    
56 Gegevens       
57 Nieuwe Bedrijfsleider A.G. Spies  
 
58 J.A. Heuff jr. aangesteld als directeur   
 In Nederland 33 veld ovens, 182 ringovens, 
 88 vlamovens en 15 andere ovens  
59 Van kolen naar olie gestookte ovens  
60 Plannen tot uitbreiden, begonnen met uitbreiding 
 droogcapaciteit   
 Vereniging “De Nederlandse Balsteenindustrie” 
 opgericht . 
61 Gegevens  

62 Gegevens      
63 Gegevens  
64 Extra droogrekken op het terrein aan de westzijde  
 Excavateur ‘Wolf’ aangeschaft, kiplorries aangeschaft 
65 Nieuwe ‘Keller-drogerij’ met 12 elektroventilatoren 
66 Overlijden J.A.Heuff    
67 Alle paarden werden vervangen door tractoren 

68 Automatische vormpers in bedrijf en verdere optimaliza- 
 tie van het intern transport   
69 Ontwikkeling recreatieplan voor de kleiputten tussen   
 Fort Vuren en de fabriek.   
70 Nieuwe droogrekken tussen de grondbult en de Waaldijk 
71 Overschakeling op aardgas
72 Eerste grote saneringsplan, ruimte voor een pakketeer 
 ruimte, nieuwe pershal, drooginrichting  
73 Om sluiting te voorkomen nam Delta Baksteen Unie N.V.  
 de steenfabriek over 
74 J.A. Heuff trekt zich terug uit de directie, A.G.Th. Lut- 
 terman is de opvolger, Nieuwe volautomatische vorm  
 bakpers

75 N.V.’s van Delte Baksteen Unie omgezet in B.V.’s, Heuff  
 en C0 werkt onder de naam Ruga-Vuren B.V.  
 Tweede grote sanering 
76 Afbraak verschillende droogrekken, start daling in 
 werknemers.     
77 Deel van Delte Baksteen Unie overgenomen door Red
 land Bouwproducten B.V., Heuff hoorde tot de   
 overgenomen maatschappijen.   
78 Integratie van Redland Bouwproducten B.V. in Van 
 Teeuwen B.V.    
79 Overname door Doorwerth Groep B.V. ; Vlamoven 
 Steenfabriek Heuff    
80 100 jarig-jubileum
81 Overname Door Doorwerth Groep B.V. door Boral Bricks
82 Besluit tot sluiten Steeenfabriek Heuff Vuren, door de  
 Arbeidsintensieve vlamoven en daaraan gepaarde hoge 
 energiekosten 

6 8 20 21 22 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1811 1817 1896 1897 1900 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

Werknemers 23 50
Aantal Stenen 2500000 2400000 4368000 4160000 3568000 4968000 2992000 2024000 2880000 3560000 4472000 4240000 5016000 458400 4776000 4864000 4885000
Type oven Veldoven Veldoven Veldoven Veldoven Veldoven Veldoven Veldoven Veldoven Veldoven Vlamoven Vlamoven Vlamoven Vlamoven Vlamoven Vlamoven Vlamoven Vlamoven

43 44 45 49 56 57 58 60 61 62 63 68 70 72 73 74 75 80

Heuff

1930 1931 1933 1938 1945 1946 1948 1950 1951 1952 1952 1959 1962 1966 1970 1971 1972 1990

Werknemers 100 60 95 5 86 83 89 79 82 65 64 35 35
Aantal Stenen 458400 4776000 4864000 8000000 8862238 7680367 7832046 7851788 13000000 10000000 12000000 12000000 13619000 24000000 25000000
Type oven Vlamoven Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam Ring/vlam

Heuff

Tabel 4: Gegevens steenfabriek Vuren (Heuff)
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(15) (Landkaart Vuren 1904) Aanduiding steenfabriek Vuren
Herprint uit het Gelders Archief
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Conclusie	cultural	history 
Herbestemmingsprojecten onderscheiden zich aanzienlijk van nieuw-
bouw. Bij een herbestemmingsproject wordt oud en nieuw bij elkaar ge-
bracht. De manier waarop dit gebeurt, is gebaseerd op de ontwerphoud-
ing welke projectafhankelijk is en maatgevend voor de kwaliteit van het 
nieuwe ontwerp. Doordat de tijd ons niet altijd toe staat nu te waarderen 
wat in de toekomst wel gewardeerd wordt, is het belangrijk de steenoven te be-
houden. Uit de Cultuurhistorische analyse komt naar voren dat Heuff een aan-
zienlijke rol speelt in de beschrijving van de geschiedenis van de Nederlandse 
steenbakkerij. Vele boeken zijn gebaseerd op documenten uit het archief van 
Heuff. Nu er bewegingen plaatsvinden tot het herstructureren van de uiter-
waarden is het des te belangrijk dat ontwerpers hierop inspelen.  

Momenteel is Heuff geen compleet steenfabrieksensemble meer. De identiteit 
van de fabriek is echter gewaarborgd door het behoud van de oven en de 
schoorsteen. Een direct voor de hand liggende herbestemmingsfunctie als mu-
seum is door zijn incompleetheid niet gepast. Echter een functie welke inspeelt 
op de identiteit van de steenfabriek kan logischerwijs volgen. Een werk- en 
ontwerpsfeer binnen het zelfde thema, keramiek, kan qua organisatie en func-
tioneren hier goed op anticiperen. Zo blijft een directe relatie met de omgeving 
en de geschiedenis behouden.  
 

(16) Diverse kranten artikelen m.b.t. Heuff & Co.
Bron: http://kranten.kb.nl, bezocht op 5-03-2012 
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“De	Waal	is	altijd	weids,	vaak	wild,	deels	getemd,	en	plaatselijk	nijver,	maar	vormt	overal	een	verbindende	schakel
tussen	mensen	omgeving	en	tijden”

Deze typering is de grondslag geweest voor het aangeven van het passende recreatieve gebruik van de Waal; Gebiedsgerichte uitwerkingen visie Waalweelde
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dijkverlegging
buitendijks gebied

Deze kaart is een bewerking door de 
provincie op het originele kaartbeeld
van H+N+S, Stroming, TNO uit de
InspiratieAtlas (2007)
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Figuur 1 

(18) Weergave Benedenwaal (aanduiding projectgebied (Heuff))

(17) Weergave Waal (aanduiding Benedenwaal)

Figuur 1 
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2.2	 Classificatie	-	Stedenbouwkundige	analyse	

Intoroductie 
De waal (17) is op te delen in drie segmenten, de Benedenwaal - tussen Gorn-
inchem en Alem -, de Middenwaal - tussen Alem en Nijmegen - en de Geldersche 
poort welke loopt van Nijmegen tot Lobbith. Het Heuffterrein ligt vijf kilometer 
ten westen van Gorinchem nabij het dorp Vuren en grenst aan de noordzijde 
van de Waal. Het voormalige steenfabriekcomplex is gelegen in de Dalem-
schewaard (Hondswaard) welke onderdeel uitmaakt van de Benedenwaal. 

Ontstaansgeschiedenis	Waalloop,	en	steenbakkerij 
De rivierlopen, zowel de historische als de huidige, zijn in het landschap her-
kenbaar als stroomgordels, die bestaan uit een hoofdgeul met aan weerszijden 
een relatief hoge licht zanderige oeverwal. Buiten de stroomgordel liggen de 
kommen, lagere gebieden met een kleiige bodem. Dit vormt de basis waarop 
de omwonenden hun activiteiten hebben ontplooid. De eerste bewoners van 
het rivierengebied hebben waarschijnlijk al gebruik gemaakt van de aanwezige 
klei in deze kommen bij het bouwen van hun huizen. Vanaf de Middeleeuwen 
nam de baksteenfabricage een grote vlucht en werden er nabij deze kleivoorko-
mens veldovens gebouwd waar bakstenen werden gebakken. Bij hoogwater 
traden de onbedijkte rivieren nog wel buiten de oevers en via laagten tussen de 
oeverwallen overstroomde een groot deel van het rivierengebied. Om akkers te 
beschermen tegen overstromingswater legden de boeren kleinschalige kades 
en dijken aan.  
Door de ontbossing in heel het stroomgebied nam de piekafvoer van de rivie-ren 
in de 12e en 13e eeuw toe, waardoor de wateroverlast steeg. De lokale dijkjes 
en kades waren niet toereikend om de overstromingen tegen te gaan waardoor 
men in de 12e eeuw begon met de aanleg van banddijken vanuit het westen 
van het land. Rond 1400 was het gehele rivierengebied bedijkt. Nu het relatief 
veilig was in de uiterwaarden werden de eerste baksteenfabrieken (vlam- en 
ringovens) omstreeks 1800 gevestigd. Pas eind 19e eeuw zijn de banddijken 
flink opgehoogd en sterk verbreed. Toch was de rivier nog lang niet beteugeld. 
Het ontstaan van aan- en opwassen werd door de bewoners van de betreffende 
oever als positief beschouwd, daar hun gratis land kregen. Om het proces te 
bespoedigen werden vaak kribben aangelegd, die de hoofdstroom van de dijk 
weg moesten duwen, zodat het aanwassen kon beginnen. In de loop der eeu-
wen nam de kennis over het riviersysteem toe en ging men steeds meer voor-
zorgsmaatregelen nemen, om zich veilig te kunnen begeven in de uiterwaarden. 
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Zomersituatie
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Zomerbed
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Wintersituatie

Winterbed

(19) Weergave Waal
Teugelloos vrije rivier 
(tot 13e eeuw)
De eerste veldovens verschenen

(20) Weergave Waal
Losse teugel bedijkte divier 
(13e eeuw - 19e eeuw)
Daar waar de klei voorradig was
werd een nieuwe veldoven gebouwd

(21) Weergave Waal
Strakke teugel bedwongen, 
genormaliseerde rivier 
(19e - 20e eeuw) 
Normalisatie 1e fase (19e eeuw)
De eerste veldovens werden vervangen
door een vlamoven

(22) Weergave Waal
Strakke teugel bedwongen, 
genormaliseerde rivier (19e - 20e eeuw) 
Normalisatie 2e fase (20e eeuw)
De veldovens worden vervangen 
door een vlam of ringoven
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(23) (Landkaart Vuren 2012) Satelietfoto steenfabriek Vuren
Herprint Google earth

  Dalemsche waard 
    (Hondswaard)

Brakelse Benedenwaarden

Munnikenland

Bloemplaat
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Kleiafzetting 
De Waal is een vrij afstromende rivier. Dit is zichtbaar aan de waterstand die 
bij iedere afvoer anders is en de jaarlijkse schommelingen, waarbij soms de 
uiterwaarden geheel of gedeeltelijk overstromen. Het grootste deel van het jaar 
ligt de rivier in het zomerbed (24). Slechts 35 dagen per jaar treedt het water 
buiten haar oevers en overstromen de uiterwaarden. Bij een hoge afvoer (circa 
11 dagen per jaar) zijn de uiterwaarden geheel overstroomd.(24)   
Een deel van het sediment dat door de Waal wordt meegevoerd, wordt tijdens 
hoogwater op de oevers neergelegd. Als water vanuit het zomerbed de uiter-
waarden in stroomt, neemt de stroomsnelheid na enkele tientallen meters sterk 
af. Als eerste blijft daarom zand op de oever achter, vlakbij de rivier.  De klei die 
met het rivierwater de uiterwaarden in stroomt, bezinkt pas als het water vrijwel 
stil valt. Verder van de rivier af, achter de oeverwal ontstaat daardoor een klei-
dek; de uiterwaardvlakte. Deze deken van klei vormt in de loop der jaren een 
steeds dikkere laag, die de zandige ondergrond (die nog stamt uit de tijd dat de 
rivier niet was vastgelegd) overal bedekt. Deze locaties gecombineerd met een 
strategische ligging vormen de ideale omgeving voor de steenafbrieken. Heuff 
opereerde in zijn eerste bestaansjaren enkel in de Dalemsche waard. Later 
werd aan de zuidzijde van de Waal klei gewonnen vanuit de bloemplaat. Vanaf 
1930 is het uitgraven van het Munnikenland begonnen. Op de satelietweergave 
(23) zijn de kleiputten duidelijk te herkennen in het landschap. Het direct aan 
het terrein gelegen wiel staat bekend als Kleiput Heuff. In het Munnikkenland 
nabij Loevestein zijn diverse kleiputten het resultaat van 60 jaar kleiwinning.  
 

Uiterwaarden

Winterdijk

Zomersituatie

WinterdijkZomerdijk Zomerdijk

Vaargeul

Zomerbed

Uiterwaarden
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Uiterwaarden
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Zomersituatie

WinterdijkZomerdijk Zomerdijk

Vaargeul

Zomerbed

Uiterwaarden

Wintersituatie

Winterbed

(24) Aanduiding  kleiafzetting

(25) Panorama uiterwaarden vanaf Loevestein
met in de verte de schoorsteen van Heuff
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(Gemeentehuis te Wijk en Aalburg)

(Gemeentehuis te Wijk en Aalburg)

ONTWERPKAART

(26) (Landkaart Vuren 2012) Aanduiding steenfabriek Vuren
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Natuur	
De laatste 25 jaar zijn grote delen van de uiterwaarden van de Waal herin-
gericht als natuurgebied. In combinatie met de delfstoffenwinning en later 
ook hoogwaterbescherming en andere maatschappelijke en economische 
dragers werden de uiterwaarden omgevormd en maakte de dominante land-
bouw plaats voor nieuwe natuur.  De uiterwaarden worden ook veelal gebruikt 
voor de aanwas van ooibossen. Diverse soorten zoals wilgen en populieren 
sieren het landschap. Ook hardhoutsoorten zoals eik, es en iep vestigen zich 
inmiddels zelf in het rivierengebied.  
Doordat functies veranderden is ook het beeld van de rivier en haar uiter-
waarden al vaak veranderd. Terwijl de oorsprong ligt in een dynamisch natuur-
gebied was het beeld van de rivier 100 jaar geleden anders. Historische atlas-
sen tonen een beeld van open agrarische uiterwaarden met op veel plaatsen 
hoge begroeiing langs de oever van de rivier en verschillende steenfabrieken. 
Nu komt een wederkeer naar een dynamisch natuurlandschap, door ingrijpen 
van de overheid. 
 
Nu een beter overzicht is gegenereerd van de omgeving en reden waarom 
steenfabriek Heuff op deze locatie gevestigd is, zal het komende gedeelte in-
gaan op het visuele aspect. Diverse foto’s genomen op 25 maart 2012 onder-
steunen de beeldvorming van het totale perceel. Elke foto heeft een nummer 
welke correspondeert met een nummer op de naaststaande plattegrond. Het 
camera icoontje geeft aan in welke richting de foto genomen is. 

46

Themakaart natuur

46

Themakaart natuur
Dynamisch stroomdalgrasland
Stroomdalgrasland
Agrarisch natuurbeheer
Moeras/rietland
Agrarisch beheer/fourangeergebied ganzen
Ooibos
Slikkige oever
Hoogwatervluchtplaats

(27) Natuurgebied Benedenwaal
Herkopie Masterplan WaalWeeldeWest

(28) Panorama uiterwaarden vanaf Loevestein
met in de verte de schoorsteen van Heuff
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4

BUKO

(1) View 1 Noord; Zicht naar het bedrijf Buko
Foto genomen 25 maart 2012

(2) View 2 Oost; Zicht over de loop van de Waal
Foto genomen 25 maart 2012

(3) View 3 Zuid; Zicht naar de overzijde van de Waal
Foto genomen 25 maart 2012

(4) View 3 Zuid; Zicht naar Slot Loevestein en kleiput Heuff
Foto genomen 25 maart 2012

(29) Aanduiding fotolocaties
Satelietfoto Google earth

(30) Aanduiding fotolocaties
Satelietfoto Google earth
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Satelietfoto Google earth

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(10) (11) (12) 37



38

(31) Werking steenfabriek Heuff (32) Sporen steenbakkersverleden Heuff



 

Functioneren	
In de geschiedenis van het gebied is een groot gedeelte van de algemene 
ontwikkelingen in de Nederlandse rivierendelta en de daarmee samen-
hangende baksteenindustrie herkenbaar. De cultuurhistorische analyse be-
treft een overzicht waarin de ontwikkeling van de karakteristieke oven en 
omringende deelfuncties worden beschreven. Echter is er weinig diepgang 
geformuleerd over het functioneren van steenoven Heuff welke directe spor-
en heeft op het landschap.  Bij het eerste projectbezoek hebben deze spor-
en direct interesse gewekt en nieuwsgierigheid naar de wijze waarop deze 
“machine” op deze locatie heeft gefunctioneerd. Wellicht is de wer-king niet 
een van de belangrijkste uitgangspunten voor mijn herbestemmings-keuze, 
maar toch behoort deze kennis tot de algemene beleving van de setting.  
Een satellietfoto (32), geeft in een oogopslag de oude sporen van de steenfab-
riek aan. Hoewel de oven met schoorsteen meest kenmerkend is, beschrijven 
zij niet het gehele proces. Documenten van het archief van Heuff beschrijven 
het proces. Architectonische tekeningen en stookschema’s beschrijven de rout-
ing van klei tot baksteen.  

Proces 
Daar waar de klei werd afgegraven met een excavateur werd de gewonnen 
klei wanneer nodig eerst via het schip “Loevestein” naar de kade gebracht en 
daar gelost in de “Ijzeren man”. Vanaf hier werd de klei via kiplorries over een 
smalspoor naar de beschikker gebracht. In dit gedeelte van het proces werdt 
de klei bewerkt. De rasp en mengers zorgden ervoor dat de klei de juiste vis-
cositeit had voor het persen tot bakstenen. De volautomatische vormbakpers 
haalde een uurproductie van 14.400 stenen. Via een traverse- en afzetwagen 
werden 720 stenen naar de drooginrichting gereden. De drooginrichting betrof 
eerst 9 kamers en is later uitgebreid met 10 extra kamers aan de rechterzijde. 
Elke kamer had 2 gangen van 15 etages hoog en 72 planken diep. Elke plank 
bevatte 8 stenen. Per kamer konden op deze wijze 17.280 stenen gedroogd 
worden. De cyclustijd bedroeg 60 uur zodat er elke dag 6 kamers droog waren, 
wat gelijk staat aan een totaal van 103.680 stenen. De stenen droogden bij een 
maximale kamer temperatuur van 60 graden Celcius. Deze temperatuur werd 
verkregen door een gasbrander waarbij ventilatoren zorgden voor circulatie.  
 

De stenen kwamen daarna uit de drogerij en gingen via afzet- en afschuifma-
chines op een transportband naar de pakketeerruimte. Daar werden ze samen-
gevoegd to zogenaamde vlamovenbladen en met heftrucks in de oven gereden. 
De oven was een kamervlamoven met 26 kamers. In elke kamer konden 50 
bladen à 800 stenen gebakken worden. In 4 kamers werd doorgaans gewerkt, 
namelijk het in- en uitrijden van de stenen. In 6 kamers werd het vuur lang-
zaam opgewarmd tot ongeveer 700 graden Celcius. In tien kamers werd tot 
maximaal 1.050 graden gestookt en in de resterende 6 kamers stonden de 
stenen af te koelen. Stapsgewijs werd zo rond gewerkt, elke 13 uur werd één 
kamer opgeschoven. De gebakken stenen werden opgeslagen in het tasveld. 
 

1

(33) Het vervoer van de gewonnen klei, via het schip “Loevestein” in de “ijzeren man” verder met 
de kiplorries over het smalspoor voor verwerking. Bron: Heerlijkheid Vuren
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Cultuurhistorie	in	de	omgeving	
Door het oorspronkelijk knooppunt van de oude en later de nieuw Hollandse 
waterlinie, daar waar de afgedamde Maas samenstroomt met de Waal, liggen 
in de nabije omgeving diverse fortificaties en vestingsteden. Doordat zij he-
dendaags geen militaire functie meer bezitten, zijn zij een culuurhistorische 
attractie geworden. Aan de zuidzijde van de Waal, ten westen van Heuff, is 
fort Loevestein gelegen (34). Oorspronkelijk gebouwd in 1357  als woonhu-
is, werd het kasteel later gebruikt als verdedigingswerk en staatsgevangenis. 
Loevestein is bij velen bekend als de staatsgevangenis, met als bekendste 
gevangene Hugo de Groot, die na twee jaar kon vluchten met behulp van een 
boekenkist. Direct westelijk grenzend aan het voormalig Heuff terrein, ligt slot 
Vuren. Het fort bij Vuren is gebouwd in 1844, als een eenvoudig aarden fort, 
en is later uitgebouwd tot een torenfort met drie verdiepingen.  Tot slot ligt in 
zuid-oostelijke richting de bunker Dalem. Deze bunker, ook wel kazemat ge-
noemd, stamt uit de mobilisatieperiode van net voor de Tweede Wereldoorlog. 
Tezamen maken deze drie vestingwerken deel uit van een veel groter geheel 
van verdedigingswerken namelijk de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Dit 
is een militaire verdedigingslinie die zich uitstrekt van de voormalige Zuiderzee 
tot aan de Biesbosch.  
Naast fortificaties bevinden zich in deze linie vijf vestingsteden. Gorinchem en 
Woudrichem zijn er daar twee van.  

