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SAMENVATTING 
De havenindustrie is in socioal-economisch opzicht 
het kloppende hart van Vlissingen. Het verplaatsen 
van deze industrie near een nieuwe verbeterde locatie 
buiten de stad biedt nieuwe kansen en meer ruimte 
voor de stad, waarbij enkel het water en een deel van 
het industrieelerfgoed blijven behouden. Het 
vrijgekomen gebied is in herontwikkeling, hiervoor is 
een masterplan opgesteld . De Machinefabriek is een 
van de vier le behouden gebouwen; in dit verslag 
wordt mijn nieuwe ontwerp voor de fabriek 
besproken. Daarnaast zullen de manier waarop het 
ontwerp tot stand is gekomen en een mogelijke 
aanpak van een dergelijk specifiek probleem 
uitgebreid de aandacht krijgen . 

"We wiflen het gebied terug geven aan de stad zelf, 
... ", aldus de Gemeente Vlissingen: " ... de bevolking 
heeft veel inspraak gehad over de aanpak van het 
gebied, welke dingen behouden moeten blijven en wal 
voor een soorl functies er lerug moeten komen." Ohr. 
Bert van Hoepen, directeur van de Holding KSG, 
bekijkt de aanpak van de gemeente van een zakelijke 
kant: " ... Aflemaal leuk en aardig die inspraak, maar ik 
betwijfel of er een financieel draagvlak bestaat voor 
alle plannen van de gemeente. De Plaalwerkerij, de 
Timmer/abri ek, de Machine/abr iek en de overgebleven 
kraan behouden, dat gaat h eel veel geld koslen, af/een 
al aan conservering en onderhoud. " Feit is dat de 
Machinefabriek behouden blijft. Samen met het 
tegenoverliggende hoofdkantoor zijn deze twee sinds 
de bouw ervao een van de hoofdpijlers in dit gebied. 
Met de bouw van de Machinefabriek werd in 19 13 
gestart en nu, symbolisch omstreeks 2013, herbestemd . 
Honderd jaar na dato maken de enorme scheepsmotoren 
plaats voor drie nieuwe functies die sameo het gebouw 
tot een pijler in het gebied laten. Het casino, de horeca 
en de overdekte markt staan in dienst van elkaar, maar 
bovenal in dienst van de oprukkende stad . 
Ondergebracht in drie karakteristieke gebouwelementen 
kunnen de functies optimaal plaatsvinden . De fabriek 
maakt dat de functies worden aangestuurd en gevoed, 
waarbij de vorm en ontsluit ing van de gebouw
elementen ervoor zorgen dat het erfgoed met al haar 
kwaliteiten kan worden aanschouwd. De bestaande 
vorm en opstelling van de gefabriceerde 
scheepsmotoren heeft hierbij centraal als aanleiding 
gediend. 

Delinitief ontwerp voor de toren 

De hal word t 'schoongeveegd', de oodersteunende de len 
worden getransformeerd to t kan toorvloeren, de b lo kken 
met elk hun eigen foot-print worden geplaatst , en 
ingrepen ten behoeve van de beleving en het 
functioneren va n de fabriek worden gedaan. 
Doormiddel van het ontwerp te z ien als case, wordt 
geprobeerd om te mengen in de discussi e; hoe om te 
gaan met het indus trieelerfgoed i n bi1rnenstedelijke 
haven gebieden en de gebieden zelf. 
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IN LEIDING 
De huidige ontwikkelingen die plaatsvinden binnen 
havensteden zijn de aanleiding voor dit verslag. De 
enorme veranderingen die optreden bij de 
ontwikkelingen van havengebieden, en alias wot 
hiermee te maken heelt, zijn er grotendeels 
verantwoordelijk voor dot met name binnenstedelijke 
havengebieden hun initiele lunctie verliezen. Ruime 
nieuwe havens dichter bij het open water huisvesten 
tegenwoordig de handels- en verwerkingsluncties van 
de havens. De verschuiving van activiteiten en het 
leeg komen ta staan van deze binnenstedelijke 
havengebieden hebben ook hun stempel gedrukt op 
hat Vlissingen van nu. 

Het voormalige terrein van de Koninklijke Scheide 
Groep (KSG) heeft ook haar initiele functie verloren , 
namelijk het bouwen en onderhouden van schepen . Het 
terrein mag dan wel een hinnenstedelijke werf zijn, de 
vergelijking met binnenstedelijke havens is 
rechtvaardig te noemen . Velerlei elementen en 
ruimtelijke eigenschappen van een haven zijn terug te 
vinden op een dergelijke werf. Daarnaast bezit de werf 
een zelfde soort karakter; een rauw , niet 
vergevingsgezind karakter, dat in alles de relatie met 
bet water met zich meedraagt. Het is juist de 
combinatie van het water, de ruimtelijke indeling, de 
gebouwen en mechanische elementen dat het gebied 
maakt tot wat het is. Al deze schakels waren nodig om 
te kunnen functioneren en al deze schakels dragen bij 
aan het karakter. 
De problemen luiden: hoe om te gaan met dergelijke 
leegstaande gebieden op de eerste plaats, en in de 
tweede plaats hoe om te gaan met bet gebouwde 
erfgoed in dergelijke gebieden? 
Het doe! is om aan de hand van een case en een 
vooronderzoek aan te tonen hoe met dergelijke 
specifieke problemen omgegaan kan worden. De case, 
een ontwerp voor de herbestemming van de 
Machinefabriek op het KSG terrein, zal hierbij als 
leidraad dienen waarbij telkens wordt ingegaan op het 
effect dat bepaalde beslissingen met zich meebrengen. 
Het vooronderzoek is een vergelijkend onderzoek van 6 
reeds herbestemde havengebieden . Dit vooronderzoek 
is onderdeel van het totale traject en resultaten hieruit 
zullen worden gebruikt bij het beargumenteren van de 
doelstelling. Belang van dit verslag zijn a.llereerst een 
ontwerp voor de Machinefabriek en daarnaast een -

"An incomplete pre-design stage is just like a 
snowball rolling down the hill. It starts with 
an incomple te analysis; which produces 
incoherent synthesis. and consequently 
vitiates evaluation assessments. With a clear 
unawareness of th e consequences, the 
snowball rolls, and its impact is 
uncontrollable, towards the building and its 
environment." 
Anna Pereira Roders [I] 

- mogelijke aanpak van het huidige probleem hoe om 
te gaan met de leegstaande binnenstedelijke haven
gebieden. 
In het eerste deel zullen de gebouw- en gebiedsanalyse 
worden besproken . Hierbij wordt de huidige toestand 
duidelijk omschreven, wordt teruggekoppeld naar de 
historie en wordt van zelfsprekend een uitleg gedaan 
over de toekomstige plannen. Deze analyses vormen de 
basis voor het verdere ontwerptraject. 
In het tweede dee!, het Concept, zal de manier van 
aanpak worden uitgelegd. Aan de hand van gebruikte 
metboden, uitspraken en een stuk eigen inbreng wordt 
in deze de basis gelegd voor het uiteindelijke ontwerp. 
De analyses fungeren als startpunt, het ontwerp als 
resultaat. Dit proces is uiteraard geen liniar proces, 
telkens weer moet er een stap terug of vooruit worden 
gedaan om tot een totaalbeeld te komen . Voor de 
duidelijkheid is in deze wel getracht de stappen in 
chronologische volgorde te plaatsen. 
Na het Concept zal het nieuwe ontwerp voor de 
herbestemming van de Machinefabriek worden getoond. 
De manier van aanpak en het gekozen concept dienen 
ter verklaring van het ontwerp zelf. De ontwerp
beslissingen , werking van het geheel en de uit voe ring 
van het ontwerp staan hierbij centraal. 
Als laatste komt de reflectie aanbod. Het is juist deze 
reflectie die zo belangrijk is voor nieuwe ontwerpen 
voor ee n dergelijk specifiek probleem. Het masterplan 
zal worden vergeleken met voorgaande studies naar 
herbestemde binnenstedelijke havengebieden en de 
aanpak voor de herbestemming van de fabriek zal 
worden uitgelicht. Een antwoord vinden op de 
probleemstelling zal het doe! zijn in dit laatste dee!. 
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OMGEVING 
De locatie, de binnenstedelijke context en het 
verleden ervan vormen de basis van de situatie zoals 
deze wordt aangetroffen bij leegstaande haven
gebieden. Er bevinden zich veelal geen activiteiten 
meer binnen het gebied en alleen onbruikbare 
relicten en gebouwen blijven zwijgend achier. Dit 
hoofdstuk is tot stand gekomen in samenwerking met 
Robert Harte [Bijlage Ill] . 

DE KARAKTERISTIEK VAN VLISSINGEN 
Wie Vlissingen zegt, zegt water . De ligging aan zee, 
het strand, het his toriscb centrum met zi jn oude havens 
en de boulevards zijn zaken die van grate invloed zijn 
op de beleving van de s tad. Daarnaa st is Vlissingen een 
klein stadje, redelijk afgelegen van de rest van 
Nederland. Hierdoor is de 'ons kent ons' mentaliteit 
sterk aanwezig. 
In de zomer en bij goed weer wordt het sta dje 
overspoeld door toeristen, aangetrokken doo r het water. 
Recreatie is dan ook een belangrijk element voor de 
stad . 
Ook wat betreft de fysieke verschijningsvorm speelt he t 
water een belangrijke ral. Naast de recreatie hee f t he t 
ook de indust rie aangetrakken. Het is deze industrie die 
van oudsher de stad zijn hedendaagse vorm heeft 
gegeven. Daar waar vroeger de industrie aan de rand 
van de stad lag, is het tegenwoordig het kloppend hart . 
Het heeft aan de ene kant de historische stad 
verdrongen, terwijl het aan de andere kant een nieuwe 
ring heeft aangelegd rand deze oude kern . 
In morfologi sch opzicht is Vlissingen nu te herkennen 
aan de sch ijnbaar willekeurige bouwblokken van het 
historische centrum, omarmd door de gepla nde opzet 
van de ringbebouwing met daarachter de tuindorpen . In 
sterk contrast hiermee staan de ha ven en de industrie . 
De losse volumes, die als autonome objecten zijn 
geplaatst in de ruimte, vormen een duidelijke anomalie 
in de structuur van de stad. 
Het is het primaat van de industrie en het daarui t 
volgende verstandshuwelijk tussen de stad en het 
water, wat ten grondslag ligt aan het wezen van 
Vlissingen. 

DE KARAKTERISTIEK VAN DE KSG 
In sterk contrast tot de rust die V lissingen uitstraalt 
aan het s trand , staat de industrie in het midden van de 
stad. De KSG besloeg ongeveer een kwart va n de stad 
en was als een anomalie in de stedelijke structuur wat 
betreft functie, morfologie, schaal en sfeer . 

De structuur was er een, functioneel van aard. De opzet 
van het terrein werd geoptimaliseerd voor het 
praductieproces. De versc h i llende primaire p rod ucti 
elijnen ten behoeve va n d e assemb lage van de schepen 
waren lang s het water gesitueerd . In het achterland 
waren de ondersteunende funct i es en alternatieve 
praductielijnen te vinden. 
Deze plaatsin g van de verschi llende gebouwen en de 
grate leegte, die langs en tussen de gebouwen door 
meander!, is het meest kenmer kend voor de morfologie 
van het gebied. De overwegend toegepaste bouwstijl 
wa s die van stalen geraamtes met een baks ten e n 
invulling. De behouden Machinefabriek en 
Plaatwerkerij dienen hiervoor als schoo lvoorbee ld . 

Wat bet reft de belev ing van het gebied kwam en vrijwel 
alle zintuigen aan bod . Grote schepen en kranen die 
hoog boven s tad ui ttorende n, waren bepalend voor het 
stadsbeeld. De grate stalen casco's dienden als enorme 
klan kkasten en waren binnen een grate straal te horen; 
de geur van roest ig ijzer was prominent aanwezig. 

Tegenwoordig her inneren slecht s nog de overgebleven 
gebouwen, een enkele verlo ren kraan, de robuuste 
bestrating en de ka des aan de bedrij vigheid die er in de 
oude gloriedagen heers te . 

ROL KSG IN ONTWIKKELI NG STAD 
De rol van de KSG in de ontwikkeling van de stad is 
tweeledig. Op economisch v lak is het bedrij f net zo 
belangrijk geweest voor Vl iss ingen als b ijvoorbeel d 
P hi lips voor Eindhoven . Het w as de voornaamste bran 
voo r de werkgelegenheid en de katalysator di e er vo o r 
gezorgd heeft, dat de stad kon floreren. 
Naast deze economische invl o ed heeft he t bedrijf ook 
fysiek de stad gevormd. Zo is de l 9e-20ste eeuwse r i ng 
d oo r het bedrij f aangelegd ten behoeve van de 
huisves ting van zij n werknemers. Maar er was ook een 
keerzijde aan de aanwez igheid en grate inv loed van de 
KSG in Vl issingen. De voortdurende groei gi ng ten 
koste van het functioneren van de openbare ruimte. Op 
veel p laa tsten moes t de stad wij ken voor de ex pansie 
van de Scheide en steeds mee r ge bi eden werden 
afgesloten tot het punt dat het bed r ijf een remmende 
factor werd voor de verde re ontw i kkeling van de stad. 
Zi j n p rominente aan wezigheid vormt een gra te barriere, 
zowel voo r de o nts lui t ing van he t his torisch cen trum 
als voor de groei van het winkelgebied. 
Uiteindelijk is duide lijk dat de KSG niet alleen de stad 
domineert, maar dat he t teven s van grate in vloed is o p 
het dagelij ks ]even va n de inwoners van Vlissingen . 

