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Voor u ligt het einde van mijn afstudeerproject 
aan de Technische Universiteit Eindhoven 
binnen de specialisatie Building Technology in 
het afstudeeratelier Slimbouwen IV.

De fascinatie voor oude gebouwen, en het 
herbestemmen hiervan heeft geleid tot een 
onderzoek naar voormalige steenfabrieken in 
Nederland en specifi ek naar Vlamoven Deest. 
Net als vele andere steenfabrieken verloor ook 
deze fabriek zijn functie, kwam leeg te staan 
en raakte in verval. Herbestemmen zorgt voor 
behoud van de eigenschappen en cultuur van 
de steenfabriek. Culturele waarde die in mijn 
ogen zo belangrijk is om de geschiedenis te 
kunnen blijven vertellen, niet alleen in woorden 
en op papier, maar ook in het dagelijks leven. 
Het heeft geleid tot een “transformatie van 
ruïne tot biologische uitspanning”.

Er zijn vele mensen die mij hebben ondersteund 
in het realiseren van dit eindproduct. 
Als eerste dank aan de leden van mijn 
afstudeercommissie, Chris Geurts, Maarten 
Willems en Jos Lichtenberg die mij gedurende 
het afgelopen jaar hebben voorzien van advies 
en me een hoop aan het denken hebben gezet. 
Dank ook aan mijn twee medestudenten, Boaz 
van der Wal en Willem Schuurmans, waarmee 
ik samen het onderzoek ben gestart en waarin 
we elkaar hebben aangevuld tot een mooi 
product bij het Begin Colloquium. En verder 
dank aan Bob Helwig, bij wie ik altijd terecht 
kon voor vragen met betrekking tot dit stuk en 
die mij tot nieuwe inzichten heeft gebracht.

Tot slot zou ik graag mijn familie en vrienden 
willen bedanken voor de steun en bemoedigende 
woorden die ze mij hebben geboden. 

Veel leesplezier.

Eijsden, 15 november 2012

Renaud Clermont 

VOORWOORD
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Brickworks is an ancient craft that is deeply 
rooted in the Dutch culture. This cultural 
heritage is however, by modernisation and 
industrialisation, partly lost. Many factories were 
abandoned and fell into decay. At the fl oodplains 
nowadays you can still fi nd numerous, partly 
ruinous, deserted factories. From the nineteen 
nineties these fl oodplains got more into 
the spotlight due to the increasing threat of 
fl ooding. Climate change, and particularly the 
impact of human actions on the environment, 
have caused a signifi cant increase of CO

2
 in the 

atmosphere. This increase of CO
2
 leads to new 

weather conditions whereby the temperature 
worldwide rises and the water level of the seas 
and rivers increases.

This climate change has led to a new 
understanding regarding these fl oodplains. 
Many policies have been written with the aim 
to protect the inlands from new fl oods where 
the fl oodplain itself will be used as a fl ow area 
for the river. Besides this form of protection 
a second quality can be found in the policies 
where the fl oodplains are a recreational area. 
The government sees opportunities in the area 
as a part of the “Ecologisch Hoofdstructuur”. 
Vlamoven Deest is located in the area of the 
“Afferdense en Deestse Waarden” that is being 
reorganised from the NURG policy. The Policy 
“Ruimte voor de Rivier” has ensured that this 
area is not only transformed into nature, but 
also is used as a fl ow fi eld. 

The brickwork factory is seen as a problem 
within the fl oodplain. First of all the factory 
has a cultural and historical value, but on the 
other hand the factory obstructs the fl ow fi eld. 
In numerous cases the brickwork factory is 
kept in its current state while opportunities 
can be found within this building. The building 
can be seen as a mound, and by its massive 

construction this image as a mound is enhanced 
as a great base. This massive construction 
additionally has a energetic function where the 
kiln, the oven of the factory, contains a constant 
temperature of 10°C.

For this rehabilitation of Vlamoven Deest the 
factory is being transformed into a biological 
relaxation which is a collection of four different 
functions put together in one building. 
Recreation, culture and energy, key points from 
the different policies are merged into a design 
that also refl ects the history of the brickwork 
factory in an architectural way. Bringing back 
the characteristic elements (the roof, dormer 
windows and of course the chimney) ensures 
that the image of the past has returned in a 
modern vision and style. The once polluting 
factory is being converted into an energy 
effi cient building. 

Through the use of sustainable materials, using 
high RC-values and low U-values a building is 
created that meets the demands of the passive 
construction principle. Both heating and cooling 
concept makes use of the quality within the 
brickwork kiln where air is being heated or 
cooled naturally and used for the fi rst fl oor. And 
so the Vlamoven Deest can be rehabilitated into 
an energy effi cient building wherein the kiln has 
become an important part of the entire system.

SAMENVATTING
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FASCINATIE

We leven in een wereld waarin de meeste 
stukken grond die bestemd kunnen worden 
reeds bestemd zijn. Dit zorgt ervoor dat andere 
oplossingen dienen te worden gevonden ten 
aanzien van bouwen. Men is in veel gevallen 
genoodzaakt bestaande bebouwing te slopen 
om tot nieuwbouw over te kunnen gaan. Er 
zijn dan ook talloze voorbeelden te vinden 
waarbij dit gebeurt. Echter, groeit het besef 
op vele vlakken dat slopen van bestaande 
bebouwing niet zomaar kan gebeuren maar 
dat moet worden gekeken of deze bebouwing 
geen waarde heeft voor de maatschappij en 
zijn directe omgeving. Herbestemming van 

bestaande bebouwing is dan een logisch 
vervolg waarbij veelal het reeds en/of ooit 
aanwezige als leidraad wordt gebruikt voor een 
verbetering van het bestaande en/of nieuwe. 

Historische bebouwing fascineert en inspireert. 
Het zijn dikwijls bepalende gebouwen die in het 
verleden hun stempel hebben gedrukt op de 
omgeving en in een wijder perspectief zelfs op 
het land. Gebouwen die hun functie verliezen 
komen leeg te staan, die weer leidt tot een 
vervallen staat en het ontstaan van ruïnes. Juist 
deze ruïnes worden nieuwe broedplaatsen en 
bieden een enorme uitdaging.

‘Een oud verhaal vertellen met nieuwe architectuur in een oorspronkelijk jasje, 

dat wekt mijn interesse’.
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De steenbakkerij is een nijverheid die al vele 
honderden jaren in het Nederlandse landschap 
is terug te vinden. In dit hoofdstuk zal kort 
worden ingegaan op de geschiedenis van dit 
ambacht en de technische ontwikkelingen die 
gedurende deze periode zijn voortgebracht. 
Daarnaast zal worden ingegaan op de arbeiders 
van de steenfabricage die een refl ectie vormt 

BACKGROUND
van het ambacht en de waardering hiervan in 
relatie met overige industrieel erfgoed.

In samenwerking met B. van der Wal en W. 
Schuurmans is een inventarisatie opgesteld van 
de  nog aanwezige steenfabrieken in Nederland. 
Het rapport “Uiterwaardenvolle steenfabrieken” 
vormt de basis van deze afstudeerscriptie.
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Steenfabrieken zijn van oudsher verwant aan 
het landschap door de aanwezigheid van klei 
in en rondom de rivieren. Daarnaast biedt 
de rivier een mogelijkheid tot transport van 
grondstof, brandstof en eindproduct. In de 
locatie van de steenfabrieken in Nederland is 
dit beeld dan ook duidelijk te herkennen. Sinds 
de Middeleeuwen is de keramische industrie in 
Nederland, verspreid over het hele land nabij de 
grondstof, aanwezig. Pas vanaf de negentiende 
eeuw is een trend zichtbaar waarin de spreiding 
afneemt en clusters zichtbaar zijn waarin 
grotere bedrijven ontstonden langs de grote 
rivieren in voornamelijk Gelderland en Limburg. 
De klei op overige locaties kon in veel gevallen 
niet voldoen aan de nieuwste kwaliteitseisen. 

In deze zelfde periode, de tweede helft  van 
de negentiende eeuw, ontstond een enorme 
groei in de behoefte aan baksteen. Er was 
een grote groei zichtbaar van bouwactiviteiten 
en Nederland ontwikkelde zich steeds meer 
richting baksteenarchitectuur. Het materiaal 
was grootschalig te verkrijgen waardoor de 
kosten relatief laag waren. In deze tijd groeide 
het aantal steenfabrieken. Deze ontwikkeling 
zorgde ervoor dat ook de techniek op dit gebied 
evolueerde. 

Een van de eerste ontwikkelingen was 
de ringoven die het mogelijk maakte een 
continu bakproces op te zetten waarbij 
minder brandstof benodigd was om hetzelfde 
resultaat te verkrijgen. Een probleem in de 
ontwikkelingen was de kwaliteit van de klei. 
De klei die gewonnen werd was voornamelijk 
bruikbaar voor straatklinkers, die op hun beurt 
weer het beste konden worden gebakken in de 
traditionele veldovens. Innovatie bleef hierdoor 
lang achter. Als vervolg op de ringoven werd de 
vlamoven ontwikkeld. Deze oven kan gezien 
worden als een ringoven waarbij de ring is 
verdeeld in kamers. Per kamer kunnen hierin 
de stenen worden opgestapeld en gebakken. 
Een latere ontwikkeling is de zigzagoven 
waarbij de kamers in een zigzagvorm elkaar 

1850

1960

2010
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opvolgen. Een van de belangrijkste innovaties is 
de kunstmatige drooginrichting die halverwege 
de twintigste eeuw werd ingevoerd. Dit zorgde 
ervoor dat het bakken van stenen een constant 
proces kon worden. Tegenwoordig kennen we 
enkel nog de tunneloven waarbij het bakken 
een geconditioneerd en mechanisch proces is 
geworden. 

De steenbakkerij was een ambacht dat tot laat 
in de negentiende eeuw zonder veel materieel 
en gebouwen werd gerund door arbeiders. Het 
was arbeidsintensief en de sociale omgeving 
bleef voornamelijk binnen de fabriek. Een 
vergelijking is hierin te maken met de agrarische 
bevolking. Beide archaïsche werelden waren 
seizoensgebonden en mensen woonden op 
en om het terrein. Eenmaal in dit werk was het 
moeilijk om ergens anders terecht te komen 
en zelfs vrouw en kinderen waren betrokken in 
het proces. Deze ‘opsluiting’ zorgde ervoor dat 
de emancipatie van het volk pas laat op gang 
kwam.

De modernisatie had als gevolg dat veel 
arbeiders hun baan verloren en het ambacht 
verschoof naar lage lonen landen. Sluiting 
leidde in het geval van steenfabrieken niet 
of nauwelijks tot sloop. De ligging van de 
fabrieken, dikwijls ver van de bewoonde wereld 
in de uiterwaarden, stonden de gebouwen 
niemand in de weg. Leegstand was dan ook 
een veel voorkomend gevolg. De groeiende 
waardering voor industrieel erfgoed had 
mede door deze reden weinig invloed op de 
steenfabrieken. Een groeiende belangstelling 
voor de steenfabrieken kwam op gang door de 
uiterwaarden. Natuur- en waterbeheer kregen 
meer aandacht en verschillende beleidsstukken 
werden geschreven omtrent deze uiterwaarden. 
Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat initiatieven 
werden opgezet voor behoud die samen met 
het maatschappelijke draagvlak voor behoud 
van industrieel erfgoed ervoor heeft gezorgd 
dat een deel van den steenfabrieken de sloop 
heeft overleefd. 

De inventarisatie laat een overzicht zien van 
de nog aanwezige voormalige steenfabrieken 
in Nederland. Hierin kan worden gezegd dat 
het gaat om 23 leegstaande steenfabrieken 
en 15 reeds herbestemde projecten. Opvallend 
hierbij is dat er een relatie is te leggen tussen 
de aanwezigheid van plannen en de ligging 
in een natuurgebied. Wanneer een relict in 
een natuurgebied aanwezig is, zijn dikwijls 
geen plannen beschreven omtrent de fabriek. 
Dit geldt wel voor fabrieken die buiten de 
natuurgebieden liggen. Vanuit de herbestemde 
projecten is het opvallend dat de meest 
complete ensembles zich niet langs de grote 
rivieren bevinden. Een reden hiervoor is toe te 
schrijven aan het ontlopen van de saneringen 
omtrent ‘Ruimte voor de Rivier’. Exploitatie van 
musea en tentoonstellingsruimte geven het 
meest getrouwe beeld van de geschiedenis 
maar blijken op economisch opzicht weinig 
draagvlak te hebben.

Links
02 | Afname actieve steenfabrieken 

in Nederland
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De steenfabrieken worden bedreigd. Stijgend 
water heeft ervoor gezorgd dat de uiterwaarden, 
het toneel van de ambacht, worden heringericht 
waarbij de voormalige fabrieken veelal leeg 
blijven staan, en zelfs als “bedreiging” in het 
gebied worden gezien. Dat stijgend water heeft 

PROBLEEMSTELLING
een bekende oorzaak, de klimaatverandering. 
Hoewel er veel voor- en tegenargumenten te 
vinden zijn over dit onderwerp, zijn er duidelijke 
aanwijzingen dat onze eigen luxe ook onze eigen 
problemen veroorzaakt. In dit hoofdstuk zullen 
beide thema’s dan ook worden toegelicht.
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Leegstaande steenfabriek
Nederland is een land dat wordt geregeerd door 
water. De watersnoodramp uit 1953 in Zeeland 
en de grote overstroming in 1995 door de 
rivieren hebben hun sporen achtergelaten in het 
land. Het heeft geleid tot vele beleidsstukken 
en interventies door het hele land waarop wordt 
geanticipeerd op het water. Het water vormt 
echter voor het land niet alleen gevaar, maar 
biedt ook een manier van transport en is een 
bron van energievoorziening. 

Een locatie langs het water had daardoor dan ook 
veel te bieden voor de industrie. Grondstoffen 
konden worden aangeleverd en het product kon 
makkelijk door het hele land worden vervoerd. 
Een industrie die hier dankbaar gebruik van 
maakte was de steenbakkerij. De natuurlijke 
aanwezigheid van klei die door de rivier wordt 
aangevoerd bracht de grondstof tot op de plek 
zelf.

Aan het eind van de 19e eeuw werden 
verschillende ontwikkelingen ingevoerd in het 
baksteenfabricageproces. Mechanisatie van 
het productieproces had daarmee als gevolg 
dat een groeiende concurrentie ontstond 
die leidde tot vele gedwongen sluitingen van 
diverse baksteenfabrieken in Nederland. De 
ligging van de steenfabriek in de uiterwaarden 
zorgde ervoor dat het veelal economisch niet 
interessant was om het gebouw direct te slopen. 
Ze stonden niemand in de weg en bleven leeg 
of werden tijdelijk gebruikt voor opslag.

De afstand die aanwezig was tussen fabriek en 
bevolking bleef lange tijd zichtbaar. Waar het 

belang van industrieel erfgoed gestaag groeide 
en herbestemmingen werden uitgevoerd 
bleef de belangstelling voor de voormalige 
steenbakkerij achter. Deze ontbrekende 
belangstelling kwam deels voort uit het 
agrarische karakter dat het vertoonde.  Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de belangstelling 
voor de steenfabrieken op gang kwam door het 
groeiende belang van de uiterwaarden waarin 
vele steenfabrieken aanwezig waren en in deze 
tijd ook werden gesloopt ten behoeve van de 
uiterwaarden. 

Tegenwoordig staan de uiterwaarden weer 
veel in de belangstelling en wordt geprobeerd 
door middel van herinrichtingen grip te 
krijgen op de rivieren. Een probleempunt 
binnen deze herinrichtingen zijn dikwijls de 
hoogwatervrije terreinen. Op verschillende van 
deze hoogwatervrije terreinen bevinden zich 
echter nog allerlei oude steenfabrieken die, 
na het verlaten ervan, in verval zijn geraakt 
en in sommige gevallen in een ruïneuze staat 
verkeren. Deze ooit glorieuze Nederlandse 
industrie is gedevalueerd tot een ruïne die men 
liever kwijt, dan rijk is. De schoorstenen waren 
het ijkpunt in het landschap en werden een tijd 
lang gezien als symbool van welvaart.

De steenbakkerij is een belangrijk onderdeel van 
de Nederlandse bouwtechnische geschiedenis 
waarbij het product “bakstenen” heeft geleid 
tot verschillende architectonische stromingen. 
Verlies van de leegstaande fabrieken leidt 
tot een neergang in cultuurhistorie van deze 
bakens in de Nederlandse natuur. 
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03 | Verval Vlamoven Deest 1925

1989

2012
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04 | Wintertemperatuur (december-

februari) in De Bilt tussen 1900 en 

2005, en de vier klimaatscenario’s 

voor 2050.

[bron: www.knmi.nl]

06 | Gemiddelde jaarlijkse 

zeespiegelstand langs de 

Nederlandse kust tussen 1900 en 

2004 ten opzichte van NAP, en de 

vier klimaatscenario’s

[bron: www.knmi.nl]

05 | Winterneerslag in Nederland 

(december-februari, gemiddelde 

van 13 stations) tussen 1906 en 

2005, en de vier klimaatscenario’s 

voor 2050.