Om een koppeling te maken tussen deze toeristische trekpleisters is de “Vest-
ing3hoek” opgericht. Het middeleeuwse Slot Loevestein, het oude vissersstad-
je Woudrichem, Fort Vuren en vestingstad Gorinchem zijn verbonden door fiets- 
en voetveren. zo kan men in een dag, alle bezienswaardigheden aangaan. Van 
1925 tot 1986 werd Loevestein gerestaureerd. Momenteel worden plannen uit-
gewerkt om de oude soldatenwoningen te verbouwen tot een recreatief gebouw 
zoals een restaurant, museum of eventueel overnachtingsmogelijkheid. Fort 
Vuren wordt momenteel geconserveerd, de werkzaamheden zullen compleet zijn 
in 2014. Beiden fortificaties doen hedendaags dienst als rijksmuseum en heb-
ben de status van rijksmonument. Diverse, maandelijks wisselende, culturele 
routes in  de omgeving gecombineerd met diverse evenementen en arrange-
menten op de fortificaties zorgen voor een toeristische aantrekkingskracht. 
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Themakaart cultuurhistorie
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(34) Cultuurhistorie Benedenwaal
Herkopie Masterplan WaalWeeldeWest

1. Fort Loevestein - 2. Fort Vuren - 3. Bunker Dalem - 4. Steenfabriek Heuff

(35) Cultuurhistorie Benedenwaal
1. Fort Loevestein - 2. Fort Vuren - 3. Bunker Dalem

(36) Cultuurhistorie Benedenwaal
1. Fort Loevestein - 2. Fort Vuren - 3. Bunker Dalem

4

Steenfabriek Heuff

Fort Loevestein 

Fort Vuren
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1

(37) Landkaart Heuff met aanduiding Cultuurhistorie

Steenfabriek Heuff

Fort Loevestein 

Fort Vuren
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(38) Doornsede Heuff

(39) Doornsede Heuff
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Dwarsprofielen 
Aan de hand van diverse dwarsprofielen van de Waal, verkregen via Rijkswater-
staat en Hydrobiologisch Adviesburo Klink B.V., gecombineerd met hoogte prof-
ielen van het omliggende terrein, verkregen via het actueel hoogtebestand, zijn 
doorsneden gemaakt. Deze doorsneden geven een duidelijk visueel beeld van 
de diverse waterstanden ten opzichte van het Heuff terrein. Rijkswaterstaat 
heeft de gegevens verleend betreffende de gemeten waterstanden ter plaat-
sen van Vuren. Uit tabel 5 worden de maatgevende waarden gefiltreerd. Bij een 
zogeheten normale afvoer bij Lobbith, daar waar de Rijn overgaat in de Waal, 
met 2200m3/s is de waterstand ter hoogte van Heuff bij een gemiddelde tij en 
hoogwater 1230mm plus N.A.P en bij laagwater 990mm plus N.A.P. De hoogst  
bekende  waterstand is gemeten in 1988 en bedraagt 4560 mm plus N.A.P.  
Het Heuffterrein omvat een gemiddelde hoogte van 3800mm, daar waar de 
fabriek gestaan heeft is het terrein verhoogd tot 5500 mm.  
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Gemiddelde waterstanden per afvoer Vuren/Waal 

gemiddeld tij springtij doodtij 

afvoer Lobith 

HW-stand  
in cm 

LW-stand  
in cm  

+ NAP 

HW-stand  
in cm  

+ NAP 

LW-stand  
in cm  

+ NAP 

HW-stand  
in cm  

+ NAP 

LW-stand  
in cm  

+ NAP 
700 m 3/s 57  22  65  28  58  28  
984 m 3/s 71  38  80  44  72  42  

1400 m 3/s 87  55  95  61  86  59  
2200 m 3/s 123  99  132  104  122  101  
3500 m 3/s 189  168  194  170  190  171  
5000 m 3/s 276  262  278  263  277  264  
6800 m 3/s 367  359  368  359  368  360  

10000 m 3/s 473  467  473  468  473  468   

 
Bijzonderheden  

datum 

stand  
cm  

+ NAP kenmerkende waarden periode 
30 mrt 1988 456  hoogst bekende waarde (periode 1981...1990) 
23 okt 1985 -13  laagst bekende waarde (periode 1981...1990) 
14 feb 1989 88  maximale rijzing (periode 1981...1990) 
13 dec 1990 107  maximale daling (periode 1981...1990) 

 
 

Gemiddelde over- en onderschrijdings frequentie per  jaar  
overschrijding hoogwaterstanden onderschrijding laagwaterstanden 

frequentie 
stand  
in cm  

+ NAP 
frequentie 

stand  
in cm  

+ NAP 
1x per 1.250 jaar 605  1x per 10 jaar -20  
1x per 100 jaar 515  1 x per jaar 0 
1x per 10 jaar 435    

1x per 2 jaar (grenspeil) 370  OLW 1991.0 40  
Maatgevende waarde 605    

Tabel 5: Profieldiepte waal en bijhorende water gegevens Vuren
Verkregen via; Adri Wagener, Rijkswater staat Nederland 
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Figuur 1  Doornsede Heuff
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(40) Luchtfoto: Slot Loevestijn en Heuff, Hoogwater 30-01-1995
Bron kalender, fotografe Jacqueline Midavaine 



 

Conclusie	
Uit de stedenbouwkundige analyse komen diverse kernpunten naar voren. 
Door de ruime aanwezigheid van cultuurhistorische relicten in de omgeving is 
er een bepaald publiek aanwezig waar Heuff als cultuurhistorisch monument 
gebruik van kan maken. Er zijn diverse voorzieningen om Heuff op te nemen in 
de bestaande routing, er loopt immers al een cultuurroute over het Heuff ter-
rein. Een aansluiting op de veerpont welke vaart tussen de “Vesting3hoek” is 
hierin een versterkend impuls waardoor er een bepaald arrangementssysteem 
ontstaat, zodat alle gebouwen als individu het geheel versterken. In eerste op-
zicht lijkt het onlogisch een steenfabriek op te nemen in deze militaire cultuur-
route, echter is het zo dat de eerste ovens van Heuff gebouwd zijn voor de 
renovatie van Fort Vuren na de verwoesting door de Fransen in 1672. 

Het landschapskarakteristiek ontstaan door de steenfabricage behoeft uitleg. 
Een locatie met diverse sporen, uiteenlopend van tichelgaten, kleiputten en 
baksteenrestanten in de directe omgeving, is een incompleet verhaal wanneer 
de kern ontbreekt. Het huidig aanwezige complex is enkel onderdeel van een 
eerder compleet ensemble, toch vertellen zij het historische verhaal van de lo-
catie. Een herbestemming met respect tot de locatie, het gebouw en de functie 
zou hieruit een logisch gevolg zijn. Het unieke uitzicht wat wordt geboden vanaf 
de oven over de Waal en het landschap is hierin een inspirerend gegeven. 
 
Met een bepaalde zekerheid wordt aangenomen dat de steenfabriek op hoog-
watervrij terrein staat. Deze stelling is geformuleerd door de meetgegevens van 
Rijkswaterstaat te analyseren. Tot op heden is het nog nooit voorgekomen dat 
het gedeelte waar het gebouw staat onderhevig is geweest aan hoogwater. Bij 
de overstromingen van de jaren 1993 en 1995 bleef het terrein vrijwel wa-
tervrij (40). Met een overstromingskans van één keer per 1250 jaar wordt bij 
de herbestemming van het fabriekscomplex geen rekening gehouden met de 
rivierdynamiek. Voor bebouwing elders op het terrein gelden andere normen. 
Hier is een kans van een grenspeil van één keer per 2 jaar bij een hoogte 
van 3700+NAP bereikt, daar het terrein zelf een gemiddelde hoogte heeft van 
3900+NAP. 
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“Behoud	door	ontwikkeling	en	ontwikkeling	door	behoud”

Deze typering past bij wat gebouwtechnisch behouden moet blijven en wat verder ontwikkeld
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(41) Opengewerkte plattegrond en aanzichten
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2.3	 Classificatie	-	Gebouw(technische)	analyse

Introductie	
Het is nu interessant om expliciet te kijken naar het complex, voormalig steeno-
ven, ‘Heuff’, dat als herbestemmingsproject onderwerp is van dit afstuderen. 
Dit unieke complex is nog een van de weinige nu nog duidelijk aanwezige spor-
en uit het baksteenverleden. In de huidige situatie heeft men een gedeelte van 
de bebouwing behouden, te weten de kamervlamoven en de schoorsteen, in 
afwachting  van de uitvoering van het plan om de voormalige fabriek van een 
nieuwe functie te voorzien en daardoor voor verder verval te behoeden. De 
oven en schoorsteen zijn altijd invloedrijke schakels geweest in het gebied. 
Het toekomstige ontwerp zal hier ook een uitspraak over moeten doen om dit 
totaal te erkennen en daardoor te waarborgen. Voordat een studie naar een 
nieuwe herbestemming kan plaatsvinden is het van belang het huidige com-
plex technisch te analyseren, zodat de kernkwaliteiten optimaal benut kunnen 
worden. 

Bij de beschrijving van het oorspronkelijke ontwerp moet worden beseft dat het 
hier gaat om een werktuigbouwkundig ontwerp van een primitieve machine, 
die destijds puur voor zijn functie ontworpen is. Wanneer echter gedetailleerd 
naar het object gekeken wordt, blijkt dat het object veel kennis in zich heeft en 
de (onbedoelde) architectonische kwaliteiten van waarde kunnen zijn voor het 
toekomstige ontwerp.  

Constructie	analyse	
De ovenkamers bestaan uit een bakstenen gewelf bekleed met thermische 
stenen, die in werking treden als een thermische kern. De kamers zijn 3 meter 
breed, 2,5 meter hoog en hebben een gemiddelde diepte van 13 meter. Om de 
gewelven in stand te houden is druk nodig. De gewelven zijn daarom voorzien 
van een laag zand, welke tevens dient ter isolatie. Dankzij deze massieve geï-
soleerde constructie ontstaat er in de ovenkamers een constante temperatuur. 
Een totaal van 26 kamers in verband met gesteld door zo geheten fietsrekken, 
waardoor systematisch zowel koele lucht, hete lucht en het vuur doortrekken 
naar naastliggende kamers zijn van gelijke opbouw. De buitenring van de oven 
is voorzien van een constructieve toevoeging die op een logische en materiaal- 
eigen manier de spatkrachten uit de gewelven opvangt.  

De licht getekende zijbeuken van de dwarsdoorsneden duiden de constructie 
aan voor de verbouw van de oven. Tijdens de moderniseringsfase van de steen-
fabriek zijn deze zijbeuken verwijderd en de ingangen van de ovenkamers ver-
breed zodat de stenen met een heftruck in- en uitgereden konden worden. Om 
de ovenkamers te kunnen sluiten zijn stalen portalen aangebracht welke he-
dendaags nog aanwezig zijn. Elke portaal had zijn eigen geïsoleerde deur welke 
de kamer thermisch afsloot. Deze portalen schijnen nog aanwezig te zijn op de 
werf van zandzuigerei Heuff, de nog reeds bestaande onderneming van Heuff- 
van der Kamp B.V. Verbindingsgangen koppelen de twee beuken met ovenkam-
ers door, zodat er een continue cyclus mogelijk is. De centrale gang zorgde 
oorspronkelijk voor de afvoer van de rook naar de schoorsteen. De trek van de 
schoorsteen werd geregeld met een klokvormig deksel. Later is een moderne 
afzuiging geplaatst, welke de rook middels rookkanalen aan de bovenzijde van 
de kamers via afvoerkanalen naar de schoorsteen leidden. Naast deze rook-
kanalen, bevinden zich aan weerzszijden de kijk- en stookgaten om het vuur te 
onderhouden.   

1

(42) Voorbeeld, ovenkamer afsluiting. Voormalig steenfabriek “de Koppenwaard”
Foto genomen tijdens projectbezoek 14-12-2011
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1

(44)  Aanzicht ovenlichaam

(43)  Aanzicht ovenkamer
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Dimensionering	
De dimensies van het bestaande object zijn van belang bij het bepalen van 
de herbestemmingsfunctie. Elke functie heeft zijn eigen programma van ei-
sen welke globaal overeen zal moeten komen met het bestaande gebouw. De 
algemene oppervlakte van de steenfabriek bedraagt 58 meter bij 31 meter. 
Deze footprint is opgebouwd uit repeterende ovenkamers. Elk van deze 26  
ovenkamers zijn van gelijke opbouw en maatvoering. Het constructief stramien 
is gebaseerd op een maat van 3770mm, h.o.h afstand van de stalen portalen. 
Tot 1940 heeft de schoorsteen aan de kop van de oven gestaan. Met de ver-
bouwing van de oven is de schoorsteen behouden gebleven en de nieuwe oven 
symmetrisch om de schoorsteen heen gebouwd. Deze schoorsteen staat tot 
heden als een  55 meter hoge obelisk in het hart van de oven. Exacte aan-
vullende maatvoering kan worden opgedaan in de Technische tekeningen. 
 
 

1

(45) Overzicht footprint ovenlichaam
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Gebouw	(technische	staat) 
Bij een herbestemming wordt oud en nieuw bij elkaar gebracht. Om deze reden 
is het belangrijk de bestaande bebouwing op technisch vlak goed te analyseren.  
Wat zijn de kwaliteiten die benut kunnen worden en waar zitten de knelpunten 
die de nieuwe herbestemming kunnen hinderen. Vele fabrieken zijn in verval 
geraakt door de verwildering van de omgeving. Verval door de tand des tijds en 
wildgroei van de natuur kunnen het project in enkele jaren compleet ruineren. 
Steenfabriek Heuff is op beide vlakken nog in exceptionele staat. Hoewel er be-
ginselen zijn van wildgroei hebben deze nog geen ernstige schade aangebracht 
aan het gebouw. Vooral de schoorsteen, heeft in technische zin een aantal vei-
ligheidspunten. Vele schoorstenen worden afgetopt vanwege instortingsgevaar. 
Hoewel de top nog in goede staat lijkt te zijn, is waar te nemen dat verschillende 
stalen banden om de schoorsteen los zijn geraakt en enkel achter een traptre-
de of andere stalen band blijven hangen. Verder zijn een aantal constructieve 
scheuren waar te nemen aan de onderzijde van de schoorsteen, waarvan en-
kele reeds zijn gerestaureerd. Tot slot zijn enkel de roestige overblijfselen aan de 
zijde van de schoorsteen alles wat nog aanwezig is van het voormalige rookaf-
voersysteem. De aangetoonde schade aan de schoorsteen is  te restaureren . 
Het vervangen van de schoorsteenbanden zal hierin een belangrijk punt zijn.  

De kwaliteit van het mestelwerk van het ovenlichaam is bepaald middels  
normblad DS.01.09 Kwaliteit van het metselwerk. Met deze richtlijn wordt 
geen specifiek waardecijfer aan de kwaliteit van het metselwerk toe-
gekend. Wel kan door een helder overzicht van diverse factoren die invloed  
uitoefenen op de kwaliteit van het metselwerk worden bepaald in welke 
technische staat het metselwerk zich bevindt. Vervuiling en verwering, vorst 
en vochtschade, aantasting van het voegwerk, Garffitti en gevelbeklad-
ding zijn de voornaamste oorzaken van schade aan het metselwerk. Per 
onderdeel worden de gevolgen en mogelijkheden tot behandelen gep-
resenteerd, waardoor de ernst van de aandoening bepaald kan worden. 
Direct is op te merken dat nagenoeg alle kamers onderhevig zijn aan de hand-
tekening van een graffitikunstenaar. Het verwijderen van graffiti kan op een 
veilige manier geschieden via perslucht en een toeslagmateriaal. De aange-
richte schade door graffiti wordt niet als constructieve schade beschouwd. 
  (46) Schoorsteen Heuff

technische staat
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Vocht is de voornaamste factor die schade aan het met-
selwerk veroorzaakt. Als metselwerk langdurig nat blijft kan 
dat leiden tot alg aangroei en schimmels. Bovendien kan 
vochtschade ontstaan bij vors. Natte geveldelen en voeg-
werk kunnen dan afvriezen. Tijdens het gebruik van de oven 
was het vochtgehalte van het metselwerk erg veranderelijk. 
Door het stookproces en de vochtige omgeving ontstond er 
een continue wisselwerking, waardoor het mestelwerk uitzet 
en krimpt. Door dit herhaaldelijk proces is verzakking van het 
metselwerk onvermijdelijk. Bij één kamer is verzakking van 
het mestelwerk in werking getreden. Hoewel dit niet voor de 
gehele ovenkamer geldt maar een paar stenen als individu, 
is dit een constructief punt in de technische analyse. Om ver-
der verval te voorkomen zal dit gerestaureerd moeten worden. 
Verder zijn geen constructieve beschadigingen aan het met-
selwerk waargenomen. 

1

(47 Ovenkamers Heuff technische staat
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(48)  Ovenkamer 14; Heuff
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Conclusie	
Concreet genomen bevind het gebouw van Heuff zich in exceptionele bouw-
technische staat. Veel projecten uit de inventarisatie zijn onderhevig aan 
schade door vocht en natuurbegroeiing. In dit stadium hebben beide factoren 
geen noemenswaarde constructieve schade aan het gebouw toegebracht. In 
het gebouw zijn vele vormen, componenten en materialen te vinden die nog 
hergebruikt, herbewerkt, of gerecycled kunnen worden. De grote diversiteit aan 
mogelijkheden  om de materialen zo te gebruiken dat zij het verleden, heden en 
de toekomst, tegelijkertijd weerspiegelen is een uitdaging in het ontwerpproces. 

Wanneer gekeken wordt naar de dimensies en de indeling van het gebouw, 
wordt de vraag gesteld of de oven wel  gezien kan worden als een gebouw.  
Wellicht is het bouwwerk beter te beschrijven als een bakstenen machine. De 
repetitie van ovenkamers met een breedte van 3 meter en een gemiddelde die-
pte van 13 meter zullen aanspraak maken op de ontwerphouding. In welke mate 
zullen er gebouwtechnische aanpassingen gemaakt moeten worden tot het 
creëren van een evenwichtige balans in functionaliteit en behoud van identiteit. 
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“De	dynamiek	van	de	rivier	dwingt	ons	na	te	denken	over	de	vraag	hoe	we	met	het	water	om	willen	gaan.	
Als	vijand,	of	als	vriend	die	zich	zo	nu	en	dan	wat	nukkig	gedraagt?”

Deze typering beschrijft de achterliggende gedachten van de Handrijkingen Ruimte vor de Rivier

1 57



De ‘oorsprong’ van de Waal: op de
voorgrond het Pannerdensch Kanaal,
daarachter de Waal die met een weid-
se boog naar het westen afbuigt.
Rechts een nevengeul die is aangelegd
in de Klompenwaard.

(49) De ‘oorsprong’ van de Waal: op de voorgrond het Pannerdensch Kanaal,
daarachter de Waal die met een weidse boog naar het westen afbuigt.

Herprint uit: Inspiratieatlas WaalWeelde   
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3	 Beleidslijnen	en	Maatschappelijke	Relevantie

Introductie	
De afgelopen eeuwen stonden in het teken van het beteugelen van de rivieren.
Rond 1450 was er een eerste min of meer gesloten stelsel rivierdijken. Van de
16e tot het midden van de 19e eeuw werd de rivier steeds verder gereguleerd.
Niet alleen om de vrije afvoer van water, ijs en sediment te verbeteren maar
ook om de rivier te dwingen zijn bed zo diep uit te eroderen dat scheepvaart
mogelijk was. Onder de noemer normalisatie werd in de 19e en 20e eeuw
het zomer- en winterbed steeds meer gedwongen.  

Nederland leek daarmee klaar voor wat betreft de rivierwaterveiligheid.
Lang waanden men zich veilig achter de hoge en stevige dijken. Tot de 
bijna overstromingen in 1993 en in 1995.  De hoge waterstanden van die jaren 
leidden tot een drastische heroverweging van het tot dan gevoerde beleid. Men 
kwam tot nieuwe conclusies: de rivieren moesten meer ruimte krijgen.

Met deze verschuiving vindt Nederland zich opnieuw uit.
De verandering in denken betreft niet alleen de waterveiligheid, maar brengt ook
het rivierengebied als landschap sterk in beeld. De creatie van meer ruimte voor
de rivier wordt actief ingezet als aanjager van gebiedsontwikkeling. Het 
programma Ruimte voor de Rivier kent dan  ook een stevige ambitie met 
betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. [8] 

Om de ruimtelijke kwaliteit te doorgronden hebben de ministeries van VROM en 
Verkeer en Waterstaat (en de provincie Gelderland) hiervoor een Handreiking 
en een inspiratie atlas opgesteld.  

De Waal mooier maken, de kans op overstromingen verkleinen en tegelijkertijd 
meer kans bieden aan ruimtelijke ontwikkeling; dat is de doelstelling van Waal-
Weelde [9]. Een flink deel van deze doelstelling maar in elk geval de rivierveilig-
heid  moet voor 2015 zijn gerealiseerd.  
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(50) Gestelde afvoer in m3/sec
Herprint uit: Inspiratieatlas WaalWeelde   
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Doelstelling	 	 	
Als de Rijn op dit moment 16 000 m3/s ons land zou binnenvoeren, staat 
het water in de Waal 15 centimeter hoger tegen de dijken dan veilig is. Zover 
moet het natuurlijk niet komen. In technische termen: er is een waterstands-
daling nodig van 15 centimeter [10] bij een maatgevend hoogwater (MHW) van  
16 000 m3/s. Deze doelstelling is vastgelegd in de Beleidslijn [8] Ruimte voor de 
Rivier. Tabel 6 geeft een overzicht van de afvoerverdeling bij een bepaalde aanvoer. 
 
In figuur 50 wordt deze afvoer eis verduidelijkt middels een schematisch over-
zicht van de vertakking van het Rijnsysteem met de namen van de verschil-
lende lopen. Het rood gearceerde voorbeeld uit tabel 6 wordt aangehouden. 
Tevens in het rood weergegeven is de voorgestelde afvoerverdeling (m3/sec.) 
bij een gestelde aanvoer bij Lobith van 9000 m3/sec.  

Het studiegebied van de Handreiking voor de Waal strekt zich uit vanaf Lo-
bith waar de Bovenrijn Nederland binnen komt tot Woudrichem waar de Waal 
overgaat in de Merwede. Naast afvoercapaciteit, wordt in  de beleidslijnen 
diepgang gecreëerd  naar gebiedsontwikkeling. Van algemeen geldende ingre-
pen, tot gebiedsspecifieke voorbeelden, tot een compleet uitgewerkt master-
plan voor een bepaalde locatie.  Alle voorbeelden aangedragen dienen als een 
beslissingsondersteunend hulpmiddel, niet als bepalende materie. Daarbij is 
wel afgesproken dat deze rivierverruiming voor 2015 gerealiseerd moet zijn 
met maatregelen die ook positief uitpakken voor de ruimtelijke kwaliteit van 
het rivierengebied. Het Heuff-terrein is een unieke locatie in de uiterwaarden 
met veel potentie en is om deze reden in de beleidslijnen niet onopgemerkt 
gebleven.  