17 
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HISTORIE 
Vlissingen wordt gesticht bij de monding van de 
Westerscheide in de Noordzee . Bedoeid als handelsstad 
en vissersdorp , warden de eerste havens al rond 1300 
gegraven. Dit zijn de Koopmanshaven, de Voorhaven 
en de Achterhaven. In het begin van de zestiende eeuw 
wordt de Nieuwe haven gegraven, deze haven is 
tegenwoordig nog steeds in gebruik al jachthaven en 
ligt kort bij de monding naar de Westerschelde. 
Ten oosten van de Walstraat, tegenwoordig de 
hoofdwinkeistraat, wordt rond 1580 de N ieuwstad 
aangelegd. De Walstraat ioopt tot kort voor deze 
periode iangs de stadwal, de feitelijke grens van de 
stad. De Nieuwstad, samen met de aanieg van de 
Pottehaven zijn dus de eerste staduitbreidingen buiten 
de oudste vorm van verdedigingswerken. De Nieuwstad 
kenmerkt zich door de op kleine schaai toegepaste 
ortogonaie structuur. Hieraan valt af te lezen dat <lit 
gebied in een keer is aangelegd. Dit in contrast met de 
structuur ten westen van de Pottehaven, welke wordt 
gekenmerkt door een organische structuur die in de 
loop der tijd is gegroeid. Deze ontwikkeling is onder 
andere mogelijk door de aanleg van de vestingwerken, 
welke ruim rond de kern van het stadje !open . 

Vanaf 1580 is de relat ie geboren. De nationale marine 
besluit om in Vlissingen een admiraliteit te vestigen en 
daarbij wordt er een marinewerf ingericht . De 
bandelsactiviteiten blijven de belangrijkste bron van 
inkomen, maar deze verhouding zal langzaam maar 
zeker verschuiven richting de scheepsbouw. 

Tussen 1609 en 1614 wordt de Dok haven gegra ven . De 
Oakhaven ligt binnen de vestingwerken en vormt de 
contouren hiervan, ruim random de kern van de stad. 
Pas na de aanleg van de Oakhaven wordt het 
stratenpatroon tussen de Walstraat en de Oakhaven 
bepaald. Dit is in grate lijnen een voortzetting van bet 
reeds bestaande stratenpatroon , waarbij de bestaande 
zijstraten van de Waistraat warden doorgezet in de 
richting van de haven. In de loop van de zeventiende 
eeuw warden de noord en zuid kades langzaam maar 
zeker volgebouwd met veelai woningen en kleine 
bedrijven van voornamelijk rijkere inwoners. 

De Franse tijd bracht veei veranderingen met zich mee. 
Als eerste het openeo van de Westerscbelde richting 
Antwerpen. Hierdoor komt een groat dee! van de 
handelsactiviteiten te vervaiien, want de meeste van 
deze activiteiten warden verplaatst naa r de nieuwere en 
grotere havens in de tegenwoordig Belgische stad. 

Ten tweede de invasie door de Britten. In het jaar 1809 
warden grate delen van de stad Vlissingen verwoest 
door beschietingen; veelal Jege piekken bieven achter 
binnen in de vestingwerken . Als reactie op de aanval 
van de Britten bouwen de Fransen een nog uitgebreider 
verdedigingswerk . Deze bestaat uit de reeds bestaande 
vestingwerken met daaromheen nog 3 ringen van land 
en water ter verdediging van aanvallen over land. 
Ten derde het vertrek van de F ransen . Meteen na hun 
ve rtrek keert de Nederlandse marine weer terug naar 
Vlissingen om haar activiteiten bier dan opnieuw op te 
zetten . De gaten in de stad zijn nog niet gedicht en de 
marine eist grate delen van de geru'ineerde stad op. 
Veeial rond de Oakhaven . Er was geen weg meer terug, 
en de bouw van schepen hood een mogelijkheid om de 
gehavende stad nieuw Jeven in te blazen. 

Aan het einde van de negentiende eeuw warden de 
uitgebreide vestingwerken onbruikbaar. De werken 
dienden ooit ter bescherming van de stad ten tijde van 
oorlogen, maar van a f deze periode warden de 
vestingwerken gezien als barriere tussen stad en land. 
Ook in deze periode wordt het kanaal door Walcheren 
gegraven, <lit verbindt het achter land direct met de 
Westerschelde. Het kanaal door Walcheren sluit aan op 
de Oakhaven, aao de oostkant van de stad. Een ander 
heel belangrij ke ontwikkeliog voor Viissingen en de 
rest van Walcheren is de aanleg van de spoorlij n in 
1871. Al deze ontwikkeiingen tesamen hebben 
bijgedrageo aan de verdere ontplooiing van de s tad en 
de oprichting van De Scheide. 

lo 1875 wordt de Koninklijke Maatscbappij De Scheide 
(KMS) opgericht, later veranderd in De Koninklijke 
Scheide Groep (KSG). Meteen wordt er gestart met de 
bouw van schepen en het maken van scheepsmotoren en 
stoomketels. Al soel na de start van het bedrijf wordt 
duidelijk <lat de huisvesting niet toerijkend is, en er 
warden plaonen gemaakt om bet gebied random de 
Oakhaven grondig aan te pakken. Wil het nu bet geval 
zijn dat de burgemeester van Vlissingen ook directeur 
van de KMS is. Dus dergelijke plannen werden slim en 
snel goedgekeurd en later dan ook uitgevoerd. 

De ruimtelijke veranderingen zijn drieledig . Als eerste 
warden op de kades rond de Oakhaven de nodige 
bedrijfsgebouwen gebouwd . In het begin met name op 
de noord kade, maar later zeer zeker ook op de zuid 
kade . Bijna alie op <lat moment bestaande bebouwing 
beeft biervoor moeten wijken. 



Ten tweede is de uitbreiding mogelijk op de plaats 
waar voorheen de vestingwerken lagen. Deze strook 
loopl met een boog om de slad heen richting het water 
in het westen . De strook zal plaats bieden aan een dee] 
van het Scheide terrein en een grote boeveelheid 
woningbouw. 
Als Jaatste is er de woningbouw die wordt gerealiseerd. 
De vraag naar werknemers bij de nieuw gevestigde werf 
blijft groeien. Steeds meer mensen komen direct of 
indirect voor de werf aan een baan en daarmee stijgt 
ook de vraag naar woningen. In bet begin bouwt de 
KMS in eigen beheer woningen . Later werden door 
andere partijen grote woningbouwprojec ten 
gerealiseerd, de meeste hiervan in de strook rondom het 
oude stadscentrum waar voorheen de vest ingwe rken 
la gen. 

De relatie tussen Vlissingen en de scheepsbouw blijft 
gehandhaafd. Ook na verschillende overnames en 
verpiaatsingen van de activiteiten blijfl de Koninklijke 
Scheide Groep, de huidige naam van het bedrij f, sterk 
in Vlissingen gevestigd . De bouw van schepen rond de 
Dokhaven wordt grotendeels gehinderd door de kleine 
slui zen die bet binnenwater scheiden van het zeewater. 
Door de steeds grotere vraag naar een scbonere 
leefbaardere stad, wordt besioten om in de nieuwe 
haven Vlissingen Oost verder te gaan met de bouw van 
schepen. Veel inwoners van Vlissingen maken nu 
iedere werkdag de korte gang naar deze nieuwe haven, 
welke kort buiten de stad ligt. 

MASTERPLAN 
Door ge bruik te maken van een overkoepelend 
masterplan voor het leegstaande gebied, wordt met 
behulp van een duidelijke en eenduidige visie aan de 
toekomst van het gebied gewerkt. Dit masterplan zal 
letterlijk haar stempel drukken op het karakter van het 
gebied in de toekomstige situatie en natuurlijk het 
huisveslen van de nieuwe functies zoals wonen en 
werken proberen le sturen . 
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KARAKTERISTIEK VAN HET PLAN 
De essentie van het plan zit in het feit dat het gebied 
terug word! gegeven aan de stad met inachtneming van 
zowel de geschiedenis en de karakteristieken van de 
stad, als de emotionele betekenis voor de inwoners . 
Om dit te bereiken, is het plan uit 4 delen opgebouwd : 
de binnenstad , het blauwe dorp, de kaden en het 
bol werk. 
De binnenstad wordt in het plan doorge zet tot aan het 
dok , dit is het deel wat in zijn oude staat wordt 
hersteld . De k lei nscha I ige opzet van gesloten 
bouwblokken zal , analoog aan het historisch centrum , 
ruimte bieden aa n woon- , werk- en winkelruimten . 
In het noorden van het pl a ngebied ligt het blauwe dorp . 
In dit deelgebied wordt de karakteri s tiek van de 
bebouwing en het groen van de naastgelegen wijk 
doorgezet. Het is vooral de sfee r van singels , lanen en 
hofjes, in combinatie met langgerekte bouwblokken , 
die beide wijken kenmerken . Hoewel er geen 
geschiedkundige grondslag is voor deze ingreep , 
resulteert het in een logische stru c tuur , die mee zal 
helpen meer eenheid te verkrijgen in de stad . 
Hiertussen ingeklemd ligt het derde deelgebied, de 
kaden, wat gezien de schaal , structuur, sfeer en 
bouwtypologie zich nog altijd a fzet tegen de rest van 
de stad. Het blijft een anomalie en refereert zo aan het 
oude KSG-terrein, wat in al zijn robuustheid toch een 
belangrijk dee! van de stad was. Waar vroeger de 
schepen hoog boven de stad uittorenden, zijn nu de 
hoge gebouwen te zien in dit nieuwe stadscentrum. 
Verder worden elementen in de ruimte , die kenmerkend 
zijn voor het robuuste, industriele verleden, opgenomen 
in de openbare ruimte. Te denken valt aan gebouwen, 
kades, bestrating, kranen meerp a len en spoorlijnen. Het 
gebied blijft deels de oude s feer van de haven ademen 
en refereert zo aan het maritieme verleden van 
Vlissingen. 
Door de vrije plaatsing va n de verschillende 
bouwvolumes is in dit gebied overal het water 
zichtbaar. Het vormt zo een goede beeindiging van de 
bebouwing in het plangebied, aangezien er geen muur 
langs het water wordt gevormd . Gelijk aan de 
Miillerpier in Rotterdam meander! de openbare ruimte 
tussen de volumes door . 
De ve rschillende hoogteaccenten in het gebied zijn op 
die plekken, dat ze de verschillende zichtlijnen uit de 
stad richting het gebied beeindigen, en zo het gebied 
markeren. De z ichtl ijnen naar het water toe zijn zo veel 
mogelijk vrijgehouden , zodat het water overal goed te 
ervaren is. 
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Functioneel ge z ien ligt er naast detailhandel een groot 
accent op de recreatie, met name de zeilsport. Hiervoor 
is er een extra haven gemaakt om zo het 
contactoppervlak va n het water met het gebied te 
vergroten. Gevolg is dat de nieuwe ont s luitings weg, de 
stadspoort, niet direct langs het water komt te liggen en 
d i t gebied dus beschikbaar wordt als 
voetga ngersgeb ied . 

ROL PLAN IN ONTWIKKELING STAD 
Belangrijk voor Vlissingen is, dat het zich meer wil 
gaan profileren op het gebied van recreatie en educatie. 
Het plan Dokkershaven zal in dit opzicht een groot dee! 
van de groei van de recreatie op zich moeten nemen 
door de uitbreiding van nieuwe jachthavens en zich te 
rich ten op de wa tersporten. 
Door de nieuwe stadsentree en de positionering hiervan 
krijgt het centrum van Vlissingen een grote impuls. Het 
winkelgebied word! uitgebreid en beter ontsloten. Dit, 
in combinatie met het aantrekken van nieuwe doel
groepen en de eerder genoemde recreatie, kan de 
katalysator vormen voor de verbreding van de sociaal
economische basis van de stad. 
Zo blijft het gebied, hoewel op een andere wijze dan 
vroeger, een belangrijke rol spelen in de ontwikkel ing 
van de stad . 

TOEKOMST 
Het verplaatsen van de industrie naar de nieuw 
aangelegde haven in het oosten betekent uiteraard een 
vermindering van de vervuiling en een verbetering van 
de leefbaarheid van de stad. Belangrijker echter is het 
aanschouwen van ruimtelijke structuur en de sociaal
geografische impact van bet masterplan . 
In ruimtelijk opzicht ontstaat er een logisch geheel. 
Het masterplan conformeert zich aan de historie en de 
wezenlijke structuur van de stad met inachtneming van 
de emotionele en geschiedkundige betekenis van het 
gebied voor de bewoners. 
Door beperkte groeimogelijkheden in sociaal
economisch opzicht kent de structuur van Vlissingen 
een zekere kwetsbaarheid. Door de ligging aan het 
water en het centrum, en het goed inspelen op deze 
kwaliteiten, biedt het gebied kansen op economisch en 
demografisch gebied. Het plan geeft Vlissingen de 
ruimte die het nodig heeft en zal zo een impuls geven 
waardoor het een sterkere basis krijgt. 
Tot slot is de uiteindelijk invulling van belang voor de 
beleving van het gebied. Uit gesprekken met bewoners 
is gebleken dat de instandhouding van de sfeer van de 
oude werf zeer wenselijk is . Wil bet plan naar behoren 
functioneren, dan zal hierover uitspraak moeten worden 
gedaan. Door zorgvuldige herbestemming van 
industrieel erfgoed en het behouden van elementen die 
de oude werf kenmerken , zal de historische c ontext en 
sfeer van het gebied nog goed te ervaren zijn. 