[bron: www.knmi.nl]
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Fossiele brandstoffen en klimaatverandering
Het klimaat is een gegeven dat door de eeuwen 
heen in een geleidelijke curve zich heeft 
uitgerold. Kijkend naar het gehele klimaat 
van de aarde, zijn er grote schommelingen 
zichtbaar en zijn de bewegingen in de 
afgelopen 150 jaar niet of nauwelijks terug 
te vinden. Grote veranderingen hebben vaker 
plaatsgevonden, met als voorbeeld de laatste 
ijstijd waarbij de helft van Nederland bedolven 
lag onder een pak ijs.  Er is echter in de laatste 
150 jaar een onnatuurlijke oorzaak bijgekomen 
die deze periode anders maakt. Sinds de 
industriële revolutie  wordt wereldwijd een 
grote hoeveelheid aan fossiele brandstoffen 
gedolven en gewonnen als bron van energie 
voor onder andere de verbranding in motoren, 
elektriciteitscentrales en voor verwarming van 
woningen en kantoren. 

Bij het verbranden van deze fossiele 
brandstoffen komt koolstofdioxide (CO

2
) vrij. 

CO
2
 houdt de aarde warm door warmtestraling, 

die normaal vanaf  de aarde het heelal in zou 
gaan (uitgaande infrarode straling), terug te 
kaatsen naar het oppervlak. Dit gegeven, 
het zogenaamde broeikaseffect, is van groot 
belang voor leven op de aarde. Ter vergelijk, 
zonder deze weerkaatsing zou de temperatuur 
op aarde ongeveer -18°C zijn. Door de 
verbranding van fossiele brandstoffen wordt 
extra koolstofdioxide in de atmosfeer  gebracht 
die ervoor zorgt dat meer warmte wordt 
vastgehouden. Dit versterkt broeikaseffect 
zorgt ervoor dat de warmte bij de aarde blijft en 
deze automatisch opwarmt. 

Deze opwarming van de aarde heeft als gevolg 
dat ijskappen smelten waardoor het waterpeil 
zal stijgen. Vooral in Nederland dat grotendeels 
onder zeeniveau ligt is dit een groot probleem. 
Verscheidene ‘klimaat toppen’ hebben ertoe 

geleid dat afspraken zijn gemaakt om de CO
2
 

uitstoot te reduceren en hiermee in 2050 een 
klimaatneutrale economie te verkrijgen.

Een van de manieren om deze klimaatneutrale 
economie te genereren is gebruikt te maken 
van duurzame energiebronnen. Deze bronnen 
zijn niet eindig en de productie ervan drukt 
minder zwaar op het milieu in tegenstelling 
tot de conventionele bronnen die veel meer 
CO

2
 uitstoten. Hernieuwbare energie wordt 

de laatste jaren steeds belangrijker doordat 
duurzaamheid steeds vaker prioriteit is. 

Sinds 1990 is een duidelijke groei te zien in 
het aandeel hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik. Deze groei, van 1 procent in 
1990 tot 3,8 procent in 2010, is grotendeels tot 
stand gekomen door subsidies op de productie 
van hernieuwbare energie en de verplichting 
van de overheid om biobrandstoffen bij te 
mengen voor het wegverkeer.  Volgens een 
rapport van het CBS [Hernieuwbare energie 
in Nederland 2010] zijn de belangrijkste 
bronnen en technieken voor hernieuwbare 
energie het meestoken van biomassa 
in elektriciteitscentrales, windenergie, 
afvalverbrandingsinstallaties, biobrandstoffen 
voor het wegverkeer en het verbruik van hout 
door huishoudens. Deze 5 bronnen zijn samen 
goed voor 70% van het eindverbruik van 
hernieuwbare energie. Overige energiebronnen 
als zonne-energie, waterkracht en bodem/
lucht energie lopen ver achter op deze 
anderen. Nieuwe manieren om deze duurzame 
bronnen te gebruiken zouden het beleid van 
de Nederlandse overheid en hiermee de eisen 
ten aanzien van de afspraken voor 2050  
kunnen versterken en ervoor zorgen dat deze 
klimaatneutrale economie ook daadwerkelijk 
wordt gehaald. 
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De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. 
Gedurende de periode oktober 2011 – januari 
2012 is in samenwerking met B. van der Wal 
en W. Schuurmans een inventarisatie gemaakt 
van de aanwezige steenfabrieken in Nederland. 
Middels deze inventarisatie zijn verscheidene 
kenmerken blootgelegd met betrekking tot 
locatie, geschiedenis, type oven en de huidige 
staat. Door het opstellen van criteria ten behoeve 
van classifi catie is een beter beeld te verkrijgen 
van de mogelijkheden omtrent de verschillende 
steenfabrieken. Uit dit rapport kwam naar voren 
dat er een grote culturele waarde aanwezig is 
in deze leegstaande fabrieken die als baken 
in de natuur fungeren.  Wanneer er geen actie 
wordt ondernomen zullen de nog aanwezige 
restanten en hiermee de geschiedenis van de 
steenbakkerij verloren gaan. Om het verval 
tegen te gaan, en de culturele waarde van 
deze fabrieken tot zijn recht te laten komen is 
het doel om een herbestemming uit te voeren 
van een van de aanwezige steenfabrieken in 
Nederland, Vlamoven Deest. 

Klimaatverandering is een van de kernpunten 
van de laatste 20 jaar. Veel onderzoek is 
uitgevoerd met betrekking tot dit fenomeen 
waarbij vele voorstanders, maar ook vele 
tegenstanders te vinden zijn. Feit is dat 
we te maken hebben met een groeiende 
hoeveelheid CO

2
 in de lucht die ervoor zorgt 

dat de aarde opwarmt. Hernieuwbare energie 
wordt steeds meer ingezet om de CO

2
-uitstoot 

te verminderen,  maar op dit gebied zijn nog 
altijd vele stappen te maken richting 2050. Dit 
heeft geleid tot het doel om te werken naar een 
energie effi ciënt gebouw dat gebruikt maakt 
van de eigenschappen die aanwezig zijn binnen 
het bestaande gebouw .

Om de onderzoeksvraagvraag te kunnen 
beantwoorden zijn verscheidene analyses 
uitgevoerd met betrekking tot beleidstukken, 
locatie en gebouw. Vanuit deze analyses is een 
energieconcept bepaald welke tezamen met 
de gemaakte analyses hebben geleid tot een 
functiebepaling. Deze zal later in dit rapport 
worden verduidelijkt. 

Dit doel leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

Op welke manier kan een transformatie van Vlamoven Deest worden gerealiseerd 

in de functie van een biologische uitspanning waarbij de oude oven gebruikt 

wordt als onderdeel van het gehele energiezuinige systeem?

Links
07 | Doorkijk “fi etsrekken” in 

vlamoven Deest
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LOCATIE
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De inventarisatie geeft een overzicht van 23 
verschillende leegstaande steenfabrieken in 
Nederland. Ten behoeve van het maken van 
dit overzicht zijn alle fabrieken apart bezocht. 
Tijdens deze bezichtigingen zijn de fabrieken 
op verschillende aspecten bekeken en 
beschreven. Middels het classifi catiemodel en 
de reeds bekende informatie met betrekking tot 
de leegstaande fabrieken is de keuze gemaakt 
voor één specifi ek object. In deze keuze was 
voor mij een goede technische kwaliteit van 
het restant en de ligging van het relict de 
belangrijkste aspecten.

Er is een grote variatie te vinden in de 
technische staat van de objecten. Verscheidene 
zijn ingestort door het verval, andere 
gebombardeerd en verwoest gedurende de 
Tweede Wereldoorlog, andere zijn juist in 
een betrekkelijk goede staat. Ook de mate 
van begroeiing is hierin bepalend. Fabrieken 
die in een natuurgebied liggen zijn dikwijls 
meer geruïneerd als gevolg van planten- en 
bomengroei. Herbestemming van zo’n relict is 
daardoor nog veel minder eenvoudig.

Vlamoven Deest is een van de leegstaande 
relicten die, ondanks zijn locatie,  in een relatief 
goede staat verkeerd. In technisch opzicht 
heeft het nog weinig geleden en ook de mate 

van begroeiing is nog laag. Dit maakt het 
aantrekkelijk om te dienen als herbestemming. 
Qua locatie bevindt het object zich in het 
natuurgebied van de Afferdense en Deestse 
Waarden. Het is een natuurgebied dat onderdeel 
is van de Ecologische Hoofdstructuur. Verderop 
in dit rapport zal verder worden ingegaan op 
deze locatie en het beleid. 

Men benadert het gebied en de steenfabriek 
vanuit het dorp Deest. Via de dijk rijdt men 
de uiterwaarden binnen. Deze zijde geeft een 
uniek stukje natuur waarin men het gevoel 
heeft weg te zijn uit de bewoonde wereld. Een 
plek die vraagt om recreatie, een plek om rust 
te vinden. Het is hierdoor een speciale plek met 
een speciaal gebouw dat op een top locatie 
staat in Nederland. Contact met natuur, water 
en het verleden. 

Van de oude steenfabriek is enkel het 
ovenlichaam nog aanwezig welke nog in een 
uitstekende staat verkeerd. Op een plek is enig 
metselwerk ingestort, maar voor het grootste 
deel is het metselwerk en het voegwerk in 
een zeer goede staat. Ook dit gegeven biedt 
mogelijkheden voor een herbestemming. De 
locatie en staat van het gebouw maken het 
tot een project dat het waard is om te worden 
aangepakt. 

Rechts
Boven
08 | Satellietfoto Vlamoven Deest

Onder
09 | Vlamoven Deest
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De geschiedenis speelt een belangrijke rol voor 
deze locatie en dit specifi eke gebouw. In de 
bepaling van de classifi catie is het van belang 
een analyse te maken over de geschiedenis 
van het gebouw. Hierbij zijn een vijftal aspecten 
bekeken die allen een rol spelen in de 
geschiedenis van het ontstaan tot heden. 

GESCHIEDENIS
Allereerst de locatie waarop en de omgeving 
waarin de steenfabriek zich bevindt. Specifi eker 
de geschiedenis van de steenfabriek zelf en 
de werking van de vlamoven die als enige nog 
aanwezig is. Verder zijn de herkenbaarheid van 
het relict en de zeldzaamheid ervan uitgelicht.
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Locatie
Het landschap is al van oudsher een belangrijk 
speerpunt in de locatiebepaling van de 
steenfabrieken. De aanwezigheid van klei in het 
gebied van de rivieren maakte dat de grondstof 
makkelijk te destilleren viel en de grondstof 
en eindproduct via de rivier getransporteerd 
konden worden. Dit kenmerk is dan ook terug 
te zien in de locatie van vele voormalige 
steenfabrieken. 

Deest is een dorp binnen de gemeente Druten 
en onderdeel van het “Land van Maas en Waal” 
dat zich uitstrekt tussen de Maas en Waal. 
Dit gebied kenmerkt zich door slingerende 
dijken, natuurlijke uiterwaarden en het vele 
groen. Bedrijvigheid wordt voornamelijk 
gevormd door agrarische bedrijven. Deest is 
hierin een uitzondering en wordt gekenmerkt 
door het relatief veel aanwezige industrie 
waarin de steenbakkerij een grote rol speelde 
en tegenwoordig nog altijd speelt door 
de aanwezigheid van dakpannenfabriek 
Wienerberger en de oude steenfabriek 
Vogelensangh. 

De voormalige Vlamoven Deest is gelegen in de 
uiterwaarden tussen de dorpen Druten, Afferden 
en Deest en staat ook wel bekend onder de 
naam “Afferdense en Deestse Waarden”. 
Van oudsher woonden er in de Afferdense en 
Deestse Waarden boeren en had het gebied 
een agrarische bestemming. Ook werd er zand 
en klei gewonnen. Sinds 1800 werden er in 
steenbakkerijen bakstenen gefabriceerd. In het 
gebied zijn de sporen van de steenbakkerij nog 
goed zichtbaar door de ruïnes, het aanwezige 
smalspoor en de aanwezigheid van tichelgaten.

In het begin van de jaren ’90 is ervoor gekozen 
om de uiterwaarden te transformeren naar 
een natuurgebied. Sinds het verdwijnen van 
de boerenbedrijven en de steenfabrieken 
wordt het gebied veelvuldig gebruikt door 
omwonenden als recreatiegebied. De plannen 
tot transformatie hebben ertoe geleid dat 
in 2008 is begonnen met het opstellen van 
een nieuw bestemmingsplan en begonnen is 
met een herinrichting van het gebied. Deze 
herinrichting zal verderop in deze scriptie 
worden beschreven.

Rechts
Boven
10 | Het Land van Maas en Waal 

volgens de eerste Topografi sche en 

Militaire kaart van het Koninkrijk

der Nederlanden, 1850

[bron: http://www.dbnl.org]

Onder
11 | Het Land van Maas en 

Waal volgens de meest recente 

Topografi sche en Militaire

kaart, 1980

[bron: http://www.dbnl.org]
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Steenfabriek Deest (Afferden)
ca. 1780 : A.J. Vermeulen
1850 : A. Vermeulen en J. Van der Weerden
1875 : A. Vermeulen
1876 : fi rma A. Vermeulen & Cie
1877 : A.E.M. Vermeulen
1893 : fi rma A. Vermeulen & Cie
1911 : fi rma A. Vermeulen & Bloem
1925 : A.P.N.A. Vermeulen
1928 : bouw vlamoven
1930 : N.V. Vlamovenstfabr v/h Vermeulen & Bloem
1934 – 38 : stil gelegd
1938 : familie Burgers uit Weurt
1952 : N.V. Vlamovenstfabr Deest v/h Vermeulen en Bloem
1982 : gesaneerd (ovenlichaam aanwezig)

Steenfabriek Duijs te Deest
v. 1876 : H. en A.D. Duijs
1878 : fi rma Van der Worp & Burgers
1885 : Th. Burgers Hzn
v. 1904 : A.W. Burgers Thzn
v. 1930 : N.V. Ver. Waalsteenfabrieken v/h A.W. Burgers
1935 : bij Steenfabriek Deest (Vermeulen & Bloem) gevoegd

Steenfabriek ‘Deest’ van Schrijnders
1881 : J.Th. Schrijnders
v. 1912 : A.W. Burgers
1925 : bouw van een vlamoven
1938 : bij Steenfabriek Deest (Vermeulen & Bloem) gevoegd

12 | Tijdslijn Steenfabriek Deest
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Cijfers
De voormalige Steenfabriek Deest werd al 
rondom het jaar 1780 opgericht door Dhr. 
Vermeulen. Gelegen nabij de dorpen Afferden 
en Deest was de locatie een van de belangrijkste 
aspecten ten behoeve van een steenfabriek. 
De fi rma werd jaren gerund door de familie 
Vermeulen waarbij dikwijls het eigendom mede 
in handen was van andere betrokkenen.

Vlakbij de Steenfabriek Deest werd rondom 
1876 door de familie Duijs de steenfabriek 
Deest gebouwd. Al snel werd deze fabriek 
overgenomen door de familie Burgers, een 
familie die meerdere steenfabrieken in deze 
regio in handen hadden, waarbij Th. Burgers en 
A.W. Burgers de voornaamste personen waren 
die hierbij betrokken waren. 
Als derde ontstond iets later (1881) de 
zogenaamde Steenfabriek ‘Deest’ die werd 
geëxploiteerd door Dhr. Schrijnders. Na 
ongeveer dertig jaar te hebben gewerkt werd de 
fabriek overgenomen door A.W. Burgers die er 
in 1925 een vlamoven bouwde.

Beide steenfabrieken, Steenfabriek Duijs 
en Steenfabriek ‘Deest’ van Schrijnders 
werden respectievelijk in 1935 en 1938 bij 

de Steenfabriek Deest (Vermeulen & Bloem) 
gevoegd. Een saillant detail hierbij is dat 
tussen het jaar 1934 en 1938 de fabriek van 
Vermeulen & Bloem werd stilgelegd en deze 
vanaf 1938 in handen werd genomen door de 
familie Burgers uit Weurt. 

Over het soort ovens die aanwezig waren bij de 
drie verschillende fabrieken is weinig bekend, 
maar men kan er vanuit vergelijkbare situaties 
vanuit gaan dat het hier ging om veldovens. De 
vlamoven die nu nog altijd in Deest aanwezig 
is werd in 1925 gebouwd door de familie 
Burgers en was nog tot 1981 in gebruik. De 
markt van de steenbakkerij stortte in en de 
fabriek kon niet mee met de ontwikkelingen. 
Sluiting hield ook in dat het verval werd ingezet. 
De hoge schoorsteen die aanwezig was op 
het terrein was al snel gesneuveld en ook het 
dak raakte al snel in verval. In 1999 was de 
kap nagenoeg volledig ingestort. In de huidige 
staat is enkel de bakstenen oven nog aanwezig 
die in kleine mate begroeid is met planten. De 
familie Burgers verkocht de gebouwen aan 
een oliehandelaar die niets deed aan de staat 
van het complex. Sinds een aantal jaar is het 
complex eigendom van Rijkswaterstaat.
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13 | Werking Vlamoven Deest

1. Opwarmzone (oranje)

2. Stook- of vuurzone (rood)

3. Koelzone (blauw)

4. Inrijden ongebakken stenen

5. Uitrijden gebakken stenen

6. Luchttoevoer

7. Afsluitbare openingen naar rookkanaal

8. Rookkanaal

9. Schoorsteen
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Bakken

De aanwezige vlamoven bestaat in totaal uit 24 
ovenkamers met elk hun eigen ingangspoort en 
gewelf. Het bakproces kan worden verdeeld in 
drie verschillende delen: de opwarmzone, de 
stook- of vuurzone en de koelzone. Daarnaast 
bevindt zich nog een vierde plek waarbij de 
ongebakken stenen worden ingereden en 
waar de gebakken stenen uit de oven worden 
gehaald. In deze vierde zone is het ook mogelijk 
voor verse lucht om de oven te betreden. Door 
de natuurlijke trek wordt de verse lucht verder 
gezogen naar de overige ovenkamers.