1

Tabel 6: Gestelde afvoer in m3/s
Verkregen via; Adri Wagener, Rijkswater staat Nederland 
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(51) Aanuiding EMAB-locaties Nedrland
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Hydraulische	knelpunten 
In het totale studiegebied ligt een groot aantal zogenaamde “hydraulische 
knelpunten”. Dit zijn plekken waar om uiteenlopende redenen de doorvoer van 
het hoge water wordt geremd. In de uiterwaarden ligt een groot aantal hoogwa-
tervrije terreinen, van origine gaat het veelal om steenfabrieksterreinen. Maar 
in de loop der jaren is er ook allerlei andere bedrijvigheid op dit soort terreinen 
ontstaan. Soms is de bedrijvigheid gestopt en liggen de terreinen er verlaten 
bij. Dit is een scenarioschets welke geldt voor het Heuff-terrein. Na de sluiting 
van steenfabriek Heuff in 1991, is een deel van het gebouw gesaneerd, waarna 
de oven en schoorsteen als monument zijn nagebleven. Gedurende een decen-
nia ligt het terrein verlaten, functieloos en ingenomen door de natuur aan de 
Waal. Een klein gedeeldte van het terrein is in gebruik door het bedrijf BUKO. 
Het Heuff-terrein is een belemmering in de afvoercapaciteit van de Waal. Dit 
noemt men een hydraulisch knelpunt. 
 
Nu er dreigende maatregelen getroffen moeten worden voor het verruimen 
van het stroomgebied, is het belangrijk aan te tonen dat men ruimte moet re-
serveren voor de rijke historie welke deze locatie huisvest. De aanwezige spor-
en in het landschap dreigen te moeten wijken voor herstructurering. De steen-
industrie is hier vooral de dupe van. De urgentie wordt echter pas duidelijk 
wanneer aangetoond wordt dat anno 2012, nog enkel 3 steenovens aanwezig 
zijn langs de beneden Waal, waar vroeger het riverendelta visueel gedomineerd 
werdt door het rijke aantal schoorstenen aan de horizon.  
In hoeverre een hoogwatervrij terrein als Heuff een knelpunt vormt is sterk af-
hankelijk van de ligging en de omvang. Met het oog op ruimtelijke kwaliteit willen 
sommige van de ‘Waalgemeenten’(A)  bouwen op deze hoogwatervrije locaties in 
het winterbed. Het beleidsplan ‘Ruimte voor de rivier’, laat optioneel dat deze 
locaties een nieuwe bestemming krijgen. Vijftien van dit soort plekken hebben 
daarom een zogenaamde EMAB status gekregen. Een nieuwe herbestemmings 
functie voor het terrein, en tevens een nieuwe herbestemmingsfunctie voor het 
fabrieksgebouw waardoor zodoende het cultuurhistorisch erfgoed behouden 
kan blijven. 

 

EMAB (Experimenten met Aangepast Bouwen) 
Voor een aantal locaties in de uiterwaarden bleek verruiming te weinig invloed 
op de afvoercapaciteit te bieden. Om een kwaliteitsimpuls aan de omgeving te  
brengen zijn 15 geïsoleerde gebieden aan de Waal benoemd tot EMAB-Locatie. 
Veelal gaat het, met uitzondering van Tiel, steeds om voormalige bedrijfsterrein-
en met een relatief hoge grondprijs en hoge saneringskosten. Om deze hoge 
aanvangskosten te kunnen dekken is het plan uitgeroepen in de uiterwaarden 
te bouwen met innovatieve aangepaste bouwvormen welke eventueel inspelen 
op de rivierdynamiek. De opbrengst van nieuwe woningbouw en herbestem-
ming van de aanwezige bebouwing zal een deel van de kosten dekken.  
Langs de Waal zijn vier locaties uitgeroepen tot EMAB Locatie: Beuningen,Tiel, 
Zaltbommel en Vuren. Deze locaties bieden ruimte voor woningbouw, recreatie 
of riviergebonden bedrijvigheid. Zelfs in de toekomst kunnen delen van het bin-
nendijkse grondgebied worden betrokken door dijk teruglegging. Het droogst 
zijn de terreinen, meestal voormalige steenfabrieksterreinen, die door de mens 
zijn opgehoogd. Met een overstromingsfrequentie van misschien eens in de 
700 jaar zijn deze eigenlijk permanent hoogwatervrij. 

De voormalige steenfabriek ‘de Bunswaard’ in de gemeente Beuningen is als 
EMAB locatie ontwikkeld door de particuliere eigenaar en Stichting BOEi. Er 
verrijzen circa 20 wooneenheden en de historische elementen van de steen-
fabriek worden behouden en gerestaureerd. 

1

(A)  Millingen aan de Rijn, Rijnwaarden, Lingewaard, Ubbergen, Nijmegen, Beuningen, Overbetuwe, 
Neder-Betuwe, Druten, Tiel, West Maas en Waal, Maasdriel, Zaltbommel, Neerijnen en Lingewaal)

(52) EMAB-Locatie beuningen steenfabriek de bunswaard
Foto genomen tijdens projectbezoek  27-10-2011
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Streefbeeldkaart 2050

Legenda

zie pagina 30

30

Legenda bij de streefbeeldkaart1

(53)  Sfeerbeeld 2050 
Herprint uit  Masterplan Waalweelde west
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Kernpunten	
Achttien verschillende beleidsdocumenten beschrijven een diversiteit aan 
richt-lijnen tot het herbestemmen van het Heuff-terrein. Vanuit de ruimtelijke 
kwaliteit beschrijven de beleidslijnen gemiddeld genomen een 3-tal  verschil-
lende opties voor de herontwikkeling van het Heuff-terrein. 

A. Teruggeven aan de natuur; hiermee wordt direct bijgedragen aan de 
ambitie Wilde Waal met haar accenten voor water en natuur. De hoogwatervrije 
terreinen vormen een bijzonder habitat in het rivierengebied, met bijbehorende 
bijzondere natuurwaarden (hardhoutooibos, stroomdalgraslanden). Hierin is 
nog een extra onderverdeling, waarin één plan de sloop van de steenfabriek 
voorstelt en andere de relicten behouden tot ruïnevorming.  

B. Geheel ontwikkelen als woningbouwlocatie als nieuwe vesting; deze 
buitendijkse locatie ligt niet binnen de contouren van de Hollandse Waterlinie, 
maar maakt daar landschappelijk tezamen met Munnikenland wel deel van uit. 
Het streven is deze woningbouwlocatie te ontwikkelen als zijnde een onderdeel 
van het ensemble met vesting Gorinchem, Fort Vuren, Batterij onder Brakel, 
Batterij onder Poederooijen, Vesting Loevestein en Vesting Woudrichem. Dit 
betekent voor de EMAB Vuren een bijzonder ontwerp met een architectuur 
geïnspireerd op dit ensemble.  

C. Gedeeltelijk ontwikkelen als woningbouwlocatie; het terrein wordt 
deels teruggeven aan het water en de natuur en deels via het lintvormige prin-
cipe bebouwd. Een optie is om onder aan het lint een locatie van woonboten te 
ontwikkelen.  

Naast een omschrijving van mogelijke ingrepen voor het Heuff-terrein, ver-
duidelijken diverse algemene stellingen, op naaststaande pagina, uit de 
beleidslijnen de wenselijke ingrepen. De meest voorkomende uitspraken gaan 
in op het inzichtelijk maken van de aanwezige cultuurhistorische relicten en 
hierin een koppeling te bewerkstelligen. Deze relicten passend te herbestem-
men zodat behoud gewaarborgd blijft en daarbij deze objecten openbaar te 
maken voor recreanten.  

 

‘Versterk de natuurlijke dynamiek en maak haar zichtbaar’

‘Maak cultuurhistorische structuren en relicten zichtbaar’

‘Maak nieuwe gebouwen onderscheidend van die in het binnendijks gebied’

‘De historische functie is richtinggevend bij een herbestemming ‘

‘Kies voor hoogwaardige architectuur die een relatie legt met de plek’

‘Draag bij aan de publieke betekenis van de uiterwaarde’ 
Maak van bebouwde plekken ook een openbare plek. Zorg voor functies die op zijn minst voor een 
deel attractiewaarde hebben of een publieke voorziening zijn. Maak bovendien combinaties met 

een publieke en toegankelijke oever aan de rivier.

‘Accepteer tijdelijke verminderde bereikbaarheid bij hoogwater’
Verken flexibele en tijdelijke vormen van transport en van infrastructuur (bijvoorbeeld een veer of 

drijvende weg).

1

Ruimtelijke kwaliteit

Integrale 
gebieds-  

ontwikkeling

Natuur 
opgave

Water 
opgave

Economische 
opgave

Woon
opgave

Opgave
toerisme en 

recreatie

Energie en 
klimaat opgave

Opgave
cultuurhistorie

(54) Ruimtelijke kwaliteit Waal, door bepalende factoren
 Bewrekte herprint uit Visie Waalweelde
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Conclusie	
Zoals aangegeven dienen de richtlijnen als beslissingsondersteunend hulpmid-
del bij de herbestemming van een gebied, locatie of object. In dit afstuderen 
staat het aanwezige fabriekobject centraal, het omliggende terrein heeft een 
directe relatie met dit gebouw en behoort hierbij aan te sluiten. Het is echter zo 
dat er momenteel nog geen definitieve uitspraak  gegeven kan worden over de 
herbestemming van het Heuff-terrein. Als ontwerper kan ik enkel uitgaan van 
een  passende visie, mijn visie:  
Van de voorgestelde ontwikkelingen voor het complete terrein sluit mijn visie 
aan bij optie B. Het ontwikkelen van het terrein als vesting woningbouwloca-
tie. Een herbestemming binnen de contouren van de Hollandse waterlinie, 
waarvan deelobjecten de omgeving domineren en een kwaliteitsimpuls aan 
de omgeving brengen. Dit effect versterken door het fabrieksensamble hierin 
aan te laten sluiten is een beoogd resultaat. Een herbestemming welke zich 
financiert en tevens openbaar stelt voor recreanten. Een herbestemming met 
respect tot de oorspronkelijke functie en welke het cultuurhistorische object en 
zijn geschiedenis inzichtelijk maakt. Een baken, een icoon in de uiterwaarden, 
welke een kwaliteitsimpuls levert aan de omgeving.  

Een andere waardevolle bevinding uit de beleidslijnen is dat het bedrijf BUKO 
gesloopt wordt, hierdoor komt de positie van de te herbestemmen steenfabriek 
in een positief zichtvlak als centraal gebouw op het terrein.  
 
De conclusie van de beleidslijnen sluiten aan bij de ondervonden kern-
kwaliteiten in de conclusie van de cultuurhistorische-, stedenbouwkundige- en 
gebouw(technische)analyse. Met deze kennis ontstaat een stabiele onderleg-
ger, welke leidend is voor de herbestemmingskeuze.  
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“Structuren,	sporen	uit	het	steenbakkersverleden,	ontstaan	door	de	verwerking	van	het	plaatsgebonden	materiaal.	
De	onbedoelde	architectonische	kwaliteiten	dienen	als	onderlegger	voor	het	nieuwe	ontwerp.	

Een	toekomstige	herbestemming	waar	de	grenzen	van	het	keramische	materiaal	worden	benaderd.”
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(55)  Heuff in verval na sluiting Bron: http://www.deheerlijkheidvuren.nl, bezocht 24-10-2011 
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4  Herbestemmings Functie

Introductie		
Steenfabriekcomplex Heuff verloor na de sluiting niet alleen een groot gedeelte 
van de bebouwing, maar tevens zijn functie. Hierdoor is noodzakelijk onder-
houd aan het overgebleven complex gedurende 21 jaar onrendabel geworden 
en treed er in de toekomst zonder ingrijpen verval op. Dat er behoefte is aan 
een herbestemming  van Heuff blijkt uit de beleidslijnen. De herbestemmings-
functie komt voort uit de analyse van de subclassificaties van het classifica-
tiemodel. De belangrijkste factoren samengevat in de conclusie na elke ana-
lyse zijn leidend voor de herbestemmingsfunctie.  

Heuff	als	Keramisch	WerkCentrum		
Na de sluiting verloor steenfabriek Heuff niet alleen een groot gedeelte van 
de bebouwing, maar tevens zijn functie. Hierdoor is noodzakelijk onderhoud 
aan het overgebleven complex gedurende 21 jaar onrendabel geworden en 
treed er in de toekomst zonder ingrijpen verval op. Het uitgangspunt bij de 
herbestemming is Heuff zijn plaats terug geven in de bestaande structuur, een 
nieuwe identiteit niet enkel als cultuurhistorisch monument of ruïne maar als 
een functionerend gebouw passend binnen het hedendaagse bestaan. Dat 
hier gedurende drie eeuwen baksteenindustrie heeft plaatsgevonden kan niet 
genegeerd worden. Een zekere herkenbaarheid wat affiniteit heeft met deze 
keramische industrie behoren in het ontwerp en zijn functie te weerspiegelen. 
Een gemeenschappelijke ruimte ontwikkelen welke openbaar is voor publiek, 
welke door zijn uitstraling en functie mensen aantrekt uit de omgeving. Het ge-
bouw opnemen in de bestaande cultuurhistorische route. Via het water en land 
berkeibaar, navigerend door de rijke natuurlijke omgeving waar de sporen van de 
baksteenindustrie nog duidelijk aanwezig zijn. Deze unieke eigenschappen van 
de locatie combineren met de oprichting van een centrum, een creatieve broed-
plaats waar mensen uit de regio gebruik kunnen maken van werkruimten en at-
eliers. Een locatie waar tevens wordt samengewerkt met de keramische indus-
trie en zo innoveren in kwalitatieve en esthetisch onderscheidende producten. 
Vernieuwingen en mogelijkheden van dit eeuwen oude en tegelijkertijd ultra-
moderne materiaal inzichtelijk maken voor het publiek. Kortom een locatie waar 
het nodige wordt georganiseerd voor verschillende segmenten uit de omgeving. 
De voormalige fabriek herbestemmen als keramisch werkcentrum en tentoon-
stellingsruimte voor de nieuwste technologieën in Keramiek en Architectuur, zo 
ontwikkelt het complex zich met de tijd mee en kan het weer van waarde zijn. 
 

Tot slot kan het centrum tevens uitkomst bieden voor de renovatie van de om-
liggende cultuurhistorische gebouwen, doordat specifieke producten op maat 
gemaakt kunnen worden. Bij het kiezen van de herbestemmingsfunctie is niet 
alleen gekeken naar het bestaande gebouw als individu, maar ook naar de 
kernkwaliteiten van de omgeving en omringende gebouwen. Doordat de overige 
invulling van het Heuff-terrein nog onduidelijk is kan hier moeilijk op ingespeeld 
worden. Dat woningbouw op deze EMAB-locatie volgt is waarschijnlijk. De nieu-
we herbestimming oefent hierop geen nadelige gevolgen uit. Wanneer ervoor 
gekozen wordt de woningbouw uit te voeren als versting, vallen alle gebouwen 
harmonieus in een centraal thema. Wellicht kunnen elementen van de uitstral-
ing van het keramisch werkcentrum leidend zijn in het ontwerp van de woningen. 
 
Succes	&	Faal	analyse	
Steenfabriek Heuff met als nieuwe herbestemmingsfunctie Heuff kera-
misch werkcentrum is geformuleerd na het doorlopen van het bovenste rood 
gearceerde gedeelte van tabel 7. Dit gedeelte heeft de input bapaald voor de 
herbestemming. De analyse  van de bestaande inventarisatie ‘Uiterwaardenv-
olle steenfabrieken -Inventarisatie’  dient als check op de gekozen functie.  In 
totaal 14 verschillende steenfa-brieken zijn geanalyseerd, op functie en uit-
werking. Diverse faal en succes factoren zijn hieruit te filteren. 

1

Tabel 7 Onderzoeksopzet
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Zoals beschreven in ‘Uiterwaardenvolle steenfabrieken - Inventarisatie’ zijn de 
herbestemmingsontwerpen in te delen in twee verschillende categorieën. Ener-
zijds zijn er enkele afstudeerders die de herbestemming van een steenfabriek
tot onderwerp hebben verkozen voor hun afstudeerproject. Anderzijds zijn er 
enkele architectenbureaus die herbestemmingsontwerpen hebben gemaakt 
voor de overgebleven ovencomplexen. 
Voor de ovencomplexen van de Bosscherwaarden, de Bovenste Polder, de 
Plasserwaard, Hendrickx, Plinthos en de Bunswaard zijn ontwerpen gemaakt 
door verschillende architectenbureaus. Veelal zien de ontwerpers, vanwege 
beperkt financieel draagvlak of door de wensen van de opdrachtgever, zich 
genoodzaakt te kiezen voor een conventionele aanpak. Van onderzoek waarin 
een bepaalde vraagstelling centraal staat is veelal geen sprake. De ontwerpen 
zijn dan veelal slechte reconstructies van de oude constellatie maar dan met 
een nieuwe functie (woningen/kantoren) onder de gerenoveerde of gerecon-
strueerde kap. De ovenkamers worden gebruikt als garage of stalling en er 
vindt een herinrichting van het oude steenfabrieksterrein plaats.  
 
Afstudeerders aan de Technische Universiteit in Eindhoven, die de herbestem-
ming van een steenfabriek tot onderwerp hebben verkozen, zijn J.W.H. (Joep) 
van As en R.J.M. (Robert) Kuijper. Beide hebben zij gekozen voor de vlamoven 
(en veldoven) van steenfabriekscomplex ‘De Bunswaard’. Hoewel deze project-
en inhoudelijk en technisch zeer interessant zijn, is het moeilijk te bepalen of 
deze ontwerpen daadwerkelijk gedragen worden door een succesvol ontwerp 
en/of functie keuze.  

Herbestemde inventarisatie 
De daadwerkelijk uitgevoerde projecten door architecten en verenigin-
gen dienen als concreet referentie project. Voorbeelden van musea welke 
twee jaar na hun herbestemming weer sluiten door een negatief financieel 
ba-lans of een herbestemming tot woningen welke niet verkocht worden  
dienen als vergelijk tot het bepalen van het succes van de herbestemming.  
Over het algemeen zijn de relatief hoge grondprijs en hoge saneringskosten 
het knelpunt tot het succesvol herbestemmen van een steenfabriekscomplex.  
Door het plaatsen van een onderneming na de herbestemming van een steen-
fabriek wordt deze factor minder bepalend. Zij genereren inkomsten en kunnen 
een werkruimte financieren. Voorbeelden waar een onderneming is gehuisvest

na het herbestemmen, zijn in alle gevallen opgenomen in de inventarisatie 
succesvol. De ondernemingen kunnen variëren van concrete voorbeelden  als 
een bouwmaterialenhandel tot architectenbureau tot een restaurant en/of een  
samenstelling van creative-culturele-sociale aangelegenheden.  

Herbestemmingskeuze/	controle 
Heuff als Keramisch WerkCentrum is een vergelijkbare onderneming. Een sa-
menstelling van een onderneming, welke kan inspelen op de behoefte van de 
omgeving. Een functie welke past binnen de aanwezige bebouwing, waardoor 
de identiteit van het gebouw als cultuurhistorisch monument behouden blijft. 
Door het gebouw openbaar te maken voor recreanten welke het gebouw be-
zichtigen als voormalig steenfabriekscomplex of als podium voor de nieuwste 
concrete en conceptmatige technologieën in Keramiek en Architectuur (Dutch 
Design Week), wordt ingepeeld op de wens uit de beleidslijnen.  
Inkomsten worden gegenereerd uit subsidies voor onderzoek en studies aan 
kunstenaars en architecten. Tevens kunnen de gerealiseerde producten worden 
verkocht als kunstobject of specifiek onderdeel voor een restauratieproject. 
Tot slot is het mogelijk inkomsten te genereren uit arrangementen voor recre-
anten. Doordat inkomsten gegenereerd worden kan ook worden geinvesteerd. 

(56) Schematisering herbestemming
herprint uit ‘Úiterwaardenvolle steenfabrieken’
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Doelgroepen 
Het gebouw richt zich naar drie verschillende doelgroepen. 

A. Recreanten voor het bezichtigen van het gebouw als cultuurhistorisch  
 monument.  

Slot Loevestein in het Munnikenland en Fort Vuren aan de noordzijde van de 
Waal vormen een concentratiepunt voor recreatie en toerisme. Met musea, 
winkeltjes en een restaurant biedt dit diverse mogelijkheden voor dagtoerisme. 
TOP (Toeristisch Overstap Punt) is het vertrekpunt van natuurexcursies en  
fiets- en wandelroutes. Vooral in de zomer, maar ook in de winter. Doordat 
meerdaags verblijf zowel mogelijk is in de B&B van Slot Loevestein en in de 
overnachtingsmogelijkheden van Fort Vuren wordt dit niet opgenomen in de 
nieuwe herbestemming van Heuff. 
Het naastgelegen Hondswaard; het Heuffterrein is een natuurgebied open 
voor wandelaars en met mooie uitkijkjes op Slot Loevestein vanaf de steenfab-
riek. De Gorinchemse veertaxi maakt het mogelijk om de plaatsen Gorinchem,  
Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren over het water te bereiken.

B. Recreanten voor het bezichtigen van de tenstoonstellingsruimte voor  
 keramische kunst en architectuur.

C. Belanghebbenden voor de aanwezige kennis of voor een specifiek beno- 
 digd keramisch product en daarnaast belanghebbenden tot het gebruik 
  van een atelier of werkruimte 

Keramiek en architectuur, een interessante combinatie. Deze inspirerende 
combinatie biedt ruimte voor vernieuwing. Dit bewijs is geleverd tijdens de ten-
tentoonstellingen van de Dutch Design Week en Ceramics & Architecture waar 
een nadrukkelijke koppeling naar de architectuur is gemaakt. Ontwerpers, ar-
chitecten, kunstenaars, keramisten en industrie worden aangetrokken tot deze 
nieuwe keramische uitvindingen. 
Doordat er geen massa productie plaats zal vinden in Heuff Keramisch Werk-
Centrum kan worden ingespeeld op de behoefte van “de klant”.  Specifieke 
bouwkundige ornamenten of kunstobjecten voor een restauratieproject zijn 
hierin een passend voorbeeld.  

1

(57) Georganiseerd projectb ezoek aan steenfabriek Heuff
Bron: http://www.christenunie.nl, bezocht 5-5-2012

(58) Ceramics and Architecture tentoonstelling Vertigo TU/e
Bron: http://www.wienerberger.nl, bezocht 5-5-2012
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(59) EKWC ‘s-Hertogenbosch
Bron: http://www.sundaymorning.ekwc.nl, bezocht 5-5-2012
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Referentie	project	 
Bij het formuleren van een programma van eisen is gekeken naar een refe-
rentie project met een vergelijkbare structuur. De ideologie van dit centrum is 
als onderlegger gebruikt voor dit herbestemmingproject. Het EKWC staat voor 
Europees Keramisch werkcentrum, gevestigd in de voormalige koffiebranderij 
te ‘‘s-Hertogenbosch. Hun doelstelling is het innoveren in keramiek en architec-
tuur in  een interdisciplinaire samenwerking met architecten, ontwerpers, beel-
dend kunstenaars en industrie [11]. Diverse spraakmakende projecten [11-12] 
hebben geleid tot wat het centrum nu is. Overtuigd hun klanten optimaal te 
bedienen met deskundig personeel en vooroplopende technische faciliteiten. 