MACHINEFABRIEK 
Een kleine tour om de bestccnde toestcnd, de 
historische context en de kcrckteristiek, vormen 
semen de uitleg over het gebouw in hoer huidige 
stoat. 

RONDJE OM DE FABRIEK 
Het Dok - Het gebouw staat op geringe afstand van het 
Dok. Tussen het gebouw en het Dok !open de oude rails 
waarover de kranen werden verplaatst ten behoeven van 
de bouw van de schepen. Het is aan deze z ijde waar het 
gebouw zich expressioneert richting de binnenstad , 
waarbij de gevel een front vormt met hi s torische 
stijlken merken en geringe dieptewerking. Doord a t de 
Pl aa twerkerij aan de overzijde van het water 
grotendeel s is ges loopt , onts taat er een terugkerende 
zi c htrelatie met de historis c he binnenstad van 
Vlissingen . De enorme schaal van he t Dok wordt 
geabsorbeerd door de onmenselijke schaa l van dit 
front. He laas worden de schoonheid en de h istori sche 
stijlkenmerken te niet gedaan door aanwezige 
leidingen , bijgebouwtjes en ongepaste geve!openingen. 
Deze verstoring van het gevelbeeld kan echter op 
eenv o ud ige wijze warden terug gedraaid. 
Westkant - Het is aan deze westkant waar de mee s te 
veranderingen hebben plaatsgevonden na het vr ijgeven 
van het KSG terrein. De aangrenzende panden en 
fabrieken zijn gesloopt, !outer een aanpand ig oud 
magazijn staat nog overeind , maar zal op moment van 
schrijven ook plaats hebben moeten maken . De 
planmakers van Buro VHP hebben hier een reeks 
nieuwe gebouwen gepland , die tesamen met de fabriek 
het waterfront gaan vormen langs bet Dok . Momenteel 
is het dus moeilijk voor te stellen hoe het zal zijn 
wanneer de lege vlakte midden in het centrum van 
Vlissingen compleet volgebouwd wordt, en hoe het 
aanbeeld van de kade zal zijn. Een van de algemene 
karakteristieken van de gebouwen van de KSG zijn de 
vakwerkgevels . Stalen constructies zorgen voor de 
opbouw en structurele integriteit van de grotere 
bou wwerken. Daartussen vorm t ha! fsteens metsel werk 
de vlakvulling , afgewisseld door glas waar nodig . Deze 
manier van ontwerp e n zorgde voor een relatief uniform 
beeld, mede in combinatie met het kenmerkende 
sheddak . Ook deze zijde is onmenselijk en komt zeer 
gesloten over ; nergen s lijkt het gebouw benaderbaar 
met uitzondering van een tweetal overheaddeuren . 
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Hoofdkantoorzijde - De tweede voorgevel van de 
Machinefabriek ligt pal tegenover het behouden 
hoofdkantoor van de KSG. Het hoofdkantoor is een 
monumentaal gebouw dat met name aan de straatzijde 
ongeschonden de tand des tijd heeft doors ta an . De 
lichte hoekverdraaiing van de voorgevel van de 
Machinefabriek komt voort uit de aanwezigheid van 
een weg, deze weg was vroeger de invalsweg voor 
Vlissingen. Door de enorme groe i van de KSG heeft 
deze haar functie verloren; in het nieuwe plan k rijg t de 
weg haar status van belangrijkste invalsweg juist wee r 
terug. Oat houdt in dat de Machinefab riek wederom aan 
deze belangrijke route zal komen te liggen , hierop zal 
dus moeten worden ingespeeld. De gevel toont een 
gelaagd beeld dat stek afwijkt va n de rest van de 
fabriek. Af te lezen valt dat achier deze gevel hele 
andere ruimtes zitten en activiteiten plaats vinden ten 
opzichte van de hoofdmoot. Door de statige, gelaagde 
opzet, waarbij de horizontaliteit wordt doorbroken doo r 
twee sterk aanwezige verticale elementen, biedt deze 
gevel een waardig tegenwicht tegenover het 
hoofdkantoor . 
Oostkant - De Oost gevel is sterk verwant aan de West 
gevel. Het vakwerk en de sheddaken bepalen het 
aanzicht waarop duidelijke littekens van gesloopte 
aanpandige gebouwen achter zijn gebleven. De 
voorgevel aan de kantoorzijde laat zich net om de hoek 
nog even zien en sluit vervolgens naadloos aan op het 
dominerende beeld van de hal. Met name door het 
evenwicht in hoogte en het gebruikte materiaal, 
bak s teen , vormen de twee delen zeer zeker een eenheid. 
Ongeveer de helft van de complete Machinefabriek is 
gesloopt ter voorbereiding vaa de plannen; dit re
sulteert in het verstoorde gevelbeeld op de oost en west 
kant maar ook in extra ruimte voor het plan. De over
gebleven delen zijn de oudste van de fabriek met de 
meeste historische waarde en esthetische kwaliteiten . 
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"Het Werk bij De Scheide (KSG) was hard en 
de arbeidsomstandigheden waren verre van 
sociaa/. Mijn moeder was afkomstig uit 
Brabant en had familie die bi) Philips 
werkzaam was, waar een veel socialer beleid 
werd gevoerd dan op de Scheldewerf. Een dee/ 
van de zware arbeidsomstandigheden lag 
natuurlijk ook in de aard van het werk. Er 
werd met metaa/ gewerkt wat hard was en 
vaak zwaar en koud. " 
Wim Hofman [II) 

"De Scheide (KSG) domineerde de stad. De 
schepen op de werfhelling torenden hoog 
boven de omgeving uit. De invloed beperkte 
zich niel tot het visuele: ook andere z intuigen 
kwamen aan hun trekken. De stank van roestig 
ijzer, de herrie van het klinken van stalen 
platen en de stroom mensen die de poort 
uitkwamen en zich verspreiden over de stad. " 
Willem Murre [Ill) 

HIS TORIE 
Het behouden dee! van de Machinefabriek is in vier 
fas en gebou wd tussen 1913 en 1 919. H et Dok is de 
aanleiding voor de plaats van de fabriek , het einde van 
het Dok huisvest de helling waarop de schepen in de 
eerste fase werden gebouwd. Direct hieromheen 
stonden de Plaatwerkerij , de Smederij , de Lichte 
plaatwerkerij en de Ketelfabreik De Machinefabriek 
vervaardigde scheepsmotoren. Deze motoren worden in 
de tweede fase van het bouwproces in de schepen zelf 
gemonteerd, dit gebeurt pas wanneer de schepen reeds 
ter water zijn gelaten. Dat is dan ook de reden dat de 
Machinefabriek iets verderop aan de rand van het Dok 
ligt, zodoende konden de motoren rechtstreeks vanuit 
de fabriek in de schepen worden geplaatst. De toen
malige stedenbouwkundige structuur van de binnenstad 
moest en zou wijken voor de expansie van de 
scheepswerf. Zoals bekend, was de werf de motor 
achter de locale economie en leidde de burgemeester 
een dubbelrol. Al deze factoren hebben bijgedragen aan 
de roekeloze sloop van de historische panden op de 
plaats waar nu de fabriek staat. 
De fabriek bestaat in hoofdopzet uit drie beuken en een 
aanbouw. De drie beuken, na elkaar gebouwd, vormen 
het kloppende hart van de fabriek. Hier werden de 
motoren vervaardigd, geassembleerd en getest. Tegen 
de westgevel stond daarnaast nog een magazijn waarbij 
de ruwe materialen werden aangevoerd en tijdelijk 
werden opgeslagen. Aan de oostkant stonden ook nog 
andere gebouwdelen waar voornamelijk deelprocessen 
van het vervaardigen van onderdelen huisden. De 
aanbouw bevindt zich aan de hoofdkantoorzijde; van 
buitea lijkt het op een kantoorvleugel maar schijn 
bedriegt. Deze aanbouw huisvest eveneens kleinere 
deelprocessen voor de vervaardiging van componenten 
en materialen. Daarnaast waren er een klein opleidings
centrum en enkele kleinere magazijnen voor de opslag 
van gereedschap en materiaal. 
Gekeken naar bet functioneren van het totaal, kan 
worden opgemaakt dat de deelprocessen elk een eigen 
plaats in het complex hadden. leder deelproces was 
sterk gericht op productie. De ondersteunende functies 
zoals tekenkamers, gereedschapruimtes, smeer
middelenopslag en personeelsruimtes bevonden zich 
direct aangrenzend aan deze deelprocessen. Daarnaast 
waren de deelprocessen dusdanig op elkaar afgestemd 
dat materialen en vervaardigde componenten een zo 
kort mogelijk weg hoefden af te leggen naar het 
volgende stadium. Daarbij was het magazijn de ingang 
voor het ruwe onbewerkte materiaal en de poort in de 
gevel aan het Dok de uitgang voor complete motoren. 
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KARAKTERISTIEK VAN DE FABRIEK 
Wat opvalt, is het contrast tussen binnen en buiten; van 
buiten lijkt de fabriek op een ondoorgrondelijk massief 
blok in een unieke setting langs het dok. Met een 
historiserende gevel aan de waterzijde en de 
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kantooracht ige uitstraling op het noorden heeft de 
fabriek twee voorgevels . Daartussen domineren de 
schaal van de hal, het sheddak en het vakwerk de 
aanzich ten van de Machinefabriek. Van binnen is het 
een heel ander verhaal. De onmenselijke sch aal blijft 

en wordt misschien wel versterkt door de aanwez igh e id 
van de enorme kranen en de grate vrij e hoogte. Ech ter, 
he t voelt wel ver tra uwd aan . De lichte, luchtige ruim te 
van de drie beuken in de hal met e lk hun enorme vrije 
vloerappervlak, laten de bezoeker dwalen in een 
nieuwe beschermde wereld . Het dak, op gra te hoog te, 
zorgt voo r de goede lichttoetreding doordat de schuine 
delen op het noorden translucent zijn. Meleen na 
binnenkomst vergeet je water buiten speelt en je wordt 
bevangen door de ruim te . De origi nele cons truc ti e 
zorg t voor de rest van de be leving van rui mte en 
dimensies . De portalen , geheel vervaardigd ui t 
geklonken sta len prafielen, overspa nnen de drie beuken 
waarbij de samen gestelde kolommen de ha l in drieen 
opdelen. Overheersend en toch niet storend zie j e de 
constructie haar werk doen , waarb ij kraanbanen, het 
dak en de gevels geheel van het sta len web afhankelijk 
zijn . Het duurt even voordat je precies door hebt hoe 
dit gehee l funct ioneert, maar dan b lij k t ook dat hier de 
functionali teit en de effecti v i teit hoogtij vieren . Niels 
is aan het toeval overgelaten en alles is op elkaar 
afgestemd . De hal is leeg , !outer de geur van 
afgewerkte olie, de kranen en enkele vergeten stukken 
doen de bezoeker herinneren aan de activiteiten d ie 
hier ooit hebben plaatsgevonden . Toch ademt de 
fabriek in alles nog het stoere , grate en het rauwe dat 
je van een dergelij k gebouw mag verwachten. 
De ondersteunende vleuge l, aan de hoofdkantoorz ijde, 
staat in schril contrast met de hal. De ruimtes in dit 
dee! warden gevormd door vloeren en wanden die 
schijnbaar willekeurig z ijn geplaatst. De afmetingen 
van deze ruimtes vallen in he t nie t bij de schaal va n de 
hal, maar blij ken toch behoorlijk va n formaa t le z ijn. 
Dit dee! lijkt wel geplunderd, alles is weg , vloerdelen 
ontbreken en het ziet er echt verlaten uit. Toch zijn ook 
hier weer de constructie en he t func t ionalisme bepalend 
geweest voor het ontwerp . Deze ru imtes boden plaats 
aan kleinere fabric agepracessen , een opleidingsa fdeling 
en magazijnen . Daarbij is ook in deze alles toegespitst 
op praductie, en uitgereke nd de gevelopeningen z ijn 
hier van het voorbeeld . De kozijnen zijn op een 
minim a le hoogte van twee meter vanaf de vloeren 
geplaatst. Dit zorgt voor voldoende daglicht, indirect 
op de noord gevel, maar uitzicht is er n iet. De 
werknemers werden niet geacht afgeleid te warden van 
hun werk. 

Wanneer je als bezoeker dan weer bu i ten treedt , blijkt 
de omgeving een verademing te z ijn . Dit kom t 
voornam elijk door de setting aan het water en de vrije 
en le ge openbare ruimte. 
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Voorgevel- bestoonde toestand 
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CONCEPT 
Het concept vormt de basis voor het ontwerp en is in 
dit geval tweeledig. Enerzijds wordt het concept 
gebaseerd op het gedachtegoed van Re-Architecture, 
anderzijds vormt eigen inbreng in combinatie met de 
dialoog het concept. 