Nadat de stenen zijn geplaatst wordt de 
vlam opgeschoven waardoor de eerste fase 
aanbreekt waarbij de vormelingen langzaam 
worden opgewarmd. Dit opwarmen is nodig om 
ervoor te zorgen dat het vocht zich geleidelijk 
uit de klei verdwijnt en scheurvorming zoveel 
mogelijk wordt tegen gegaan.

Wanneer de stenen zijn opgewarmd wordt 
het vuur doorgezet en worden de stenen 
daadwerkelijk gebakken. Tijdens deze periode 
wordt ook aan de achterzijde van de kamer 
een luik geopend die het mogelijk maakt voor 
de rook om te ontsnappen naar het rookkanaal 
die over de volledige lange zijde van de oven 
aanwezig is. Via dit rookkanaal verplaatst de 
rook zich naar de schoorsteen waar deze naar 
buiten wordt getransporteerd. 

Sorteren

Na het bakken en het afkoelen werden de 
stenen uit de kamers gehaald en naar het 
tasveld gebracht waar ze werden gesorteerd 
op kwaliteit en vervolgens konden worden 
getransporteerd naar de gewenste bouwlocatie. 

Werking
Kleiwinning

De kleiwinning was een arbeid die enkel 
plaatsvond tijdens de herfst en het voorjaar. 
Aan het begin van de steenbakkerij werd de 
klei met de hand gewonnen en verplaatst door 
middel van kruiwagens. Door ontwikkelingen in 
de steenbakkerij werd met een excavateur het 
handwerk vervangen en werd de klei door middel 
van smalspoor naar de steenfabriek vervoerd. 
Deze methode maakte het ook mogelijk om 
dieper te graven wat ervoor heeft gezorgd dat 
kleiputten zijn ontstaan die typerend zijn in het 
landschap van de uiterwaarden in Nederland. 
Na het winnen van de klei werd het opgeslagen 
waardoor verrotting van oude resten plaats 
kon vinden. Dit zorgde ervoor dat het klei beter 
geschikt was voor het vormen van de stenen.

Vormen

Om de klei goed te kunnen vormen werd 
gedurende deze procedure water toegevoegd 
om een juiste plasticiteit te verkrijgen. 
Aanvankelijk werd de klei op vormtafels 
in houten vormen gedrukt. Later werd dit 
gemechaniseerd door de komst van een 
steenvormpers, die het mogelijk maakte om vijf 
tot zeven stenen tegelijkertijd te vormen. 
 
Drogen

Na het vormen van de stenen werd de klei 
tijdelijk gedroogd om eventuele scheurvorming 
tijdens het bakken te voorkomen. De 
vormelingen werden uit de vormbakken 
verwijderd en in de buitenlucht in haaghutten te 
drogen gelegd. Dit natuurlijke proces werd nog 
lang uitgevoerd. Mechanisatie was in dit proces 
erg lastig aangezien de Nederlandse klei een 
grote verscheidenheid met zich meebracht.
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14 | Historische foto Steenfabriek 

Deest tijdens gebruik

[bron: archief Museum 

Tweestromenland]
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15 | Historische foto Steenfabriek 

Deest ten tijde van verval

[bron: archief Museum 

Tweestromenland]

Herkenbaarheid
Over de historie van de steenfabriek te Deest is 
weinig terug te vinden in literatuur, archieven en 
zelfs fotomateriaal. Dit maakt het moeilijk om 
een duidelijk beeld te verkrijgen van het totale 
ensemble dat ten tijde van de werking aanwezig 
was in het gebied. Wanneer wordt gekeken 
naar het gehele gebied, dan stonden op deze 
locatie in het verleden drie steenfabrieken. 
Binnen de gemeente Druten waren rond 1930 
zelfs tien steenfabrieken te vinden. Het was 
daarmee dan ook een van de belangrijkste 
nijverheden binnen de gemeente. Van dit 
alles is nog maar één over. Het gebied werd 
vroeger gekenmerkt door de steenbakkerij en 
dit gaf ook herkenbaarheid aan het gebied. 
Tegenwoordig is hier nog maar weinig van over. 

Sporen in het gebied laten enkel een stuk 
smalspoor zien dat gebruikt werd voor 
transport. Vanuit een aantal historische 
foto’s kan iets worden gezegd over de nog 
aanwezige vlamoven.  Door het verdwijnen 
van de kenmerkende schoorsteen en de 
kapconstructie wordt de aanblik van de 
steenfabriek in zijn hoedanigheid aangetast. 
Enkel het hoofdbestanddeel van de fabriek, het 
ovenlichaam, is nog aanwezig in een relatief 
goede staat. Het kenmerkende, langgerekte en 
lage volume met zijn specifi eke openingen ten 
behoeven van de ovenkamers zorgt er wel voor 
dat het geheel nog herkenbaar is als een oude 
steenbakkerij oven.
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Zeldzaamheid
Over de zeldzaamheid van het complex kan 
men lang debatteren. De inventarisatie laat 
in totaal 38 steenfabrieken zien die worden 
onderverdeeld in leegstaande en herbestemde 
fabrieken.

Uit  onderstaande tabel kunnen we 
verschillende conclusies trekken. Wanneer 
we kijken naar de leegstaande fabrieken zien 
we dat een overduidelijke meerderheid van 
de fabrieken behoren tot de categorie van de 
vlamoven waartoe de Vlamoven Deest behoort. 
Bij de reeds herbestemde projecten zien we 
juist dat de ringoven veel meer is terug te 
vinden en hier de vlamoven minder aanwezig 
is. In het geheel blijft de vlamoven met 45% 
wel het meeste aanwezige type steenfabriek in 
Nederland. Wanneer we ons beperken tot het 
type oven kunnen we zeggen dat de vlamoven 
niet zeldzaam te noemen is. 

Zeldzaamheid kan ook worden gemeten 
aan het feit of een gebouw “kenmerkend” 
(gezichtsbepalend) is voor zijn gebied. Dit 
aspect wordt dikwijls bekeken ten aanzien 
van de bepaling voor een rijksmonument. 
Vlamoven Deest is niet betiteld als monument 
en wordt ook door de gemeente niet gezien als 
monument in tegenstelling tot de Steenfabriek 
Vogelensangh in Deest die nog werkend is.

Rechts
16 | Steenfabriek Hueff,

Steenfabriek Ossenwaard,

Vlamoven Deest

Onder
17 | Procentuele weergave 

oventypen n.a.v. inventarisatie
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De uiterwaarden zijn sinds enige jaren 
onderhevig aan grote veranderingen. 
Verschillende beleidstukken zijn geschreven 
waarin deze gebieden een nieuwe functie wordt 
toegedicht.  Ook de uiterwaarden rondom Deest  
zijn onderhevig aan deze veranderingen.

STEDENBOUW
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de 
huidige situatie, de geplande toekomstige 
situatie met betrekking tot de herinrichting 
Afferdense en Deestse Waarden en de 
beleidstukken die bij deze herinrichting van 
toepassing zijn.
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Huidige situatie
Bebouwing

Druten is een plaats op ongeveer drie 
kilometer afstand met ruim 18.000 inwoners. 
De gemeente Druten waarin de Vlamoven 
Deest zich bevindt wordt verder gekenmerkt 
door een aantal kleinere omliggende dorpen. 
Voornamelijk Afferden en Deest zijn voor dit 
gebied kenmerkend en volgen de belijning 
van de dijk met hun bebouwing. Het naast de 
steenfabriek gelegen dorp Deest heeft bijna 
1800 inwoners en wordt gekenmerkt door zijn 
aanwezige industrie.

Morfologie

Het gebied wordt gevormd door de aanwezigheid 
van de rivier de Waal. De hoofdstructuur van 
het wegennet wordt dan ook bepaald door 
de aanwezige dijken en verbindingswegen 
die parallel aan de Waal lopen. Tussen beide 
wegen lopen haaks kleinere verbindingswegen 
die de ontsluiting tussen beide mogelijk maken. 
Wanneer wordt gekeken naar het natuurgebied 
waarin de steenfabriek zich bevindt dan zijn 
er enkel twee toegangswegen die het gebied 
indringen via de zuid- en de oostzijde.

Water

De Waal is de grootste rivier van Nederland 
en loopt van Pannerden bij de Duitse grens 
tot Woudrichem waar deze overgaat in 
de Merwerde. De Waal is een rivier die in 
waterstand enorm fl uctueert. De gemiddelde 
waterstand ten plaatse van de steenfabriek 
ligt op ongeveer 6,8 m + NAP. Bij hoog water 
overstroomt een groot deel van de Afferdense 
en Deestse Waarden. De steenfabriek ligt 
echter op een hoger gelegen gebied op 11,5 m 
+ NAP. De hoogst gemeten waterstand nabij de 
steenfabriek is 11,5 m + NAP, welke zich voltrok 
tijdens het hoogwater in 1995.  

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het waterpeil 
door toedoen van het broeikaseffect nog verder 
zal stijgen. Dit betekent dat de mogelijkheid 
aanwezig is dat ten tijde van enorm hoge 

waterstanden het gebied onder zal lopen. 

Groen

De uiterwaarden vormen als geheel een 
belangrijke groenstructuur. In de huidige 
situatie zien we dat de natuur zijn vrije gang kan 
gaan in het gebied. Met de herinrichting van de 
Afferdense en Deestse waarden werd in eerste 
instantie dit natuurbeheer voorop gesteld  
dat voorkomt uit het beleid van de Nadere 
Uitwerking Rivierengebied (NURG) welke al is 
opgesteld in 1991.

Bereikbaarheid

Het dorp Deest is bereikbaar middels het 
openbaar vervoer. Als dit wordt teruggekoppeld 
naar de locatie van de steenfabriek dan kunnen 
we concluderen dat vanaf de bushalte er nog 
2 km dient te worden afgelegd. Bereikbaarheid 
ten aanzien van het openbaar vervoer is 
hiermee niet ideaal voor deze locatie. 

Ook de afstand tot het dorpskern is relatief 
groot . Tot de rand van het dorp zijn ongeveer 
850 m, tot het centrum is dit zelfs 1,4 km. Dit 
is zeker te belopen en zou onderdeel van een 
stevige wandeling kunnen zijn, maar het is geen 
wandeling die men dagelijks gaat maken. 

Hetzelfde geldt voor de afstand tot 
gemeentekern en stad, respectievelijk 5,8 km 
en 18,5 km. Uit deze waarden kan worden 
geconcludeerd dat de voormalige steenfabriek 
relatief afgelegen ligt van de bewoonde wereld. 
De afstanden die moeten worden genomen 
zijn in Nederland niet vreemd, maar het vraagt 
hierdoor wel om een specifi eke functie die 
mensen kan uitnodigen om er naartoe te gaan. 
Men zal er niet per toeval langskomen, maar zal 
daadwerkelijk de keuze maken om deze locatie 
en plek te bezoeken. 
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18 | Water

19 | Bebouwing & wegen

20 | Bestaande toestand geheel
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Benadering

Het is mogelijk om de steenfabriek vanuit twee 
kanten te benaderen. De eerste benadering is 
vanuit het dorp Deest uit het oosten waarbij 
vanaf de dijk een zijstraat wordt genomen 
om het gebied te betreden. In de eerste 
honderden meters rijdt men door een bos- en 
waterrijk gebied waarbij de steenfabriek niet 
of nauwelijks in het zicht ligt. Pas wanneer 
men het kavel bereikt heeft openbaart ook 
de steenfabriek zich. Door toedoen van tijd is 
de zichtbaarheid van de fabriek ook achteruit 
gegaan. Voornamelijk in de zomer wanneer de 
begroeiing op z’n hoogtepunt is, gaat de fabriek 
schuil achter het groen.
Een voordeel van deze locatie voor de 
steenfabriek is dat er in de nabije omgeving 
geen andere elementen aanwezig zijn die 
het zicht kunnen trekken. Dit zorgt ervoor dat 
wanneer het kavel bereikt is de steenfabriek 
gezien zal worden.

Links
21 | Benadering vanuit Deest

• vanaf de dijk (+/- 800m)

• halverwege (+/- 500m)

• nabij situatie (+/- 200m)

Onder
22 | Benadering vanuit Afferden

• vanaf dijk

23 | Zicht vanaf de dijk tussen 

Deest en Afferden

De tweede benadering komt vanuit Druten / 
Afferden in het zuiden waarna de weg draait 
naar het oosten. Het aanwezige groen in het 
gebied beperkt het zicht op de steenfabriek 
waardoor men het gebouw pas op een laat 
moment zich openbaart. Daarnaast zorgt ook 
de aanwezigheid van de schoorsteen van de 
voormalige steenfabriek Turkswaard ervoor dat 
het zicht de andere kant op wordt getrokken. 

Voor het gebouw houdt dit in dat men 
daadwerkelijk naar het gebouw toe moet 
willen om er te komen. Er is in zijn huidige 
hoedanigheid geen eyecatcher aanwezig die 
het mogelijk maakt voor nieuwsgierigen om het 
gebouw te gaan zoeken. Voor het gebied van 
de uiterwaarden heeft dit als voordeel dat de 
natuur en recreatie in het gebied voorop staat 
en men vanuit deze visie het gebied zal betreden 
en dan per ongeluk op een stuk cultuurhistorie 
zal stuiten die juist een nieuwsgierigheid zal 
oproepen.
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2. Ruimtelijke kwaliteit: “Een bijdrage 
leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit van het rivierengebied”.

Waalweelde

Waalweelde is een integrale gebieds-
ontwikkeling die richting wil geven aan de 
uitstraling van de Waal. Hierbij gaat het om het 
creëren van een ruimtelijke kwaliteit waarbij 
de kernpunten worden gevormd door water, 
natuur, economie en recreatie, waartoe ook 
cultuurhistorie en energie en klimaat een 
onderdeel vormen.

Natura 2000

In Nederland zijn 160 natuurgebieden 
aangewezen die deel uitmaken van een 
samenhangend netwerk van natuurgebieden 
in de Europese Unie die zijn aangewezen op 
grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. 
Uitgangspunt hierbij is het realiseren van 
ecologische doelen met respect voor en in 
een zorgvuldige balans met wat particulieren 
en ondernemers willen. Hierin zijn een aantal 
zaken van belang: “Ruimte voor recreatie” 
biedt de mogelijkheid om recreatie en 
natuurontwikkeling samen te laten gaan. 
“Economie en ecologie verenigd (gebruiken)” 
richt zich op het realiseren van natuur waar 
mensen actief van kunnen recreëren. Als 
laatste geldt “Zorg voor de natuur” waarin 
de bescherming voorop staat van de 
natuurgebieden. 

Bestemmingsplan

Deze bovenstaande beleidstukken hebben voor 
de Afferdense en Deestse Waarden als gevolg 
dat een nevengeul wordt gecreëerd die ervoor 
zorgt dat een bredere rivier wordt verkregen 
die meer water kan afvoeren en deze geul ook 
als eerste dienst doet als vloeigebied voor de 
rivier. Bijkomstig zal in de waarden op grote 
delen het maaiveld worden verlaagd. Hierdoor 
zal het gebied bij hoog water eerder onder 
water lopen, waardoor bescherming van het 
achterliggende gebied voorop staat. Met deze 

Herinrichting
Nadere Uitwerking Rivierengebied

Naar aanleiding van de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Extra (VINEX) werd voor het 
rivierengebied de Nadere Uitwerking voor het 
Rivieren Gebied (NURG) vastgesteld. Dit beleid 
staat symbool voor het realiseren van nieuwe 
natuur in de uiterwaarden van de grote rivieren. 
Sinds 1993 is een samenwerking zichtbaar 
tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
en het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit.

Dit heeft ertoe geleid dat naast het realiseren 
van nieuwe natuur, ook een bijdrage wordt 
geleverd aan het verhogen van de veiligheid 
door het verminderen van de kans op 
overstromingen. Deze nieuwe natuur vormt een 
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur 
welke qua planning gelijk loopt met de 
Planologische kernbeslissing Ruimte voor de 
Rivier. Binnen dit beleid zijn de zogenaamde 
NURG-projecten, waaronder ook de Afferdense 
en Deestse Waarden valt, aangemerkt als 
lopende projecten die, binnen de doelstellingen 
van Ruimte voor de Rivier, dienen te worden 
voortgezet. 

Ruimte voor de Rivier

In Nederland groeit de kans op meer 
overstromingen. Sinds het enorme hoog water 
in 1993 en 1995 is het beleid op dit gebied 
aangepast. De rivieren krijgen steeds minder 
ruimte door de hogere dijken en tegelijkertijd 
verlaagd de bodem achter de dijken. Bovendien 
valt er steeds meer regen, waardoor de rivier 
meer water moet verwerken. Dit heeft als gevolg 
dat de waterstanden stijgen en overstromingen 
zullen toenemen welke een grote invloed hebben 
op het land. Ruimte voor de Rivier richt zich op 
een nieuwe aanpak in hoogwaterbescherming 
waarbij de uiterwaarden worden gebruikt als 
vloeigebied. Het doel van dit beleid is tweeledig:  
1. Veiligheid: “Het op het vereiste 
niveau brengen van de bescherming van het 
rivierengebied tegen overstromingen”
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interventies wordt op het gebied van water de 
nodige verbeteringen aangevoerd.