Programma van eisen
Het globale programma van eisen is opgesteld na een projectbezoek aan het 
EKWC. In samenspraak met Peter Oltheten coördinator workshop en studio’s  
is bepaald wat minimaal benodigd is om het centrum te laten functioneren. 
Tevens zijn de plattegronden geanalyseerd om de ruimtelijke indeling van het 
gebouw te bepalen. Deze plattegronden zijn opgenomen in Bijlage I.
Het eerste punt wat direct opviel en tevens nadrukkelijk werd vermeld is de 
behoefte aan een geëgaliseerde werkvloer met een gotensysteem. . Na het 
verwerken van de klei kan de vloer middels een hogedrukreiniger worden 
schoongespoten. Het water word afgevoerd via het goten systeem naar een 
bezinkput. Doordat veelal direct wordt gewerkt op ovenplateaus, is het wel van 
belang dat deze via een palletwagen zonder obstakels naar de oven gereden 
kunnen worden. Om tot een indeling te komen zijn alle facetten van het EKWC 
nagegaan. Over het algemeen wordt doorgaans gewerkt in een grote centrale 
werkruimte, en kan wanneer gewenst gebruik gemaakt worden van enkele ge-
sloten ateliers. Diverse deelfuncties behoeven echter een gesloten ruimte. Bin-
nen het EKWC behoren tot deze ruimten:
Machine kamer waar het luchtbehandelingssysteem gestationeerd staat 
met de benodigde filters. De centrale compressor en los materieel. Tot de 
werkruimten behoren de: Gipswerkplaats, Kleikamers,  één voor opslag en 
één voor kleiverwerking, Spuitcabine, Glazuurkamer met afweegapparatuur 
en een CAD-CAM studio. Voor de administratieve functies en algemene be-
hoeften zijn diverse kantoorruimten beschikbaar, een kantine en een Toi-
letgroep. Tot slot zijn diverse ruimten ingedeeld als tentoonstellingsruimte 
waar alle gecreëerde producten gepresenteerd worden aan het publiek. 

Tot het bakken van de gecreëerde objecten beschikt het EKWC over twee ker-
amiekovens. De afmeting bedraagt binnenwerks 1500x4000mm. De ovens 
kunnen zowel op gas alswel elektriciteit functioneren, dit vanwege het divers 
reageren van de chemische stoffen voor de glazuurlaag. Daarnaast is het 
EKWC in het bezit van vier “test” ovens. Drie voor het bakken van objecten en 
een om het smeltpunt van diverse materialen te bepalen, dit geschied in een 
gradiëntoven. Alle kleine ovens hebben een gemiddelde binnenwerks maat van 
800x800mm.  
Voor het opslaan van de grote diversiteit aan grondstoffen is een wand van 8 
meter ingedeeld met schappen, een soort medicijnkast. Wanneer mogelijk is 
het wenselijk deze schappen uit te breiden met meer opslag capaciteit.  

(60) Sfeerbeeld EKWC
Bron: http://www.boontwerpt.nl, bezocht 5-5-2012
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“Uitdagende	ontwerpen	met	complexe	vormen	uitgevoerd	in	een	keramisch	materiaal,	een	keuze	welke	niet	reëel	is	in	Nederland”

The	Achilles	heal	ligt	hem	in	de	uitvoering	van	het	porject	!!

Deze typering komt uit vele documenten gelezen over het thema “Brick Vault”, de algemene conclusie beschrijft dat vanwege de arbeidsintensiefe handelingen de kosten voor ontwikkelde landen te hoog 
worden opgedreven en daardoor niet reël is, zeker voor een uitdagend ontwerp. Persoonlijk denk ik dat er veel verbeteringen kunnen plaatsvinden in de uitvoering van een dergelijk ontwerp.

1 77



(61) Artist impression
Uitsnede en vide te Heuff, de bezoeker heeft vanaf 

bovengelegen verdieping zicht op het gehele proces
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5 Ontwerp

Hoofdstructuur
Nu het programma van eisen bekend is, kan worden gekeken naar de mogeli-
jk-heden welke de bestaande structuur biedt. Aan de benodigde “gesloten” 
werkruimten zal geen tekort zijn daar 26 ovenkamers van 14 meter diep zich  
ideaal lenen. Een grote centrale werkplaats is echter een aandachtspunt. Tot 
slot is er nog behoefte aan expositieruimte.  
Om de functies uit het programma van eisen te kunnen huisvesten en het oven-
lichaam te preserveren van de elementen, is de toevoeging van een nieuw dak 
noodzakelijk. Heuff zal na de herbestemming daardoor beschikken over twee 
verdiepingen.  
Gewenst wordt het de werkruimten gescheiden te houden van de exposi-
tieruimten. De werkruimten worden gezien als “smerige” ruimten  door het ver-
werken van klei en gips. Afgezien van “opendagen” is het gebruikelijk wanneer 
kunstenaars en architecten bezig zijn met hun product, de werkruimte niet toe-
gankelijk zijn voor publiek. 
Om evenzo bij Heuff een onderscheid te maken in expositie en wer-
kruimten, is ervoor gekozen een uitsnede te maken in het ovenlichaam. 
Door deze uitsnede ontstaat een centrale werkruimte met aan weerzijden 
de mogelijkeheid tot gesloten ruimten waar de verschillende deelfunc-
ties ondergebracht kunnen worden. Met deze ingreep is het mogelijk alle 
werkgerelateerde functies op de beganegrondvloer onder te brengen. Aan 
de buitenzijde zal met deze ingreep de identiteit niet worden verstoord.  

De bovenverdieping zal fungeren als expositieruimte. Daar bij het EKWC de be-
zoeker normaliter geen zicht heeft op het werkproces, maakt een vide ter grote 
van de uitsnede bij Heuff het werkproces wel inzichtelijk voor de bezoeker.  De 
gehele beeldvorming van het proces versterkt het uiteindelijke gevoel voor het 
keramische product. Naast voordelen voor het werkcentrum berust de keuze 
van de uitsnede ook op het feit dat zo de kern en de werking van de voormalige 
steenfabriek inzichtelijk word. Doordat de uitsnede niet alle ovenkamers breed 
genomen wordt, ontstaat er een opengewerkte doorsnede van het gebouw en 
worden verborgen gedeelten zoals het rookkanaal zichtbaar.  
Doordat de expositieruimte zich op gemiddeld 4100mm boven het maaiveld 
bevindt wordt het unieke panoramazicht over de Waal en het omliggende land-
schap met sporen van de steenbakkerij een onderdeel van de totale beleving. 
  

1

(62) Visualisatie uitsnede
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(63)  Ruimtelijke indeling BG, met mogelijke interieur inrichting

Opengevel

Geslotengevel
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5.1	 Ruimtelijke	indeling	Keramisch	werkcentrum	 	
Indeling 
Bij de hoofdstructuur is aangegeven dat in de ovenkamers de gesloten(werk)
ruimten gevestigd worden. Deze ruimten zijn echter in te delen in “schone” en 
“smerige”  ruimte. Tot de schone ruimten horen bijvoorbeeld de kantoren, kan-
tine en ateliers. Tot de smerige ruimten behoren de machine kamer, gips-glazuur-
kleikamers en de sanitaire ruimten.  Het verschil tussen deze ruimte is de mate 
van gewenste privacy. Doordat de gips-klei-glazuurkamer ten alle tijden rom-
melig ogen (64) is het van belang dat dit visueel gesloten blijft voor publiek. Het 
zelfde geldt voor de sanitaire voorzieningen om andere doch logische redenen. 
De kantoren, kantine en ateliers worden beschouwd als geordende ruimten en 
kunnen in tegenstelling tot de ‘smerige” ruimte een open uitstraling  krijgen.
Alle werkkamers worden verbonden door de grote centrale werkruimte 
welke tevens in verbinding staat met de verdieping middels de vide. 
Via deze centrale ruimte kan men naar de gewenste ruimte navigeren.
Helemaal centraal in het gebouw staat de schoorsteen welke wordt 
gebruikt als leidingschacht voor het afvoeren van de rookgassen 
van de keramiekovens en luchtverversings- (toe en afvoer) kanalen. 

Om de ruimten een open uistraling te geven wordt gekozen glas te plaat-
sen voor de oven kamers. Zo wordt enerzijds een open karakter verkregen 
naar buiten en tevens een prettige werksfeer gecreëerd door de toetred-
ing van dagicht. De gesloten ruimte waar niet continu gewerkt wordt, beho-
even om deze reden niet perse volledige toetreding van daglicht. Bij deze 
ovenkamers worden de oorspronkelijke ovendeuren teruggeplaatst om zicht 
naar binnen te verhinderen, en privacy te behouden. Tevens wordt het oor-
spronkelijke karaker van de steenfabriek door deze keuze teruggegeven. 
Om een verbinding te maken met de woningen welke waarschijnlijk ter 
plaatsen worden gerealiseerd door de EMAB-status van het Heuff terrein, 
is het voor de hand liggend de open ruimte aan deze zijde de situeren. Aan 
de andere zijde waar de Waal loopt worden de gesloten ruimte geplaatst 
met de originele oude stalen ovendeuren. De twee buitenste ovenkam-
ers blijven toegankelijk voor publiek, en staan representatief voor de werk-
ing van de steenoven. Hier is de keuze gemaakt de stalen deuren open 
te zetten, zoals dat oorspronkelijk was bij het in en uitrijden van de stenen. 
Dit draagt bij aan de gehele beeldvorming van het steenbakkers verleden. 

(64) gipskamer TU-Delft
Bron: http://www.items.nl, bezocht 5-5-2012

(65) locatie Heuff, aanduiding open gevel
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(66) Ruimtelijke indeling BG, met mogelijke interieur inrichting

Opengevel

Geslotengevel
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De verdieping is geheel ingericht op publiek. Een unieke ruimte welke door zijn uits-
traling alleen al interessant is. Door de vorm van het dak wordt een panoramazicht 
verschaft over de weidse natuur en het leven in en om de Waal. Naast deze unieke 
beleving is de verdieping bestemd als expositieruimte. Het exposeren van de 
gerealiseerde producten van het ceramisch werkcentrum. Kunst, cultuur, archi-
tectuur en innovatie, vier termen welke representatief staan voor deze ruimte. 

Kunst; unieke werkstukken ontworpen door keramisch kunstenaars, natio-
naal of internationaal, begeleid door keramisch docenten. In deze unieke 
setting kunnen zij hun eindproduct presenteren aan geïnteresseerden.  
Door de vide kunnen de kunstenaars de bezoekers tevens het gehele proces 
tot het realiseren van het kunstwerk toelichten daar diverse stappen in het 
proces zichtbaar zijn.  De ovens staan naast de schoorsteen opgesteld en aan 
de wektafels zijn diverse kunstenaars bezig met de realisatie van hun product. 

 

Architectuur; Het keramisch werkcentrum is de ideale broedplaats voor innova-
tie in keramische toepassingen in de architectuur. Samenwerking met bijvoor-
beeld de keramische industrie kan leiden tot nieuwe keramische producten op 
grote schaal welke hun oorsprong hebben gevonden met enkele individuen in 
het werkcentrum. Niet enkel nieuwe vormen bakstenen zijn hiervan een voor-
beeld. Zo heeft het EKWC translucente keramische tegels gerealiseerd. Door 
de aanwezigheid van een CAD-CAM studio zijn de toepassingsmogelijkheden 
grenzeoos. 
Naast nieuwe ontwikkelingen kan door de schaalgrote ideaal worden in-
gespeeld op specifieke stukken bijvoorbeeld voor een restauratieproject. 

Tot slot wordt op de vide een gedeelte ingericht welke meer inzicht verschaft 
in de keramische industrie: het steenbakkersverleden. Een gedeelte met in-
formatie over de locatie zelf en de geschiedenis van steenfabriek Heuff.  

(67) kunstenaars en hun product
Bron: http://sundaymorning.ekwc.nl bezocht 5-7-2012

Figuur 1 locatie Heuff, aanduiding open gevel

(68) kunstenaars en hun product
Bron: http://sundaymorning.ekwc.nl bezocht 5-7-2012
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(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(10) (11) (12)(69) illistraties t.b.v. Moodboard84



 
Moodboard
Middels een moodboard wordt de beoogde sfeer welke het gebouw behoord  uit 
te stralen weergegeven. Een diversiteit aan weergave welke tezamen een uit-
spraak maken over de toe te passen materialen, indeling, inzicht in- en van het 
gebouw en tot slot lichttoetreding tot het gebouw. 

De karakteristieke ovenkamers worden getransformeerd naar functionele 
ruimten waar gewerkt kan worden. Verschillende foto’s geven een impressie 
van de mogelijkheden hierin (6 - t/m -10). 
Het centrale element in het gebouw is de schoorsteen. Vergelijkbaar 
met afbeelding (12) kan met dit element iets extra’s gedaan worden. 
Om dit centrale element ook vanuit het werkcentrum beter beleef-
baar te maken en extra daglicht toetreding te verkrijgen wordt ter 
plaatsen van de dakdoorbreking een transparante rand toegepast.  
Deze keuze wordt in het hoofdstuk detaillering verder toegelicht. Geheel bij 
Heuff passend is het materiaal baksteen. Voorbeelden van projecten van 
Eladio Dieste en andere bakstenen gewelven geven een impressie van de 
mogelijkheden, tot het gebruik van het keramische product baksteen (1-2-3).  

 

De doelstelling is de industriële uitstraling te behouden en daar waar mo-
gelijk te versterken. Ten tijde van het functioneren van de steefabriek liepen 
de rookkanalen in het zicht door het bouwwerk. Dit karakteristieke element 
wordt teruggebracht bij het nieuwe ontwerp. Om het keramisch werkcentrum 
te laten functioneren is luchtklimaat erg belangrijk. In verschillende werk-
kamers worden met giftige stoffen gewerkt. In andere kamers wordt fijn- 
stof gegenereerd. Kortom het gehele gebouw wordt voorzien van mecha-
nisch toe- en afvoer van lucht. De hiervoor benodigde kanalen refereren 
naar de voormalige rookkanalen. Om extra daglichttoetreding daar te ge-
nereren waar benodigd worden solartubes toegepast. Het licht wordt via 
Industrial look slangen (71) naar binnen geleid. De flexibiliteit van de sla-
gen maken het mogelijk bijvoorbeeld een kunstwerk extra te belichten.  

Tot slot geeft afbeelding (3) een impressie van het weidse zicht over de Waal 
vanuit de expositieruimte door de grote transparante openingen in het dak. 

1

(70) Sanering steenfabriek Heuff 1991
Bron: http://www.deheerlijkheidvuren.nl, bezocht 24-10-2011

(71) Sfeerbeeld, industriele uitraling met solartubes
Bron: http://www.lightupmyroom.co.uk, bezocht 18-06-2012
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(72) Overkapping Heuff begin jaren - 1940 (73) Overkapping Heuff 1969- 1991

(74) Overkapping Heuff 1940 - 1969 (75) Overkapping Heuff Toekomstbeeld
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Ontwerp 
Zoals blijkt uit de analyse is het keramische materiaal klei onlosmakelijk met de 
locatie verbonden. Bij het vormgeven van de nieuwe overkapping is de uitdaging 
aangegaan dit te realiseren in baksteen. Door de huisvesting van het keramisch 
werkcentrum wordt tevens beoogd dit dak te laten fungeren als eyecatcher 
en visitekaartje voor de huidige mogelijkheden in keramische architectuur. De 
vorm van het uiteindelijke dak is gerealiseerd na het doorlopen van drie fasen.  

A. De eerste fase legt enkel de focus op architectonische uitstraling. 
B. De tweede fase heeft zich gericht op de constructieve eigenschappen 
 van het materiaal baksteen een daarmee tevens een optimale con- 
 structieve vormgeving van het dak.  
C. De laatste fase bestaat uit de uitvoeringswijze en formfinding door  
 de toepassing van een pneumatische bekisting.

 

5.2 Vormstudie Dak  
Om de functies uit het programma van eisen te huisvesten en het ovenlichaam te 
preserveren van de elementen, is de toevoeging van een nieuw dak noodzakeli-
jk. Bij veel herbestemde projecten is een slechte reconstructie van de vroegere 
constructie het gevolg. Om een optisch en constructief een uitdagende toe-
voeging te brengen middels een dak, is het van belang de vroegere structuur 
inzichtelijk te maken. Gedurende de gehele geschiedenis is de kamervlamoven 
van Heuff afgedekt geweest door een kapconstructie. Deze ruimte boven de 
oven was het donkere warme domein van de stokers, die via de talrijke kokers in 
de gewelven het vuur met kolen voedden. Om het stookproces optimaal te kun-
nen uitvoeren was er behoefte aan een vrij overspannen kapconstructie. Heuff 
heeft door de jaren heen verschillende kapconstructies over de oven gebouwd.   

Daktypologie	
Vanaf de beginjaren tot 1940 bezat de oven een sporenkap welke bestond uit 
twee beuken. De houten spantconstructie volgt logischerwijs het stramien van 
zijn onderliggende constructie. Bedekt met pannen was de oven beschermd 
tegen de elementen. De onbedoelde architectonische uitstraling is inherent 
aan de vormgeving van een steenoven overkapping. Diverse steenovens uit ‘Uit-
erwaardenvolle steenfabrieken - Inventarisatie’ zijn op gelijke wijze uitgevoerd. 
 
Bij de ingrijpende verbouw van de oven in 1940 is de voormalige kap  
gesloopt. Over de nieuwe oven welke om de schoorsteen heen is gebouwd is 
een nieuwe vereenvoudigde kap gebouwd. De overkapping staat in tegenstel-
ling van de voorgaande overkapping los van de oven en is niet meer een geheel 
met de oven. Wel is de uistraling van de twee beuken waarschijnlijk vanuit 
constructieve overweging behouden gebleven. De houten spanten zijn volgens 
het zelfde stramien opgesteld. 
 
Na verval van de overkapping in 1969 door het grote verschil in tem-
peratuur en vochtgraad door het stookproces was behoefte aan een 
nieuwe overkapping. Door de toepassing van licht gewicht stalen golf-
platen is een efficiënte overkapping met één beuk het gevolg. Wederom 
is de overkapping los van het ovenlichaam uitgevoerd. Bij het saneren 
van steenfabriek Heuff begin jaren ‘90 is deze overkapping verwijderd.  
 

1

(76) Sanering steenfabriek Heuff 1991
Bron: http://www.deheerlijkheidvuren.nl, bezocht 24-10-2011
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(77) Overkapping Heuff Toekomstbeeld; Architectonisch ontwerp
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5.1.1	 Architectonisch	ontwerp	
Bij het ontwerp van de nieuwe overkapping zijn de architectonische kwaliteiten 
van dak I gebruikt. Dit dak typeerde Heuff vanaf zijn beginjaren tot 1940 . Deze 
keuze is gemaakt door de uniforme taal welke deze constructie uitspreekt. 
Dit type dak met zijn typerende doch eenvoudige kenmerken spreken tot het  
totaalbeeld van een steenoven. Tot deze kenmerken behoren de dubbele beuk-
maat, de minimale daglichttoelating via de kleine dakramen waardoor onder 
de overkapping een gesloten donkere sfeer wordt gecreëerd en tot slot de 
opvallende aflopende zijrand van het dak.  Naast de oorspronkelijke construc-
tie is ook het weidse zichtveld over de Waal en het omringende natuurgebied 
een van de ontwerp factoren. In tegenspraak met de oorspronkelijke ramen en 
daarbij horende daglichttoetreding zullen de zichtvelden zo ontworpen worden 
dat daglicht minimaal toetreed bij een maximaal zichtveld.  
Deze minimale aspecten worden opgenomen in de vormgeving van het nieuwe 
dak. Om niet in herhaling te vallen met diverse herbestemde projecten; het 
exact of deels reconstrueren van de bestaande constructie, wordt getracht via 
een Free-Form schaalconstructie een nieuwe benadering aan te spreken. Een 
radicale vorm ontwerpen met een materiaal wat zich er in eerste instantie niet 
voor leent. Een uitvoering met een Free-Form benadering waarin toch direct de 
lijnen van het oorspronkelijke dak terug te vinden zijn. De uitdaging hierin ligt 
in het materiaalgebruik, baksteen, wat door zijn anisotrope en anti vloeibare 
samenstelling restricties met zich mee brengt met een gepaarde uitstraling.  

Om de ontwerp aspecten te verwerken tot één complexe vorm wordt ge-
bruik gemaakt van CAD - Computer Aided Design en CAM - Computer Aided 
Manufacturing. Programmeerbare scripts binnen een 3D visualisatiepro-
gramma maken het mogelijk geometrische vormen om te zetten naar math-
ematische vormen. Deze vormen kunnen door diverse modellering machines 
worden vertaald tot segmenten voor een werkelijk prototype of schaalmodel. 
Eerst worden de maatgevende curven en punten aangebracht in een 3D-
model van het programma Rhinoceros 4.0 met plug-in Grasshopper. Deze 
punten en curven worden verbonden door een surface welke representa-
tief is voor het keramische dak. Dit gecreëerde vlak kan worden opgedeeld 
in segmenten welke technisch verder uit te werken zijn tot detailniveau.  

 

Door een continue curve welke de lijnen van twee dakramen volgen repeter-
end toe te passen, word de hoofdbelijning van de constructie gevormd. De hier 
door gevormde curve wordt onder 30 graden geplaatst waardoor een overstek 
wordt gevormd. Deze overstek zal het daglicht weerhouden, maar het uitzicht 
niet beïnvloeden. Door de complete lijn symmetrisch te spiegelen om de cen-
trale as ontstaat een tweede beuk. Na het verbinden van de generative-curve 
met een richtingscurve over de Y-as, is het mogelijk de vorm te voorzien van 
een surface. De basis van de uiteindelijke uitstraling is hiermee gevisualiseerd.  

Middels het 3D CAD model is het mogelijk een schaalprototype door een CAM 
machine te laten produceren. In dit geval is gekozen voor een model gefreesd 
door een CNC-freesmachine. Dit model is in eerste opzicht representatief voor 
de vormgeving en zal tevens fungeren als bekisting voor het vormen van een  
constructief schaalmodel.  