RE-ARCHITECTURE 
During the analysis stage of a design-process: 
"The designer "s taste should not influence his 
perception of the building. He is a 
professional and should deal with a building 
objectively. '" 
Anna Pereira Roders [IV) 

De analyse van gebouw en omgeving vormen de basis 
voor bet concept bij herbestemming. Daarbij mag 
volgens Anna Pereira niets aan het toeval worden 
overgelaten en blijkt de Re-Architecture methode een 
bruikbaar hulpmiddel. Uitvoerig worden alle stappen 
los van elkaar geanalyseerd en ontstaat een 
gedocumenteerd overzicht, waar telkens weer op terug 
kan worden gevallen . Met name de factor 'eigen 
mening' probeert de methode buiten te sluiten om zo op 
een wetenschappelijk verantwoorde manier een vervolg 
te kunnen geven aan het ontwerptraject. Deze 
zorgvuldige aanpak heeft een reden, namelijk lifespan 
conscious building . Het doel van de Re-Architecture 
methode is om de ontwerper er bewust van te maken dat 
het her te bestemmen gebouw meer biedt dan alleen een 
leuk gevelbeeld en onbruikbare plattegronden. Het 
gebouw bezit kwaliteiten en energie in de breedste zin 
van het woord. Alie aanwezige materialen vormen 
samen een geheel , hebben energie gekost om te maken 
en te plaatsen en kunnen worden ingezet in de nieuwe 
situatie. Door met het gegeven op een zorgvuldige 
manier om te gaan kan een hoop van de materialen en 
kwaliteiten behouden blijven. Dit vergt wel een extra 
inspanning van de ontwerper. Met name tijdens de 
analyse fase moet er weinig intultief te werk worden 
gegaan; alle facetten moeten dan ook onder de loep 
worden genomen. Tijdens de ontwerpfase moet 
daarnaast telkens worden teruggekoppeld naar de 
analyse. Alie ingrepen en beslissingen zouden moeten 
worden verantwoord en moeten een vervolg zijn op de 
ondervindingen uit de analyse. Samengevat leidt <lit tot 
de "Zero waste" gedachte, geen verkwisting. 

ZERO WASTE 
"Successful design ers consistently 

demonstrate a thorough understanding of the 
building site and th e manner in which 
materials and elements are brought together 
as a whole entity. '" 
Stephin Emmitt [VJ 

Eigenlijk mag niets worden weggegooid. Zowel van het 
materiele als van het immateriele. De bestaande 
toestand van het gebouw en haar directe omgeving 
dienen hierbij als uitgangspunt. De uitkomsten van de 
analyse vormen hierbij de basis voor de keuzes die de 
ontwerper zou kunnen maken . Een voorbeeld van een 
materiele keuze kan een buitengevel zijn. De gevel 
bestaat uit materiaal , maar bezit daarnaast ook 
esthetische eigenschappen . Ten eerste wordt gekeken 
naar het materiaal, de staat ervan en de aandacht die 
het eventueel nodig zou hebben bij behoud. Mocht er 
dan toch besloten worden de gevel te slopen, kijk dan 
altijd wat er met het vrijgekomen materiaal wordt 
gedaan; kan <lit worden gerecycled of kan het misschien 
elders in het gebouw een nieuwe plaats krijgen. Ten 
tweede wordt gekeken naar de esthetische kwaliteiten; 
niet alleen het uiterlijk maar ook de ruimte die de gevel 
afbakent moeten hierbij duidelijk worden gemaakt. Als 
<lit in de analyse duidelijkheid verschaft , kan in de 
ontwerpfase op een snelle en onderbouwde manier een 
keuze worden gemaakt voor behoud, sloop, vervang of 
iets daar tussen in. Immateriele keuzes hebben veelal te 
maken met ruimtelijke eigenschappen, maar ook 
culturele en gemeenschappelijke waardes kunnen 
bepalend zijn. Ook in deze moet de analyse 
duidelijkheid verschaffen over de keuzemogelijkheden 
voor de ontwerper. 

"All design exists in dialogue with its 
context; nothing exists entirely in isolation.·· 
James P. Cramer [VI) 

Alles ontworpen bestaat uit dialoog met de context; 
niets bestaat geheel op zich zelf. Het is dus zaak de 
dialoog aan te gaan met het gebouw en de omgeving. 
Alleen door naar het gebouw te kijken, te luisteren en 
de juiste vragen te stellen kom je erachter wat de 
ontwerpbeslissingen moeten zijn. Juist door de 
uitvoerige analyse en deze vraagstelling kan de 
herbestemming op een weinig intultieve manier vorm 
krijgen; laat als het ware het gegeven het nieuwe 
on twerp en. 

DIALOOG 
" ... Je gaat de dialoog aan met het gebouw, 
daarbij moet je de juiste vraag stel/en: 
Gebouw. wat wil je dat ik met je doe ?'" 
Andre Walraven [VII) 

De feitelijke ontwerpopgaaf bestaat uit de 
herbestemming van de Machinefabriek met daarbij de 
toevoeging van twee woontorens en een uitbouw. Dit 
nieuwe complex is onderdeel van het masterplan in het 
vrijwel leeggehaalde gebied. De eerste slap is het 
begrijpen van het gebied (hoofdstuk: omgeving) en het 
analyseren van het bestaande gebouw (hoofdstuk: 
Machinefabriek). Foto's, indrukken, bezoeken, 
documentatie en kennis vormen de basis voor <lit deel. 
De volgende stap is het uitrafelen van deze informatie 
in twee onderdelen: onderzoeken wat het gebouw en de 
omgeving te bieden hebben, en onderzoeken wat het 
gebouw en de omgeving vragen wat je met ze doet. 
Deze beslissingen worden deels belnvloed door het 
voorgeschreven masterplan. Dit masterplan is in dit 
geval niet bijzonder gedetailleerd en biedt vrijheid in 
de keuze van functies en ingrepen. 

De omgeving - De omgeving is onlosmakend verbonden 
met de gebouwen die er in staan, en andersom. Met 
name het aanbeeld en de groepering van functie worden 
bepaald door de omgeving. Andersom vormen groepen 
gebouwen met bepaalde kenmerken in stijl, vorm en 
functie een bepaalde sfeer. Doordat de omgeving, op 
het Dok en het kantoor na , is ontdaan van alles biedt 
!outer het masterplan van Buro VHP een houvast. De 
ruimtelijke indeling is hierin geschetst en er wordt 
gestreefd naar een bepaald beeld in het gebied. De twee 
belangrijkste eisen die het masterplan voor de 
Machinefabriek stelt zijn: er moeten een of twee 
hoogbouwaccenten komen en de Mach in efabriek moet 
ten dienste staan van het gebied , mede als drager van 
het industriele verleden. De hoogbouwaccenten komen 
voort uit de vergane aanbl ik van de werf, namelijk de 
kranen die hoog boven de in vergelijking minuscule 
gebouwen van de binnenstad uittorenen . Deze metafoor 
met het verleden moet ervoor zorgen, dat het plandeel 
rond het Dok de oude plaats van de werf accentueert. 
Daarnaast zorgen de torens , in combinatie met de grote 
bouwblokken ervoor, dat de schaal van het water wordt 
geabsorbeerd in de schaal van de bebouwing. Hierbij 
zal de schaal van het behouden erfgoed model staan 
voor de schaal en globale omvang van de nieuwe 
bouwblokken. De metafoor tussen kraan en hoogbouw 
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wil ik letterlijk gebruiken voo r het concept van de 
torens. Mijns inziens is het van belang het industriele 
verleden te onderstrepen en hie rmee het plangebied 
haar iden titeit te laten behouden , voor zover dat nog 
mogelijk is. De Machinefabriek, in combinatie met de 
Plaatwerkerij , het hoofdkantoor e n de Timmerfabriek , 
zijn de dragers van deze identiteit. De aanpassingen en 
bijbouwen zullen zich dus hieraan op de een of andere 
manier moeten conformeren. 
Functioneel gezien zijn de invl oeden van het nieuwe 
masterplan bepa lend ; de oude functies in het gebied 
zijn verdwenen, op het hoofdk an toor na . Het pl an 
speelt daarbij in op de vraag vanuit de bestaande 
omringende s tad . Deze stad vraagt om woningen en 
ondersteunende functies voor de nieuwe bewoners en 
deels voor de huidige bewoners . Daarnaast ziet de 
gemeente in samenwerking met de planmakers kans de 
stad zich verder op recreatie te laten profileren . Het 
s trand , de boulevard en verscheidene culturele 
instelling bieden de toeristen en inwoners velerlei 
recreatie; deze lijn wil men in het plangebied 
doorzetten door ook hier recreatieve functies terug te 
laten komen . Gekeken naar het plange bied in het 
algemeen, hee ft het gebied een tweeledige fu nctie voor 
de stad: de entreefunctie naa r de binnenstad en he t 
teruggeven van het gebied aan de stad. De entree func tie 
blijkt hierbij van grote invloed op de Machinefabriek . 
De fabriek ligt namelijk pal aan de nieuw ontworpen 
invalsweg en vormt daarbij het markaote eindpunt van 
de belangrijkste as die loop! over deze invalsweg. 
Er is gekozen de Mac hinefabriek een functionele relat ie 
te geven met de Plaatwerkerij en de Timmerfabriek. 
Deze func tie wordt een openba re recreatieve functie, 
die deel.s in dienst staat van het plangebied en deels in 
dienst staat van de stad en haar omgeving . In a l le 
voo rstel ontwerpen voor de Plaatwerkerij en 
Timmerfabriek komen dergelijke recreatieve functies 

naar voren, hierbij gekeken naar het voorstel in het 
masterplan maar ook naa r andere ontwerpproj ecten 
uitgevoerd doo r studenten . De Machi nefabriek zal zich 
op de openbare rec rea t ie ve funct ies rich ten, de 
uitbouwen en of bijbouwen zu l len zorgdragen voor het 
onderbrengen va n woningen . Dit komt voort uit de 
eisen gesteld in bet masterplan . Deze bijbouwen zul len 
dan qua uitstraling aans luiti ng zoeken bij het 
industriele karak ter van de fabr iek en dus niet direct in 
functionee l opzic ht. 

Het gebouw - Het gebouw als zodanig staat langs de 
kade , vrijwel gebeel ontdaan van zijn omgeving. Het 
masterplan is de nieuwe omgeving; daarb ij zal het 
gebouw fictief in deze o ieuwe situatie moeten wo rd en 
geplaatst. Alleen door deze in terpretat ie kan het 
gebouw goed worden gelezen . Ui t de dialoog met de 
omgeving blijken openbare recreat ieve functies voort te 
komen ; vraagt de fabriek hier zelf wel om en h oe 
antwoordt de fabriek op de vraag of bijgebouwen met 
woningen aans lu iting kunnen vinden? 
Op de vraag of bijgebouwen kunnen worden geplaats t 
kan s n e l een antwoord worden gegeven : ja dat kan . 
Gezien de situatie in het verleden, waarbij aanbouwen 
en bijbouwen eerder regel dan uitzondering waren , is 
hier niets tegen in te bren ge n . Echter, al deze 
gebouwen vo rmden samen een proces. De fabriek op 
zich zelf is al te groot om iiberbaupt een nieuwe 
openbare recreatieve functie on der te brengen, daa rb ij 
komt dat de bijbouwen woningen zo uden moeten gaan 
hui svest e n . Juis t dat strookt niet met het eendu idige 
proces uit bet ve rleden . E r zal met het maken van het 
ontwerp rekening moeten worden gehoud en bij de 
functionele relatie tussen wonen en recreeren, di t za l 
dan gevolgen bebben voor de aansluiting van de 
bijbouwen op de bestaande structuur . 
De vraag of de nieuw bepaalde recreatieve func t ie in de 
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fabriek past, wordt positie f bea ntwoord. De fa b ri e k 
bestaat uit dr ie hoofdbeuke n en d e onders teunen d e 
delen . Allen z ijn dan wel func t ioneel onderdee l 
geweest van een proces, elk hui s veste daarbij ech ter 
een apa rt dee lproces. Du s een openbare re c reati eve 
functie als overkoepeleode funct ie, kan eventueel 
worden opgesplitst in meerdere deelfuncties die samen 
een gebeel vormen. Daarbij nodigt vooral de hal uit tot 
deze nieuwe functies; de enorme ru imte kan een actieve 
veranderl ijke omgev ing vormen . Deze omgev ing kan 
daarb ij in d ienst staan van d e oieuwe fun c t ies. 
Bewegingsvrijheid en de lic hte luc h ti ge ruimtes zu l len 
bier bij aandach t vragen bij bet o n twerp . Daa rbij m o e t 
te lken s de u i tstraling van de fabriek wo rden 
geaccepteerd . De overweldigend e constructie, de 
aanwezige kranen, enzovoort zorgen samen voor deze 
industriele sfeer die de boventoon zal voeren . D it 
karakter, in combinatie met de rui mtelijke erariog, 
zullen dan ook behouden moet blijven, omda t het 
gezien kan worden als een van de hoofd kwalitei ten. 
Het ontwerp wo rdt permanen t v a n aard . De fabriek 
staat er nu ongeveer honderd j aa r en met passe nd 
onderhoud en geb rui k kan be t ge bou w eenvoudi g no g 
honderd jaar he t Dok s iereo . De fu octiek eu ze za l d u s 
ook perma nent va n aard moeten z ij n om hierop in te 
spelen . Daarbij komt da t het gebied rigoureu s 
trans form eer t van werf naar s tad en deze verandering 
heeft er alles van weg ook permanent te blij ve n , in 
ieder geval voor de komende vij ft i g a ho nderd jaar. 
Wat vraagt de fa briek nog meer? Laat haar in haar 
waarde . Va n binnen en van bui ten moet het indust r ie le 
ver leden er zo o ngeveer vana f d rui pen . De fabr ie k is 
een van de dragers van dit in d us t r iele verlede n en zal 
dit dan ook toonbaar moeten houden. Dit k a n op 
verschilleode manieren; van belan g is da t het gebouw 
en misschien een dee ! van de oude werking herkenbaar 
blijven . 