In het gebied zal de natuur de vrije loop krijgen 
waarbij jonge bomen worden aangeplant. Op die 
manier wordt ervoor gezorgd dat een prettige 
sfeer en afwisselende natuurrijke omgeving 
wordt verkregen. De zuidelijke toegangsweg 
zal tevens worden afgesloten voor autoverkeer 
wat ervoor zorgt dat ook minder automobilisten 
het gebied zullen betreden en de natuur vrij 
spel heeft. Behalve natuur verkrijgt ook de 
aanwezige fauna de vrijheid om zich te kunnen 
bewegen. 

Op het gebied van economie en recreatie wordt 
in de huidige plannen weinig invulling gegeven. 
Men ziet de huidige interventies als voldoende 
om een gebied te verkrijgen waarin men wil 
recreëren en de mogelijkheid heeft om te 
wandelen. Met een nieuwe recreatieve functie 
ten plaatse van de oude steenfabriek kan 
hier verder op worden ingespeeld en kan dit 
aspect meer worden uitgebuit. Zeker wanneer 
rekening wordt gehouden met de factoren die 
ook in het beleid Waalweelde worden genoemd 
als toerisme en recreatie, cultuurhistorie en 
energie en klimaat.

24 | Herinrichtingsplan Afferdense 

en Deestse Waarden
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Om het gebouw te analyseren wordt gebruik 
gemaakt van de SWOT-analyse. Het betreft hier 
een gebouw dat wordt gekenmerkt door zijn 
massiviteit, eenvoud in vorm en materialen. Het 
is een machine die is voortgekomen vanuit de 
vroegere steenbakkerij en is gebouwd voor die 
ene specifi eke functie. Bij de ontwikkeling van 

GEBOUW
deze fabriek is een architectonische waarde 
nooit in acht genomen, enkel technische 
eigenschappen waren voor dit gebouw van 
toepassing. 
Er wordt voornamelijk ingegaan op de huidige 
situatie aangezien het verleden door de jaren 
heen volledig in verval is geraakt.
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Technische staat
De technische staat kan worden onderverdeeld 
in de gegevens omtrent afmeting, de onderbouw 
en de omhulling gevel / vloeren. De technische 
staat zal in een beschrijvende vorm worden 
gegeven.

Afmetingen

Voor de afmetingen is gebruikt gemaakt van 
een meting die ter plaatse is uitgevoerd. 
Nevenstaande afbeelding geeft een overzicht 
van de voormalige steenfabriek. De voetprint 
kent een afmeting van 42 x 21 m wat neerkomt 
op een oppervlakte van 882 m2. Binnen 
dit prismatische volume bevinden zich 24 
identieke ovenkamers welke een afmeting 
hebben van 8,5 x 2,5 m (21,25 m2 x 24 = 510 
m2). De ingangen van de kamers zijn smaller 
en zijn in totaal 2100 mm breed en is aan de 
bovenzijde gewelfd waarbij de maximale hoogte 
2350 mm bedraagt. 

Onderbouw

Met de onderbouw bedoelen we de fundering 
van de steenfabriek. Zover bekend is, is er 
niet echt te spreken van een fundering. Het 
gebouw is geplaatst op de aanwezige grond. 
Wel is te zien dat het metselwerk onder de 
grond nog enkele lagen door loopt. Een laag 
zand werd gebruikt als isolator ten tijde van 
de steenbakkerij.  Aangezien het gebouw anno 
1925 gebouwd is en er geen scheuren aanwezig 
zijn in de bovenbouw, mogen we er vanuit gaan 
dat de onderlaag draagkrachtig genoeg is om 
het gebouw te kunnen dragen. In het verleden 
is er nog een kapconstructie aanwezig geweest 
bovenop het stenen ovenlichaam. Dit gewicht 
staat in geen verhoud met het gewicht van de 
oven die bestaat uit massief metselwerk, maar 
voegt wel enige druk uit op de grond. Er zal dus 
ook bij een nieuwe functie en / of een nieuw 
volume bovenop het ovenlichaam rekening 
dienen te worden gehouden met de draagkracht 
van deze laag. Het gaat voor dit onderzoek te 
ver om de draagkracht van de grond te bepalen 
en er zal dan ook worden uitgegaan van een 

zandlaag die voldoende draagkracht heeft om 
de nieuwe functie en volume te kunnen dragen. 

Onderbouw gevel / vloeren

Het ovenlichaam is volledig uitgevoerd in 
metselwerk. Om de kwaliteit hiervan vast te 
stellen is gebruik gemaakt van verschillende 
infobladen die worden uitgegeven door 
de Vereniging Koninklijke Nederlandse 
Bouwkeramiek (KNB). Hierin worden een aantal 
factoren aangeduid die de kwaliteit van het 
metselwerk kunnen beïnvloeden:
• Vervuiling en verwering
• Vorst- en vochtschade
• Aantasting van het voegwerk
• Zwak voegwerk
• Graffi ti, gevel bekladding

De belangrijkste hiervan is de vorst- en 
vochtschade die van sterke invloed kan zijn op 
het metselwerk en het voegwerk. Bij langdurige 
blootstelling aan vocht leidt dit tot alg aangroei 
en schimmels. Bij vorst is het zelfs mogelijk dat 
natte geveldelen en voegwerk kan afvriezen.

Er kan worden gesteld dat het ovenlichaam 
wel degelijk last heeft van vochtschade. De 
vorst heeft echter nog weinig invloed gehad 
op de massieve bouwwijze. De aangroei van 
fl ora zorgt er wel voor dat de kwaliteit van het 
bouwwerk achteruitgaat. In vergelijking met 
andere steenfabrieken blijkt de hoeveelheid 
aangroei van fauna nog relatief weinig en is 
deze fabriek nog in een goede staat waarbij 
weinig scheuren of verzakkingen zijn waar te 
nemen. 

Rechts
Boven
25 | Split-view huidige toestand 

interieur en exterieur

Onder

26 | Verval en afbrokkeling 

metselwerk
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Cultuurhistorische waarde
De cultuurhistorische waarde van de 
steenfabriek kan worden uitgesplitst in de 
compleetheid, de gaafheid en de zeldzaamheid 
ervan. De compleetheid is zoals reeds vermeld 
schaars Het dak en de schoorsteen zijn 
verdwenen waardoor ook de compleetheid 
grotendeels heeft moeten inboeten, welke 
ook direct invloed heeft op de gaafheid van 
het complex. De herkenbaarheid van de 
steenfabriek is voor een groot deel wel verloren. 
Wanneer gekeken wordt naar de zeldzaamheid 
dan kan worden gezegd dat van de nog 
aanwezige steenfabrieken in Nederland bijna 
de helft (45%) een vlamoven betreft waarbij 
het gaat om het aantal van 17 stuks. Dit lijkt 
misschien een klein aantal maar ten opzichte 
van de overige typen ovens is dit aantal nog 
relatief groot. Dit maakt dat de zeldzaamheid 
van deze oven beperkt is. In totaal kan 
worden geconcludeerd dat de waarde beperkt 
is wat overeenkomt met het gegeven dat 
deze specifi eke oven niet is aangemerkt als 
Rijksmonument.

Terp
Het broeikaseffect heeft een grote invloed in 
de huidige klimatologische eigenschappen van 
de wereld en specifi ek ook voor Nederland. 
Voornamelijk het stijgende waterpeil leidt in 
dit land tot problemen, waarin hoger gelegen 
gebieden rondom de rivieren schaars zijn. De 
steenfabriek in zijn huidige staat kan worden 
gezien als één grote terp die ervoor zorgt dat 
men in alle gevallen een watervrije locatie 
verkrijgt. Deze eigenschap biedt dan ook kansen 
voor nieuwe bebouwing binnen de herinrichting 
van de uiterwaarden. De steenfabriek ligt 
al van nature op een hoger gelegen gebied, 
waardoor bij hoog water eerst de omgeving zal 
overvloeien en pas op een later moment het 
water de steenfabriek zelf zal bereiken.
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Draagkracht
De massieve bouwwijze die werd toegepast 
heeft verschillende voor- en nadelen die 
hieronder apart worden betiteld. Wanneer 
puur wordt gekeken naar de draagkracht 
dan kunnen we concluderen dat door de 
hoeveelheid aan steenachtig materiaal dat 
is gebruikt in muren en gewelf een grote 
draagkracht wordt verkregen die het uitstekend 
mogelijk maakt voor nieuwe bebouwing om hier 
bovenop te worden gebouwd. De steenfabriek 
kan hierdoor ook wel worden gezien als een 
grote fundering die zijn krachten verdeeld over 
de aanwezige zandlaag eronder. De vorm vangt 
de spatkrachten op van de gewelven in de 
ovenkamers en van de verbindingsgangen. 

Thermische massa
Met thermische massa wordt bedoeld, de 
capaciteit van een gebouw voor het opslaan en 
afstaan van warmte. Hoe hoger de zogenoemde 
thermisch massa van een gebouw hoe 
langzamer de temperatuur in een gebouw zal 
stijgen en dalen. De massieve manier van bouw 
heeft zeker thermisch gezien een voordeel en 
is daarmee dan ook een sterke eigenschap van 
het gebouw. Wanneer de warmte in het gebouw 
zit blijft deze ook lang hangen, andersom geldt 
hetzelfde dat wanneer koude aanwezig is het 
gebouw ook koud blijft. Deze eigenschap werd 
vroeger gebruikt voor het beheersbaar houden 
van de productie en kan worden gezien als 
een archaïsche vorm van kern activering. Van 
As (2007) heeft in een vergelijkbare fabriek 
metingen uitgevoerd waarbij op vier plekken in 
de ovenkamer de temperatuur werd gemeten 
gedurende twee- en een halve maand. Hij 
concludeert dat de temperatuur van de 
thermische kern ongeveer constant is rond 
10°C.

Links
Boven
27 | Doorsnede situatie terpfunctie

Onder
28 | Foto uitzicht bovenop fabriek

Rechts
Boven
29 | Temperatuurmeting steenoven 

Bunswaard (Van As, 2007)

Onder
30 | Grafi sche weergave 

gemiddelde temperatuur (Van As, 

2007)
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Capillaire werking
De capillaire werking in de steenfabriek is 
het grootste nadeel. De steenfabriek is niet 
gefundeerd en is gebouwd op een zandlaag 
wat ervoor zorgt dat vocht een vrij spel heeft. 
Ten tijde van het gebruik van de steenfabriek 
bracht dit geen enkel probleem aangezien het 
gebouw droog werd gestookt bij het bakken 
van de stenen. Na het stilleggen van de 
steenfabriek raakt deze in verval en kwam 
de negatieve materiële eigenschap aan het 
licht. Van nature heeft baksteen een zuigende 
werking op vocht welke hij in positieve zin 
gebruikt voor de hechting aan het cement en 
hiermee ook als muur een geheel vormt. Teveel 
vocht heeft echter als nadeel dat deze hechting 
verslechterd, waardoor scheuren kunnen 
ontstaan die leiden tot instorting. Daarnaast 
geeft vocht de mogelijkheid voor fauna om te 
leven, waardoor de fabriek overwoekerd met 
groen en ook dit leidt tot een verder verval van 
de fabriek.

31 | Gevolg capillaire werking door 

toedoen van tijd

1980

1989

2012
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Architectuur
De vlamoven is een van de ontwikkelingen 
die de steenbakkerij heeft meegemaakt. Een 
steenfabriek is ontworpen vanuit functionaliteit, 
een architectonische achtergrond is hierbij niet 
in acht genomen. Het is dan lastig om in de 
huidige staat van de fabriek iets te zeggen over 
de architectuur ervan.

Het volume heeft een kenmerkende vormgeving 
als een trapezium. Dit langgerekte volume zorgt 
ervoor dat de gevel een vorm van horizontaliteit 
ontstaat in het gebouw. Oorspronkelijk was 
deze lijn ook in het dak terug te vinden in zijn 
rechtlijnigheid. Het voormalige sporendak 
overspande de totale breedte van het 
ovenlichaam in twee beuken en volgde hetzelfde 
stramien dat ook in het ovenlichaam is terug 
te vinden. Door het verdwijnen van de kap 
ontstaat een leegte bovenop het ovenlichaam.

De gevel speelt de belangrijkste rol in 
de vormgeving van het ovenlichaam. De 
openingen richten zich naar de lange zijden 
van het volume waarbij elk van deze zijden 
zijn voorzien van twaalf openingen. De 
opening worden gekenmerkt door de gewelfde 
vormgeving en het vaste stramien waarop deze 
zijn gepositioneerd. De gevel lijkt als het ware 
te worden afgesloten door twee hoekelementen 
die elk in vervlecht metselwerk zijn uitgevoerd. 
In materialisatie is dit gebouw uniek, doordat 
het is uitgevoerd in het materiaal dat het zelf 
doet voort produceren. Het gebouw is daardoor 
zijn eigen uithangbord en wordt daardoor een 
signatuur van zijn eigen industrie.

33 | Stramienmatige opbouw 

oorspronkelijke gevel

32 | Opbouw steenfabriek
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Conclusie analyses
Vanuit de analyses van de geschiedenis, 
stedenbouw en het gebouw worden 
verschillende conclusies getrokken die 
bepalend zijn voor de functiebepaling en het 
maken van een nieuw ontwerp. 

Beleidstukken

Bij het analyseren van de beleidstukken blijkt 
een term overal terug te komen: recreatie. De 
uiterwaarden zijn bedoeld als natuurgebied die 
door toedoen van de herinrichting een extra 
functie verkrijgen als vloeigebied voor de rivier. 
Het natuurgebied dat dan ontstaat moet een 
recreatief karakter verkrijgen waar mensen de 
mogelijkheid hebben om te genieten van de 
omringende natuur. De steenfabrieken in de 
uiterwaarden worden deels als knelpunt gezien 
van dit beleid, aangezien deze gesitueerd 
liggen op een hoog watervrij terrein en men 
hier dikwijls met cultuurhistorie te maken 
heeft.  Vanuit het beleid komen dan ook drie 
kernpunten naar voren:
• Houd rekening met de omringende natuur;
• Combineer recreatie en natuurbeheer;
• Recreatief karakter met betrekking op 

cultureel erfgoed, energie en klimaat.

Locatie

Ten behoeve van de locatie is voornamelijk de 
herinrichting van belang. Deze herinrichting 
wordt uitgevoerd met het oog op verrijking van 
natuur en recreatie. Door het afsluiten van 
een van de toegangswegen verkrijgt de natuur 
meer rust, anderzijds leidt het ertoe dat het 
gebied ook moet inboeten ten aanzien van de 
bereikbaarheid. De steenfabriek is gelegen op 
een watervrij terrein en wordt vanuit het beleid 
behouden, al zijn er geen concrete plannen voor 
een herontwikkeling waardoor het verval verder 
zal doorzetten. Vanuit de locatie vormen de 
volgende punten een uitgangspunt tot vervolg:
• Een manier ter benadering;
• Steenfabriek gesitueerd op een hoog 

watervrij terrein;
• Relatief ver weg van voorzieningen .

Gebouw

Het gebouw is gebouwd vanuit functionaliteit 
in de functie van een steenfabriek. Het is een 
gebouwspecifi eke functie waarbij de bouwwijze 
ervoor zorgt dat aanpassing in structuur niet of 
nauwelijks mogelijk is. Als gebouw en functie 
bezit het gebouw wel een belangrijke plek 
in de geschiedenis van Deest. Dit is ook de 
reden dat het gebouw niet gesloopt wordt maar 
vanuit de gemeente als behoudenswaardig 
is aangemerkt. De bouwwijze heeft daarbij 
nog andere voordelen waarop op een 
architectonische en bouwtechnische wijze kan 
worden ingespeeld. De volgende punten komen 
in het ontwerp terug:
• Cultuurhistorische waarde
• Terp
• Thermische massa

34 | Impressie schil Vlamoven 

Deest 
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Wanneer de analyse is afgerond kan worden 
begonnen met een ontwerp. Hiervoor is  een 
visie en ambitie uitgeschreven. Deze gaat 
in op de architectuur van het gebouw en de 
energetische invulling binnen het nieuwe 

AMBITIE
ontwerp. Vanuit de analyse is een functie 
gekozen die hoort bij het gebouw en het gebied 
en vormt daarmee een relatie met de doelgroep 
die dit gebied zullen bezoeken.
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Architectonisch
Sedert het eind van de negentiende eeuw 
wordt het gebied gekenmerkt door de 
baksteenindustrie. Het heeft het gebied 
vorm gegeven en ertoe geleid dat heden ten 
dagen in Deest nog altijd op ambachtelijke 
wijze bakstenen worden geproduceerd. In de 
huidige leegstaande en vervallen staat van 
de steenfabriek kan men debatteren of de 
restanten nog immer de vorm vertonen van een 
steenfabriek. Wanneer men met deze materie 
bezig is, is het moeilijk om deze kennis uit te 
schakelen. Het is echter een feit dat het meest 
belangrijke onderdeel van de voormalige fabriek 
nog in tact is en hiermee de geschiedenis op 
deze locatie nog immer terug te vinden is.

Deze geschiedkundige achtergrond geeft voor 
mij de aanleiding om deze geschiedenis terug te 
brengen in de vorm van een nieuw ontwerp. Het 
ovenlichaam is dan het belangrijkste onderdeel 
van de fabriek, de oorspronkelijke kap en de 
schoorsteen zijn de meest beeldbepalende 
elementen in het ensemble. Het is hierbij niet 
de bedoeling om een exacte kopie neer te 
zetten, maar te zoeken naar een vormgeving 
die in het volledige ensemble het beeld 
wekt van het verleden die op een moderne 
manier is vormgegeven. Hiermee wordt de 
zo kenmerkende horizon van het verleden 
hersteld.