 

(78) Het frezen van het dak door de CNC-machine 
Met dank aan Ched Bangaru ID-Tu/e

89



(79) Heuff bestaande situatie anno 2012
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(80) Heuff nieuwe situatie; Architectonisch model
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(81) Heuff bestaande situatie anno 2012
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(82) Heuff nieuwe situatie; Architectonisch model
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Constructief	ontwerp	A	
Bij het constructief optimaliseren van het dak, wordt vooral het principe achter 
de  bouwwijze van Eladio Dieste toegepast. Zijn hele leven stond in het teken 
van het uitbuiten van de constructieve mogelijkheden van bouwen met bak-
steen. Eladio Dieste Saint Martin werd op 10 december 1917 te Artigas een 
dorpje in Uruguay. Hij overleed op 20 juli 2000 te Montevideo. Onder zijn 
bekendste werken bevinden zich kerken, torens, silo’s en magazijnen; allemaal 
gebouwen waar een grote overkapping centraal staat. De bekendste werken 
zijn: “Sea Gull” -1976- (een overkapping van een benzine station),  “Port Ware-
house Montevideo” -1977-79- en wellicht zijn bekendste werken  de “Church 
of Christ the Worker” te Atlántida -1958-60- en de “Church of Saint Peter” te 
San Pedro – 1969-71. Deze laatste kerk wijkt af van de andere weken van zijn 
hand, want deze is gebouwd volgens het vouwschaal principe waar zijn andere 
werken gebaseerd zijn op gebogen constructies genaamd Bovédas. 
Dr.ir. A.T. Vermeltfoort omschrijft de Bovédag als volgt [15]. In de overs-
panningsrichting wordt een richtcurve, veelal een paraboolboog, een ket-
tinglijn of een cirkelsegment gebruikt. In de richting haaks daarop wordt 
de vorm door een generatorcurve, een golflijn, veelal een sinus, beschre-
ven. Deze kan in de lengte van het gebouw continu of discontinu zijn.  
                           

 
5.1.2	 Constructief	ontwerp 
Bogen, gewelven en schaaldaken zijn gedurende de geschiedenis veelal uit-
gevoerd in baksteen. Naarmate de kennis over, en ervaring met dit materiaal ge-
durende de geschiedenis gestegen is, zijn steeds slankere, lichtere en ingenieu-
zere projecten gebouwd. Toch wordt er in de hedendaagse architectuur minder 
gebruik gemaakt van het materiaal baksteen bij complexe modellen. Voor-
naamste reden hiervoor is dat het structurele gedrag erg complex is vanwege 
de onregelmatige vormen, de samenhang van verschillende materialen en hun 
eigenschappen. De voornaamste factoren hierin zijn de anisotropie van het ma-
teriaal klei/baksteen en het losscheuren van de gewrichten, de verbindingen. 
Een materiaal wordt isotroop genoemd als de materiaaleigenschappen niet van 
de richting afhangen, dus in alle richtingen gelijk zijn. Zijn bepaalde materiaal-
eigenschappen niet in alle richtingen gelijk, dan spreken we van een anisotroop 
materiaal. Voor baksteen geld dat het uitermate geschikt is om op druk te belas-
ten, tegengesteld kan baksteen geen trekkracht opnemen, vandaar anisotroop.  
Er zijn geen betrouwbare en nauwkeurige numerieke modellen waarin deze 
factoren worden opgevangen. [13,14] Doordat er geen beproefde visuele pro-
gramma’s bestaan wordt het begrip van de mechanische werking van een 
dergelijke constructie belemmerd. Dit, gecombineerd met het feit dat er geen 
ontwerprichtlijnen bestaan worden innovatieve en gedurfde ontwerpen in bak-
steen simpelweg minder toegepast. 

Om op logischer wijze een gegronde conclusie te kunnen formuleren over het 
constructieve aspect, is het dak op twee diverse manieren geanalyseerd en 
uitgewerkt:  
A. Het dak omvormen naar voorkomende bewezen vormen. Een veilige  
 en constructief verantwoorde oplossing. 
B. Het huidige model optimaliseren, door constructieve analyse: 
  * Het constructief analyseren van een schaalmodel 
 * Het constructief analyseren van het 3D model met 
   behulp van een eindige elementen methode.  

Bij ontwerp B wordt gebruik gemaakt van CAD technologie welke nog in bèta ver-
sie verkeerd. Middels een eindige elementen methode word het architectonis-
che ontwerp van het dak geanalyseerd en geoptimaliseerd. Hoewel de verkregen 
waarde nooit 100% accuraad zal zijn, kan wel met een bepaalde nauwkeurig-
heid een uitspraak over het gedrag van de constructie worden geformuleerd. 
 
 

(83) Boveda
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Daar waar momenteel trekspanningen optreden, zal de constructie een aan-
passing moeten ondervinden. De richtingscurven komen volgens dit prin-
cipe niet in de meest ideale wijze voor in het architectonische ontwerp (85).  

Om de krachten op de meest efficiënte manier af te dragen zal een ontwerp aan-
passing moeten volgen. De looplijn van de buitenste curve wordt aangepast zodat 
de dalvorm (negatieve curve) wordt verwijderd en enkel boogsegmenten (posi-
tieve curven) een gelijke vorm weerspiegelen van het oorspronkelijke model  (87) 

. 

 
 
De uiterlijke eenvoud van de projecten van Eladio’s hand is te danken aan 
het heldere constructieve ontwerp. Eenvoudige bewezen constructieve vor-
men welke zich in een bepaalde richtcurve repeteren. Zijn meeste gebou-
wen bestaan uit: boveda’s, tongschalen, vouwschalen en gekromde vlakken 
waar met een pakketdikte van 120-150mm een overspanning van 20-50 
meter wordt gerealiseerd.  Door het dak van Heuff in bestaande bewezen 
constructies om te vormen wordt een veilige constructieve afdracht verkre-
gen waarbij de eigenschappen van het materiaal optimaal benut worden.  
Op deze wijze wordt constructief gezien een optimale vorm behaald. Een con-
structief alternatief zal worden afgeleid uit bestaande vormen. Een optimale 
vorm; wanneer deze uit baksteen bestaat, berust vooral op een druk belasting. 
De meest voorkomende vormen hierin zijn, tongewelven, kruisgewelven en 
koepels. Deze vormen zijn veelvuldig toegepast in gebouwen door de ge-
schiedenis. Vooral het kruisgewelf en tongewelf, zullen in het ontwerp een 
prominent standpunt aannemen. Onderstaande afbeelding geeft de weergave 
van een kruigewelf. Deze bekende vorm komt in veel gebouwen voor, uitge-
voerd in baksteen.  

(86) Architectonisch model

(87) Constructief model(84) Kruisgewelf

(85) Aanduiding negatieve en positieve curven
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(88) Overkapping Heuff Toekomstbeeld; Constructief ontwerp
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De overspanningcurve in de dwarsdoorsnede welke de twee beuken af-
tekent zal op gelijke wijze omgezet worden in een positieve curve. Mid-
dels deze methoden worden tevens de laatste passtukken omgevormd. 
Een constructief alternatief is op deze wijze gevormd en gevisualiseerd.  

Zoals de afbeelding weergeeft draagt de constructie in het midden af op een 
constructieve ligger. De wijze waarop het dak op deze ligger afdraagt, is naar 
een voorbeeld van Eladio Dietse gedetailleerd [16]. Bij het “Scorcio della volte“  
project wordt met deze detaillering een vrijdra-
gende overspanning gerealiseerd van 12.6 meter.
Het dak sluit aan op een zwaar gewapende betonnen ligger welke door 
zijn fors gedimensioneerde wapening de krachten afleiden naar ko-
lommen.  Bij Heuff is een dergelijke constructie benodigd vanwege de 
doorbraak van de schoorsteen, een onderbreking van de constructie. 
De Schoorsteen kan door zijn huidige staat en oorspronkelijke 
functie niet zonder aanpassing fungeren als constructief object voor de afdracht.

(89) Architectonisch model

(90) Constructief model

Het principedetail kan dan als volgt uitgevoerd worden. Later in het verslag 
wordt meer diepgang gecreëerd in de detaillering van het uiteindelijke ontwerp. 
De volgende pagina geven een visueel beeld van het constructieve ontwerp. Links 
geeft de bestaande situatie weer, rechts een render van het nieuwe ontwerp. 

. 

1

(91) Princiepe detaillering; ontwerpgedachte dakconstructie
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(92) Heuff bestaande situatie anno 2012
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(92) Heuff nieuwe situatie; Constructief model
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(93) Heuff bestaande situatie anno 2012
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(94) Heuff nieuwe situatie; Constructief model
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Constructief	ontwerp	B 
De uitdaging om het architectonische ontwerp constructief technisch mogelijk 
te maken wordt niet verworpen door het feit dat beschikbare programma’s 
nog in Bètaversie verkeren. Door een samenhang van verschillende method-
en en de verkregen meetwaarden wordt getracht een valide uitspraak te kun-
nen formuleren over het structurele gedrag van het architectonische ontwerp. 

Om de constructieve eigenschappen van het dak voor Heuff te bepalen wordt 
op advies van ir. G. Lindner en Ir. A.D.C. Pronk een schaalmodel in gips gemaakt. 
Gips heeft gelijke anisotope eigenschappen als het te gebruiken keramische 
materiaal klei. De constructie wordt uitgevoerd in een verhouding 1:100. Om het 
bezwijkmoment te bepalen, het moment waarop de constructie bezwijkt onder 
een bepaald gewicht, kan de constructie worden geballast met  een gewicht.  
De schaalmodel krijgt een afmeting van +/- 530mm x 310mm met een pak-
ketdikte van 1.5 mm. Om deze dikte te kunnen waarborgen, wordt het CNC-
freesmodel als bekisting gebruikt en belegd met gipsverband. Wanneer twee 
van deze lagen worden gebruikt wordt een dikte van 1.2 mm verkregen. 

(95) MDF Schaalmodel, dient als bekisting voor het gipsen schaalmodel

Uitvoering
De gekromde schaalconstructies worden door houten formelen (houten vorm-
mal) vervaardigd. Dit bewerkelijke proces vergt veel tijd en arbeid. Door ver-
rijdbare houten formelen te gebruiken en de bekistingtijden te minimaliseren, 
wordt de vervaardigingtijd geoptimaliseerd. Smalle houten strips welke aan de 
houten vormmal zijn bevestigd zorgen voor een accurate positie van de stenen 
met een tussenvoeg van 20mm. Na het leggen van de stenen (holle bakstenen 
250 x 250 x 73 mm) volgt de plaatsing van de wapeningsstaven tussen deze voe-
gen in beide richting, waarna deze gevuld kunnen worden met mortel. Gebogen 
voorgespannen wapening wordt aangebracht om het negatieve buigmoment op 
te nemen. Tot slot volgt een laag cement van 30-70 mm over de gehele boog. 
De korte houten formelen staan via hydraulische vijzels en rails op stellages 
en worden telkens verschoven nadat een gedeelte van enkele meters van het 
tongewelf is gevormd. De horizontale spatkrachten worden opgenomen door de 
gewelven naast elkaar te bouwen. Het eigengewicht en veranderlijke belastin-
gen worden afgedragen door de “ideale” vorm en drukkracht van baksteen. 
Een materiaal wordt isotroop genoemd als de materiaaleigenschappen niet 
van de richting afhangen, dus in alle richtingen gelijk zijn. Zijn bepaalde mate-
riaaleigenschappen niet in alle richtingen gelijk, dan spreken we van een ani-
sotroop materiaal. Voor baksteen geld dat het uitermate geschikt is om op druk 
te belasten, anderzijds kan baksteen geen trekkracht opnemen, vandaar ani-
sotroop. Tevens zijn de voegen een belangrijke factor in de loodrechte buiging 
van de constructie, het is daarom van belang dat alle voegen goed gevuld zijn.

Op de rechter pagina wordt middels diverse foto’s het proces omschreven. Het 
resultaat is een schaalmodel van gips met nylon wapening met een dikte van 
1.2 mm. Dit model dient als testobject voor het analyseren van het constructieve 
gedrag. In eerste instantie is gekeken of het model een bepaald gewicht kan 
afdragen om globaal te analyseren of de vormen de krachten goed afdragen.  

. 

(96) Belasting van het schaalmodel (460 gram) met  7500 gram aan gewicht

1 (97) Ontwerpstappen gipsen schaalmodel102



1(97) Ontwerpstappen gipsen schaalmodel
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In de paper van F. López-Almansa et al. [14] worden twee speciaal voor lichte 
baksteen schaalconstructies ontworpen eindige elementen programma’s geïn-
troduceerd. PRO-SHELL is een geavanceerde niet-lineaire eindige elementen-
code welke een situatie simuleert tot falen van de constructie. De vereiste 
parameters voor het dakpakket: de bakstenen en mortel-eenheden zijn de ver-
vorming moduli de trek-en druksterkte en de dwarscontractie, deze waarden 
zijn afgeleid van eerder genomen proeven. Naast PRO-SHELL wordt een vereen-
voudigd programma DBS-ROOF gepresenteerd voor meer algemeen gebruik. 
De accuraatheid van deze programma’s is getest en gekalibreerd met praktijk-
testen. De uitkomsten zijn volgens de paper bevredigend gezien de complexi-
teit van de voorgestelde daken. 

Bij het schrijven van deze scriptie en het uitvoeren van de analyse zijn de voorg-
estelde programma’s niet vrijgegeven voor openbaar gebruik. In overleg met 
dhr. ir. M. Dominicus is een alternatief vergelijkbaar programma gekozen voor 
de analyse. Het programma Scan-and-Solve voor Rhino geeft ideaal gehoor 
aan de behoefte. Aanvullend op het bestaande ingevoerde 3D-model in Rhi-
no worden door een plugin de benodigde randvoorwaarden gekoppeld. Wan-
neer de juiste eigenschappen zijn ingevoerd berekend het model de benod-
igde gegevens. Uit het berekende model zijn de volgende gegevens te filtreren. 

A. Deformatie in een visueel model 
B. Verplaatsing in een visueel model 
C. Bezwijkmoment in een visueel kleurenschema 

 
 
Eindige	elementen	analyse 
Om het gekozen ontwerp te constructief te toetsen wordt gebruik ge-
maakt van een eindige elementen analyse. MG-Technical solutions {4} 
omschrijft de eindige elementen methoden als volgt: De eindige-elemen-
tenmethode (e.e.m.) is een rekenmethode waarmee partiële differentiaal-
vergelijkingen en integraalvergelijkingen kunnen worden opgelost. De ein-
dige-elementenmethode deelt de constructie op in een beperkt (eindig) 
aantal elementen en koppelt deze elementen aan elkaar door middel van 
knooppunten (nodes). Aan deze koppelingen wordt een aantal eisen gesteld. 
Voor ieder van de elementen wordt het gedrag vereenvoudigd verondersteld. 
Dit gedrag is door middel van wiskundige uitdrukkingen te beschrijven. Door 
al deze elementen samen te voegen, wordt een systeem van vergelijkingen 
gemaakt. Computers zijn uitermate geschikt om snel deze grote stelsels en 
vergelijkingen op te lossen. Het verdelen van een constructie in elementen 
wordt bijna altijd met een meshgenerator of pre-processor gedaan. Het aantal 
elementen kan makkelijk meer dan enkele honderdduizenden zijn. Wanneer het 
model is verdeeld in elementen moeten stijfheden aan ieder element worden 
toegekend. Die stijfheid bestaat vaak uit een combinatie van een materiaal en 
bepaalde eigenschappen zoals een dikte, een doorsnede etc. Die extra defini-
tie hangt af van het elementtype. Na het toekennen van de stijfheden moeten 
de randvoorwaarden worden bepaald. De randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld 
de manier waarop de constructie is opgelegd of afgesteund. Belastingen, zoals 
krachten en temperaturen vallen ook onder de randvoorwaarden. 
Met deze gegevens kan het eindige elementen programma zijn werk doen. Het 
programma zorgt voor een evenwicht van het model. Tevens zorgt het program-
ma dat alle elementen op elkaar blijven aansluiten (compatibiliteit). De meeste 
rekentijd wordt vervolgens gebruikt voor het oplossen van de vergelijkingen. 
Daaruit volgen de verplaatsingen van ieder knooppunt (node) in het eindige el-
ementen model. Daarmee worden vervolgens de inwendige krachten en span-
ningen in het model bepaald, waarmee de oplossing volledig is. Men kan overal 
in het model waarden van spanningen,verplaatsingen, etc. opvragen.  
EEM is een benaderingsmethode, welke alleen nauwkeurig als: de kwaliteit 
van het (EEM) model goed is en de materiaalgegevens accuraat zijn en repre-
sentatie van belasting correct is en de gekozen oplossingsmethode juist is. De 
eindige elementen methode is niet bedoeld om constructieve testen compleet 
te vervangen, maar als gedeeltelijke vervanging en aanvulling. 

(98) 
-Scan and Solve-

Insitu analysis for 
Rhino.

Scan&Solve finite 
elements analysis 
for Rhino performs 
basic stress tests on 
native Rhino solid 
models. No meshing 
or conversions are 
required.
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Materiaal	eigenschappen
F. López-Almansa et al. [14] hebben voor hun onderzoek diverse praktijktesten 
opgezet voor het benaderen van de benodigde constructieve eigenschappen. 
Twee diverse testen uitgevoed, één in Potugal en het andere in Spanje hebben 
meetwaarden opgeleverd. In het verslag staat geschreven dat deze waarden ge-
bruikt kunnen worden voor nummerieke oplossingen. Gezien het tijdsbestek van 
dit afstuderen worden deze gegeven waarden overgenomen in Scan and Solve. 

Tabel 8: Een nieuw materiaal is aangemaakt: Reinforced masonry shell. Verschil-
lende waarden zijn aan het materiaal toegekend. Dit gedeelte geeft een kort 
overzicht van de gemaakte keuzen en gegeven waarden.  

Density:
Deze waarde is niet in het verslag F. López-Almansa et al. [14] gegeven, en 
zal worden afgeleid uit een combinatie van bekende factoren. Dichtheid/
soortelijk gewicht; Normaal beton heeft een soortelijk gewicht van 2400 kg/
m3. Het dakpakket bestaat echter niet volledig uit beton, maar uit holle bak-
stenen met een druklaag van beton. Om een betere waarde te formuleren 
zijn het soortelijk gewicht van licht gewicht beton en het gewicht van holle 
bakstenen opgezocht om tot een reëel gemiddelde te komen [15]. Licht ge-
wicht beton heeft een waarde tussen 1100-1800 kg/m3, Holle baksteen 
heeft een waarde van 1500 kg/m3. Als rekenwaarde voor het gewapende 
betonnen pakket is een gemiddelde waarde van 1750 kg/m3 aangehouden. 

 
Elastic modulus:
De elasticiteitsmodule, ofwel Young’s modules van het pakket is gegeven 
als de E van staal welke 210 GPa bedraagt. 210 GPa = 210000 MPa = 
210000 N/mm2. Dit wordt geconverteerd naar de invoerwaarde: 2.1e+11 Pa 

Poisson Ratio:
Wanneer een materiaal wordt gecomprimeerd in een richting, neigt deze mees-
tal loodrecht te groeien in de andere twee richtingen loodrecht op de richting 
van compressie. Deze factor ligt tussen 0.1 - 0.2, in het verslag is een waarde 
0.2 aangehouden.

Yield strenght
De waarde wanneer een materiaal plastisch gaat vervormen. De vloeigrens van 
gewapend beton berust op de vloeigrens van het betonstaal. Bij een FeB 500 
HWL,HK,HKN welke in het voorbeeld project is toegepast is fs,rep :500N/mm2. 
Daar waar de constructie in de testen faalt is dit niet op de drukstrekte van het 
pakket (drukstrekte beton of druksterkte baksteen) maar het punt van plas-
tisch vervormen bij trekspanningen [1].

Tensile strenght:
Representatieve waarde van de treksterkte = karakteristieke waarde van de 
vloei- of 2,0%-rekgrens (fsk) Bij een FeB 500 HWL,HK,HKN is fs :435N/mm2.

Compressive strenght:
Voor de druksterkte van het pakket staat de druksterkte van het toegepaste 
beton of druksterkte van de bakstenen representatief. In de testen wordt ger-
ekend met twee verschillende waarden: een hogesterktebeton met een waarde 
van 30MPa en een spuitbare mortel (uitvoeringstechnisch sneller) met een 
waarde van 16 MPa. Niet van belang voor het rekenmodel maar wel in de 
praktijk, is de maximale granulaatgrote van 3mm. Door deze restrictie loopt 
het beton goed door in alle voegen en wordt een geheel pakket verkregen. 
De Europese betoncodering beschrijft “normaal beton” B25 met een f’b;rep 
18 N/mm2. Voor het rekenmodel wordt de waarde van B45 aangehouden 
met een f’b;rep 32.4 N/mm2 welke vergelijkbaar is met de gegeven waarde uit 
het voorbeeld verslag. De drukstrekte van de toegepaste holle bakstenen 
zijn berekend op 43.4 N/mm2 (parallel) en 19.28 N/mm2 (orthogonaal). 
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Scan	and	Solve	model	
Om de resultaten uit Scan and Solve te kunnen vergelijken en hierdoor meer te 
concluderen over het constrcutieve gedrag van het dak zijn 3 testen uitgevoerd:

A. Enkel een anisotroop materiaal  (alleen baksteen); eigen gewicht en  
 sneeuwbelasting 
B. Waarden volgens voorgaand hoofdstuk; eigen gewicht en sneeuwbe-  
 lasting 
C. Waarden volgens voorgaand hoofdstuk; eigen gewicht, sneeuwbelas-  
 ting en een extra last van 600.000 Pa = 600 kN/m2  

De drie gepresenteerde modellen geven de spanningen in het dak 
aan, bekend als: Dangel level (Von Mises). Het criterium van Von 
Mises, genoemd naar de Oostenrijker Richard von Mises, geeft aan 
wanneer het model plastisch vervormt onder een meerdimension-
ale aangebrachte spanning. Bij deze tabellen behoort een diagram 
met een kleurschaal van blauw naar rood verlopend. Blauw staat 
voor een veilige waarde, rood staat voor het falen van de construc-
tie bij de ingevoerde belastingen en materiaal eigenschappen. 