35 (links boven) Het oprukken van de stad 
36 Links onder) Verschillende functie-invloeden (geel - wonen, oranje - De Kaden, blauw - Het Dok, groen - bestaande binnenstad 
37 (Rechts boven) Oude werking van de fabriek (middelste drie beuken zijn behouden) 
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ONTWERP 
De rode dread in het ontwerp, de metafoor met het 
verleden, komt telkens weer terug. In het eerste deel 
van dit hoofdstuk zal het schetsontwerp voor de toren 
worden uitgelegd. Daarna, in het twee deel, wordt het 
on twerp voor de herbestemming van de 
Machinefabriek zelf uitgelegd. Dit wordt opgebouwd 
venal de eerste schetsen tot en met de laatste 
technische uitwerkingen. 

"Alleen een co//ectief doorwrocht begrip van 
het ruimte/ijke denken enerzijds en het 
technisch denken anderzijds, kan /eiden tot de 
duurzame en boeiende synergie die van 
/evensbe/ang is voor de kwa/iteit van de 
gebouwde omgeving." 
H.M.A. Pennings [VIII) 

HOOFDPIJLERS 
Het ontwerp wordt gedragen door drie boofdpijlers. 
Deze hoofdpij lers verschaffen du id el ijkheid en 
houvast; beslissingen die worden genomen moeten op 
deze drie gebaseerd zijn. De hoofdpijlers zijn in zekere 
zin een vervolg van de analyse en bet concept. 
• Ontwerpen vanuit de kwaliteiten van het bestaande 

gebouw . De bestaande kwaliteiten worden deels 
duidelijk na de analyse, maar ook het denkbeeldig 
scboonvegen van de fabriek kan verborgen kwaliteiten 
aan het licht brengen . Hierop inspelen is een pre, de 
fabriek wordt dan in haar waarde gelaten en niet 
alleen bet materiele maar ook het immateriele behoudt 
de kwaliteiten die er nog zijn. 

•De drie bakens in de stad. Dit zijn de drie behouden 
gebouwen die de historie met zich meedragen en 
functioneel gezien een nieuwe relatie krijgen. Deze 
gebouwen zijn op zich al de verbij z onderingen in het 
gebied. Door deze status te gebruiken en te koppelen 
aan de openbare recreatieve functies die in dienst 
staan voor de stad, wordt de importantie onderstreept. 

• Duidelijk reageren op de nieuwe situatie, het 
masterplan en de nieuwe relatie met de omringende 
stad. Juist het masterplan biedt op omgevingsniveau 
aanknopingspunten voor ontwerpbeslissingen: waar 
komen de entrees, hoe benader je het gebouw, waar 
bevinden zich hoogteaccenten, enzovoorts. De 
omringende stad geeft juist aan waar op functioneel 
gebied beboefte aan is. 

39 
De toren 

DE FABRIEK MET TOREN(S) 
De verschijningsvorm van de fabriek wordt gezien als 
een kwaliteit. De maat , de opzet , de ligging en de 
kenmerkende gevels dragen hieraan bij . Al schetsend 
en met modellen ben ik er achter gekomen dat de 
bijgebouwen dit beeld niet mogen overstelpen. ' De 
fabriek met toren(s)' wordt geprefereerd boven ' de 
toren(s) met een fa briek .' 
De boogte accenten, gegeven in het masterplan, bestaan 
vanuit een goede stedenbouwkundige onderbouwing, 
met een historische achtergrond. De plaatsing van de 
accenten in dit deel van het plangebied conformeert 
met de overige nieuw geplande bebouwing. Hierdoor 
zijn de hoogteaccenten te rechtvaardigen en moet 
hieraan ook gehoor worden gegeven bij het ontwerp 
voor de Machinefabriek. 
Functioneel gezien hebben wonen en recreeren niet zo 
veel met elkaar van doen. De functies voor de fabriek 
zelf, openbare recreatieve functies, vormen samen een 
versterkt gebeel. Deze functionele samenwerking is 
terug te herleiden naar de samenwerking uit het 
verleden , toen verschillende dee!processen e!kaar 
aanvulden tot het maken van een product. De nieuw aan 
te sluiten woonfunctie heeft daarbij echter geen 
inbreng en z al dus los staan van de functionele werking 
binnen de fabriek. 
Bij elkaar gezien, blijkt dat de toren(s) het beste los 
kan/kunnen staan van het bestaande gebouw. Dit toont 
meer respect voor het bestaande gebouw, en de 
functionele werking vraagt ook om een scheiding. 
Voe gen we hi er ook nog de meta foor met het 
historische beeld aan toe , de kranen uittorenend boven 
de stad, dan komen we tot het getoonde schetsontwerp. 

Een toren heeft het maar gemaakt tot het definitief 
ontwerp . De toren op de hoek van de fabriek, aan het 
einde van de stedenbouwkundige as, komt hierin niet 
terug. Door de vraag naar ontkoppeling en beschikbare 
ruimte op de hoek van de Machinefabriek , blijken de ze 
niet verenigbaar . Daarbij kan de rol van de toren aan 
het einde van de stedenbouwkundige as , het einde van 
deze as accentueren, worden overgenomen door de 
fabriek zelf. Juist deze markante punt van het 
bestaande gebouw in combinatie met de hoogte van het 
gebouw verschaffen de as een waardig einde . 
Bijkomstig is de plaats van de enig overgebleven toren ; 
deze staat juist weer in het verlengde van deze as. 
Hierdoor word! het gebied achier de fabriek visueel 
even aangehaald voor de gebruikers van de 
toegangsweg . 
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Niet bedoeld als icoon , maar als markeringspunt, bezel 
de toren een plaats langs het enorme Dok . De lengte 
van de kade wordt in tweeen gedeeld en de absolute 
schaal van het Dok wordt geabsorbeerd in de gebouwde 
omgeving . De plaatsing, direct langs het water, 
refereert daarbij naar de plaats van de kranen die 
vroeger de kade Jangs het Dok sierden. De algemene 
vorm komt ook voort uit de metafoor met de verbannen 
kranen, het krachtenspel tussen overhang en 
contragewicht is direct af!eesbaar. De 'low-tech' 
uitstraling deelt ook mee in de beleving van het 
voorbije verleden. Als laatste de gelaagdheid , verdeeld 
in drie stukken, voortkomend uit de Jetterlijke 
omschrijving in het masterplan: "De eerste dri e lag en 
zijn direct gericht op d e op enbare ruimle. De vi erde to / 
en me/ de zesde laag is gericht op de omgeving zoals de 
jachlhaven , he/ Dok en het kanaal. De bovensle lagen 
kijken uit over de bestaande binnens/ad en de 
Westersch elde . " [IX] 
Door de vertaalslag heel letterlijk uit te voeren, is 
getracht de stad er bewust van te maken dat de KSG 
niet helemaal in figuurlijke zin weg is. Het kloppend 
hart van de KSG, het Dok, krijgt hiermee opnieuw het 
aanzien vanuit de omgeving dat het sinds 
mensenheugenis eigenlijk al had. 

FUNCTIES EN MOTOREN 
Het interieur van de fabriek wordt verhuld door de 
schil; binnenin deze schil ontstaat een drempelloze 
ontmoetingsplaats voor recreatie en ondersteuning van 
het plandeel. Een casino, horeca en een overdekte 
markt word en de nieuwe functies voor de 
Machinefabriek. Het casino past binnen het 
hoofdthema: een openbare recreatieve functie, en 
fungeert daarbij als een pullfunctie. De bezoekers en 
gebruikers vanuit de binnenstad kunnen door de 
aanwezigheid van het casino warden overgehaald een 
bezoek te brengen aan deze zijde van het Dok . De 
overdekte markt staat geheel in dienst van het 
plangebied en de rest van de stad, daarbij is de rol 
b innen het hoofdthema minder sterk, maar past wel als 
zodanig in de ruimte van de fabriek. De horeca ligt 
tussen het casino en de markt; alle drie profiteren ze op 
deze manier van elkaar. Bezoeker van het casino 
kunnen gebruik maken van het restaurant en andersom. 
Bezoekers van de markt kunnen eveneens een bezoek 
brengen aan de horeca. Alie drie deze functies samen 
onder een dak versterken elkaar dus. 
De fabriek kan warden gezien als een lege schil, deze 
schil vertelt een verhaal: motorenbouw voor schepen . 
Dit verhaal valt af te lezen aan zowel het in- als het 
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exterieur. Van binnen zijn het de indeling, het formaa t 
en de aanwezigheid van hulpmiddelen, van buiten zijn 
het de uitstraling en de ligging aan het Dok . Deze schi l 
hee ft daarbij een heel andere binnenkan t in 
vergelijking tot de buitenkant. Van buiten gezien wordt 
het gebouw goed ingepast in het nieuwe plan in 
combinatie met de toren. Tot zover de buitenkant. 
Over de binnenkant. De ha! is functioneel van opzet, 
alles is ontworpen vanuit de bouw van de 
scheepsmotoren. De nieuw gelntroduceerde func ti es 
vragen natuurlijk om een nieuwe opzet. De schil is 
hierbij het kader met kwaliteiten , prob!emen en vooral 
het verhaal. De schil moet dus meer vormen dan alleen 
een losstaand kader; de schil moet in dienst staan van 
de nieuwe functies. Alleen door de nieuwe functies en 
de bestaande schil met elkaar te laten samenwerken, 
ontstaat er een eenheid. De schil wordt dus meer dan 
alleen een decor, de nieuwe activiteiten warden in het 
bestaande ge'implementeerd en niet zo maar luk raak 
neergezet. De overgeb!even ruimte, de drager van het 
historische karakter, vormt de ontmoetingsplaats van de 
drie functies. 
Naast de implementatie van het nieuwe in het oude, is 
het introduceren van de menselijke schaal van belang 
voor het functioneren. De fabriek wordt aan de mensen 
van de stad gegeven, deze bewoners gaan het gebouw 
gebruiken en vragen hierbij om passende maten. Deze 
menselijke schaal moet naar mijn mening verder gaan 
dan alleen bij het aanbrengen van deuren en 
gevelopeningen. De menselijke schaaJ moet zowel terug 
komen in de beleving van de ha! , alswe l de 
bereikbaarheid van verschillende onderdelen. 
Verdiepingshoogtes, loopafstanden, zichtlijnen en 
materiaalgebruik zijn hieraan inherent. Het contrast 

tussen de res truimte en de ruim tes in de ' motore n' 
wordt vergroot door de sprong in schaal tu ssen deze 
twee ru imtes. De restrui mte behoudt in deze haar 
onmenselijke en ruime schaal , de 'motoren ' verlangen 
door de aanwezigheid van de interne functies naar een 
meer toegankelij ke schaal. 
Gekeken naar de klimatologische eisen, gesteld door de 
nieuwe functies in vergel ij king tot een moge l ijk 
realiseerbaar klimaat voor de ha !, blijkt dat deze nie t 
op elkaar kunnen worden afgestemd zonder grote 
ingrepen te doen. Dit leidt ertoe dat de functies zoals 
het casino, de horeca en even tuele ondersteunende 
functies zullen moeten worden ondergebracht in 
afgeschermde gedeeltes . Kortom, er wordt gekozen 
voor bet al om bekende 'doos-in-doos' principe. Ook 
bij de vormgeving van deze afgeschermde ruimtes 
speelt het verleden een grote rol. Het zijn de 
scheepsmotoren die model staan voor deze nieuwe 
blokken. 
Een motor is eigenlijk een heel eenvoudige mac hine, 
met maar een functie: een aandrijv ingsas laten roteren . 
Om deze functie te kunnen uitvoeren zijn echter een 
heleboel voorzieningen nodig . Een motor heeft een 
toevoer van lucht en brandstof nodig, de warmte d ie 
vrij komt tijdens het verbrandingsproces moet worden 
afgevoerd , de motor moet worden aanges tu urd en 
uitlaatgassen moeten worden afgevoerd. Dit principe 
kan worden vertaald naar de gebouwde omgeving . 
Functies zijn op zichzelf rede lijk eenvoudig; een 
ruimte met de juiste eigenschappen kan een bepaalde 
functie al huisvesten. Om een dergelijke functie te 
kunnen laten werken zijn echter veel verschillende 
dingen nodig zoals: aan- en afvoe r van pe rsonen, 
aanvoer van eventuele grondstoffen, afvoer van 
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Principe doorsnede 