Het terugbrengen van een beeld / volume 
kan op verscheidene manieren worden 
uitgevoerd. Van een volledige replica in vorm 
en materialisatie tot een vorm die in het idee 
van het verleden is ontworpen. Mijn ambitie 
gaat uit naar een vormgeving die voortkomt 
uit het verleden, maar in materialisatie zich 
duidelijk contrasteert ten opzicht van de oven 
waarbij ook rekening wordt gehouden met de 
duurzaamheid.

In de huidige maatschappij speelt 
duurzaamheid een belangrijke rol. Het 
bewustzijn met betrekking tot duurzaamheid 

en energiezuinigheid is het laatste decennia 
enorm gestegen en heeft dan ook in dit project 
een voorname plek. Ook in de architectuur is 
in de vormgeving rekening gehouden met deze 
energiehuishouding. 

Energie
Bij de keuze van een functie is rekening 
gehouden met de energiehuishouding in het 
gebouw. Het ovenlichaam bezit deze constante 
koude welke direct gebruikt wordt ten behoeve 
van het vers houden van het waar in de 
supermarkt. Overige niet verwarmde ruimten 
zullen in het ovenlichaam worden verwerkt 
zodat geen extra energie nodig is om de 
thermische massa te verwarmen. Boven het 
ovenlichaam verreist een nieuw volume waarin 
alle verwarmde ruimten worden geclusterd.

Dit nieuwe volume wordt op een passieve wijze 
gebouwd. Het principe van passief bouwen 
gaat in op het creëren van een uitstekende 
thermische schil, die de warmte en kou zoveel 
mogelijk buiten houdt en binnen het gebouw 
zorgt voor een goed binnenklimaat. Oriëntatie 
is daarnaast een belangrijke pijler. De zon 
is een grote energiebron die in een gebouw 
dienst kan doen als een warmtebron. Een 
overschot aan direct zonlicht heeft als nadeel 
dat oververhitting kan plaatsvinden. Glazen 
openingen dienen hierbij dan ook op een 
slimme manier te worden toegevoegd om dit te 
voorkomen.

Hiermee volgt het energieconcept de Trias 
Energetica die ingaat op een beperking van 
de hoeveelheid energie. De benodigde energie 
wordt gewonnen uit de aanwezige duurzame 
bronnen. Het lucht in het ovenlichaam is 
hierbij een bron die middels een lucht/water 
warmtepomp dient als energievoorziening 
ten behoeve van verwarming in het gebouw. 
Deze lucht kan daarnaast ook dienst doen als 
ventilatielucht waardoor de bron zo effi ciënt 
mogelijk wordt gebruikt.
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Concept
Het concept van het ontwerp kan worden samengevat in onderstaande quote.

“Nieuwe architectuur die de horizon hersteld waarbij functie en energie gebruik 

maken van locatie en relict.”

In materialisatie wordt gezocht naar duurzame 
materialen. Het is echter niet mogelijk om 
binnen het gegeven tijdsbestek een volledig 
overzicht te maken met betrekking tot 
duurzaamheid van materialen. Duurzaamheid 
heeft te maken met de effecten op het milieu, 
waarbij het niet alleen gaat over natuurlijke 
en hernieuwbare bronnen, maar ook over de 

effecten op het energieverbruik bij de productie, 
het transport, de verwerking, de gevolgen voor 
het energieverbruik in de woning en het al dan 
niet vrijkomen van schadelijke stoffen. Dit zorgt 
voor een overvloed aan variabelen die niet 
eenzijdig tegen elkaar zijn op te zetten en voor 
iedere situatie kunnen verschillen.

35 | Concept weergave
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Functie
Het is belangrijk om met een herbestemming in 
te spelen op de identiteit van het gebied dat zich 
kenmerkt door natuurontwikkeling en recreatie. 
De uiterwaarden hebben individueel en als 
ensemble veel te bieden voor omwonenden en 
toeristen.  Het is een gebied van rust, ruimte en 
natuur en wordt dan ook voornamelijk gebruikt 
door fi etsers, wandelaars en natuurliefhebbers. 

Vanuit de analyses van beleid, locatie en 
gebouw komen een vijftal punten naar voren 
die van belang zijn voor de functie, waarbij  
voornamelijk recreatie en natuurbeheer naar 
voren komen. Anderzijds blijkt ook dat “rekening 
houden met energie” hoog in het vaandel staat 
in de beleidsstukken, en het gebouw hierop kan 
inspelen middels zijn massa. 
• Combineer recreatie en natuurbeheer
• Recreatief karakter met betrekking op 

cultureel erfgoed, energie en klimaat
• Steenfabriek gesitueerd op een hoog 

watervrij terrein
• Terp
• Thermische massa

Uit deze punten komt een verscheidenheid 
aan mogelijke functies naar voren. Hek 
(Herbestemmingswijzer, 2004) schrijft dat het 
combineren van functies steeds belangrijker 
wordt en voornamelijk bij herbestemming 
het dikwijls gaat om grote gebouwen die niet 
te exploiteren zijn door een functie en/of 
gebruiker. Ook vanuit het beleid komt dit beeld 
naar voren ten behoeve van functiecombinatie.

Vlamoven Deest zal worden omgevormd tot 
een biologische uitspanning. De voormalige 
steenfabriek vormt hiermee een onderdeel 
van de uitstap richting de uiterwaarden van 
Nederland. Het is een rustpunt die mensen 
de mogelijkheid biedt om eten en drinken 
te nuttigen, en te kopen.  Daarnaast vormt 
het een uithangbord in de vorm van een 
informatiecentrum waar zowel het gebied als 
het gebouw een belangrijke rol speelt.

Biologische Supermarkt

Energie speelt een belangrijk rol in de keuze van 
de functies. De oven is een relatief koude plek 
met een constante temperatuur van 10°C die 
direct wordt gebruikt in de vorm een biologische 
supermarkt. Deze temperatuur is voor een 
groot aantal producten uitstekend om het vers 
te houden. Voor een aantal producten is deze 
temperatuur iets te hoog en zal de temperatuur 
met een aantal graden worden verlaagd om 
een ideale temperatuur te verkrijgen.  Het 
Land van Maas en Waal is een gebied dat 
mede door zijn aanwezigheid van rivierklei en 
de vele overstromingen een vruchtbaar gebied 
is geworden. Een biologische supermarkt 
biedt de mogelijkheid voor het gebied om zich 
in een groter perspectief te presenteren en 
geïnteresseerden van buitenaf aan te trekken. 

Natuurbeheer

De oven biedt daarnaast de mogelijkheid tot 
opslag van materiaal en materieel die gebruikt 
kan worden ten behoeve van het natuurbeheer. 
In het bestemmingsplan wordt uitgegaan 
van een verhoging van de landschappelijke 
kwaliteit waarbij behoud en ontwikkeling 
van eigen identiteit voorop staat. Daarnaast 
wordt ingespeeld op een duidelijk herkenbaar 
lijnenpatroon. Natuurbeheer en ontwikkeling is 
nodig om de kwaliteiten in het gebied te kunnen 
behouden. 

Informatiecentrum

Het informatiecentrum intensiveert de 
recreatieve en cultuurhistorische waarde van 
het gebied. Het centrum zal vorm geven aan het 
verleden van het gebied waarin ook de oude 
steenbakkerij een grote rol speelt gedurende  
de laatste 100 jaar en hiermee ook een 
terugkoppeling wordt gemaakt met de locatie 
en het gebouw. 

Bistro

Een bistro completeert het recreatieve karakter 
en vormt een uitstekende combinatie tezamen 
met het informatiecentrum en de biologische 
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supermarkt. Het biedt de bezoeker een 
rustpunt waar onder het genot van een hapje 
en een drankje genoten kan worden van de 
omringende natuur. Het zal een restaurant 
zijn met een regionaal karakter waarin 
streekgerechten worden gepresenteerd waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de ingrediënten die 
ook in de supermarkt te verkrijgen zijn. 

Doelgroep
De uiterwaarden heeft verschillende 
mogelijkheden te bieden voor bezoekers. Het 
zijn dan ook voornamelijk fi etsers, wandelaars, 
natuurliefhebbers en hengelsporters die deze 
plek zullen aandoen. Voor deze doelgroep 
staat in veel gevallen dan ook de natuur- en 
cultuurbeleving voorop en zoeken zijn recreatie 
in de uiterwaarden. Het zijn voornamelijk 
mensen uit de omgeving die de uiterwaarden 
bezoeken. 

Het rivierenlandschap kent vele fi ets- en 
wandelroutes waarbij de grote variëteit in 

landschap het gebied geliefd maakt voor deze 
groep. Daarnaast bieden de uiterwaarden 
een grote variatie aan viswateren die het 
gebied uitstekend geschikt maken voor de 
hengelsport.  De uiterwaarden maken deel uit 
van de Natura 2000 en is aangemerkt als een 
vogelrijk gebied welke het gebied ook voor de 
natuurliefhebber en vogelspotter interessant 
maakt om te bezoeken.

Functieverdeling
Het programma omschrijft vier verschillende 
functies die gebruik maken van elkaars 
secundaire ruimten, maar in primaire vorm van 
elkaar gescheiden zijn. De ovenkamers zullen 
worden gebruikt als onverwarmde ruimten en 
zal dan ook gebruikt worden voor de supermarkt 
en opslag van voorraad, materiaal en materieel 
en voor de installatieruimte.
De overige functies, ook wel de verwarmde 
ruimten, worden samengevoegd bovenop het 
ovenlichaam.
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Programma
Het programma voor de functie kan als 
onderstaand worden weergegeven. Hierbij is 
het mogelijk om een aantal zaken als toiletten 
en kantoren samen te voegen. 

Biologische supermarkt 
• Schappen   110 m2

• Kassa   3 m2

• Kantoor   10 m2

• Opslag   20 m2

• Aanvoer
• Toiletten   5 m2

Restaurant

• Ingang   10 m2

• Eetruimte  80 m2

• Bar   10 m2

• Keuken   20 m2

• Kantoor    10 m2

• Terras   50 m2

• Opslag   20 m2

• Aanvoer   
• Toiletten   10 m2

Informatiecentrum

• Tentoonstellingsruimte 100 m2

• Informatiebalie  10 m2

• Kantoor    10 m2

• Berging   
• Toiletten   5 m2

Natuurbeheer

• Kantoor   10 m2

• Opslag materieel  120 m2

Overig

• Installatieruimte  30 m2

• Fietsberging  30 m2

36 | Relatieschema functies 

interieur
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Vanuit de voorgaande analyses kan een 
ontwerp worden gemaakt. De conclusies van 
uit de analyse zijn meegenomen in de ambitie 
voor dit herbestemming project en worden in 

ONTWERP
het komende hoofdstuk omgezet naar een 
visuele en fysieke vormgeving. De verschillende 
onderdelen die bepalend zijn voor het ontwerp 
zullen achtereenvolgens aan bod komen.
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Stedenbouw
Zoals eerder is gemeld heeft de herinrichting 
ook invloed op de manier van benaderen van het 
gebied. Benadering is een belangrijk onderdeel 
in het maken van een ontwerp. Logische routing 
en benadering maakt het voor gebruikers en 
bezoekers makkelijker het gebouw te vinden en 
hun weg te vinden. Het is daarom van belang 
om de verschillende stromingen zichtbaar te 
maken om op die manier te kunnen bepalen 
waar de grootste stroming van mensen 
vandaan zal komen zodat hier in het ontwerp 
rekening kan worden gehouden. De stromingen 
kunnen worden verdeeld in drie categorieën: 
voetgangers, fi etsers en gemotoriseerd verkeer.

Gemotoriseerd verkeer

De herinrichting heeft voor deze groep de 
grootste invloed. De toegangsweg aan de 
zuidkant wordt afgesloten. Dit houdt in dat het 
gebied enkel via de oostkant, nabij het dorp 
Deest, met een auto te betreden is. Vanaf de 
dijk rijdt men ongeveer 800 meter door het 
natuurgebied wanneer we bij de steenfabriek 
aankomen. Van hieruit kan men nog enkele 
honderden meters langs de Waal doorrijden. 
Behalve deze weg, is geen andere weg aanwezig 
binnen het gebied waardoor de stroming van 
het gemotoriseerd verkeer eenduidig is weer te 

geven. 

Fietsers

Voor fi etsers geldt hetzelfde verhaal als voor 
het gemotoriseerde verkeer. Doordat de huidige 
doorgaande weg wordt afgesloten wordt het ook 
voor hen enkel mogelijk om via de dijk vanuit de 
oostzijde het gebied te betreden. De dijk vormt 
de aaneenschakeling van de uiterwaarden en 
daarmee is het een veel gebruikte weg voor 
fi etsers en auto’s om het gebied te verkennen. 
Het vormt daarmee een belangrijke verkeer- / 
recreatieader waaraan de uiterwaarden zich 
vertakken. 

Voetgangers

In tegenstelling tot de andere stromingen is het 
voor voetgangers wel mogelijk via de zuidzijde 
het gebied te betreden. Hier wordt een nieuwe 
voetgangersbrug aangelegd die het mogelijk 
maakt het gebied te betreden. Vervolgens is 
het voor hen mogelijk om vrij door het gebied 
te lopen. Door de meestromende nevengeul 
is het echter niet mogelijk het gehele gebied 
te betreden. Voornamelijk zal de stroming van 
voetgangers dan ook rechtlijnig vanaf de brug 
richting de Waal zich bewegen. Dit houdt in 
dat de voetgangers zich voornamelijk in twee 
richtingen zich zullen voortbewegen. 

37 | Zicht op steenfabriek bij 

benadering gemotoriseerd verkeer 

& fi etsers

38 | Zicht op steenfabriek bij 

benadering voetgangers
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39 | Benadering verschillende 

verkeersstromen
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Totstandkoming
De stromingen vanuit het stedenbouwkundige 
herinrichtingsplan hebben ervoor gezorgd dat 
er duidelijkheid is verkregen met betrekking 
tot het benaderen en verlaten van het gebouw 
en dat deze kunnen worden teruggebracht 
naar twee richtingen, een hoofdrichting vanuit 
het oosten en een secundaire richting van 
voetgangers vanuit het westen. Voor een 
logische routing voor het gebouw dient hier 
dus in het ontwerp rekening mee te worden 
gehouden. 
Dit heeft geresulteerd in twee torens, aan 
de oost- en westzijde die de entree zichtbaar 
maken, waarbij de hoofdentree, en daarmee 
de grootste toren, zich aan de oostzijde van het 
gebouw zich bevindt. 

Toren

Deze toren is het resultaat van het terugbrengen 
van de karakteristieke elementen die het 

beeld van een steenfabriek completeren. De 
schoorsteen was de landmark van het gebied. 
Het terugbrengen van zo’n karakteristiek 
element zorgt ervoor dat het gebouw opnieuw de 
aandacht gaat trekken en al van veraf zichtbaar 
zal worden voor voorbijgangers. Om de toren 
niet alleen een visueel element te laten zijn 
is gezocht naar een mogelijke invulling ervan. 
Vanuit de variatie aan functies die in het gebouw 
zal worden geïmplementeerd is uitgekomen 
bij een uitkijktoren. Het vormt daarmee een 
toevoeging voor het informatiecentrum en geeft 
de mogelijkheid om vanuit het gebouw het 
gehele gebied te bekijken. 
Om de toren onderdeel te laten zijn van het 
geheel is, door het benadrukken van de 
bordessen als uitstekende elementen, een 
relatie gelegd met de stramienmatigheid van 
het ovenlichaam en de aanwezigheid van 
dakkapellen en hun bijbehorende omlijsting.

40 | Visualisatie toren achterzijde 
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41 | Visualisatie toren voorzijde, 

hoofdentree
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Dak

Het dak moest een visualisatie worden van 
het oorspronkelijke dak, maar moest ook de 
stramienmatigheid versterken en hiermee 
tevens zorgen voor een extra daglichttoevoer in 
het gebouw dat vanuit origineel perspectief erg 
donker was. Er zijn meerdere variantenstudies 
gedaan om te bepalen hoe de compositie van 
het dak zou moeten worden zonder dat het dak 
gebreken vertoonde in de doorlopende daklijn. 
Het verval is onderdeel van het verleden en 
verteld een onderdeel van geschiedenis maar 
moet niet leidend worden in het ontwerp. Het 
ovenlichaam kent in totaal twaalf stramienen 
wat inhoudt dat er geen logische ritmiek kan 
plaatsvinden. Om dit op te lossen is gebruik 
gemaakt van een versprongen volgorde 
waardoor wisselende open ruimtes ontstaan 
tussen de schuine dakdelen. Dit zorgt ervoor 
dat het dak visueel doorloopt, maar er ruimte 
ontstaat tussen de dakdelen waardoor daglicht 
het gebouw kan betreden en daarbij ook een 
referentie wordt gelegd richting het verval van 
de steenbakkerij.

Dakkapellen

Het oorspronkelijke dak werd doorbroken 
met enkele dakkapellen. Deze dakkapellen 
waren de enige lichtvoorziening in het dak 
en doorbraken het grote vlak van het dak. 
Ook in het nieuwe ontwerp zijn dakkapellen 
terug gebracht. Echter, is het gebeurd in 
de vorm als gevelelement. Doordat het dak 
gesegmenteerd is uitgevoerd ontstaan gaten 
tussen deze elementen. Door de gevel te laten 
verspringen ontstaan naar voren geschoven 
elementen die uitsteken ten opzichte van het 
schuine dak waardoor de delen het voorkomen 
verkrijgen van dakkapellen. Hierdoor ontstaat 
een samenspel tussen dak en gevel die een 
connectie met elkaar aan gaan. De naar voren 
geschoven delen zullen ook in het ontwerp 
zorgen voor daglicht in de ruimte.