Het eerste model (99) bezwijkt naar verwachting. Het is echter inte-
ressant te vernemen op welke plaatsen de spanningen extreem zijn. 
De keuze gemaakt bij het constructieve ontwerp: de negatieve cur-
ven te converteren naar positieve curven wordt middels dit model 
verklaard. Ter plaatse van alle negatieve curven bezwijkt het mod-
el. Tevens op punten waar het model is verankerd, treden extreme 
waarden op. Deze spanningen ontstaan door de verplaatsing welke 
de constructie wil ondergaan en hier ter plaatse wordt ingeklemd. 
Meer over de verplaatsing en vervorming wordt gepresenteerd op 
naaststaande pagina. Bij de doorbreking van de schoorsteen wordt 
het pakket niet ondersteund door een constructie waardoor ook hier 
het model op trek wordt beslast, wat niet door baksteen kan worden 
opgenomen. Wat niet kan worden verklaard zijn de spanningen met 
X vorm boven in het model nabij de beuken. Het tweede model 
(100) welke de werkelijke situatie weergeeft valt geheel binnen het 
veilige gebied. Door de toepassing van wapening op de kritische 
plaatsen, worden de optredende trekkrachten geheel opgenomen. 

 

1

(101) Scan and Solve model baksteen pakket
extra belasting van 600 kN/m2

(99) Scan and Solve model baksteen

(100) Scan and Solve model baksteenpakket
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Het laatste model is gegenereerd om aan te tonen wat de meest kritische 
plaatsen binnen het model zijn. Daar waar het model wordt ingeklemd; de 
steunpunten van het dak (afbeelding 101), treden bij een grote belasting 
de eerste extreme spanningen op. De toegevoegde belasting is dusdanig 
van grote aard dat dit in het werkelijke geval niet kan optreden. Met deze 
ondervinding is het niet nodig de constructie op deze punten te versterken. 

Elke berekening heeft tevens geresulteerd in twee additionele 
modellen. Deze modellen geven de verplaatsing en de ver-
vorming van het dak weer. Deze modellen zijn bij elke belast-
ing in dit geval gelijk, gezien het om dezelfde vlakbelasting 
gaat, zij het met een andere waarde. De verplaatsing en ver-
vorming blijven gelijk alleen de waarde zal oplopen bij een 
toename van de belasting. Tevens behoort tot de verplaatsing 
een kleurschaal gelijk aan het voorgaande. Deze kleurschaal 
behoort tot de berekening van het bakstenen model, en was 
de meest ongunstige. Deze waarden staan voor de verplaat-
sing in milimeter. De hoogst bepaalde waarde bedraagd hier 
5,4 mm. Na overleg met een constructeur blijkt dit naar zijn 
eigen interpretatie binnen accepteerbare normen te vallen. In 
de twee andere gevallen gaat het om tiende millimeters. 

Het laatste model geeft de vervorming aan welke het model 
wil ondergaan bij de voorgestelde vlakbelasting. Het grijze ge-
deelte staat voor de originele vorm. Het gekleurde gedeelte 
is de vervorming. Note: dit keurschema behoort niet tot de 
vervorming maar is van de verplaatsting en zegt niets over de 
mate van vervorming. Doordat het element op deze wijze wil 
vervormen kunnen maatregelen worden genomen dit tegen te 
gaan. Naar verwachting wil het model naar buiten uitwijken. 
Dit effect treedt tevens bij voorbeeldprojecten van Eladio 
Dietse op. Middels trekstaven wordt deze vervorming tegen 
gegaan. Bij de detaillering van Heuff wordt hierop een oplos-
sing gepresenteerd. 

(104) Scan and Solve model vervorming

(102) Scan and Solve model ingeklemde punten 

(103) Scan and Solve model verplaatsing
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5.1.3 Uitvoering
Op constructief gebied is met redelijke zekerheid aangetoond dat het archi-
tectonische model mogelijk is. Niet minder van belang voor het daadwerke-
lijk mogelijk maken van het project is de wijze van uitvoering. De complexiteit 
en de arbeidsintensiefheid welke de kosten opdrijven zijn immers één van de 
hoofdredenen waarom complexe structuren in ontwikkelde landen minder  
gerealiseerd worden.  

Traditionele	uitvoering 
Om een inzicht te krijgen in de mate van arbeidsintensiefheid van dergelijk pro-
jecten, is de uitvoeringswijze van de van Eladio Dieste uitgeschreven [15]. Vele 
van zijn projecten uitgevoerd in Uruguay zijn voornamelijk in het werk gereali-
seerd. De gekromde schaalconstructies worden door houten formelen (houten 
vormmallen) vervaardigd. Dit bewerkelijke proces vergt veel tijd en arbeid. Door 
verrijdbare houten formelen te gebruiken en de bekistingtijden te minimalis-
eren, wordt de vervaardigingtijd geoptimaliseerd. Smalle houten strips welke 
aan de houten vormmal zijn bevestigd zorgen voor een accurate positie van de 
stenen met een tussenvoeg van 20mm. Na het leggen van de stenen (holle bak-
stenen 250 x 250 x 73 mm) volgt de plaatsing van de wapeningsstaven tussen 
deze voegen in beide richting, waarna deze gevuld kunnen worden met mortel. 
Gebogen voorgespannen wapening wordt aangebracht om het negatieve buig-
moment op te nemen. Tot slot volgt een laag cement van 30-70 mm over de ge-
hele boog. De korte houten formelen staan via hydraulische vijzels en rails op 
stellages en worden telkens verschoven nadat een gedeelte van enkele meters 
van het tongewelf is gevormd. De horizontale spatkrachten worden opgenomen 
door de gewelven naast elkaar te bouwen. Het eigengewicht en veranderlijke be-
lastingen worden afgedragen door de “ideale” vorm en drukkracht van baksteen. 

Om de uitvoeringstijd positief te beïnvloeden wordt een alternatief gepresen-
teerd voor de meest tijdsintensieve onderdelen; het opstellen van de houten 
formelen (de houten vorm bekisting) en het handmatig aanbrengen van de bak-
stenen. Eerst wordt onderzocht of er bij Heuff gebruik gemaakt kan worden van 
een pneumatische bekisting. Er wordt ingegaan op de vorm van het dak en tevens 
hoe dit type bekisting kan functioneren en wat hierbij de randvoorwaarden zijn. 
Vervolgens wordt bekeken of de individueel te plaatsen bakstenen niet 
als geprefabriceerde elementen geleverd kunnen worden op locatie. 

 

Afwijkend van alle voorbeeldprojecten waarbij enkel de binnenzijde is uitge-
voerd als zichtwerk en waar de gebetonneerde buitenzijde eventueel wordt 
voorzien van een laag coating wordt voor Heuff bekeken of het dak kan worden 
uitgevoerd in dubbel zichtwerk baksteen. Deze keuze zal detailtechnisch en 
uitvoeringstechnisch bepaalde gevolgen hebben.  
Als onderlegger wordt beoogd het dakprincipe van Eladio Dieste toe te passen, 
zoals beschreven door dhr. Ir. Vermeltfoort [15], dit eventueel aangepast en hier-
aan toe een extra pakket te voegen. Als volgt is de globale opzet van Eladio Dietse: 

Pakket Dieste 
A Bakstenen 250x250x73mm (voeg 20mm) 
B Voegwapening in twee richtingen variërend van ø6 - ø19mm 
C  Krimpnet ø4.2mm h.o.h. 150mm 
D Druklaag specie 30-70mm 
E Extra wapening daar waar nodig, waaronder voorgespannen  
 luswapening.  
 
Aanvullend pakket 
A Isolatie pakket 
B Waterkering 
C Buitenlaag bakstenen, incl. bevestiging 
 
Het pakket door Eladio Dieste is te vertalen naar het constructieve gedeelte 
van het dakpakket. Het aanvullende gedeelte biedt twee nieuwe toevoegingen. 
Door het Nederlands klimaat en de daarbij gepaarde beleidslijnen is isolatie 
benodigd om het gebouw bouwfysisch beleefbaar te maken. Aanvullend is 
zoals vernoemd een tweede laag baksteen benodigd. Afwijkend tot de eerste 
keramische laag, is deze tweede laag puur visueel. Het gedeelte wat wordt ge-
prefabriceerd wordt gereduceerd tot enkel het constructieve pakket.  

Op chronologische volgorde van uitvoering wordt hierna eerst de pneuma-
tische bekisting toegelicht waarop de semigeprefabriceerde elementen worden 
aangebracht. Dan wordt een kort gedeelte gewijd aan het aanbrengen van de 
betonnen druklaag en isolatie. Tot slot wordt op dit schrijven aanvullend de 
visuele keramische laag behandeld en toegelicht. 
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- (106) The inflatable Moment -Pneumatics an protest in ‘68- 

(107) Flinstones meet the Jetsons; van oorsprong van pneu’s tot huidige mogelijkheden
Blowup -inflatable art, architecture and design , Binishell-syteem

Bron: http://www.binishells.com, bezocht op  12-07-2012
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 Pneumatische	bekisting  
Het eerste element in het proces welke de uitvoeringstijd negatief beïnvloed 
is de toepassing van de houten formelen als bekisting. Elke curve moet indivi-
dueel op maat worden aangebracht. De vorm van het dak voor Heuff maakt het 
wellicht mogelijk deze te realiseren met een pneumatische bekisting.

De enthousiasme voor pneumatische gebouwen ontstond gedurende 1960.  
Architecten richtte zich op moderne architectuur en expressionaliteit, tege-
lijkertijd maakte de industrie hun ideeën mogelijk door technische ontwikke-
lingen. Lucht gevulde gebouwen verschenen in Europa en Amerika tussen de 
jaren 1965 en 1970 met een piekmoment voor inflatables omstreeks 1967 
en 1968. [18] In dat jaar vond tevens het Utopie’s Structures Gonflables Paris 
plaats waar honderden diverse projecten werden gepresenteerd met toepassin-
gen voor beveiliging en bescherming, bouwkunde en architectuur, reclame en 
entertainment [19]. 

Binnen het thema bouwkunde en architectuur valt het werk van Dante Bini, 
architect uit Bologna welke een vernuftige methode ontwikkelde voor de bouw 
van ter plaatse gestorte betonnen koepels. Het beste zou zijn methode om-
schreven kunnen worden als de toepassing van een “pneumatische bekisting”. 
Anno 2012 is dit systeem technisch vervolmaakt tot het “Binishell systeem” en 
wordt het op ruime schaal toegepast. Tot op dit moment zijn reeds meer dan 
duizenden gebouwen volgens dit principe gebouwd [20]. 

Bouwtechnische analyse Binishell
De koepel wordt gebouwd op een ringfundering met een aangestorte vloer. 
In deze ringfundering zijn voorzieningen opgenomen voor de verankering van 
de pneumatische bekisting en de wapening van de koepel. De pneumatische  
bekisting bestaat uit een kunststof membraan dat over de vloer wordt ge-
spannen. Na het aanbrengen van de wapening en de mortel wordt een tweede 
membraan aangebracht. Door vooraf onder de vloer aangebrachte kanalen 
wordt lucht onder de pneumatische bekisting geperst, waardoor de nog plas-
tische betonmassa wordt opgeheven en in de koepelvorm wordt geperst. Het 
verdichten van het beton geschied via plaattrillers aan de buitenzijde. Wanneer 
het beton voldoende is uitgehard (circa twee-drie dagen), wordt de luchtdruk 
afgelaten en  kan het membraan worden verwijderd.

In dit systeem kunnen geen sparingen worden opgenomen. Na het wegnemen 
van de membranen staat er dus een gesloten betonnen koepel, waarin achter-
af sparingen worden aangebracht voor ramen en deuren. Het Binishell-systeem 
heeft een bepaalde ontwerpvrijheid tot de grootte en het aan een schakelen 
van gebouwen. Toch zou voor het ontwerp van Heuff de ontwerpmogelijkheden 
te beperkt blijven bij het toepassen van het Bini-shell systeem. Dit systeem zal 
dan ook als onderlegger fungeren bij het ontwerpen van een specifieke bekist-
ing voor dit project. 
De kenmerkende en bruikbare voordelen van deze bouwwijzen zijn: 
A Zeer korte bouwtijd 
B Vereist weinig mankracht 
C  Benodigd materieel is eenvoudig 

Nadelen kunnen zijn: 
A Gestorte vloer met luchtkanalen benodigd 
B Geen sparingen vooraf mogelijk 
C Ontwerp restricties 
 

1

(108) The inflatable Binisystem  -step by step- 
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(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(10) (11) (12)
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Schaalmodel  
Om te testen of de gekozen vorm van het dak realiseerbaar is met een pneuma-
tische bekisting is een schaalmodel gemaakt. Met dit schaal model is beoogd 
de curven van het dak na te leven. Gelijk aan de vaste punten in het 3D model 
waaruit uiteindelijk het surface van het dak is bepaald worden voor de schaal-
model gelijke vaste punten bepaald. Aan de buitenrand worden deze punten 
bepaald door de curve die de vorm van de kozijn volgt (1). Op een bodemplaat 
worden de kozijnen geplaatst, welke de oppervlakte van het dak afkaderen (2). 
Het rubberen membraan wordt onder spanning aangebracht en vastgeklemd 
middels houten regels (3), deze regels zullen tevens dienst doen als tweede 
inklemming zodat de compressie tijdens het opheven niet verloren gaat. Een 
contramal zorgt ervoor dat het membraan exact de curven van de kozijnen vol-
gt (4-5-6) en garandeerd een eerste inklemming voor het behoud van de com-
pressie. Gelijk aan het Binishell-systeem wordt een luchtkanaal aangebracht 
in de bodemplaat. Een koppeling waarop een compressor wordt aangesloten 
wordt hierin aangebracht (7). De eerste test vindt plaats om te controleren 
of het membraan luchtdicht is aangebracht (8). Tevens kan met deze test de 
hoeveelheid druk welke de compressor levert worden aangepast middels een 
regelventiel. Ter illustratie is voor het prototype een druk van 0.3 bar voldoende 
om deze te laten expanderen. 
De vasten punten van de buitenrand worden exact gevolgd. Nu word bekeken 
hoe de curve; welke de twee beuken tekend, kan worden gevormd. Door in  
eerste instantie simpelweg een regel in het midden in te drukken krijgt het dak 
de bekende vorm zoals ontworpen (9). Over de gehele lengte van het dak wordt 
een roller aangebracht (10). Tijdens de laatste testen wordt inzichtelijk hoe de 
huidige vorm gerealiseerd kan worden met een pneumatische bekisting (11-12). 
In de bijlage zijn aanvullend op een compact disk de video’s 
van het opbazen van de pneu opgenomen.  

Nu de basis van de pneumatische bekisting staat, wordt bekeken hoe het sys-
teem verbeterd kan worden. De roller in het midden belemmert immers de  
werkruimte benodigd voor het leggen van de semigeprefabriceerde baksteen-
elementen. Diverse literatuur is nageslagen over form-finding bij inflatables. 
Hoe reageert een membraan onder invloed van compressie en hoe wordt het 
membraan zo gemanipuleerd dat de gewenste vorm wordt verkregen. Daar-
naast wordt een oplossing geformuleerd voor de sparing benodigd bij de door-
breking van de schoorsteen.

1 113



 Het voorgaande principe wordt weergegeven in de rode cirkels in afbeelding 
(110). Hier wordt van buiten af een vorm in de onder positieve druk staande 
pneumatische bekisting gedrukt. Een andere manier van werken is de pneu 
vanuit de binnenzijde van het gebouw te verankeren aan een vaste punt, geïl-
lustreed door de groene cirkels. Zoals waarschijnlijk al is opgemerkt bij de con-
structieve analyse wordt het dak afgedragen op twee kolommen. De topzijde 
van deze kolommen zijn een vaste maat in de constructie van het dak. Wan-
neer het principe volgens de groene cirkels wordt aangehouden betekend dat 
de pneumatische bekisting aan deze kolommen kan worden verankerd waar-
door het membraan vanuit deze positie vervormt.

Dit principe is overgenomen in het schaalmodel. Er zijn meerdere varianten 
waarin de positie en het aantal van de kolommen variëren onderzocht. Tege-
lijkertijd wordt in dit model een oplossing geformuleerd voor het doorbreken 
van de schoorsteen. Als eerst zijn de kolommen bevestigd aan de bodemp-
laat. Daar waar de schoorsteen het membraan doorbreekt is simpelweg een 
(te) kleine cirkelvormige uitsparing gemaakt. Wanneer dit over de schoorsteen 
is aangebracht, zorgt de elasticiteit van het membraan ervoor dat deze strak 
aansluit tegen de schoorsteen. Wanneer het membraan kort in andere richting 
wordt verschoven klapt het membraan om er ontstaat er een rand van 1cm 
(schaalmodel). Op deze rand is een rubberen strip rondom aangebracht. Hi-
erover is een slangenklem aangebracht welke door het plaatsen van de rub-
beren strip geen schade aanbrengt aan het membraan en door klemkracht 
compleet luchtdicht afsluit. In de werkelijke toepassing kan een vergelijkbaar 
verschaalde klem worden ontworpen. Na het doorlopen van dezelfde stappen 
tot het opspannen van het membraan en het plaatsen van de contramal kan 
afwijkend van het vorige systeem het membraan aan de kolommen worden 
bevestigd. In dit geval is gekozen voor een rubberen en metalen revet geborgd 
door een schroef. Wanneer druk op het schaalmodel wordt aangebracht wordt 
een goede vorm verkregen. Deze vorm is tevens constructief gezien erg positief 
daar een ideale afdracht wordt verkregen van het dak op de kolommen.
Aanvullende testen zijn uitgevoerd met een stugger/ minder elastisch 
membraan en een enkele kolom naast de schoorsteen om optisch een 
beter resultaat te verkrijgen. Het laatste model is toegepast bij de con-
structieve analyse en naar positief resultaat verkozen als definitieve vorm. 

1

(110) Algemene vervorming onder druk (+) of vacuum (-)   [1]             
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 Het is niet reëel aan te nemen dat het schaalmodel, simpelweg verschaald kan 
worden en worden toegepast op het project Heuff. Een van de belangrijkste 
factoren is het luchtdicht aanbrengen van het membraan. Daarnaast is het 
type membraan bijzonder kritisch bij deze toepassing. 
Wanneer dit geen fictief project zou zijn en dit systeem daadwerkelijk wordt 
toegepast, zou op advies van de leverancier of het uitvoerend bedrijf worden 
gewerkt. Hun expertise en ervaring bepaald het type materiaal. Om binnen dit 
afstuderen toch een bepaalde uitspraak te kunnen formuleren is bekeken welk 
type membraan wordt gebruikt bij het Binishell-systeem. Na onderzoek blijkt dat 
een folie van polychloropreen met een weefselinlage van nylon 155 HRS bestand 
is tegen bouwplaatsomstandigheden en de typerende procesbelastingen. Bov-
endien kan dit materiaal veelvuldig hergebruikt worden. Door dit materiaal ook 
aan de bovenzijde van de oven aan te brengen en te koppelen aan het boven-
membraan, word een luchtdichte aansluiting verkregen; een soort opblaasbare 
zak. Dit principe is afgeleid van een voorbeeld, weergegeven in [20]. Er kan 
wanneer benodigd onderscheid gemaakt worden in de vervormbaarheid van 
de membranen. De bovenzijde moet in dit geval de vervorming opnemen, daar 
deze de vorm van het dak moet aannemen. De onderzijde en tussenaansluiting 
t.p.v. van het kozijn welke enkel dienen ter luchtdichting worden uitgevoerd met 
een niet rekbare PVC-folie. Ter plaatse van de kozijnen kunnen houten forme-
len worden aangebracht, zodat druk op de kozijnen wordt verdeeld. Een refer-
entie naar de vereiste luchtdruk benodigd voor het omhoog houden van het ge-
wicht van het pakket, is helaas niet te achterhalen bij gerealiseerde projecten. 

Het laatste gedeelte, de overstek bij de kozijnen kan door middel van span-
ning worden gerealiseerd. Vooraf bij de prefabricage van het dakmembraan 
kunnen de vormen benodigd voor deze overstekken worden bevestigd aan dit 
membraan. Zo hoeft men tijdens de uitvoering enkel spanners aan te bren-
gen naar ankers op maaiveld om deze flappen te stabiliseren. De spanning in 
dit element zorgt ervoor dat vervorming tijdens het plaatsen van de baksteen  
elementen niet optreed. Theoretisch kan met deze keuze tevens een gedeelte 
van de trek veroorzaakt door de pneumatische mal worden opgeheven. Overige 
spanningen op het stalen kozijn kunnen worden opgenomen door het tijdelijk 
bevestigen van stempels/schoren. 

1

(112) Aanduiding pneumatische lagen

(113) Aanduiding overstek gespannen met spankabels naar ankers op maaiveld
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Semi-prefabricage	
Traditioneel worden de bakstenen handmatig aangebracht op de houten 
formelen. De vervaardiging van complexe daken op degelijke formelen is erg 
arbeidsintensief. In ontwikkelingslanden ligt het gemiddelde uurloon van de 
arbeiders vele malen lager dan in ontwikkelde landen. In Nederland is het reëel 
te investeren in innovatieve ideeën voor de uitvoering daar manuren waar- 
schijnlijk duurder zijn. Om de uitvoeringstijd te verkorten wordt de mogelijkheid 
van semi-prefabricage voor het constructieve pakket onderzocht. 

Een diversiteit aan methoden is bekeken. Verschillende opbouw van het  
dakpakket met verschillende waarden zullen worden gepresenteerd. Een defini-
tieve uitspraak over de uitwerking is echter pas mogelijk na uitvoerige construc-
tieve testen waaruit meetwaarden gegenereerd worden. Naast deze waarden 
zijn ook andere waarden zoals afschuiving en hechtkracht van de diverse mate-
rialen van belang. Gezien het tijdsbestek van dit afstuderen is het niet mogelijk 
al deze mogelijke pakketten daadwerkelijk te testen. Voor de constructieve 
analyse van Scan and Solve zijn de waarden uit het onderzoek van F. López-Al-
mansa et al. [14] gebruikt. Deze waarde zijn afgeleide uit testen door een pak-
ket door hun uitgevoerd. Dit pakket zal in dit verslag tevens besproken worden. 