eventuele s toffen , aan- en afvoer van ventilatielucht en 
aanvoer van elektriciteit. Het is deze vertaalslag die 
het mogel ijk maakt om de blokken op een unieke 
manier vorm te geven, namel ijk als tes topstel l ing van 
motoren . Getracht wordt hiermee de oude wer k ing van 
de ha l te gebruiken voor de nieuwe werking. De hoogte, 
de vrije oppervlaktes en de indu s t r iele sfeer warden 
hierbij ingezet voor het fu nctioneren van de openba re 
recreatieve functi es . 
De 'mo toren' hu isvesten de hoo fdfunct ies ; binneni n 
deze b lokken wo rdt er al les aan gedaan de func t ies zo 
goed en efficient mogelijk t e kunnen laten 
plaatsvinden. Al les da t hiervoor nodig is, komt daa rbij 
van buitenaf. Ventilatie, elektriciteit, materi aa l en 
personen worden op precies de juiste plaatsen aan- en 
afgevoerd. Binnenin de blokken ontstaan, door de 
geslotenheid, aparte werelden binnen de fabriek; deze 
aparte we reJ den hebben elk h un eigen subk li maat 
midden in het gematigd klimaat van de fabriek ze l f . De 
drie hoofdfunc ties, casino, horeca en ma rk t, huizen el k 
in hun eigen ' motor ' . Daarbij fu ngeert de dr iedeling in 
de ha!, aangeduid door de constructie, a!s 
onderverdeling van de drie fu ncties . Het casino links, 
de markt rec hts en de ho reca in het midden om zo bij 
beiden aansluit ing te kunnen krijgen. Elke 'motor' 
neernt een foot-print in beslag, deze foot-print omvat 
de mees te voorzieningen voor het functioneren van de 
' motor' met daa ri n de hoofdfunctie . Bij het casino zij n 
dit de entree , de parkeerga rage, de stijgpu nten e n 
insta!lat ies. Bij de horeca zijn d i t de stijgpun ten , de 
entree en het terras . De overdekte markt werk t 
daarente gen juist andersom ; de rna rk t zelf bevindt zic h 
op de foot-print, het b ij behorende kantoor en de 
kantine huizen in de 'motor' . 
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EEN BEZOEK AAN HET CASINO 
Hoe gaan de nieuwe functies dan werken in de her te 
bestemmen omgeving? Dit kan het beste worden 
uitgele gd aan de hand van de belevingen van een 
bezoeker, in dit geval een bezoeker aan het casino . 
Je komt binnen via de kade Jangs het Dok, de entree is 
duide l ijk aangegeven en bevindt zich precies in het 
midden van de symmetrische ge vel. Het verschil tussen 
buiten en binnen is in een oogopslag duidelijk en de 
binnenruimte o verweldigt je. Je bev indt je in de 
middelste beuk en bet cafe - restaurant heeft hier een 
pro minente plaats. Door het web van de constructie 
heen zie je dat links en recht ook nag van alles gebeurt. 
Het casino biedt in deze middelste entreezone een 
aanknopingspunt in de vorm van een houten vlonder. 
Deze vlonder leidt naar de entree van het casino welk 
geheel binnenin de hal ligt. Deze entree wordt 
afgeschermd door een vliesgevel waardoor de sfeer van 
de Machinefabriek oak hierin voelbaar blijft. In deze 
ruimte zijn de garderobe, de beveiligingszone en de lift 
gesitueerd. Je laat dus je jas achter bij de garderobe, 
passeert de beveiliging en neemt de lift op zoek naar 
het casino. Deze glazen lift geeft nag steeds de 
bezoeker het gevoel van een bezoek aan een fabriek . 
Het casino bestrij kt drie vloeren , je maakt een keuze 
naar welke vloer je gaat en treedt daar binnen . 
Eindelijk ben je in het casino , de sfeer hier binnen is 
niet te vergelijken met de sfeer daar buiten . In een klap 
waan je je in een gokparadijs . Niets leidt af van het 
spenderen van geld aan gokken en aan drank , onbewust 
weet je dat je moet opletten, maar je doet het toch . 
Kies je ervoor om naar een andere verdieping te gaan, 
elke verdieping heeft ee n eigen karakter en een eigen 
indeling , dan word! je weer geconfronteerd met het 
fenomeen Machinefabriek . Eenmaal gewend aan deze 
opzet merk je dat alles verheven boven het maaiveld 
casino is. Om weer naar buiten te gaan bewandel je 
dezelfde weg in omgekeerde volgorde als bij het 
binnentreden. De lift omlaag, langs de beveiliging, je 
jas ophalen, en weer terug in de hal. 
Het casino is er alles aan gelegen de bezoekers zo lang 
mogelijk binnen te houden. Allereerst kan de bezoeker 
warden aangesproken door de verschijningsvorm in de 
fabriek. Jn het casino zelf zijn verschillende 
keuzemogelijkheden waar men naar toe kan gaan. 
Eenmaal binnen heeft de bezoeker minder besef van 
tijd, de ruimtes zijn afge schermd en door middel van 
het kunstlicht en klimaatinstallaties wordt de sfeer 
constant gehouden . Als laatste is bet even zoeken naar 
de uitgang, dat kan ervoor zorgen dat de bezoeker net 
iets !anger blijft. 
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MAAKBAARHEID 
De maakbaarheid van het ontwerp hangt af van twee 
factoren: de aanpasbaarheid van het bestaande en de 
vormgeving van de toevoegingen. De aanpasbaarheid 
van het bestaande hangt een op een samen met de 
bevindingen uit de analysefase, het ontwerp voor de 
nieuwe toevoegingen zij n daarb innen ingepast. 

"Detailing is an art. Detail design decisions 
affect the appearance, quality, cost, 
serviceability and durability of the building; 
they also affect the ease with which the 
building is assemb led and eventually 
disass e mbled for recycling and disposal." 
Stephen Emmitt [X) 

De fabriek - Een aantal prakti sche problemen worden 
meteen duidelijk na de ana lyse van het bes taan de 
gebouw. Met name de staat van sommige bouwdelen 
laat te wensen over. Hiervoor kunnen meest standaa rd 
oplossingen worden gekozen om het gebouw klaar te 
stomen voor het tweede !even. Naast deze technische 
problemen zij n een aantal ingrepen nodig die 
voortkomen uit het nieuwe ontwerp. Zo z ijn er een aan
tal die moeten worden gemaakt en op andere plaatsen 
moeten kleine toevoegingen worden gedaan. Keer op 
keer wordt wel afgevraagd welke consequenties 
bepaalde ingrepen hebben op zowel het materiele als op 
het immateriele. De benodigde ingrepen en 
aanpassingen worden toegelic ht aan de hand van de 
gevelaanzichten en plattegronden. [Bijl age I] 

De toevoegingen - De 'motoren' met daarbinnen de 
functie worden uit een rauw materiaal opgetrokken. De 
detaillering wordt echter wel ve rfijnd en gedetailleerd 
afgewerkt. Daard oo r lijken de vo lumes van een afstand 
heel stoer en passen ze in de heersende sfeer van de 
fabriek. Van dichtbij hebben de volumes daarentegen 
een net afgewer kt karakter. De materiaalkeuze leidt tot 
koperen st rip s, dusdanig bevestigd dat de bevestigingen 
zelf buiten het zic ht val le n . De bruinige gloed van het 
kop er in samenwerk ing met het permanente karakte r 
maken de ' motoren ' tot blijvende elementen. 
Hieromheen zi tten de aansluitingen van installaties, 
voorzieningen en toegangen . Deze georganiseerde 
wirwar van leidingen, stijgpunten en looproutes ma ken 
gebruik van de aa nwezige rui m te en passen eveneens 
binnen het industri e le karakter van de fabriek . Om de 
metafoor af te maken , is gekozen om de ma teri a li sering 
van de looproutes hie rop aan te passen. De houten 
planken en fra gie le balustrades refereren naar de 

2a I 

tijdelijke loopp lanken die alles op en aan de motoren 
bereikbaar maakten. 
De gelaagdheid en de drie verschil lende manieren van 
construeren brengen hun e igen problemen m e t zic h 
mee . Toegangen en vluchtwegen voor bezoekers en 
personeel zijn nodig. Bezoekers kunnen je n iet a lti j d 
met trappen laten stijgen en dalen , hiervoor z ijn l i f ten 
nodig. Het ophangen van het kantoor boven de 
overdekte mark t vraagt om een lichtgewicht 
constructie . ln welke zone komen in terne leidingen , het 
plafond of j u is t in de vloer? De parkeergarage onder 
het casino vraag t om een brandwerende laag tussen 
deze twee . Daarnaast zal deze voor auto's 
toegankelijke rui mte moeten worden afgeschermd van 

.... -· 
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de res t van de fabriek, in verband met uit laatgass e n. 
Deze uitlaa tgassen moeten op h u n beurt weer word e n 
weg gevent i leerd uit de garage. E en bijkomst ig 
voordee l bij het intern bouwen zijn de belastin gen op 
de const ructi e. Er hoeft geen rekening te worden 
gehouden met windbelasting, oo k sneeuw en 
wateraccumulatie komen niet aan de orde . Echte r het 
vraagstuk daglic httoetred ing wordt we! weer 
problema tisch, zo ook de moge lij k heden voor het 
gebruik van bouwkranen bi nnen , wo rdt beperkt . A l 
deze problemen worden meege nomen; in het ontwerp 
voor de to evoegingen, in detail s , doorsneden e n 
plattegronden zijn hiervoor oploss ingen terug te 
vinden . 



GEMATIGD KLIMAAT 
Vanuit de paragraaf 'functies en motoren' blijkt dat het 
klimaat van de verschillende ruimtes en functies kan 
afwijken. Bij de verdere ontwikkeling hiervan vormt 
met name het heersende binnenklimaat in de ha! 
hierbij het uitgangspunt. 
Koel en verwarmen - Ventilatielucht zorgt in beginsel 
voor de benodigde koeling, echter daar waar de lucht 
wordt ingeblazen zal een aangename temperatuur ook 
noodzakelijk zijn. Oat impliceert dat alleen door 
voldoende te ventileren de vereiste koeling zal kunnen 
worden gehaald. Bij de gedetailleerde berekening zal 
de factor opwarming door zonnestraling minimaal 
blijken. Het gebouw waarin het casino huist, ligt 
namelijk geheel binnen de beschermde omgeving van 
de fabriek. Het gematigd binnenklimaat van de fabriek 
zelf zal daardoor we! een effect hebben op de 
opwarming van het casino, dit is een toevoeging op de 
opwarming die wordt veroorzaak door de aanwezige 
personen, machines en lampen. Bij gebruikmaking van 
koelen met behulp van ventilatielucht is ook de 
gemiddelde heersende buitentemperatuur van belang. 
Met name in de zomersituatie zal de vraag naar koeling 
toenemen, dan is de buitenlucht op zijn warmst. Het is 
juist deze buitenlucht die fungeert als verse aanvoer 
voor de binnenruimtes. 
Het koelen van de ventilatielucht wordt verzorgd door 
koelvloeistof die op zijn beurt weer is gekoeld met 
behulp van het water uit het Dok. De precieze 
hoeveelheden en temperaturen van de vloeistoffen zijn 
in beginsel niet van belang bij het globale ontwerp van 
de installaties. Deze waardes zullen met name van 
belang zijn bij de keuze van systeemgroottes van de 
warmtepomp. Wat echter we! van belang is, is de 
ventilatiecapaciteit. Deze ventilatiecapaciteit is 
maatgevend voor onder andere de ventilatiekanalen. 
Ventilatiekanalen behoeven vaak een grote omvang, 
ruimte hiervoor moet in een vroeg stadium van ontwerp 
worden gereserveerd. De omvang van kanalen heeft te 
maken met de snelheid van lucht in de betreffende 
kanalen en het opvangen van verlies in capaciteit 
binnenin deze kanalen. De snelheid van de 
ventilatielucht moet beperkt blijven om twee redenen: 
de eerste is geluidsoverlast de tweede is het tegengaan 
van tocht. Hierbij is van belang dat de ventilatie aan
en afvoer goed verspreid over de ruimtes plaats vindt. 
Door de horizontale organisatie binnen de gebouwen, is 
vaak wel plaats voor de verticale leidingschachten. 
Echter, de horizontale verdeel leidingen zu lien in de 
tussenruimtes moeten worden weggewerkt. Hiervoor zal 
een substantiele hoeveelheid ruimte en vrije hoogte 

moeten worden 
gevonden boven 
computervloeren 
blijven hangen. 

gereserveerd. Deze kan word en 
verlaagde plafonds, in zogenaamde 
of leidingen die vrij in het zicht 

De warmtepomp is een veel gebruikt middel om 
gebouwen te verwarmen en te koelen. Daarbij is !outer 
elektriciteit nodig om de pompen, de condensator en 
het systeem te laten functioneren. De warmte of de 
koeling wordt gehaald uit water of uit de aardbodem. 
De aanwezigheid van zoveel water rond het gebouw 
zorgt ervoor dat koeling onttrekken uit de bodem 
weinig zin heeft. De warmte stroom die het water met 
zich meebrengt zorgt ervoor dat een dergelijk systeem 
niet optimaal zou kunnen functioneren. Het water zelf 
kan hiervoor juist we! heel goed worden gebruikt. 
Hierbij is het zaak dat het water, gebruikt om mee te 
koelen, niet bevriest; dat houdt in dat het water vanuit 
een diepe bron moet worden gepompt. Het Dok is 
hiervoor uiterst geschikt, de diepgang van schepen en 
de aanwezigheid van de helling hebben ervoor gezorgd 
dat het Dok voldoende diep is om vorstvrij water te 
kunnen aan- en afvoeren. Dit systeem zou in principe 
in ieder havengebied kunnen worden toegepast, mits 
gegarandeerd kan worden dat het water, daar waar 
aangezogen, nooit zal bevriezen. 
Door gebruik te maken van warmtepompen zal het niet 
nodig zijn de ruimtes bij te verwarmen of te koelen. 
Door daarnaast voor het opwarmen van de hal gebruik 
te maken van vloerverwarming, kan ook de hal in de 
wintermaanden worden verwarmd met behulp van de 
warmtepomp. De aanvoer van ventilatielucht voor de 
ha! zal daarnaast worden voorverwarmd, zodat deze ook 
in de wintermaanden met een redelijk aangename 
temperatuur in de hal terecht komt. Dit voorverwarmen 
geschiedt door middel van warmte-terug-win-units, die 
de warmte uit de uitgaande ventilatielucht van de 
blokken halen. Afvoer van de ventilatielucht uit de hal 
geschiedt op natuurlijke wijze; dit wordt deels 
veroorzaakt doordat de aanvoer van lucht ervoor zorgt 
dat er een lichte overdruk ontstaat. 
Als laatste zorgen PV-cellen op het dak voor het 
opwekken van elektriciteit. Deze elektriciteit zal niet 
afdoende zijn om de gehele vraag ernaar te kunnen 
voorzien, maar de klimaatinstallaties zullen we! geheel 
van hun energie kunnen worden voorzien. Hierdoor 
ontstaat er een energieneutraal concept, om het gebouw 
te koelen en of te verwarmen. Louter de investeringen 
tijdens de herbestemming van de fabriek en bijkomend 
onderhoud zijn hierbij de voor de handliggende 
kostenposten; de investeringen betalen zich echter wel 
terug binnen een tijdsbestek van maximaal dertig jaar. 
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Zomersituatie - het koelen van de hal m.b.v. betonkemadivering en 
ventilatielucht 
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Zomersituatie - het koelen von de binnenruimtes m.b.v. 
betonkernadivering en ventilatielucht 
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REFERENTIES 
Besproken referenties vormen inspiratie voor het 
ontwerp van de Machinefabriek, daarnaast helpen ze 
bij het vormen van een beeld over de mogelijke 
aanpak van herbestemmingen . Dat resulteert dan 
weer in een bijdrage aan het onderbouwen van de 
doelstelling . 