42 | Variantenstudie vormgeving 

dak

43 | Close-up dak & dakkapellen
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Plattegronden
Gedurende het bepalen van het programma en 
het visualiseren van een relatieschema van de 
functies kon een duidelijke tweedeling worden 
gevormd tussen de functies in het ovenlichaam 
en de functies die hierboven gepositioneerd 
zouden worden. Deze tweedeling komt voort 
vanuit de vraag naar verwarming in deze 
ruimten. De oven kan vanwege zijn massieve 
bouwwijze worden gezien als een “verwarmde” 
buitenruimte met een constante temperatuur. 

Het ovenlichaam, ofwel de begane grond, vormt 
daarmee de uitgelezen plek voor de biologische 
supermarkt. Die direct gebruik maakt van de 
aanwezige koude. De supermarkt bevindt zich 
zo dicht mogelijk bij de ingang. Men is dan 
ook verplicht langs de supermarkt het gebouw 
binnen te komen, waardoor men makkelijker 
de keuze maakt om ook daadwerkelijk iets te 
kopen. Achter de supermarkt bevinden zich 
de secundaire ruimten die dienst doen voor 
de overige hoofdfuncties in het gebouw.  In 
het midden van het gebouw, in het rookkanaal 
bevindt zich een trap die ervoor zorgt dat de 
1e verdieping kan worden betreden. Vanaf de 
entree is de trap direct zichtbaar waardoor een 
gemakkelijke routing wordt verkregen.

Op de verdieping komt men binnen in een 
van de twee grote ruimten. De verdieping kan 
worden verdeeld in drie verschillende zones: 
het restaurant, privé-ruimten / toiletten en 
het informatiecentrum. Via twee gangen aan 
de rand van het gebouw kan een rondgang 
worden verkregen op de verdieping waarbij 
ook het uitzicht van verschillende kanten kan 
worden bekeken. Het restaurant is gelegen aan 
de westzijde van het gebouw die uitzicht biedt 
richting het natuurgebied, naast het restaurant 
is buiten, maar op het ovenlichaam, een terras 
verkregen waar men de mogelijkheid heeft om 
buiten te genieten van de omgeving onder het 
genot van spijs en drank.

Aan de oostzijde bevindt zich het 

informatiecentrum dat een iets meer gesloten 
karakter heeft. Dit is gedaan vanwege de 
functie waar het moet gaan om de informatie 
die wordt verkregen en hierbij men minder dan 
in het restaurant moet worden afgeleid door de 
omgeving. In het tussengelegen deel bevindt 
zich de keuken, kantoren en de toiletruimten.  
Het gebouw heeft een verplichting met 
betrekking tot toegankelijkheid. Dit zal op 
pagina 81 verder worden behandeld. 
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44 | Visualisatie zuidgevel

45 | CAD visualisatie begane grond

46 | CAD visualisatie 1e verdieping
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Ovenlichaam
Het ovenlichaam is de basis van het ontwerp. 
Het is het enige karakteristieke volume dat 
nog aanwezig is vanuit de bestaande toestand. 
Het zal daarom ook zo veel mogelijk in zijn 
oorspronkelijke staat behouden blijven. Het 
ovenlichaam is in te delen in twee delen, de 
ovenkamers, en het rookkanaal.

Rookkanaal
Het rookkanaal is het hart van het ovenlichaam. 
In het verleden was het de ontsluiting voor de 
rook die ontstond gedurende het bakken. 
In de nieuwe functie wordt het oude kanaal 
vervangen door een nieuw rookkanaal waarbij 
deze de functie verkrijgt van verkeersgebied 
waardoor het opnieuw de ontsluiting vormt in 
het gebouw. Het vormt hiermee een verbinding 
tussen buiten en binnen, maar ook intern de 
verbinding tussen beneden en boven. 

Bij het begin van het rookkanaal, komt men 
het gebouw binnen en opent zicht een gang 
voor zich waaraan verschillende kamers 
zichtbaar zijn. Tevens is ook de trap naar 
boven direct aanwezig waardoor een logische 
routing ontstaat voor de bezoeker. De 
openingen aan de zijkant van het rookkanaal 
vormen de ingangen naar de kamers waarin 
zich de biologische supermarkt bevindt. Het 
karakteristieke gewelf in de ovenkamers zorgt 
ervoor dat een duidelijke overgang is verkregen 
die de gebruiker helder doet ervaren wanneer 
hij van de ene ruimte naar de andere ruimte 
gaat. Het rookkanaal is, net als de rest van het 
ovenlichaam, massief en naar binnen gericht. 
De trap halverwege het kanaal zorgt ervoor dat 
licht naar beneden kan schijnen waardoor de 
gebruiker getrokken wordt om naar boven te 
gaan. 

Om dit massieve karakter het beste uit te laten 
komen is ervoor gekozen het rookkanaal uit te 
voeren in metselwerk. Door verschil in kleur is 
duidelijk zichtbaar dat het hier gaat om een 
nieuw volume, maar wordt het in zijn geheel 

een met de zichtbare ovenkamers. Metselwerk 
heeft als voordeel dat het makkelijk is aan te 
passen en hierdoor uitstekend kan omgaan met 
het grillige karakter van de bestaande bouw. 
Het kan gevormd worden naar het bestaande 
en daardoor opgaan in het geheel. 

Ovenkamer
Vlamoven Deest heeft in totaal 24 ovenkamers. 
Een zestal van deze kamers zal worden gebruikt 
ten behoeve van de biologische supermarkt. 
Het ovenlichaam is een onverwarmde ruimte 
wat ervoor zorgt dat de ovenkamers in hun 
oorspronkelijke staat kunnen worden gehouden. 
Het pure karakter van de supermarkt zal 
hierdoor ook zijn terug te vinden in het karakter 
van het gebouw.

De overige kamers zullen als opslag dienen 
voor de verschillende functies. Twee 
ovenkamers zijn gereserveerd ten behoeve 
van de installatieruimte. Voor deze ruimten 
geldt hetzelfde als voor de kamers die bedoeld  
zijn als supermarkt. Zeker in deze secundaire 
ruimten is het niet nodig om afwerking toe te 
passen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat 
de energetische kwaliteit verloren kan gaan 
wanneer er te veel aanpassing plaatsvindt aan 
de opbouw van het ovenlichaam. 

Oorspronkelijk is er geen vloer aanwezig op 
de begane grond, maar werden de bakstenen 
gestapeld op het aanwezige zandpakket. 
Het zand vormde de isolerende laag. Ook 
is momenteel de zandlaag een natuurlijke 
isolator die ervoor zorgt dat de temperatuur in 
het ovenlichaam constant blijft. Er zal dan ook 
geen nieuwe vloer worden aangebracht, maar 
zal het zand worden geëgaliseerd en zullen 
tegels bovenop het zand dienen als afwerklaag.

Links
47 | Zicht vanaf entree

48 | Ovenkamer t.p.v. supermarkt
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Verdieping
De verdieping is een moderne visualisatie 
van het verleden. De kenmerken, het dubbele 
schilddak, de ritmiek en de overstekken 
zijn duidelijk terug te vinden  in het nieuwe 
ontwerp waardoor het oorspronkelijke silhouet 
wordt gecompleteerd en de ruimtelijkheid 
opnieuw wordt verkregen. In tegenstelling tot 
het verleden is dit ontwerp niet alleen vanuit 
functionaliteit benaderd voor de werking van 
een machine, maar is ook gelet op uitstraling en 
functionaliteit waarbij bezoekers het gebouw en 
met name ook de verdieping gaan gebruiken.

Ensemble
Het ensemble op de verdieping refereert aan 
het verleden, maar is vormgegeven vanuit 
een architectonisch en energetisch oogpunt. 
Dit integrale ontwerp heeft ertoe geleid dat 
de kenmerken van het verleden zijn terug 
te vinden in het heden, maar het geheel een 
andere indruk achter laat op de gebruiker. 

Wanneer men kijkt naar het benodigde 

oppervlakte met betrekking tot de functie is te 
zien dat enkel een gedeelte van de verdieping 
bebouwd zal worden. De consequentie hiervan 
is, dat er een leegte ontstaat boven op het 
ovenlichaam. Om het silhouet van het verleden 
terug te laten komen is ervoor gekozen de 
ritmiek van de gevel door te laten lopen. Deze 
voortgang zorgt ervoor dat het beeld van het 
volume doorloopt over de totale lengte van 
het ovenlichaam. Vanaf het terras verkrijgt 
men vervolgens aan de rand verschillende 
openingen die gericht zijn naar de natuurrijke 
omgeving. Door de verspringing in de gevel 
ontstaan kleine nissen waar men met twee 
personen kan zitten en genieten van het uitzicht 
en de rust. 

Ook in het dak is ervoor gekozen om ten 
plaatse van het terras dakdelen toe te voegen. 
Deze versterken de ensemble waarde van het 
ontwerp en zorgt er tevens voor dat ook op het 
terras een kleine overdekte ruimte ontstaat 
waar men iets meer in de luwte en schaduw 
kan zitten.
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49 | Render ooghoogte entreezijde

50 | Render vogelperspectief
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Kap
Voor de juiste uitstraling van het dak is een 
variantenstudie uitgevoerd. Als uitgangspunt is 
begonnen met de originele kap en is gezocht 
naar een variant waarin energie en esthetiek 
een belangrijk uitgangspunt vormden. Op het 
gebied van energie geeft een dak ruimte aan 
eventuele zonnepanelen en kan het zorgen 
voor daglicht in een ruimte waardoor minder 
kunstlicht benodigd is, waarbij teveel direct 
zonlicht wel dient te worden beperkt. Ten 
behoeve van de esthetische kwaliteit is in de 
langs richting van het gebouw gekozen voor 
kleinere schuine dakdelen die los van elkaar 
staan. Hierdoor is het mogelijk om tussen de 
delen lichtinval te creëren in het gebouw, maar 
als geheel ogen de verschillende dakdelen als 
een dak. Vervolgens is gekeken naar de juiste 

verdeling van de dakdelen. Een ritmische 
stramienmatige oplossing is in dit geval niet 
mogelijk vanwege het even aantal stramienen. 
Dit zorgt ervoor dat er niet op een mooie 
wijze kan worden geëindigd aan weerszijden 
waardoor een vreemd beeld wordt verkregen. 
Na verschillende varianten is ervoor gekozen de 
daken binnen de stramienen te plaatsen, maar 
dit niet in een vast ritme te doen. Dit geeft een 
speels en natuurlijk uiterlijk waarbij de daken 
samen toch het beeld geven van een geheel 
waardoor de vorm van het oorspronkelijke dak 
behouden blijft.

De kap is in de dwarsrichting  aangepast 
richting de energetische kwaliteit van het dak 
en het overstek. Het spant is hierdoor naar 
binnen toe gedraaid waardoor een langere 

51 | Verschuiving dakvorm van 

traditioneel tot een meer gekromde 

vormgeving met langere dakvlakken  

en groter overstek
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gevel is verkregen die ervoor zorgt dat meer 
plaats ontstaat voor het eventueel plaatsen van 
zonnepanelen. Daarnaast zorgde de fl auwere 
helling ervoor dat het dakvlak meer gericht is 
richting de zon. Een optimalere zoninval en een 
groter oppervlak zorgt ervoor dat de effi ciëntie 
en capaciteit wordt vergroot en hierdoor meer 
mogelijkheden ontstaan ten behoeve van 
energievoorziening in het gebouw.

De kapconstructie is uitgevoerd in staal. Qua 
materialisatie wordt zoveel mogelijk gebruikt 
gemaakt van een industriële doch landelijke 
uitstraling. De stalen constructie visualiseert 
het industriële karakter van het ovenlichaam en 
verplaatst deze ook richting de verdieping. Voor 
de dakbedekking wordt gebruik gemaakt van 
verduurzaamde vuren latten. Hout geeft een 

landelijk uiterlijk aan het ontwerp en geeft voor 
de gebruiker een gevoel van duurzaamheid. 
Deze landelijke uistraling zorgt ook voor een 
direct interactie met de uiterwaarden. 

Het dak zorgt ervoor dat de ritmiek van de 
gevel ook vanuit het interieur zichtbaar wordt. 
Doordat de schuine daken open zijn aan de voet 
ontstaan hogere ruimten die zorgen voor een 
betere ruimtelijkheid. Deze ruimtelijkheid wordt 
nog eens versterkt door het daglicht dat via het 
dak het gebouw binnentreedt. Het zorgt er ook 
voor dat het daglicht verder het gebouw binnen 
komt en hierdoor minder kunstlicht benodigd 
is. Daarnaast blijft de hoofddraagconstructie 
in het zicht waardoor ritmiek en belijning wordt 
versterkt en het industriële karakter ook naar 
binnen wordt gehaald. 

52 | Visualisatie kap
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Dakkapellen
De rand van het verdiepingsniveau is 
verspringend uitgevoerd. Dit heeft zowel een 
esthetisch als functioneel doel. In esthetisch 
opzicht zorgt het ervoor dat de ritmiek van 
het ovenlichaam, welke voortkomt uit de 
openingen, wordt versterkt en een referentie 
vormt naar het verleden waarin dakkapellen 
een zichtbepalende rol speelde in de kap. 
Vanuit de binnenzijde opent de verspringing 
zich als een kader die ervoor zorgt dat het 
beeld op de natuur zich openbaart als een 
schilderij. Door de terug gelegen gevel ontstaat 
een kleine buitenruimte waar men kan gaan 
staan en kan genieten van de omgeving waarbij 
de omkadering ervoor zorgt dat men afgesloten 
lijkt van de rest van de wereld. 

Deze terug gelegen gevel zorgt er ook voor 
dat een overstek wordt verkregen die ervoor 
zorgt dat daglicht het gebouw binnen kan 
komen, maar tegelijkertijd het directe zonlicht 
gedurende de zomerperiode grotendeels 
wordt geweerd in het gebouw waardoor 
de kans op oververhitting wordt verkleind. 
Qua materialisatie is ervoor gekozen deze 
dakkapellen in zink uit te voeren waardoor deze 
contrasteren tegenover het hout van het dak en 
de gevel. Hierdoor wordt een afwisselend beeld 
verkregen waarbij industrieel en landelijk naar 
buiten komen. De zinken bekleding zorgt ervoor 
dat het staal van de constructie naar buiten 
wordt gehaald en ook aan de buitenzijde van 
het gebouw zichtbaar wordt. 

Zink is een natuurlijk materiaal met een 
essentiële rol in biologische processen van 
mens, dier en planten. Daarnaast heeft het een 
duurzame functie. Het beschermt staal tegen 
roesten en verkrijgt daardoor een zeer lange 
levensduur. Na zijn levensduur kan het product 
worden gerecycleerd zonder verlies van zijn 
eigenschappen of kwaliteit.

Rechts
53 | Visualisatie buitengevel 

dakkapellen

54 | Visualisatie schilderij 

buitengevel
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55 | Verticale doornsede gevel ten 

plaatse van overstek dakkapel.
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In detail staat het kaderelement grotendeels los 
van de rest van de gevel, maar wordt gebruik 
gemaakt van een gelijksoortige opbouw. Net als 
in de rest van de gevel wordt gebruik gemaakt 
van koudgewalste C-profi elen waartegen een 
houten regelwerk wordt bevestigd. Hierop 
kan vervolgens de zinken bekleding worden 
vastgezet. Voor deze montage wordt gebruik 
gemaakt van de felstechniek waarbij de platen 
door middel van klangen worden bevestigd aan 
de achterconstructie.

De dakkapel bevindt zich buiten de thermische 
lijn en hoeft daardoor niet te worden geïsoleerd. 
Ondanks dit heeft het wel een functie op het 
gebied van de energiehuishouding in het 
gebouw. Het overstek dat wordt gecreëerd 
door het dakkapel zorgt ervoor dat het wel een 
toevoeging is op het energetische systeem. 

56 | Horizontale doorsnede 

dakkapel
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57 | Visualisatie toren oostgevel
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Torens
Ten plaatse van de entree is op de plek van 
de voormalige schoorsteen een nieuwe toren 
herrezen die dienst doet als uitkijktoren. Het 
fungeert als markeringspunt van het gebouw 
en is door zijn hoogte vanuit de omgeving 
goed zichtbaar. Vanuit de natuurlijk uitstraling 
die het gehele ensemble opwekt is ook hier 
gekozen voor een houten beplating aan de 
gevel. In dit geval is er, anders dan bij het 
hoofdvolume, gekozen om de beplating los van 
elkaar te houden waardoor de toren een meer 
open karakter verkrijgt. Om ook de ritmiek in 
de toren terug te laten komen, zijn ten plaatste 
van de balustrades in de trap openingen 
gemaakt in de gevel die de mogelijkheid geven 
om het uitzicht te bewonderen. Door deze 
kaders ontstaat ook een connectie tussen 
de rest van het gebouw door de zogenaamde 
dakkapellen. De toren staat niet in directe 
verbinding met de binnenruimte en kan enkel 
vanuit het informatiecentrum bereikt worden 
door naar buiten te gaan. De uitkijktoren wordt 
dan ook gezien als buitenruimte. Maar mede 
door zijn materialisatie en locatie is het een 
onderdeel van het geheel en vormt het door zijn 
karakter het gezichtsbepalende volume van het 
ensemble. 