De achterliggende gedachte bij het semi-prefabriceren is het op voorhand in 
de fabriek bevestigen van de bakstenen en wapeningsstaven tot een pakket. 
Gezien het pakket flexibel de vormen van het dak moet kunnen naleven is het 
een van de mogelijkheden de stenen te bevestigen aan een membraan. Dit 
membraam kan gerealiseerd worden van: kunststof, staal of composietvezel. 
Binnen dit onderzoek is een referentie gelegd naar een eerder masterproject 
waar carbonvezel en glasvezel wapeningsnetten constructief zijn getest [21]. 
De opname van de trekkrachten waren bevredigend de hechting hierbij was 
echter problematisch. De vezels scheuren los van elkaar en het beton. Ondanks 
de maaswijdte was de hechting hetgeen faalde bij een constructieve belasting 
onder een driepunts buigproef. Bij restauratie projecten in beton of baksteen 
wordt tevens gebruik gemaakt van carbonvezel matten welke middels een epoxy 
wordt aangebracht. Hier wordt de hechting verkregen door deze epoxyhars.  Een 
combinatie van deze toepassingen kan worden overgenomen voor het creëeren 
van een membraan; de hechting door epoxy en de overname van de maaswijdte 
voor het doordringen van het beton in de voegen. De bakstenen kunnen simpel-
weg machinaal volgens een patroon of mal op het membraam worden verlijmd. 

In welke mate het carbonvezelmembraan in deze constructie invloed heeft 
op het constructieve gedrag van de uiteindelijke constructie valt buiten dit 
onderzoek en zal niet worden onderzocht.. Het is wanneer gekozen wordt voor 
deze toepassing waardevol deze test wel uit te voeren vanwege de goede con-
structieve eigenschappen van glasvezel en carbon. Voor het opnemen van de 
trekspanningen worden in de voegen in beide richtingen wapeningsstaven 
opgenomen. In de druklaag over de stenen komen additioneel krimpnetten.  

1

(114) Carbonvezel wapening ‘Van Wees’ -Reperatievezel-  -Waneningsvezel- [21]

(115) Visualisatie van het pakket; in de voegen worden wapeningsstaven opgenomen

Binnenzijde = Zichtzijde
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Van gelijke aard kan ook gekozen worden het membraan uit te voeren uit een 
stalen mesh. Deze toepassing kan eventueel verlijmd of anders machinaal ver-
ankerd worden aan de bakstenen. Afwijkend van de toepassing in carbon of glas-
vezel, zal het stalenmesh geen invloed uitoefenen op het constructieve gedrag 
van de uiteinlijke constructie.  Diverse stalenmeshes onderzocht in [14,22,23] 
kunnen geen trekkracht openemen door de hoge mate van vervorming. 

Doordat staal bestand is tegen temperaturen hoger dan benodigd voor het 
bakken van de bakstenen kan er eventueel voor gekozen worden het stalen-
mesh in het midden van de baksten in te bakken. Voordelen van deze positie 
is een betere evenwijdige buiging van het gehele pakket en de plaatsing en 
verankering van de voegwapening is eenvoudiger. Nadeel is dat het produc-
tieproces van de bakstenen moet worden aangepast (kosten), waar bij het 
eerste systeem gebruikgemaakt kan worden van het traditionele proces. Pro-
ject afhankelijk zal bepaald kunnen worden welk systeem de voorkeur heeft. 

Voor het project worden bakstenen gelijk aan de afmeting van Eladio 
Dieste toegepast: 250x250x73mm. De keuze voor dit formaat is afhan-
kelijk van de schaalgrote van het project (visueel) en de verwekbaarheid. 
In het volgend gedeelte wordt de groef aan de zijde van de steen toegelicht   

Binnenzijde = Zichtzijde

1

(118) Visualisatie mogelijke staalmesh. ‘Twentinox’ “Sierra Pappa 2”

Binnenzijde = Zichtzijde

(116) Visualisatie van het pakket; Het stalenmesh verlijmd of mechanisch vernageld 
in de voegen worden wapeningsstaven opgenomen

(117) Visualisatie van het pakket; Het stenenmesh ingebakken in de stenen
in de voegen worden wapeningsstaven opgenomen

(119) 3D weergave baksteen 250x250x73mm met groef 
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(120) Proefopstelling met carbonvezel
Carbonvesel verkregen via van Wees
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 Nu verschillende principe geïntroduceerd zijn, wordt het proces tot het samen-
stellen van het gele pakket beschreven. 
 
A. Plaatsing van een plasticfolie
Het proces start met een vlakke ondergrond. Hierop wordt een plastic laag 
voorzien van een lijmlaag aangebracht. Op deze lijmlaag worden de bakstenen 
bevestigd. Zo blijven de stenen tijdens het proces op hun plaats en daarnaast 
zorgt de folie ervoor dat het beton tijdens het storten niet doorlekt. Om te zor-
gen dat de lijmlaag de gehele steen bedekt, kan er onder de folie een dun 
laagje foam worden aangebracht. Zo drukt en vormt de folie zich naar de steen. 

B.  Het leggen van de stenen en aanbrengen voegwapening
De bakstenen worden machinaal middels een mal aangebracht op de voorgeli-
jmde folie. De groeven in de baksteen maken het mogelijk de wapening tus-
sen de voegen te plaatsen en te borgen middels speciale beugels (130). In 
de tegengestelde richting worden tevens staven aangebracht in de voegen. 
Deze kunnen middels vlechtdraad aan de andere staven worden bevestigd. 

C.  Plaatsing van het membraan
Nu de bakstenen en voegwapening geplaatst zijn kan het membraan worden 
aangebracht. Dit membraan wordt verlijmd of machinaal vastgenageld 
aan de stenen (131). Dit membraan wordt niet opgenomen in de construc-
tieve berekening. Extra wapeningsnetten worden opgenomen in de druklaag.  

D. Vlechten wapening
Om extra stabiliteit te genereren wordt de voegwapening aan het stalen mesh 
gevlochten. Dit resulteert in een monolithische verplaatsbare en flexibele bak-
stenen pakket (132).

Elk van de geprefabriceerde elementen kunnen per vrachtwagen naar de bouw- 
plaats worden vervoerd. Op locatie kunnen de elementen met de kraan worden 
gepositioneerd op de bekisting. Volgens een vergelijkbaar voorbeeld van F. 
López-Almansa et al. [14] blijkt dat gemiddeld twee personen benodigd zijn 
voor het produceren van de elementen met een productie van 28m2 per dag  

1

(130) Visualisatie voegwapening middels beugels 

(131) Visualisatie membraan; staalmesh 

(132) Visualisatie verplaatsen steenpakket [14]

Beugels 
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Betonneren
Na het aanbrengen van de geprefabriceerde elementen op de bekisting kan de 
constructieve laag worden voorzien van een betonnen laag om het tot één ge-
heel te maken. Het beton moet aan verschillede eigenschappen voldoen wan-
neer toegepast in deze situatie:

A Goede doorloop van alle voegen 
B Geen doorloop van de holle ruimten in de bakstenen 
C  Niet uitzakken op de steile oppervlakten 

Het storten gebeurt per definitie vanaf de buiten/bovenzijde van het pakket. 
Tot het storten van het beton kan men voor verschillende opties kiezen. De ee-
rste optie is de conventionele manier van storten; met een kubel of een beton-
pomp. Een andere optie is om spuitbeton te gebruiken. Terwijl bij conventioneel 
beton het product wordt gemengd, getransporteerd, in een bekisting gestort 
en wordt verdicht. Geschiedt bij spuitbeton (over het algemeen) het mengen, 
transporteren, verwerken en verdichten in één arbeidsgang. Gezien de com-
plexiteit van het ontwerp zal over het algemeen gelden dat spuitbeton voor 
deze toepassing de voorkeur verkrijgt. Met traditioneel beton storten zal eerst 
een vloeibaar mengsel moeten worden gestort om de voegen te vullen, daarna 
komt een tweede laag welke minder viscose is, zodat het beton op de steilere 
gedeelten niet uitzakt [14]. Aanvullend zal het gestorte werk nog nagestreken 
moeten worden om globaal de oneffenheden te egaliseren. Met spuitbeton  
hoeven deze stappen niet ondernomen te worden.

Er zijn twee methoden bekend om op de bouwplaats beton te spuiten, namelijk. 
de natte en de droge methode. De CUR/BV 172 beschrijft deze als volgt:
Nat: Een mortelspecie wordt getransporteerd door een slang, vaak middels de
verdringingsmethode. In het laatste stuk, de nozzle / spuitkop, wordt perslucht
geïnjecteerd waardoor de natte specie wordt weggeblazen naar de
ondergrond. [CUR/BV 172] (10 à 15 m3 per dag) [24].
Droog: Een droge mortelspecie wordt door een slang getransporteerd door mid-
del van perslucht. Aan het einde van de slang wordt water in het langsstro-
mende mengsel gespoten. In het laatste stuk, de nozzle / spuitkop, vind door
werveling menging plaats zodat een voldoende vochtige specie op de
ondergrond terecht komt. [CUR/BV 172] (4 à 5 m3 per dag) [24].    

droog systeem

type materiaal gemodificeerde reparatiemortel gemodificeerde betonmortel met 
spuitversneller

gemodificeerde betonmortel

water-cementfactor 0,35 – 0,45 0,35 – 0,45 0,3 – 0,4
homogeniteit aangebracht 
materiaal

groot groot

1 – 4 m³/dag
capaciteit per machine incl. 
afwerking onder normale 
omstandigheden

stofvorming gering gering groot

Beton applicatie 

renovatie en betonherstel
renovatie betonherstel 
nieuwbouw

renovatie betonherstel 
nieuwbouw

2 – 8 m³/dag10 – 25 m³/dag

arbeidsomstandigheden (gewicht 
van de nozzle/slang)

aanvaardbaar
licht a.g.v. toegepaste 
robottechnieken

aanvaardbaar

rebound (excl. schraapverlies) 5 – 15% 5 – 15% 25 - 40%

algemeen toegepaste laagdikte tot 50 mm 50 - 500 mm 50 - 250 mm

nat systeem

traditioneel hoge capaciteit (robot)

toepassingsgebied

1

(133) Visualisatie spuitrobot en spuitwerk vanuit een verreiker, te Eindhoven
http://www.bam.nl, bezocht op 1-08-2012

Tabel 9:  Cement 2006 nr. 5
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 Het natte systeem wordt daar ingezet waar een geringe laagdikte moet worden 
aangebracht. Bij grotere laagdikten wordt het droge systeem toegepast. De 
grote stofvorming en grote hoeveelheid rebound van het droge systeem kun-
nen tot problemen leiden. 
Het spuiten van het beton is normaal gesproken een lastige en zware klus, 
zeker wanneer dit vanuit een hoogwerker gedaan moet worden. In Eind-
hoven is bij de bouw van de fietsentunnel op het 18 septemberplein om 
deze reden gebruik gemaakt van twee speciale spuitrobots van BAM Beton-
technieken. De spuitrobots zorgen er voor dat aanbrengen van beton aan 
de bovenkant van de constructie een betrekkelijk eenvoudige klus wordt.  
De spuitrobot heeft als voordeel dat de grote vlakken, wat bij Heuff van toe-
passing is, door bediening van een joystick, aan één stuk door gespoten kun-
nen worden met een minimale fysieke belasting voor de operator. Er kan hoge 
capaciteit spuitbeton worden toegepast in combinatie met een spuitversneller.
Voor Heuff kan dit systeem niet één op één worden overgenomen gezien het 
te spuiten oppervlak ver boven peil ligt. Wellicht kan een combinatie worden 
ontwikkeld met een verreiker en een beweegbare spuitnozzle welke de druk  
en het gewicht van de slang uit handen neemt. Momenteel kan door middel van 
robotspuiten met de natte methode een productie van 60 tot 100m³ per werk-
dag van acht uur worden gerealiseerd bij voldoende grote oppervlakken.[Ce-
ment 2006 nr. 5 ] Na het uitharden van het beton kan de plasticfolie verwijderd 
worden waardoor het schone oppervlakte van de bakstenen zichtbaar wordt.  

Wat voor Heuff een definitieve passende verwerking en uitvoeringsmethode is, 
kan met de NEN-EN 14487 en NEN-EN 14488 en een vakbekwame organisatie 
worden bepaald.

Isoleren
In Nederland is het vanwege het klimaat vanzelfsprekend om gebouwen 
te isoleren. Isolatie zorgt voor een behaaglijk constante binnenklimaat 
bij fluctuerende “extreme” buitentemperaturen. Alle voorbeeld project-
en van baksteen schaalgewelven zijn zonder isolatie uitgevoerd. Door de 
complexe vorm van het dak kan het isolatiepakket worden samengesteld 
uit hoog rendement PIR-elementen. Een andere mogelijkheid is het aan-
brengen van hoog rendement PUR-schuim onder druk met een spuitlans. 

Een isolatie met hoge druksterkte is geprefereerd daar bij het installeren 
van de buitenschil op het isolatie wordt gewerkt. Polyisocyanuraat (PIR) en 
polyurethaan (PUR) hebben beide een hoge densiteit met een hoge isolatie-
waarde.  PIR is een verdere ontwikkeling van PUR en heeft over het alge-
meen een hogere isolatiewaarde. De voordelen van PUR-spray ten opzichte 
van PIR-panelen is dat deze spaylaag als één geheel naadloos kan worden 
aangebracht. Het grootste voordeel is dat door de wijze van het aanbrengen 
elke vorm perfect kan worden gevolgt. Daarbij wordt na uitharding één sta-
biele werkoppervlak verkregen door de hechting van PUR aan de constructie. 
Wellicht is PUR-spray in eerste opzicht een duurdere variant. Bij PIR-platen 
worden achteraf met een PUR-schuim alle naden gedicht wat aanvullende 
kosten geeft. De uitvoeringstijd van PUR-spray zal lager zijn dan PIR-platen. 
Door de totale grote van het oppervlakte aan te brengen m2  isolatie (2287m2) 
zal het verschil tussen de kosten van beide alternatieven worden geëvenaard.  

(134) Visualisatie PUR-spray
Bron: http://www.technisol.nl, bezocht op 11-08-2012
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Aanvullend	pakket
Het constructieve gedeelte van het dak is nu gerealiseerd. Om de buitenzijde 
tevens te voorzien van bakstenen wordt bepaald waaraan dit pakket naast de 
uitvoering in een keramisch materiaal moet voldoen.  
 
A Waterdicht 
B Isolerend 
C Horizontaal en verticaal toepasbaar 

De voornaamste factor in deze is dat de aanvullende laag een toevoeging doet 
aan de bouwfysische eigenschappen (reeds openomen) en er voor zorgt dat 
het gehele pakket waterdicht wordt. In samenspraak met dhr. ir. Tom Veeger is 
bekeken of een systeem toegepast door Renzo Piano bij een woningbouwproject 
“rue de Meaux” en een project in Dongen door architect Paul van den Heuvel kan 
worden toegepast voor Heuff. Deze façade opgebouwd uit gehangen keramische 
tegels geeft het gewenste resultaat; een egaal vlak opgebouwd uit losse tegels. 
  

Het product ArGeTon van baksteenfabrikant Wienerberger is ontwik-
keld als een façade gemaakt van klei. Hun doelstelling was een tijds- 
loze moderne façade te creëeren met de onmiskenbare karakteris-
tieken van klei als natuurlijk product. In Nederland, zijn reeds diverse 
projecten waaronder het project in Dongen uitgevoerd met dit systeem. 

 

Innovatieve toepassingen in keramiek als ArGeTon, passen bij de nieuwe 
herbestemming van Heuff. Ideeën welke nieuwe toepassingen met het  
keramische materiaal mogelijk maken. De holle gebakken tegels kunnen in 
diverse gewenste kleuren worden geleverd in de afwerking: natural, brushed of 
textured. Om met de ArGeTon tegels een rustiek resultaat te behalen gelijk aan 
de binnenzijde wordt gekozen voor een natuurlijke rode steen met een struc-
tuur afwerking; textured.  

(136) Voorbeeldproductien ArGeTon
Bron: http://www.argeton.de, bezocht op 10-08-2012

(137) Structuur afwerkingen ArGeTon
Bron: http://www.argeton.de, bezocht op 10-08-2012

Natural                                            Brushed                                            Textured
  

1

(135) Foto, project Renzo Piano: Rue de Meaux, Project Paul van den Heuvel: Dongen
Bron: http://www.pss-archi.eu. bezocht op 10-08-2012

Bron: http://www.argeton.de, bezocht op 10-08-2012
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De holle tegels worden middels een klang bevestig aan een regel. Dit regelwerk 
kan bestaan uit staal, aluminium of kunststof. De regels worden op hun beurt 
bevestigd met hoekjes aan de constructie. Door slotgaten kunnen oneffenheden 
in de onderliggende constructie worden opnemen. Om een constante voeg 
te waarborgen kan een speciale afstandhouder worden toegepast. De Klan-
gen maken het mogelijk de tegels zowel horizontaal als vertikaal te plaatsen.  

Door de open structuur van het pakket kan de achterliggende constructie ven-
tileren. Voor Heuff is dit principe zeer waardevol. De waterkerende laag kan 
hierdoor onder de keramische tegels liggen. Het hemelwater loopt door de voe-
gen, onder de tegels over een waterkerende laag naar een HWA-afvoer. De 
constructie droogt door de aanwezigheid van natuurlijke ventilatie. Doordat 
elke tegel individueel wordt verankerd en afzonderlijk ingesteld kan worden 
door het regelwerk en de instelbare hoekjes kan het gehele pakket elke vorm 
van een onderconstructie volgen. De complexe vormen van Heuff kunnen 
met dit systeem gerealiseerd worden. Om de totale vorm zo egaal mogelijk 
te verkrijgen worden tegels met een afmeting van 250x250 mm toegepast. 
 

1

(138) Voorbeelddetail ArGeTon
Bron: http://www.argeton.de, bezocht op 10-08-2012

125



1126



Conclusie
Bij het ontwerp van de nieuwe herbestemming voor steenfabriek Heuff heeft 
het technisch mogelijk maken van het keramische dak centraal gestaan. Dit is 
het gevolg van alle opkomende vragen tijdens begeleiding bijeenkomsten. In 
het voorgaande is aangetoond dat semiprefabricage van baksteenelementen 
mogelijk is. Daarnaast kan door het gebruik van een schaalmodel met redelijke 
zekerheid vermeld worden dat een pneumatisch membraan voor Heuff een 
goede oplossing is tot het realiseren van een bekisting.. Tezamen zorgen de 
mogelijkheid van semiprefabricage en de toepassing van een pneumatische 
bekisting ervoor dat uitvoeringstijd kan worden bespaard waardoor de voor-
naamste kostenpost wordt teruggedrongen. 
De ontwerpkeuze aan twee zijden zichtwerk te realiseren wordt mogelijk ge-
maakt door een toepassing van het ArGeTon-systeem. Afvoegen van de buiten-
schil is niet nodig door de keuze, de waterkerendelaag onder het keramische 
pakket te brengen. Met deze keuze wordt tevens in het proces uitvoeringstijd 
bespaard. Hoe alle voorgaande stukken detailtechnisch worden opgelost wordt 
geprsenteerd in het volgende hoofdstuk.

1

(139) Een impressie van de sfeer: Plooiende bewegingen van het 
keramische dak, passend bij de daglichtopeningen welke een 

panoramazicht verschaffen over de weidse natuurrijke omgeving 
van de uiterwaarden. 

Zicht vanaf de expositieruimte waar de bezoeker inzicht verkrijgt 
van het gehele proces door de openstructuur van het gebouw 

naar de ateliers en centrale werkruimte.
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Figuur 1: Interieur Render I
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1

(140) Een impressie van de sfeer: De ovenkamers uitgevoerd als 
bakstenen gewelven, onderlegger van de ontwerpbewegingen 

van de daglichtopeningen en het keramische dak.

Zicht vanuit een ovenkamer naar de centrale werkatelier en 
overgelegen ovenkamers, welke dienst doen als atelier en kan-

toorfunctie.

129



130



“Heuff	-	Tot	in	detail”
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6 Detaillering

Inleiding 
Diverse ontwerpkeuzen hebben geleid tot gecompliceerde innovatieve oplos-
singen. Om alle gemaakte keuzen inzichtelijk te maken en te concretiseren zijn 
details opgesteld. Dit zijn gedetailleerde weergaven van diverse knooppunten 
in het project welke veelal betrekking hebben op het keramisch dak. Alle zoge-
heten standaard details; de overige details van de steenfabriek zijn achterwe-
gen gelaten doordat deze weinig toevoegen aan het gehele verslag. 
 
Per detail wordt een korte omschrijving gegeven welke refereren naar de 
ontwerp- keuzen gepresenteerd in het verslag. Meer algemeen, welke voor alle 
details gelden zijn de hemelwaterafvoer (HWA) berekeningen, deze bepalen 
de gootafmeting en de diameter van de standleiding. Bij diverse knooppunten 
heeft dit geleid tot een afwijkende oplossing, daar het HWA niet via standaard 
goten kan afgevoerd worden door de hoge capaciteit. 

Sommige onderdelen in de detaillering berusten op een aanname en zijn en-
kel als voorbeeld weergegeven. Wapening gevisualiseerd in de details zijn hier 
een voorbeeld van. Wanneer het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd wordt  
wapening toegepast volgens berekening en tekening van een constructeur. 
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 Bepaling	capaciteit	van	HWA
De hoeveelheid neerslag op een dakoppervlak wordt bepaald door het effec-
tieve dakoppervlak in m² te vermenigvuldigen met de regenintensiteit (i) in lit-
ers/min/m². Met deze af te voeren hoeveelheid neerslag per tijdseenheid kun-
nen de afmetingen van het HWA-systeem worden berekend. Als richtlijn voor de 
berekeningen zijn de NEN 3215 (1997) en NPR 3216 (1997) als onderlegger 
gebruikt. Deze normen geven een regenintensiteit van 0,03l/sec.m² ofwel 1,8 
l/(min m²).

De regenbelasting:
Bepaling hoeveelheid neerslag Qh op een dak gebeurt met de formule:

Qh =  (α x i) x (β x F)  

Qh =  de hemelwaterbelasting in liters/minuut (l/min).
i  =  regenintensiteit en is 1,8 liter /(minuut, m²)
α  =  de reductiefactor voor de regenintensiteit voor platte daken
β  =    reductiefactor dakbreedte en wordt bepaald door de dakhelling
F  =  oppervlak van het dakvlak
ε =  Dakhelling ± 28o 

Daken met een oppervlakte groter dan 100 m2 dienen twee dakafvoeren 
voor hemelwater te hebben. (NEN 3215 en NPR 3216). Type I is een goot met 
standleiding, type II heeft een stadsuitloop.