Kraanspoor, Amsterdam, OTH 
De bestaande structuur heefl de toevoeging vorm 
gegeven . De voormalige werking, functioneren a!s 
verhoogde kraanbaan, is niet let lerlijk maar figuurlijk 
vertaald. Hel verhoogde volume dat de immense lengte 
accentueert, vindt ondersteuning door de bestaande 
structuur. Juist de kwa!iteiten, de industriele 
uitstra!ing, de doorkijk en de manier van 
krachtenafdracht blijven in deze behouden . Deze 
doorkijken en constructie worden nauwelijks vers too rd 
door de toevoeging, transparante stijgpunten zorgen 
ervoor dat het aanzicht in stand blijft. Deze ze lfde 
transpara nte s tijgpunten bieden de bezoeker een unieke 
zichtrelatie met het bijbehorende water. De kraanbaan 
vormt daarbij een waardig einde van de herbestemde 
werf. Functioneel gezien sluit de kraanbaan, als 
broedplaats voor creatieve en mediagerichte 
ondernemingen , naadloos aan bij het nieuwe collectief 
op de NDSM-werf. 

Tribunal de Grande Instance, Bordeaux, Richard 
Rogers 
Karakteristieken van Bordeaux en karakteristieken uit 
de directe omgeving hebben geleid tot de vormgeving 
van dit complex. De ronde, toe lopende , uit hout 
opgetrokken vormen weerspiegelen de vorm van de 
aangrenzende middeleeuwse to rens en de vorm van 
wijnvaten. Door de volumes duidelijk z ichtbaar te laten 
in een transparante overkoepelende ruimte, ontstaat de 
visuele overgang tussen de middeleeuwse torens en het 
ondersteunende dee! van de rechtbank . De verkregen 
transparantie probeert de vertaalslag te maken naar de 
transparante gang van zake n b innen de rechtspraak . Op 
een eerlijke manie r z ijn constructie en materiaalgebruik 
opgebouwd, waarbij een inventief installatieconcept 
zorg t voor de klimaatbeheersing in de volumes en het 
tran s parante atrium. 
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Alveole 14, Nazaire, LIN Finn Geipe l + Giulia And i 
De herbestemm i ng van de onderzeebootbun ke r in 
Nazaire geeft de stad op een functi onele manier he t 
waterfront weer terug . Het betonnen kolos blij fl, enkele 
eenvoudige ingrepen en toevoeginge n maken de bunker 
bruikbaa r voor het n ieuwe gebruik: openbare soc iaa l
cultu rele functies. De contradic ti e tussen de Dui tse 
bu nker , die in alles het verleden van de tweede 
wereldoorlog u itademt, en de nieuwe functie in de 
Franse stad kon niet groter zijn. De architecten hebben 
ervoor gekozen o m de bestaande structuur, die u i t e rst 
sterk lij kt, zo weinig mogel ijk aan t e tasten . Juist de 
eenheid in s tru ctuur en construct ie is slerk , deze mag 
niet worden doorbroken om de bestaande bescherm ing 
ten niet te doen . 

NS Station, Eindhoven, K. van der Geest 
De wereldradio als ind us t r ieel artefact heeft model 
gestaa n voor de vormgevi ng va n bet s tat ionsgebouw. 
Op een bij na lellerlijke man ie r doen vorm , 
kleurgeb rui k en proporties denke n aan het a rch etype . 
Bedoe ld als icoo n voor de s tad e n haar indust riele 
ver leden , vervul t he t gebouw een hele be langr ijk e 
social.e ro l. Het bee ld dat bu i ten aan het plein on ts taat, 
verhu lt een b ijzo nder l ichte en open stationshal. Deze 
ha l loopt over in een nauwe co rridor welk to egan g 
biedt aan de ve rsc hill e nde perro ns en de noo rdziJde van 
de stad . 

KCippersmCih le, Duisburg, Herzog un d De Meuron 
Het museu m heeft gezorgd voor een radicale aa npak, de 
sc hil van het ge bo uw omvatte v ro eger s ilo ' s en 
opslagvelden , tegenwoordi g omvat de schil een v ie r ta l 
vloeren . Het gehele interieur heeft moeten wij ken voor 
de rad icaa l nieuwe indel ing, daa rbi j stond het 
programma voor het museum bovenaan . Dit in 
tegenste lling tot de schil zel f ; de ze is behouden en 
ontdaan van l ittekens ui t het ve rleden. De benodigde 
insneden voo r daglicht e n e ntree z ijn d us dan ig te 
o nder scheiden da t n iet in twijfe l hoeft t e wo rden 
getrokken wat ou d is en wat nieuw . Daa r bij z ijn deze 
in grepen d us dan ig vo rmgegeven dat ze i nspe len op de 
ge led ing van de geve l, het is ee n klein e hint naar wa t 
er binne n allemaal gebeu rt. 
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REFLECTIE 
De methode van Re-Architecture, het ontwerpproces 
en de vergelijking van het masterplan hebben ertoe 
geleid dat er inzicht is gekomen in de manier van 
aanpak. Het doel, een omgangsvorm geven voor het 
herbestemmen van dergelijke gebieden en 
bijbehorende gebouwen, ken hierdoor grotendeels 
worden ingevuld. Als eerste wordt de methode 
besproken en den met name wet de methode voor 
deze aanpak heeft betekend. Daarna worden 
verkregen ontwerpinzichten uitgelegd. Tot slot zal 
worden betoogd, wet een goede aanpak voor het 
probleem moet zijn. 

RE-ARCHITECTURE 
De methode van Anna Peirera Roders heeft een gro te 
invloed gehad op het ontwerpp roces voor de 
herbestemming van de Machinefabriek. Toegegeven dat 
de methode nergens geheel volgens het boek is 
gevolgd , is de inbreng erva n toch groot geweest . Het 
verantwoordelijkheidsbesef is enorm gegroeid naarmate 
de methode meer en meer werd begrepen. Als je als 
ontwerper ervoor kiest om met een dergelijk 
hulpmiddel aan de slag te gaan, moet je dat hulpmidde l 
een kans geven. Kijk waar je voordeel uit kan halen en 
scherm af wat voor jou irrelevant is. Daarbij is het 
zaak zowe l de werking als het doe! van een dergelijke 
methode te begrijpen. 
De Re-Architecture methode is een hele harde en droge 
methode. Regeltjes moeten worden gevolgd en binnen 
het regiem van Anna Peirera Roders is gewerkt. 
Ontwerpers zoeken meestal juist de vrijheid om hun 
c reativiteit toe te passen. De true is om de harde kant 
van de methode en de zachte kant van ontwerpen te 
verenigen . Tijdens dit gevech t word t dan duidelijk da t 
niet zo maar alles kan en mag . Je moet als ontwerper 
telkens weer de vraag stel len of ingrepen die je wil t 
gaan doen te rechtvaardigen zijn . Het is juist de 
creativiteit die er voor zorgt dat dingen realiseerbaar 
en rechtv aa rdigbaar worden. De methode houdt hierbij 
de rem erop, terwijl jij als ontwerper juist naar 
mogelijke aanpakken en oplossingen zoekt. 
De vraag die rijst, luidt of de uitkomst hetzelfde zou 
kunnen zijn bij het we rken met of zonder de methode? 
Persoonlijk kan ik bierop geen eerl ijk antwoord geven 
omdat ik de methode niet gehee l heb gevolgd . lntuYtief 
durf i k op deze vraag negatief te antwoorden . Een 
ontwerper zonder het levensduurbestendig besef za l 

meestal veel rigou reuzer te werk gaan met he t gegeve n . 
Het is nie t zo dat het ontwerpen met de methode in de 
hand een on mogelijke conserveringsopdrach t wordt, 
maar een du idelijk verscbil ontstaat er we!. 

ONTWERPINZICHTEN 
Om bij te kunnen dragen aan de discussie betre ffende 
de manier van aanpak van binnenstede lijke 
havengebieden en met name de te be houden gebou wen 
in deze gebieden, heb ik de verkregen ontwerpinzichten 
bij elkaar gezet. Deze on twerp inzichten zijn een 
resultante van het o ntwerpproces. N atuurlijk zijn geen 
twee gebou wen hetzel fde , maar vergelijkbare 
problemen van de Machinefabriek kunnen op andere 
plaatsen terugkomen. De terugkerende typo logie van 
bebouwing zorgt voor deze ove reenkomsten van 
problemen. 
• Objectief analyseren he lp! om grip te krijgen op de 

bestaande situatie, een gebouw schoonvegen en 
denkbeeld ig on tdoen van ' littekens' helpt bij het 
begrijpen ervan. 

•Open bare functies plaatsen in berbestemmingen in 
binnenstedelijke havengebieden, helpt bij de 
bewustwording van de aanwezigheid van deze 
gebouwen . Deze gebouwen dragen daarbij de h isto rie 
van de plek met zich mee . De havengebieden z ijn 
historisch gezien altijd van groot belang gewees t voor 
een stad . Daarbij zijn de gebieden nooit toeganke l ijk 
geweest voor de bewoners, !outer werknemers vonden 
de weg naar de havens. S lechts enke l het toeganke lijk 
maken van deze belangrijke p lekk en za l niet genoeg 
zijn om de huid ige bezoeker er bewus t van te maken 
wat de gebieden voor de stad hebben betekend. 

• Wonen en werken aan het wa ter wordt gezien a ls 
kwaliteit. De van oudsher func t ionele relat ie met het 
water is bepa lend geweest voor de uitstra ling en 
plaatsing van de havenpanden ; om de relatie met het 
water te laten terugkomen z u l len echter ander e manier 
moet worden gezocht. Dit kan met behulp van 
zichtrelaties of heel dire ct, door de gebouwen te 
koppelen met het water. 

• Gebruik make n van de besch ik bare ruimte is 
essentieel , ook al doet de oude situa tie daar in eerste 
in sta ntie niets mee , dit zowel qua oppervlak als qua 
hoogte. 

•De veelal onmense lijke schaal van de havenpanden 
komt voort u i t het oude gebruik. Om de nieuwe 
functies goed te kunnen laten plaatsvinden is he t van 
be lang te bouwen met een mense lijke schaa l. Zorg dat 
afstanden overbrugbaar zij n en da t mensen/ gebruikers 

zich aangesproken voelen, ook in een grootschal ige 
omgeving . 

• Bouwen in een inte rieur; di t b lijkt n iet de 
gebruikelijke s tedenbouwkundige da n we! lande lijke 
omgeving . Voor grotere gebouwdelen is het zaak deze 
te ontwerpen a ls zijnde architect e n niet als zijnde 
interieurontwerpe r. De manier van construeren, 
materialiseren en beleving zullen hierdoor worden 
be'invloed . Tij de lij kheid dan we l permanen t ie zullen 
mede bepalen hoe het o ntwerp word! aanschouwd . 

•De ruimtelij ke be!eving is m ede bepalend bij het 
ontwerpen van een doos-in-doos op zet. Synergi e of 
contrast kan worden gerea li seerd door middel van 
open dan we! gesloten volumes . 

• Het kl imaatconcep t moet in een vroeg stadium worden 
vastgesteld , de her te bestemmen fabr ieksha l kan 
bijna onmogelijk worden omgebouwd naar een 
geklima t iseerde binnenruimte, hi erop moet worden 
ingespee ld . 

•Direct aanslu iti ng vinden bij de bes taande construc tie 
en sch il is meesta l moe izaam ; deze onderdelen 
voldoen vaak niet aan de huidige e isen met betrekki ng 
to t klimaat e n belastingafdracht. 

• Voor het behoud van he t industrie le karakte r moeten 
bepaalde elementen behouden blijven; ruimte, 
hulpmidde len en routing zijn de belangrijkste dra gers 
van het oude functioneren. 