Aan de andere zijde van het ovenlichaam 
verrijst een tweede kleinere toren. Vanwege 
de functie van een informatiecentrum en 
restaurant dient het gebouw ook toegankelijk 
te zijn voor rolstoelgebruikers. In deze tweede 
toren is dan ook ruimte gereserveerd voor een 
lift waarmee de rolstoelgebruiker de eerste 
verdieping kan bereiken. Wanneer men deze 
weg volgt, over het terras naar het gebouw komt 
men op dezelfde plek binnen in het gebouw 
dan wanneer vanuit de binnenzijde het gebouw 
wordt betreden. Hierdoor zal de ervaring, 
ten aanzien van de entree en de openbaring 
van het gebouw, zich op een zelfde manier 
ontwikkelen. Door de toevoeging van een trap 
rondom de toren ontstaat een tweede ingang 
welke voornamelijk door wandelaars gebruikt 
zal worden die terugkomen na hun wandeling. 
De locatie van de toren is hiermee zo gekozen 
dat men uitkomt op het terras waardoor men 
geneigd is plaats te nemen.  Ten derde vervult 
het torentje nog een functioneel aspect ten 
behoeve van opslag van terrasmeubilair. De lift 
maakt het mogelijk om het meubilair gedurende 
de winterperiode te verplaatsen en op te slaan 
in het ondergelegen ovenlichaam. De locatie 
zorgt ervoor dat geen grote afstanden dienen te 
worden afgelegd.

58 | Visualisatie toren westgevel
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Interieur
Zoals eerder is gezegd wordt het interieur 
verdeeld in twee grote ruimten voor restaurant 
en informatiecentrum die gescheiden worden 
door een gesloten deel voorzien van privé 
ruimte en de toiletgroep. Het interieur wordt 
gedomineerd door het stalen spant dat 
in contrast afsteekt tegenover de overige 
materialisatie. In beide ruimten vormt de balie/
bar een vormend element. De materialisatie 
van de buitengevel, verduurzaamde vuren 
latten, wordt in de balie/bar op een identieke 
wijze verwerkt waardoor op een subtiele wijze 
een connectie ontstaat tussen buiten en 
binnen. De rest van de muren en daken worden 
grotendeels voorzien van stucwerk. Dit zorgt 

ervoor een interieur dat licht blijft in kleur en 
een rustig beeld uitstraalt. De aandacht wordt 
in het ontwerp dan ook voornamelijk getrokken 
door deels de  constructie en voornamelijk de 
buitenruimte. 

Aan de oostzijde van het gebouw bevindt 
zich het informatiecentrum. De ruimte 
waarin het centrum zich bevindt heeft een 
oppervlakte van 115 m2. Er kan echter worden 
gedebatteerd over het feit of het centrum zich 
niet verspreid over de gehele verdieping en 
de overige ruimte / muren gebruikt kunnen 
worden ter informatievoorziening. De oostgevel 
is voor een groot gedeelte gesloten en biedt 
daardoor relatief weinig lichtinval. Hierdoor 
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ontstaat een ruimte die beter geschikt is voor 
informatievoorziening. Men raakt minder 
afgeleid door de omgeving waardoor de 
aandacht bij het centrum blijft. 

Dit is in contrast met de ruimte aan de 
westzijde van het gebouw. Deze ruimte van 
140 m2 heeft drie functies. Het vormt de entree 
van de verdieping, de bar en de eetruimte van 
het restaurant. Het contrast wordt gevormd 
door de westzijde van het gebouw waar een 
grotendeels open gevel is gepositioneerd. Deze 
bevorderd het zicht naar buiten toe. De locatie 
van deze open gevel is gekozen met het oog op 
het natuurgebied dat zich vanuit het gebouw 
bekeken voornamelijk zich openbaart richting 

west en zuid en gedeeltelijk de rivier aan de 
noordzijde. Hierdoor wordt het meeste zicht 
verkregen vanuit het restaurant en het naast 
gelegen terras. 

Links
59 | Visualisatie interieur 

informatiecentrum

Rechts
60 | Visualisatie interieur 

restaurant
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Uitwerking
Een drietal aspecten uit het ontwerp hebben 
een belangrijke invloed op de uitstraling en 
bouwtechnische uitwerking ervan. Hierbij gaat 
het om de constructie, de vloer en de opbouw 
van de gevel / dak. Deze drie elementen zullen 
dan ook wat nader worden toegelicht.

Constructie

Voor de constructie is gekozen voor een 
stalen spant. Het spant vormt de basis van de 
verdieping waaraan de rest van het gebouw zijn 
kracht doet afdragen. Er is gezocht naar een 
uniform profi el dat voor de hoofd draagstructuur 
voldoet. Via de website van Bouwen met 
Staal is een berekening uitgevoerd naar het 
kapspant. Hierin dienen de afmetingen van 
het spant worden ingevuld. Daarnaast kan een 
keuze worden gemaakt voor het windgebied, 
het type dak, gevel en kan wordt een voorkeur 

worden aangegeven voor een type profi el. Doel 
van de website is de gebruiker een indicatie te 
geven van de kosten van de staalconstructie 
van het spant. Daarbij hoort een indicatieve 
constructieberekening van de staalconstructie. 
Uit deze berekening volgt dat een HEA 240 het 
meest optimale profi el is voor dit spant. Wellicht 
wanneer specifi ek zou worden gekeken naar 
elke ligger apart zou het mogelijk zijn om lichtere 
profi elen te kunnen gebruiken. Echter, voor de 
uniformiteit in het ontwerp en vormgeving zal 
overal gebruikt worden gemaakt van genoemd 
profi el waardoor ook de hoofd draagconstructie 
als een geheel zichtbaar is. Voor secundaire 
liggers is juist gekozen voor een lichter profi el 
zodat een duidelijk onderscheid zichtbaar is 
tussen beide.

Ten behoeve van de verankering wordt gebruik 
gemaakt van onderliggende fundering, het 

61 | Schematische weergave 

knooppunt detail kapspant
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ovenlichaam. Door middel van betonnen 
poeren en verankeringstaven wordt het 
stalen spant vastgezet aan het ovenlichaam. 
Deze aansluiting bevindt zich daar waar de 
krachtsafdracht richting de grond zo direct 
mogelijk is, aan de voet van de gewelven in het 
ovenlichaam. Op de manier wordt een duidelijk 
krachtenspel verkregen. Stabiliteit wordt 
verkregen door middel van stabiliteitskruizen.

Stabiliteit kan op een aantal manieren 
verkregen worden. De onderlinge wijze van 
verbinden tussen stalen kolommen en liggers 
speelt hierbij van belang. Momentvaste 
verbindingen zorgen ervoor dat een stabiel 
geheel kan worden gecreëerd. Een nadeel van 
deze verbinding is, dat het relatief kostbare 
verbindingen zijn. Een goedkoper alternatief 
is gebruik maken van stabiliteitskruizen 
die tussen de liggers en kolommen worden 

geplaatst. Deze kruizen dienen op een aantal 
plekken in het gebouw terug te komen om het 
gebouw in alle richten stabiel te verkrijgen. 

In dit geval zijn de kruizen zoveel mogelijk bij 
dichte geveldelen geplaatst. Op die manier 
is gepoogd het zicht zo weinig mogelijk te 
blokkeren. In de langsrichting van het gebouw 
worden deze gemonteerd in het dak ten plaatse 
van de middelste stramien. Deze stramien 
is smaller dan de andere twee en daardoor 
is minder materiaal benodigd om hetzelfde 
effect te verkrijgen. Aan de kopse kant van het 
gebouw wordt juist gebruik gemaakt van de 
buitenste twee stramienen, aangezien deze 
gevels gesloten zijn. Op deze manier is de 
stabiliteit in de dwarsrichting gewaarborgd. In 
de langsrichting wordt de stabiliteit verkregen 
door binnen twee stramienen de kruizen 
volledig over de dwarsrichting door te zetten. 

62 | Visualisatie stabiliteit gebouw
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63 | Opbouw OP-DECK vloer

Vloer

Het type constructie heeft consequenties 
voor de rest van het gebouw. Binnen een 
staalskelet wordt voornamelijk gewerkt met 
Kanaalplaatvloeren, staalplaat betonvloer en 
de Slimline vloer. Elk type heeft zijn voor en 
nadelen. Met name de ontwikkeling van de 
Slimline vloer is een positieve ontwikkeling te 
noemen voor de bouw waarbij de fl exibiliteit 
van gebouw en op het gebied van installaties 
wordt vergroot en hierdoor het gehele gebouw 
eenvoudiger aan te passen is naar nieuwe 
wensen.

Voor dit project is kritisch gekeken naar de 
functie en indeling van het gebouw en hierbij 
de afweging gemaakt voor deze verschillende 
type vloeren. Hierdoor is gekozen voor de OP-
DECK vloer. Dit vloerpaneel maakt gebruik 
van een verloren bekisting. Aan de onderzijde 
van deze bekisting is een PIR-schuimisolatie 
toegepast waarmee een hoge Rc-waarde kan 
worden behaald. Bovenop de geprofi leerde 
staalplaat worden EPS-profi elblokken geplaatst 

die zorgen voor een verdere gewichtsbesparing 
en hiermee de vloer de vorm krijgt van een 
betonvloer met een T-balk principe.
Tevens maakt de vloer het mogelijk om 
vloerverwarming toe te passen. Dit is met 
name interessant vanwege de energetische 
eigenschappen van onderliggend ovenlichaam. 
Het maakt het mogelijk om binnen één systeem 
een vloer te verkrijgen met een hoge Rc-waarde 
en een geïntegreerde vloerverwarming en toch 
een laag gewicht behoudt.  De vloerplaten 
kunnen tussen de spanten worden gelegd 
waardoor er in totaal één geheel ontstaat 
tussen spant en vloer.

Vanwege de centrale ligging van de 
installatieruimte en de nabijheid van toiletten, 
keuken en kantoor is het niet nodig om het 
gehele gebouw te voorzien van een Slimline 
vloer die vervolgens voor een groot gedeelte 
niet optimaal benut wordt waar deze voor 
bedoeld is. Tevens is er genoeg ruimte tussen de 
gewelven van het ovenlichaam en de “begane 
grondvloer” om leidingen aan te brengen.

Rechts
64 | Render vanuit terras zicht op 

toren
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Opbouw gevel/dak

Een van de meest kenmerkende details binnen 
het ontwerp is de opbouw van de gevel / dak. 
De buitenafwerking in de vorm van vuren latten 
zorgen ervoor dat een andere opbouw is vereist 
van gevel en dak. Dit komt met name doordat 
het om een zogeheten open gevel gaat, waarbij 
de buitenafwerking uit elkaar staat. Dit zorgt 
ervoor dat de waterdichte laag niet bovenop 
ligt, maar daaronder. 

Vurenhout is gemakkelijk te verwerken en 
relatief goedkoop. Het heeft echter als grootste 
nadeel dat het slecht tegen vocht kan en 
daarmee weinig duurzaam is. Hier staat wel 
tegenover dat het makkelijk te impregneren 
is. Het hout kan op twee wijzen worden 
verduurzaamd. De eerste is door middel 
van een houtverduurzaming dat werkt tegen 
houtaantastende organismen zoals houtrot 
of schimmels. Een voorbeeld van zo’n middel 
is Woodlife HL-50. Dit middel zorgt ervoor dat 
hout zijn natuurlijke uitstraling blijft behouden. 
Daarnaast is het een duurzaam middel en is 
het volledig biologisch afbreekbaar.

Duurzaamheid is belangrijk in dit project. Het 
aanbrengen van een goede thermische laag 
is daarmee dan ook een van de belangrijkste 
onderdelen bij het detailleren.  Hierbij is gelet 
op het voorkomen van koudebruggen die door 
de opbouw kunnen lopen. Om dit tegen te gaan 
is gebruik gemaakt van een dubbele schil. 
Hiervoor geldt dat de gordingen in de binnenste 
schil zijn opgenomen en daar bovenop een 
tweede laag isolatie is aangebracht die ervoor 
zorgt dat koudebruggen zoveel mogelijk 
worden gereduceerd. Als gording wordt gebruik 
gemaakt van koudgewalste C profi elen, deze 
kunnen gemakkelijk drie meter overspannen, 
maar hebben hier een geringere hoogte voor 
nodig dan bijvoorbeeld houten balken.

Bovenop de gordingen wordt een plaatmateriaal 
aangebracht. Hierop wordt een regelwerk 
bevestigd. Tussen dit regelwerk bevindt zich 

een laag isolatie materiaal. Bovenop het 
regelwerk kan vervolgens een achterlat worden 
aangebracht waarna de vuren gevelbekleding 
kan worden bevestigd. Met deze opbouw 
wordt in totaal een Rc-waarde van 6,76 m2K/W 
behaald zonder dat er een extreem dikke gevel 
benodigd is.

65 | Detail opbouw wand



97

66 | 3D visualisatie wand

67 | Opbouw gevel: (Rc = 6,76 m2K/W)

• Vuren latten 70x18 mm

• Achterlat Vuren 18 mm

• Regelwerk 18 mm

• Glaswol 50 mm

• Regelwerk 50 mm

• OSB-plaat 18 mm

• Glaswol 120 mm

• OSB-plaat 18 mm
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68 | Detaillering opbouw spant & 

vloer
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Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in 
het ontwerp en concept van de transformatie. 
Het is een wereldwijd item dat op vele 
agenda’s is terug te vinden en steeds meer 
een onderdeel van de ontwerpvisie of strategie 
is. De thermische eigenschappen van het 
ovenlichaam hebben ervoor gezorgd dat ook 

ENERGIE
in dit project duurzaamheid en energie een 
belangrijke plek innemen en ervoor hebben 
gezorgd dat nieuwe ideeën zijn ontstaan ten 
aanzien van mogelijkheden omtrent deze 
energie. In dit hoofdstuk zal dan ook verder 
worden ingegaan op de bouwwijze en de 
aanwezige systemen.
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Passieve bouwwijze
Het Passiefhuisconcept vond zijn oorsprong in 
Duitsland, maar dringt steeds meer door binnen 
de Nederlandse bouwcultuur. Het concept 
richt zich grotendeels op energiebesparing. 
Dit is zichtbaar in de thermische schil, 
de luchtdichtheid en het vermijden van 
koudebruggen. Een nadeel van gebouwen die 
gebaseerd zijn op het Passiefhuisconcept is dat 
de ventilatie in deze gebouwen dikwijls onder de 
maat was wat ten koste ging van de gezondheid 
van de gebruikers. Goede ventilatie is hierdoor 
juist belangrijk om een goede kwaliteit 
binnenlucht te verkrijgen. Om de energiedoelen 
te behalen dient een gebouw gebaseerd op het 
Passiefhuisconcept te voldoen aan de volgende 
kenmerken:
• Gebouwschil heeft een hoge thermische 

isolatiewaarde. Dichte gebouwdelen 
hebben een maximale U-waarde van 0,15 
W/m2K (Rc = 6,5 m2K/W)

• Beglazing dient een lage U-waarde 
te hebben (maximaal 0,80 W/m2K), 
g-waarde rond 50%.

• Goede luchtdichting is belangrijk. Verder 
wordt uitgegaan van een gebalanceerd 
ventilatiesysteem door middel van een 
WTW-installatie of voorverwarming van de 
ventilatielucht. 

Compact bouwen

De eerste regel binnen de Trias Energetica 
luidt: “Beperk het energieverbruik door 
verspilling tegen te gaan”. Verspilling vindt in 
eerste instantie plaats door slechte isolatie in 
gevels, vloeren en daken, en daarnaast door 
de bouwvorm. Compacte bouwvormen, zorgen 
ervoor dat de verhouding tussen oppervlakte 
en omtrek zo optimaal mogelijk is. Hoe kleiner 
de gevel, hoe minder verloren kan gaan. In 
het ontwerp van de biologische uitspanning 
is gezocht naar een vorm die past bij het 
ovenlichaam, maar waarin zo compact mogelijk 
kon worden gebouwd en zo weinig mogelijk loze 
ruimte werd gecreëerd. Dit heeft ertoe geleid 
dat een rechthoekige vorm is verkregen waarin 
het restaurant en info centrum zijn gesitueerd. 

69 | Dwarsdoorsnede lichtinval 

dakkapellen
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Deze ruimten zijn voorzien van een open 
plattegrond die het mogelijk maakt om variabel 
en naar eigen wens te worden ingedeeld.  
Aan de buitenzijde oogt het alsof de gevel 
verspringend is uitgevoerd, maar door de terug 
gelegen kozijnen is de feitelijke gevel aan de 
binnenzijde een rechte lijn waardoor er weinig 
verandering plaatsvindt in de thermische laag.

Oriëntatie

Oriëntatie is een factor die ook meespeelt in 
het ontwerp. Het oude relict heeft van origine 
de langste zijde gelegen op het zuiden. Dit 
zorgt ervoor dat het ontwerp relatief makkelijk 
georiënteerd wordt richting het zuiden. Dit is 
gedaan middels raampartijen, maar nog beter 
terug te zien in het hellende dak, welke hierdoor 
uitermate geschikt is voor het opvangen 
van zonlicht. Richting het oosten vindt men 
raampartijen in de schuine daken. Door de 
stramienmatige vorm zijn deze ramen achter 
elkaar gelegen. Gedurende de ochtend zal de 
zon de mogelijkheid hebben om het gebouw 

te betreden. Op het warmste moment van de 
dag zal de zon echter niet meer op de ramen 
schijnen en wordt de directe zonlichtinval 
daardoor beperkt. Ook zonwering zorgt ervoor 
dat de hoeveelheid binnentredende zon wordt 
geminimaliseerd. Aan de westzijde bevindt zich 
een grote pui die dient als contact met de natuur 
en vormt een scheiding tussen restaurant en 
terras. Vanwege de afmeting is ervoor gekozen 
een houten zonwering toe te passen die weg 
te klappen is. Dit maakt het mogelijk om de 
zonwering te gebruiken wanneer nodig, maar 
kan deze worden weg geschoven wanneer deze 
niet gewenst is. 