Stads-
Schuin dak Plat dak Platdak grind uitloop Schuin dak Plat dak Platdak grind

Goottype I Goottype II
Ø 60 60 80 100 Ø 60 30 40 50

Ø standleiding mm 
Maximaal dakoppervlak m² Maximaal dakoppervlak m²

Ø 60 60 80 100 Ø 60 30 40 50
Ø 70 90 120 150 Ø 70 45 60 75
Ø 80 130 175 220 Ø 80 65 90 110

Ø 100 230 310 385 Ø 100 115 155 195Ø 100 230 310 385 Ø 100 115 155 195
Ø 110 280 370 460 Ø 110 140 185 230
Ø 125 395 525 660 Ø 125 195 260 330

Gootvorm Type I Type II

Bakgoot h ≥ d 0,65 d ≤ h ≤ d
b ≥ 2 d b ≥ 2 d

Mastgoot h ≥ d 0,65 d ≤ h ≤ d
A ≥ 2 d2 A ≥ 1,3 d2

Overhoeksegoot h ≥ d 0,65 d ≤ h ≤ d
A ≥ 2 d2 A ≥ 1,3 d2

h is de hoogte van de dakgoot, in mm;
d is de binnenmiddellijn van de hemelwaterstandleiding, in mm;
b is de breedte van de dakgoot, in mm;  minimum 150 mm
A is de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de dakgoot, in mm2

Tabel 9: Reductiefactoren HWA berekening. Tabel2: Diameter standleiding bepalen
Bron: NEN 3215 (1997) en NPR 3216 (1997)

Tabel 10: Gootvorm/dimesionering
Bron: NEN 3215 (1997) en NPR 3216 (1997)

(142) Berekening HWA-afvoer II
F= ± 206 ε = ± 28o 
Qh =(1 x 1,8) x (1 x 206) = 370.8 l/m 
Standleiding Ø125mm, bakgoot: b > 
250mm, h > 125mm 

(141) Berekening HWA-afvoer I  
F= ± 197 ε = ± 19o 
Qh =(1 x 1,8) x (1 x 197) = 354.6 l/m 
Standleiding Ø125mm, bakgoot: b > 
250mm, h > 125mm 

(143) Berekening HWA-afvoer III
F= ± 320 ε = ± 18o 
Qh =(1 x 1,8) x (1 x 320) = 567 l/m 
Hoeveelheid te groot voor enkele 
standleiding. Aangepaste afmeting 
toepassen; keuze Ø200mm 

ε < 45° 45°-60° 61°-85° 86°-90°
Reductiefactor op dakbreedte β 1 0,8 0,6 0,3 1 1
Reductiefactor bij platte daken α 1 1 1 1 0,75 0,6

Reductie factoren
Platte daken Platte daken 

grind
  Dakvlak met dakhelling ε
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Doorsnede_01	
De langsdoorsnede presenteert een gedeelte van steenfabriek Heuff zoals 
aangegeven in onderstaande plattegrond. Het gedeelte aan de linker zijde 
geeft een aanzicht van het gebouw. Rechts visualiseert de daadwerkelijke 
doorsnede genomen over een ovenkamer. Dit gedeelte komt repeterend voor 
bij elke stramien. 
 
In de doorsnede zijn tevens de locaties van detail 1-2-3 gearceerd met een 
rode cirkel. 
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Schoorsteen in gebruik; verwarmen tbv koudebrug 

DETAIL 6 

Baksteen tegels 250 x 250 x 30mm -------------. 
Gextrudeerd aluminium in tegelkleur -------------

Kunststof regel 20x50mm -----------. 
Bevestigings hoekje 50x20x50mm ---------

PVC dakbedekking ----~ 

Isolatie incl. triplex 50 mm ----~ 

Specie 50mm, --------. 
krimpnet 0 4,2 mm h.o.h 150mm --------. 

Holle baksteen 250 x 250 x 73 mm - -------. 
Voegwapening 0 6-Bmm, 2 richtingen --_____, 

DETAIL 5 

Rollaag tbv optische beëindiging 
Gesegmenteerd stalen kozijn 

Kozijn constructie 

Stalen kozijn 65x50 mm 
Bevestigingshoek 50x50mm 
Afwerkstrip staal verlijmd 
Hoogwaardige Isolatie 50mm • 
UNP190 
Zinco klangsysteem (waterdicht) 
Ankerplaat, met rubber rand 
Aanslag 30x50mm 
Spuwer (Weinig HWA-afvoer) 

[H]~~!85[E~[J~[M1]~~[N]@ ~[J[E[E[N] [F~!85~~[E~ [H] [E [U)[F[F 
FREE-FORM • BRICK ROOF APPLICATION • CERAMIC WORKCENTER • FLOODPLAINS VUREN 

Afstudeerproject • Wlem Schuu"mana • Herbestemming Heuff 
M= (31) 0629602699 • E= W.B.Schuurmana•atudent.tue.nl 

www.wlllemachuurmana.nl 

~a [Q)~~~~[NJ[Q)c~(Ö)~~J[NJ 

®a ~(Q)~~J[N]c~(C[H](Q)(Q)~~lJ 0 

0 04 



 
 
Doorsnede_02	
De dwarsdoorsnede presenteert een gedeelte van steenfabriek Heuff zoals 
aangegeven in onderstaande plattegrond. Hier is een doorsnede gemaakt tus-
sen twee ovenkamers tot aan de centrale hal. Deze doorsnede kan worden 
gespiegeld om de middenas van de steenfabriek. 
 
In de doorsnede zijn tevens de locaties van detail 1-4 gearceerd met een rode 
cirkel. 
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(=o.k. Overkapping) 
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(=b.k. Staalconstructiel 

SZ 2680+P 

SZ 2440+P 
(=b.k. Ovenkamers) 
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(=b.k. start radius) 
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Drs. 01 

'--------··-----··-- -------·---·-- ------·-------------·---·-----------------~-
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D_01	
Detail 1 presenteert de constructieve aansluiting van het dak. Het dak-
pakket is als volgt opgebouwd: holle bakstenen 250x250x73mm,  
wapeningsstaven in de voegen in beide richtingen, druklaag in beton 
50mm met krimpnetten, PUR-spray isolatiepakket, waterkerende laag, 
regelwerk gemonteerd met instelbare beugels en tot slot holle keramis-
che tegels 250x250x20mm bevestigd met klangen. Een dampremmende 
laag is door de massiviteit van het pakket waarschijnlijk niet benodigd.  
Het bakstenen dakpakket loopt over in een betonnen kolom. Deze kolom staat 
in de ruimte tussen de ovenkamers.  
Vanwege het grote dakoppervlakte is na berekening van de hemelwaterafvoer 
een extra grote bakgoot ontworpen. Op vier plaatsen houd dit in dat het bovenste 
gedeelte van de stalen portalen moet worden verwijderd. Er is bewust gekozen de 
standleiding verscholen aan te brengen tussen het oude en het nieuwe pakket. 
 
In het nieuwe gevelpakket is isolatie opgenomen om het gebouw op bouwfy-
sisch hoger niveau te brengen. Doordat een transparante vloer wordt toege-
past waardoor de gewelven van de ovenkamers zichtbaar worden, is de keuze 
gemaakt de oorspronkelijke steense muur te reproduceren aan de binnenzijde 
van het nieuwe pakket. Vanuit de binnenzijde is hierdoor het toegevoegde pak-
ket visueel niet zichtbaar. 
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SZ 7019+P 
(=o.k. Overkapping) 

SZ 4170+P 
(=b.k. oven) 

SZ 3200+P 
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Glazen vloer xx mm 

Rubberen aanslag 

Kokerprofiel200x100 mm 

LED-ver1ichting 

Luchtruimte 

HE300A 

12851 
285 

RVS Railing 80x80 mm 

RVS bevestiging railing ind. afwer1<strip 

Kokerprofiel200x100x1500 mm 

Stalen constructie zoals bestaand 
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D_02	
Detailtekening D_02 is een compilatie van 3 aansluitende details.  
Detail 2 is daar genomen waar het dak niet afdraagt naar een kolom. Dit is ter 
plaatse van een kozijn. Hier is op te merken dat de stalen portalen behouden 
zijn.  
Doordat de kolom welke het dak afdraagt tussen het oude en het nieuwe pak-
ket valt, ontstaat daar waar geen kolom benodigd is een tussenruimte. Deze 
ruimte wordt visueel afgedekt met een zetwerk. De isolatielijn loopt door als 
één geheel met het geïsoleerde glas.  
Detail 3 geeft een weergave van de kozijnaansluiting op het keramische dak. 
Omdat het dakvlak over het kozijn doorloopt wordt middels een isokorf de iso-
latielijn behouden. 
Detail 4 geeft de rand van het keramische dak weer. Hier is gekozen een hoek-
steen toe te passen om visueel een nette oplossing te krijgen. Hemelwater wat 
hier minimaal is door het verloop van het dakvlak, stroomt hier vrij over de rand. 
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Constructie 

Bakgoot 500x200X5000mm===~~§§§~~~~~----;~~~ 
Multiplex 

Bevestigingshoek 50x1 00x3mrn---""""~W:Ht-----t':Ht-----ii:::t---=::::::il 

Regel50x37 
Trespa afwerki •u- - ---tf-"" 

HWA afvoer 0 125mrn--- -+-+---------+-+-
HE300A--+-i-

385 f39 50 I 230 
120 

Bestaande constructie Nieuwe constructie 

DETAIL 1 895 

100 

Ni constructie 

Ankers t.b.v trekbelasting 
Isolatie 80mm 
Baksteen 1 OOmm; 
"impressie bestaande muur" 
Kolom 300x230 mm 

FREE- FORM • BRICK ROOF APPLICATION • CERAMIC W ORKCENTER • FLOODPLAINS VUREN 

Afstudeerproject • Wlem Schuurmans • Herbeatenvnlng Heuff 
M= (31) 0629602699 • E: W.B.Schuurmana•stuclent.tue.nl 

www.wlllemschuurmana.nl 

0 01 



 
 
D_03.1	
Detail 7 geeft de aansluiting van het dakvlak op de kolom weer. De kolom-
men staan aan weerszijden van de schoorsteen op de middenlijn van de steen-
fabriek. Voor een duidelijke weergave is gekozen detail 7 op te delen in twee 
details. D_03.1 geeft een aanzicht van het pakket op de kolom weer. D_03.2 
geeft de opengewerkte aansluiting van het pakket op de kolom weer.  
Er is duidelijk te zien dat het gekozen dakpakket gesegmenteerd, door de 
afmeting van 250x250mm, de curven van het dak kunnen volgen.  
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Baksteen tegels 250 x 250 x 30mm --------------. 
Gextrudeerd aluminium klang, tegelkleur -------------.., 

Kunststof regel 20x50mm ----------, 
Bevestigings hoekje 50x20x50mm --------. 

PVC dakbedekking -----. 
Isolatie incl. triplex 50 mm ------

Specie 50mm, ---------. 
krimpnet 0 4,2 mm h.o.h 150mm ---------. 

Holle baksteen 250 x 250 x 73 mm ---------. 
Voegwapening 0 6-8mm, 2 richtingen 

\ 
\ 

DETAIL 4 

Bestaande constructie 

UNP260--it1L_-----~ 
HE300A----l 

Baksteen 1 OOm 

Zetwerk zink 

Nieuwe constructie 

Isolatie 80mm 
Baksteen 1 OOmm; ----+--~--.:>t"L--;.4' 

"impressie bestaande muur" 

DETAIL 3 

Kozijn constructie 

Afwerkstrip al u. 1 OOmm 
Bevestigingshoek 50x60mm 
Bevestigingshoek 50x50mm 
lsokorf tbv koudebrug 
Hoogwaardige isolatie 50mm 
Stalen kozijn, afwerklijst 
Geïsoleerd glas 

Kozijn constructie 

Geïsoleerd glas 26.3mm 
Stalen kozijn 65x50 mm 
Bevestigingshoek 50x1 00x5mm 
Kit, rugvulling 
Eindhoek 
Oplegprofiel rubber 
Beloopbaar glas 47mm 
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D_03.2	
D_03.2 geeft de opengewerkte aansluiting van het pakket op de kolom weer. 
De kolom bestaat uit een betonnen kolom omkaderd door een bakstenen 
buitenschil. Eerst wordt de betonnen kolom gestort welke dient als construc-
tieve drager. In de kolom wordt een hemelwaterafvoer opgenomen. Na bereken-
ing van het dakvlak blijkt dat een standaard HWA-standleiding niet mogelijk is 
door de grote capaciteit. Middels een tabel is de werkelijk benodigde afvoer 
niet te achterhalen. De keuze is gemaakt een standleiding toe te passen van 
Ø200mm. De bakstenen buitenschil kan compleet worden opgemetseld. Het 
dakpakket kan worden aangebracht. Stekken uit de kolom lopen door in de 
wapeningslaag van het dakpakket. Het laatste gedeelte van het beton wordt 
aangestort tijdens het aanbrengen van de druklaag. Één constructief geheel 
wordt door deze opbouw verkregen. 
Het is wellicht een optie de bakstenen ter plaatse van de bovenzijde van de 
kolom te verwijderen en dit gehele gedeelte vol te storten met beton. Hierdoor 
wordt constructief gezien een beter resultaat verkregen. Echter wanneer door 
een constructieve analyse blijkt deze extra handelingen tijdens de uitvoering 
niet benodigd zijn, wordt deze handeling niet ondernomen. Deze handeling  
blijft dus optioneel. 
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DETAIL 7 

Baksteen tegels 250 x 250 x 30mm --------------. 
Gextrudeerd aluminium klang in tegelkleur -------------. 

Kunststof regel 20x50mm --------~ 
Bevestigings hoekje 50x20x50mm ----------.. 

PVC dakbedekking ------------. 
Isolatie incl. triplex 50 mm ------

Specie 50mm, ---------.. 
krimpnet 0 4,2 mm h.o.h 150mm ---------..... 

Holle baksteen 250 x 250 x 73 mm ---
Voegwapening 0 6-Bmm, 2 richtingen 

----- Baksteenkolom 540x540mm; 
Hemelwaterafvoer 0200 mm 
Stekken op advies constructeur 
Aaanstorten met beton tijdens stort druklaag 
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D_04	
D_04 is een combinatie van detail 5 en detail 6. Deze details geven de aanslui-
ting van het dakpakket op het glasvlak en het glasvlak op de schoorsteen 
weer. Er wordt door het gekromde vlak een gesegmenteerde kozijn toegepast.  
Gesegmenteerde kozijnen zijn goedkoper dan een gekromd kozijn. Het glas 
benodigd voor het glasvlak, worden als dubbel gekromde panelen aangeleverd. 
Hoe dubbelgekromde glaspanelen worden geproduceerd is terug te vinden in 
het verslag van een eerder doorlopen masterproject [22-23].  
Om optisch een nette onderbreking te creëren van het dakvlak wordt een rol-
laag aangebracht.  
Aan de zijde van de schoorsteen wordt een constructieve ligger aangebracht. 
Een UNP wordt als een gekromde cirkel in de radius van de schoorsteen gew-
alst. Deze UNP wordt met stalenbevestigingsdriehoeken aan de schoorsteen 
gemonteerd. Om de schoorsteen wordt een rubberen strip aangebracht waar-
door onheffenheden worden opgevangen. 
Hoewel ter plaatse van deze ring rond de schoorsteen nagenoeg geen hemel-
water zal komen is toch de keuze gemaakt een kleine goot te creëren. Het 
hemelwater dat dit punt bereikt wordt via een spuwer naar het midden van de 
schoorsteen geleid.  
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7.	 Conclusie
De in een vroeg stadium geformuleerde onderzoeksvraag waar gedurende 
dit gehele afstudeertraject een antwoord op is gezocht luidde:  

Hoe kan een toekomstige herbestemming met een architectuur
welke niet leidend is door het plaatsgebonden materiaal
worden geïmplementeerd in een bestaande architectuur
gelegen en ontworpen is vanuit het plaatsgebonden materiaal?

Een onderzoek naar de mogelijkheden van het materiaal klei/baksteen,
voor toepassing in een architectuur welke niet leidend is door
de “beperkingen” van het materiaal baksteen; voor een kenniscentrum
op het gebied van baksteen; zijn oorsprong tot nieuwste innovaties.

De bestaande architectuur omschrijft voormalig steenfabriek Heuff te Vuren. 
Een uniek gebouw welke door zijn functie, het bakken van stenen, hedendaags 
(onbedoeld) van architectonische waarde is. Om deze waarde te behouden 
wordt de steenfabriek herbestemd. 
Het uitgangspunt bij de herbestemming is Heuff zijn plaats terug te geven in 
de bestaande structuur, een nieuwe identiteit niet enkel als cultuurhistorisch 
monument of ruïne maar als een functionerend gebouw behorend in deze tijd.  

Dat hier gedurende drie eeuwen baksteenindustrie heeft plaatsgevonden 
kan niet genegeerd worden. Een zekere herkenbaarheid wat affiniteit heeft 
met deze keramische industrie staan in het ontwerp en zijn functie centraal. 
Door het huisvesten van een keramisch werkcentrum is het, vanwege het pro-
gramma van eisen, noodzakelijk een nieuwe kapconstructie aan te brengen.  
Bij het ontwerp van deze nieuwe overkapping zijn de architectonische kwalitei-
ten van het oorspronkelijke dak gebruikt. Dit dak typeerde Heuff vanaf zijn 
beginjaren tot 1940. Deze keuze is gemaakt door de uniforme taal welke 
deze constructie uitspreekt. De typerende doch eenvoudige kenmerken  
beschrijven tot het totaalbeeld van een steenoven. Tot deze kenmerken behor-
en de dubbele beukmaat van het schilddak, de minimale daglichttoelating via 
de kleine dakramen welke onder de overkapping een gesloten donkere sfeer 

 

creëren en tot slot de opvallende aflopende zijrand van het dak.  
Om niet in herhaling te vallen met diverse herbestemde projecten; het exact 
of deels reconstrueren van de bestaande constructie, is getracht via een Free-
Form schaalconstructie een nieuwe benadering aan te spreken. Het dak laten 
fungeren als “visite kaartje” voor het keramisch werkcentrum. Een radicale 
vorm ontwerpen met een materiaal wat zich er in eerste instantie niet voor 
leent. Een uitvoering met een Free-Form benadering waarin toch direct de li-
jnen van het oorspronkelijke dak terug te vinden zijn. De uitdaging hierin lag 
in het materiaalgebruik, baksteen, wat door zijn anisotrope en anti vloeibare 
samenstelling restricties met zich mee brengt. 

Om dit ontwerp technisch mogelijk te maken in Nederland zijn verschil-
lende constructieve, uitvoeringstechnische en bouwtechnische oplos-
singen geformuleerd. Dit gedeelte  staat centraal in dit afstuderen. Ge-
combineerd geeft dit geheel een goed beeld van de mogelijkheden.  

Door het herbestemmen van Heuff is getracht de waarde van een voormalig 
steenfabriekscomplex kenbaar te maken aan het publiek. Dat deze enkele nog 
aanwezige steenovens, door deze te preserveren, samen het rijke steenbak-
kersverleden van Nederland uitspreken. 

Met de uitwerking van het bakstenen schaaldak is getracht men inzichtelijk 
te maken dat een dergelijke unieke constructie wel in Nederland toegepast 
kan worden. In dit afstuderen is de uitdaging aangegaan het “onmogelijke”  
mogelijk te maken. Wellicht dat deze belichting ontwerpers uitdaagt nieuwe 
projecten te ontwikkelen middels deze methode. 

De voormalige fabriek herbestemmen als keramisch werkcentrum en tentoon-
stellingsruimte voor de nieuwste technologieën in Keramiek en Architectuur, 
zo ontwikkelt het complex zich met de tijd mee is het weer van waarde. Met 
de combinatie van verschillende mogelijkheden en bezienswaardigheden 
worden verschillende segmenten uit de bevolking aangesproken waar-
door weer een breed scala aan publiek wordt uitgenodigd tot het gebouw. 
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8. Nawoord

Dit is het einde van het afstuudeertraject waar gedurende een jaar aan is 
gewerkt. Het traject heeft verschillende kleinschalige wendingen genomen 
door diverse begeleidingsbijeenkomsten. Vanaf het begincolloquium heeft het 
thema “keramiek” centraal gestaan binnen het onderzoek. Hoewel het project 
nooit compleet af zal zijn, is een naar tevredenheid een samenhangend onder-
zoek het resultaat. 
 
De uitdaging is een grens te trekken in de informatie benodigd voor het verslag. 
Voor het hoofdstuk beleidslijnen is veel literatuur doorgenomen, waar achteraf 
weinig relevantie informatie in het verslag is opgenomen. Binnen het thema 
Brick Vaulting is tevens veel literatuur opgenomen. Alle literatuur en visualisa-
ties van voorbeeldprojecten hebben een diepe indruk achtergelaten. Ik hoop 
dat door dit schrijven meer architecten en ontwerpers in Nederland het Materi-
aal baksteen gaan waarderen als bouwmateriaal voor schaaldaken. 
 
Gezien het tijdsbestek van dit afstuderen zijn diverse relevantie informaties-
tukken overgenomen uit andere papers. Het is belangrijk te realiseren dat dit 
een fictief project is, waardoor bepaalde aannamen bij een werkelijke realisatie 
nagecalculeerd zullen moeten worden. Doordat het dakpakket uniek ontwor-
pen is binnen dit afstuderen, zijn geen exacte rekenwaarden verkregen door 
werkelijke constructieve testen. Er zijn rekenwaarden gebruikt van een verge-
lijkbaar voorbeeldproject. Verschillende elementen zullen in overleg met een 
gespecialiseerd bedrijf besproken moeten worden. 

Uiteindelijk is dit een zeer uitdagend afstudeertraject geworden waarvan ik 
hoop dat het resultaat nog voor velen als inspiratiebron kan dienen.  
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10 Bijlage I
Om de ruimtelijke indeling van Heuff-keramisch werkcentrum op te stellen zijn 
de plattegronden van het EKWC te ‘s-Hertsogenbosch geannalyseerd en als 
onderlegger gebruikt. De uiteindelijke indeling is met Peter Oltheten coördina-
tor workshop en studio’s  van het EKWC besproken en na enkele aanpassingen  
gevalideerd. De wekelijke indeling van het meubilair valt hierbuiten dit wordt 
gezien als een flexibele indeling, en dient puur ter beeldvorming.

1

Begane grond vloer Verdieping 1 Verdieping 2
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10 Bijlage II
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