KRACHT VAN HET PLAN 
De kracht van he t plan is de n ieuwe syne rgie d ie 
ontstaat tussen gebied , gebouw en gebruiker. Daarb ij 
behoudt het gebouw haar waarde en wordt op een 
zorgv u ld ige manier o mgesp rongen met he t 
overgebleven e r fgoed . Di t erfgoed is vanaf nu 
toegankelijk voor iedereen, t erwijl de o ude werking en 
historie toch b lijven gevat in het behouden. 
Het gebouw als zodanig kr ij gt een duidelijke nieuwe 
plaats in het veranderlijke geb ied . De plaats van de 
fabriek aan het Dok in combinatie met de bouw van de 
woontoren bepalen het aanzicht van de Noord kade. Het 
masterpla n speel t in op de vor m en verhoudin gen van 
Dok en fabriek door in dit dee! de bebouwin g hierop af 
te stemmen. Doordat het KSG-terrein wordt terug 
gegeven aan de stad, krijgt de Machi nefabriek de kans 
een n ieuwe re l atie aan te gaan met de binnenstad. Deze 
wordt verkregen door functioneel hierop in te springen, 
met name de pu llfunctie , het casino, za l h iervoor 
moeten zo rgen . Doordat bet KSG-terrein een to taal 
andere bestemming krijg t, een voortzetting va n de stad 
Vlissin gen, krijgt ook de fa brie k een andere rol binnen 
het plangebied. De Machinefabriek zal ondersteunend 
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zijn voor het plangebied door middel van de 
aanwezigheid van de overdekte markt en de recreatieve 
functies. 
De karakteristieke kenmerken van de Machinefabriek 
blijven behouden, daartoe behoren het aanzicht en het 
kenmerkende interieur. Door de nieuwe functies met 
behulp van 'motoren' te implementeren in het interieur, 
wordt de beleving van de ruimte mogelijk gemaakt. Het 
oude functioneren van de fabriek, de bouw van 
scheepsmotoren, is hierbij ingezet om de nieuwe 
functies te laten plaatsvinden . Ook de verschijning en 
de vormgeving van de toren komen voort uit het 
historische gebruik van de kade langs het Dok. 
lntroduceren van menselijke schaal in combinatie met 
de drie nieuwe hoofdfuncties maken het gebouw 
toegankelijk. Mensen uit de stad, mensen uit het 
plangebied en mensen van ver kunnen alien gebruik 
maken van de fabriek. De drie functies, casino, horeca 
en markt, vullen elkaar aan. Hierdoor kan de hal in de 
fabriek, welk functioneel en bouwtechnisch is 
onderverdeeld in drie compartimenten, toch worden 
gezien als een werkend geheel. 

TOEKOMSTIGE AANPAK 
De architecten Herzog en De Meuron ontwierpen de 
herbestemming van de Kiippersmiihle te Duisburg. Deze 
herbestemming wordt door velen gezien als een 
geslaagde opgave. De nieuwe gebruiker, het museum 
voor moderne kunst, heeft aan het gebouwen een goed 
passend onderkomen . Daarnaast blijft het karakter aan 
de buitenzijde een reflectie van het verleden. Ook de 
ingrepen die Herzog en De Meuron deden aan het 
exterieur betuigen van kwaliteit en inzicht. Op 
gebiedsniveau klopt het ; ongeveer de helft van de 
gebouwen aan de lnnenhafen in Duisburg zijn 
herbestemming. Deze herbestemmingen dragen sterk 
het historische verleden en gebruik met zich mee . Het 
museum Kiippersmiihle vormt daarnaast een 
gedenkwaardig einde op de lange kade aan de kant van 
de binnenstad. Tijdens de analyse van het gebouw 
kwamen deze bevindingen sterk naar voren, maar er 
was nog meer. Juist de contradictie tussen het exterieur 
en het interieur maken het gebouw in eerste instantie 
interessant, maar deze tegenstelling heeft wel 
verregaande gevolgen gehad voor het toenmalige 
bestaande gebouw. Het gehele bestaande interieur heeft 
moeten wijken; daarvoor in de plaats zijn vier nieuwe 
hoge ruime vloeren teruggekomen. Louter de schil is in 
takt gebleven. Gezien de ontwikkelingen betreffende 
Re-Architecture en het bijbehorende gedachtegoed, zou 
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een dergelijke aanpak nooit te rechtvaardigen kunnen 
zijn. 
Als de Kiippersmiihle de ene pool is, dan is Alveole 14, 
de herbestemming van de onderzeebootbunker te 
Nazaire, de andere pool. De architecten Fin Geipel en 
Giulia Andi hebben met een spreekwoordelijk pince! 
deze ontwerpopgaaf opgepakt . De bunker, zo stoer en 
prominent als het maar zijn kan , is aangepast voor de 
nieuwe functie. De initiele functie , het beschermen van 
Duitse onderzeeboten , zal daarmee nooit warden 
vergeten. Hun motivatie ligt hem in het feit dat de 
betonnen structuur alleen bescherming biedt, als deze 
in takt wordt gelaten. Door de bunker niet te slopen, 
maar juist open le stellen voor het Franse publiek, 
wordt er een fragiele scheidslijn tussen afschuw en 
respect opgezocht. Door binnenin het bestaande 
gebouw alleen openbare culturele functies te plaatsen, 
wordt ook hier de plek toegankelijk; deze 
toegankelijkheid zal bijdragen aan het respect voor het 
gebouw en bijbehorend verleden. 
De Architecten Herzog en De Meuron zijn 
waarschijnlijk niet de aangewezen personen om met een 
dergelijk gedachtegoed deze problematiek aan le 
pakken . Hun werk staat daar dan ook niet bekend om. 
Oat neemt niet weg dat de Kiippersmiihle een uniek en 
werkend gebouw is, daar is geen discussie over 
mogelijk. Maar de aanpak van Fin Geipel en Giulia 
Andi straalt meer verantwoordelijkheid uit. Met de 
inbreng van een zelfde soort functie, een openbare 
culturele functie, laten zij het gegeven wel in haar 
waarde . Ook levensduurtechnisch is de herbestemming 
van Alveole 14 beter verantwoord. Er vindt bijna geen 
verkwisting plaats van materiele en immateriele 
onderdelen van de bunker. 

Vergelijkbare verschillen in aanpak op gebiedsniveau 
zijn ook te onderscheiden. Een rigoureus veranderd 
gebied, waarbinnen de historische eigenschappen niet 
of nauwelijks zijn te herkennen, is bijvoorbeeld het 
KNSM-eiland te Amsterdam. Deze rigoureuze aanpak 
heeft geleid tot een uniek, goed bewoonbaar gebied in 
hartje Amsterdam, maar de aanwezigheid van een 
handje vol herbestemmingen en behouden kranen leiden 
niet tot het besef van een voormalig florerend 
haventerrein . 
De lnnenhafen te Duisburg is de tegenpool van het 
KNSM-eiland. De ontwerpers, Foster & Partners, 
hebben beter ingespeeld in de toenmalige aanwezige 
gebouwen en omgeving. Zij zijn zeer zorgvuldig te 
werk gegaan, waarbij het behoud van het 
oorspronkelijke karakter van de haven voorop stond. 



Veel gebouwen zijn herbestemd, en de infrastructuur is 
aangepast op zowel de oude werking als het nieuwe 
gebruik van het gebied . De mix tussen 
herbestemmingen en nieuwbouw is evenwichtig, het 
lijkt dan ook dat de Innenhafen morgen weer in geb ruik 
zou kunnen warden genomen. 
Juist de sociaal-economische i nvloeden , die dergelijke 
havengebieden hebben gehad op de steden , maken de 
gebieden zeer belangrijk voor deze steden . Daarnaas t is 
de ligging ervan veelal uniek en een van de mooiste 
plekken binnen elke stad . Bij de herbestemming zou de 
historie hoog aangeschreven moeten warden, want 
alleen door het verkrijgen van een collectief begrip 
voor deze historie, warden deze plekken in de stad 
aangezien voor wat ze waard zijn. Het moeten dus meer 
zijn dan alleen maar leuke woonlocaties op of rond het 
water. Deze opgave is er uiteraard een complex van 
aard; de projectontwikkelaar wil zo veel mogelijk geld 
verdienen, lees hier: vee l hoogbouw en nieuwbouw , de 
'geest van de plek' moet we l bewaard blij ven, lees 
h ier : veel van de historische context behouden . 
H et herbestemmen van bi nnensted e lij ke ha vengebieden 
gaat verder dan alleen het gevecht tussen het behouden 
van gebouwen en nieuwbouw . Ook de hele sfeer moet 
grotendeels intact b l ijven. Hiervoor is meer nodig dan 
a l leen herbestemmingen; ook ruimtelijke indeling, 
gebruik van het water, behoudt van kades en behoudt 
van machines delen in deze beleving. Het is dan de 
synergie die ontstaat tussen oud en nieuw die moet 
verhelpen dat de gebieden onherkenbaar warden. 

De gemeente Vlissingen heeft er a lles aan gedaan om 
de bewoners bij bet project te betrekken. Dit heeft 
ertoe geleid, dat de bewoners collectief keuzes bebben 
kunnen maken over het behoud van gebouwen en over 
de globale invulling van het plangebied . Hieruit bleek , 
dat de bewoners zich er van bewust zijn wat de KSG 
voor hen betekend heeft en voo r toekomstige generaties 
nog kan betekenen. Vee! panden kwamen in aanmerking 
voor behoud, ook de enig overgebleven kraan mag 
volgens hen zeer zeker niet verdwijnen, en ga zo nog 
maar even door. Tegelijkertijd weet de gemeente goed 
dater vraag is naar woon- en werkgelegenheid, en ook 
moet er natuurlijk winst warden gemaakt op het 
project . Hierdoor is de gemeente in het gevecht 
gekomen tussen behoud en nieuwbouw . Uiteindelijk 
zijn z ij het geweest die hebben gezegd : "Oke die en die 
gebouwen blijven behouden, en er moeten zu s en 
zoveel woningen warden gerealiseerd , in dat en dat 
tijdsbestek ". Buro VHP wordt gekozen als w i nnaar van 
de prijsui t reiking en het plan kan van start gaan . Buro 

VHP is een echte bouwer, weinig onderzoekende 
concepten, veel eerlijke en gerealiseerde projecten. 
Gekeken naar het plan van Buro VHP, kunnen twee 
dingen warden opgemaakt : Vlissingen kan en zal 
eindelijk intern kunnen uitbreiden en de aanpak van de 
planmakers is rigoureus van aard . 
De voormalige 'geest van de plek ' op het KSG terrein 
zal verdwijnen. Dit komt door de sloop van bijna alle 
panden, door de grote verschuiving rn land- en 
watergebruik en door het beeld dat de architecten in 
hun masterplan schetsen . Natuurlijk moet het aanbeeld 
dat de KSG had niet warden geromantiseerd, maar feit 
is wel dat dit bedrijf de motor was en is achier de 
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lokale economie. De ze eminente invloed zal dus niet 
meer afleesbaar blijken te zijn op het her te bestemmen 
terrein . 
De drie berbestemmingen en het behouden 
hoofdkantoor zijn de dragers van de identiteit. De KSG 
leeft hierin voort. Met de herbestemming van de 
Machinefabriek en de bouw van de toren aan bet Dok is 
binnen dat kader geprobeerd tegenwicht te bieden aan 
de verdwijning van het historiscbe besef op deze plek. 
Door daarnaast bet gebouw openbare recreatieve 
functies mee te geven, word! getracht alle inwoners en 
bezoeker gebruik te laten maken van deze belangrijke 
plek in de stad. 
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NA WO ORD 
lk wil van de gelegenheid gebruik maken om een aantal 
mensen persoonlijk te bedanken voor hun medewerking. 
Ohr. Andre Walraven voor de vele uren begeleiding 
tijdens het afstudeeratelier en zijn zorgvuldige 
benadering van aanleidingen en problemen. Ohr. Jouke 
Post voor zijn kostbare tijd en zijn motiverende 
inbreng. Ohr. Paul Rutten voor de korte maar zeer 
doeltreffende medewerking op het gebied van het 
installatieconcept. Natuurlijk wil ik ook de Gemeente 
Vlissingen en Ohr. Bert van Hoepen bedanken voor het 
mogelijk maken van de bezoeken aan het KSG terrein 
en de rondleidingen die we daar kregen. Ook het 
Gemeentearchief Vlissingen mag niet ontbreken, waar 
we met open armen werden ontvangen en te woord 
gestaan. Als laatste wil ik Koen v.d. Braak, Robbert 
Harte, Anne Joosten, Hans Mommers en Anja v.d. Werf 
bedanken om met hun samen te hebben mogen werken. 
Het vooronderzoek is gezamenlijk tot stand gekomen en 
tijdens het vervolgtraject hebben we samen binnen het 
zelfde thema, herbestemming van binnenstedelijke 
havengebieden, verder gewerkt. 

Het doe! is altijd geweest om binnen een kalenderjaar 
af te studeren. Keer op keer kreeg ik te horen dat dit 
een bijna onmogelijke opgaaf zou zijn, maar ik 
probeerde toch door te zetten. Deze tijdspanne is op 
een haar na gehaald, daarbij ingecalculeerd dat het 
vooronderzoek behoorlijk uitliep. De tijdspanne heeft 
wel consequenties gehad voor het uiteindelijke 
resultaat. Het ontwerp voor de toren aan het Dok is niet 
verder uitgewerkt, een aantal belangrijke 
ontwerpbeslissingen tijdens de uitwerkfase zijn niet 
voldoende onderbouwd en de beoogde discussie omtrent 
Re-Architecture is nog niet losgekomen. Met name in 
deze discussie had ik graag willen participeren, dat was 
dan ook het uitgangspunt voor de aanvang van het 
afstuderen. Des al niet te min ben ik tevreden met het 
uiteindelijke resultaat van mijn afstuderen. Zowel 
achier het ontwerp als de bevindingen en aanbevelingen 
sta ik honderd procent. 
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