70 | Langsdoorsnede lichtinval dak
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Thermische schil

De thermische laag is uitgevoerd met glaswol. 
Naar een onderzoek van het Nederlands 
Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 
(NIBE) is glaswol uitgeroepen als het meest 
milieuvriendelijke isolatiemateriaal voor de 
spouw. In het kader van duurzaamheid en 
milieuvriendelijkheid is glaswol hiermee een 
belangrijk product geworden voor de bouw. 
Met name ook door de eis van het Bouwbesluit 
(BB) om per 1 jan 2013 het maken van een 
milieuprestatieberekening verplicht te stellen. 

Wanneer we kijken naar de thermische schil 
binnen het gebouw dan zien we dat de gesloten 
delen een Rc-waarde hebben van 6,78 m2K/W. 
Dit ligt boven de grens van 6,5 die wordt gesteld 
in het Passiefhuisconcept. De overige delen die 
in contact zijn met de buitenlucht zijn glazen 
delen. Hierbij geldt dat gebruik wordt gemaakt 
van driedubbel glas dat een U-waarde heeft van 
0,6 W/m2K. 

De overige geïsoleerde gebouwdelen hebben 
geen direct contact met de buitenlucht, maar 
zijn verbonden met het ovenlichaam. Aangezien 
in het ovenlichaam kan worden gezien als een 
geconditioneerde ruimte met een constante 
temperatuur kan hier de thermische schil ook 
voorzien worden van een lagere Rc-waarde, 
waardoor kosten kunnen worden bespaard. 
Toch zijn ook deze delen voorzien van een 
thermische schil met een hoge Rc-waarde (> 5 
W/m2K).

71 | Detaillering thermische schil
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Verwarming & koeling
Zoals verteld in het hoofdstuk “Gebouw” 
bevat het relict een belangrijke energetische 
eigenschap in de vorm van thermische 
massa. De massieve bouwwijze in baksteen 
en isolerende laag in de vorm van zand zorgt 
ervoor dat warmte kan worden opgeslagen 
in het ovenlichaam. In de huidige situatie 
zorgt het ervoor dat in de oven een constante 
temperatuur aanwezig is van 10°C. Deze 
temperatuur is geschikt voor verschillende 
doeleinden in energetische zin en dan met 
name voor verwarming en ventilatie.

Labyrint

Een warmtepomp is een systeem dat kan zorg 
dragen voor de verwarming van een gebouw. 
Het voordeel van een warmtepomp is dat 
het gebruik maakt van onbeperkte bronnen 
(grond, water, lucht). Grond en water zijn hierbij 
twee bronnen die een relatieve constante 
temperatuur hebben waardoor de effi ciëntie van 
de warmtepomp een stuk hoger is ten opzichte 
van een Luchtwarmtepomp. Het nadeel van 
lucht is dat deze in temperatuur kan variëren 
tussen -10°C en +20°C. Het ovenlichaam 

brengt deze variatie van temperatuur terug 
tot een relatief constante factor die fl uctueert 
rondom + 10°C.  Een warmtepomp die gebruik 
kan maken van zo’n constante temperatuur 
zorgt ervoor dat de COP waarde wordt verhoogd. 

Wanneer men de lucht uit het ovenlichaam 
gaat gebruiken houdt het in dat verse 
lucht het ovenlichaam moet binnenkomen. 
Deze lucht zal in een extreem geval een 
temperatuur hebben van -10°C en zal tijd nodig 
hebben om op te warmen tot de constante 
oventemperatuur. Om deze tijd zo lang mogelijk 
te maken wordt gebruik gemaakt van een 
labyrint. Het ovenlichaam is vanuit oorsprong 
onderverdeeld in kamers. Deze kamers zijn 
met elkaar verbonden door middel van de 
zogenaamde fi etsenrekken. Door het om en 
om sluiten van deze fi etsenrekken wordt het 
mogelijk om een gedwongen route te creëren 
die de lucht gebruikt om zich aan te passen 
tot de aanwezige omgevingstemperatuur. Deze 
constante temperatuur kan vervolgens voor 
twee doeleinden worden gebruikt zowel in een 
winter als in een zomersituatie ten aanzien van 
verwarming in het gebouw.

72 | Labyrint effect ovenlichaam
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Wintersituatie

Vanwege de aanwezige functies (met name het 
informatiecentrum, restaurant) is het moeilijk 
een indicatie te geven van de hoeveelheid 
gebruikers die aanwezig zullen zijn en daarmee 
om de interne warmtelast te bepalen. Dit 
zorgt ervoor dat, ten aanzien van dit project, 
het verwarmingsprincipe in conceptuele 
vorm is uitgewerkt. Dit zorgt ervoor dat er 
nog verschillende vragen open blijven om te 
beantwoorden.

In de wintersituatie wordt een lucht/water 
warmtepomp gebruikt ten behoeve van 
verwarming in het gebouw. De lucht wordt 
van buiten aangezogen en door het labyrint 
getransporteerd waarbij de temperatuur van 
de lucht geleidelijk stijgt. Deze lucht wordt 
vervolgens door de warmtepomp aangezogen 
die de warmte uit de lucht gebruikt om deze over 
te dragen aan het water. De verdiepingsvloer is 
voorzien van een LTV vloerverwarmingssysteem. 
Door het warme water zal de temperatuur 
van de vloer stijgen waarna ook de ruimte zal 
worden verwarmd. 

1

73 | Verwarming wintersituatie

1.  Lucht van buiten komt  

 binnen in ovenlichaam

2. Lucht beweegt door   

 labyrint en verwarmd

3. Warmtepomp gebruikt  

 lucht om water te   

 verwarmen

4. Warm water gebruikt in  

 LTV vloerverwarming
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3
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Zomersituatie

Kantoorgebouwen hebben dikwijls weinig nodig 
om te verwarmen, maar hebben juist koeling 
nodig om het gebouw aangenaam te laten zijn 
gedurende de zomerperiode. Zoals gemeld is 
het moeilijk een inschatting te maken van de 
aanwezige interne warmtelast en daarmee 
niet goed mogelijk een referentie te maken 
richting overige gebouwtypen en functies. Er 
wordt vanuit gegaan dat ook in dit gebouw 
koeling vereist zal zijn. Er zal, in tegenstelling 
tot de winter, gedurende de zomersituatie geen 
gebruik worden gemaakt van de aanwezige 
warmtepomp en vloerverwarming, maar 
wordt gebruik gemaakt van ventilatielucht om 
het gebouw te koelen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het principe van een grondbuis. 
Maar in dit geval is het niet nodig een grondbuis 
te plaatsen aangezien deze in de vorm van het 
ovenlichaam al aanwezig is.

In de zomersituatie zal wel, als in de 
wintersituatie, gebruik worden gemaakt van het 
labyrint. Er zal echter omgekeerd gebruik worden 
gemaakt. De aanwezige buitentemperatuur 

van 20°C zal worden ditmaal gekoeld door het 
ovenlichaam. Door het verschil in hoogte in het 
ontwerp tussen ovenlichaam en dak, zal een 
natuurlijke trek ontstaan die ervoor zorgt dat 
de warme lucht via de ramen in het dak het 
gebouw verlaten en aan de onderzijde de koele 
lucht vanuit het ovenlichaam de verdieping zal 
betreden. De koele ventilatielucht zal gespreid 
over de vloer worden toegevoegd door de 
vroegere stookpotten. 

74 | Koeling zomersituatie

1.  Warme lucht komt van  

 buiten het ovenlichaam  

 binnen

2. Lucht beweegt door de  

 kamers en wordt gekoeld

3. Afgekoelde lucht kan  

 via de stookpotten de  

 verdieping betreden.
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Energiebalans
Om te kunnen bepalen of aan de benodigde 
verwarmingseis kan worden voldaan is gebruik 
gemaakt van een warmtebalans berekening.

Hierin is gelet op het warmteverlies vanuit 
transmissie en ventilatie en aan de andere 
kant op de warmtewinst uit de zon en uit 
interne bronnen. Binnen deze interne bronnen 
is de aanwezigheid van mensen in het gebouw 
niet meegenomen. Aangezien dit gebouw niet 
constant gevuld zal zijn en de hoeveelheid 
aanwezigen sterk zal variëren. Wanneer men 
deze gegevens wel meeneemt zou dit inhouden 
dat de verhouding gunstiger zal uitkomen voor 
de warmtebehoefte voor ruimteverwarming. 

Verlies

Q
verlies

 kan hierbij worden onderverdeeld in 
transmissie en ventilatie en wordt verenigd in 
H

verlies
.

Vanuit de norm wordt uitgegaan van een 
stookseizoen dat duurt van 1 oktober tot en 
met 30 april. Dit zijn in totaal 212 etmalen 
en hiermee 18316800 seconden. Voor de 
gemiddelde buitentemperatuur wordt in die 
periode 7°C aangehouden. 

Onderstaande formule kan gebruikt worden ten 
behoeve van het berekenen van het specifi ek 
transmissieverlies. Deze wordt berekend uit 
de som van het specifi ek warmteverlies van 
elk scheidingsconstructie van de zone. In het 
geval van dit ontwerp kunnen we stellen dat 
iedere scheidingsconstructie grenst aan de 
buitenlucht en daarom geen gebruik hoeft te 
worden gemaakt van een specifi eke weegfactor. 
De formule luidt dan als volgt:

De berekening van de verschillende constructies 
kan worden teruggevonden in de bijlage. De som 
van scheidingsconstructie vermenigvuldigd met 
de bijbehorende oppervlakten levert een H

tr
op 

van 249 W/K.

Naast het warmteverlies door transmissie 
kunnen we ook een verlies berekenen voor de 
ventilatie: H

vent

Hierin is gerekend met het luchtstroomvolume 
dat benodigd is in het gebouw. Dit komt uit 
op een totaal van 0,432 m3/s. Het specifi ek 
warmteverlies door ventilatie komt hiermee uit 
op een waarde van 395,7 W/K. Hiermee komt 
het H

verlies
=645 W/K

Hiermee komt de Q
verlies

 uit op een waarde van 
153598 MJ.
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Winst

Aan de kant van winst is gerekend met de 
warmtewinst door interne bronnen en de 
warmtewinst door zoninstraling.

Hierbij is de q
int

 de warmtestroom door interne 
productie per m2 vloeroppervlakte. Voor deze 
warmtestroom is gebruik gemaakt van de 
Energiecijfers van het Agentschap NL. Hierin 
zijn waarden te vinden over het energieverbruik 
in utiliteitsgebouwen, verdeeld naar functie. 
Hierdoor is gekozen voor een tweedeling van 
functie, enerzijds horeca en anderzijds kantoor. 
Als Q

int
 wordt een waarde verkregen van 

76087,7 MJ.

Een tweede winstfactor wordt verkregen door 
de warmtewinst door op een raam vallende 
zonnestraling. 

In het gebouw wordt driedubbel glas toegepast 
die ervoor zorgt dat zo weinig mogelijk warmte 
verloren gaat. Een bijkomstigheid aan de 
andere kant is ook dat het relatief weinig 
oplevert vanwege de lagere ZTA-waarde. De 
formule is nog aangevuld met een factor r die 
staat voor een beschaduwingsfactor. Deze 
factor is toegevoegd vanwege de overstekken 
waar op verschillende ramen rekening mee 
moet worden gehouden. Voor de Q

zon,r
 volgt een 

waarde van 28755 MJ, welke relatief klein is 
ten opzichte van Q

int
 en zal daardoor marginale 

waarde toevoegen. De  Q
winst

 komt hiermee uit 
op een waarde van 104842 MJ.

De Q
wb;verw

 komt na berekening uit op een waarde 
van 53998 MJ welke door de verwarming dient 
te worden toegevoegd om de energiebalans te 
effenen. Omgerekend komt dit overeen met 
15000 kWh.

Conclusie

Vanuit deze warmtebalans valt op te maken 
dat een groot deel van de verliezen, die worden 
geleden uit transmissie en ventilatie, worden 
weerlegd door de interne warmtewinst en de 
winst uit zonnewarmte. Dit houdt in dat 1/3 
deel van het verlies door de verwarmingsbron 
dient te worden toegevoegd wat omgerekend 
uitkomt op 15000 kWh. 

Meijer Energie & Milieumanagement B.V. 
[2008] hebben een onderzoek gedaan naar 
het energieverbruik in utiliteitsgebouwen, 
verdeeld naar functie. Hieruit is op te maken 
dat voor een soortgelijke functie (kantoor, 
horeca) een gemiddeld energieverbruik van 
500 MJ/m2 benodigd is ten behoeve van 
ruimteverwarming. Wanneer we dit terug 
vertalen naar dit gebouw, zou dat inhouden dat 
200.000 MJ aan ruimteverwarming benodigd 
is. Hieruit is te concluderen dat dit gebouw 
bijna 1/4 deel hiervan nodig heeft. Hieruit kan 
al worden geconcludeerd dat het verlies door 
de thermische schil heel laag is waardoor ook 
de vraag naar ruimteverwarming laag is.
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De onderzoeksvraag waar gedurende dit 
afstudeertraject een antwoord op is gezocht 
luidde: Op welke manier kan een transformatie 
van Vlamoven Deest worden gerealiseerd in de 
functie van een biologische uitspanning waarbij 
de oude oven gebruikt wordt als onderdeel van 
het gehele energiezuinige systeem?

Vlamoven Deest is een relatief onbekende 
fabriek binnen de steenbakkerij, hoewel het 
gebied waarin het relict zich bevindt een 
broeiplek was van deze oude ambacht. Door de 
leegstand en het verval dat hiermee gepaard 
is gegaan is een stuk cultuurhistorie verloren 
gegaan.

Om het verleden opnieuw te laten leven 
is gebruik gemaakt van de kenmerkende 
elementen die zo bepalend waren voor de 
uitstraling van de fabriek. Vanuit esthetisch en 
energetisch oogpunt is gezocht naar een juiste 
balans tussen uitstraling en de wetten van de 
energiezuinigheid. Ondanks het terugbrengen 
van de kenmerkende daken en de verspringende 
dakkapellen is in dit ontwerp gebruik gemaakt 
van een compacte bouwvorm, en zijn hoge 
Rc-waarden en lage U-waarden toegepast. Dit 
zorgt ervoor dat de hoeveelheid warmteverlies 
enorm wordt teruggebracht, maar in het visuele 
aspecten geen compromissen zijn gesloten, 
maar beide delen gezamenlijk zijn geïntegreerd. 

Ook in materialisatie is deze samensmelting 
naar voren gebracht door gebruik te maken 
van materialen die zowel in visueel aspect 
een toevoeging zijn in het ontwerp en de juiste 
uitstraling naar voren brengen met betrekking 
tot het landelijke doch industriële uitstraling, 
en aan de andere zijde ook duurzaam zijn en 
daarmee inspelen op de energiezuinigheid. 

Op het gebied van energie en installaties is 

ten behoeve van de verwarming in het gebouw 
gebruik gemaakt van twee verschillende 
systemen. Één voor de wintersituatie en één , 
in dat geval koeling, in de zomersituatie. Dit is 
gedaan vanwege de energetische kwaliteit uit 
het ovenlichaam. Hiermee is gewerkt naar een 
geïntegreerd geheel waarin architectonische, 
bouwkundige en energetische aspecten zijn 
verwerkt. 

Met name op het gebied van energie / installatie 
kan meer onderzoek worden gedaan. Het 
ovenlichaam bevat kansen voor het gebouw die 
binnen het systeem gebruikt worden. Echter, 
is het nog mogelijk dit middels een simulatie 
meer achtergrond te geven en hiermee een 
verbetering toe te voegen aan dit onderdeel.

NAWOORD
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Een jaar lang afstuderen. Dat lijkt een hele tijd 
waarin je vol ambitie begint met het bepalen 
van een onderwerp. Zo begon het ook in oktober 
2011. Mijn master stond voor mij tot die tijd 
in het teken van een combinatie van Building 
Technology en Architecture en zo waren meer 
mensen binnen het atelier (Slimbouwen IV) die 
zich wilden richten op twee richtingen. Hieruit 
kwam het voort dat samen met Boaz van der 
Wal en Willem Schuurmans werd begonnen met 
het onderwerp Steenfabrieken.

Na enkele weken moest helaas de eerste 
tegenslag worden verwerkt, waarbij de 
commissie bepaalde dat gedeeld afstuderen er 
voor mij niet in zou zitten. Dat gaf voor mij wel 
een stevige tegenslag aangezien dit gedeeltelijk 
wel het doel was waarom ik deze master deed. 
Ik was blij dat ik samen met mijn twee collega’s 
kon samenwerken en we elkaar daardoor voor 
een deel konden helpen om door te blijven gaan 
en bij het BC te zorgen voor een mooi product. Ik 
denk dat we alle drie hard gewerkt hebben om 
bij het BC een gezamenlijk product in te leveren 
waarin een goed overzicht was weergegeven van 
de nog aanwezige steenfabrieken in Nederland 

en daarmee een mooie basis was gelegd voor 
het vervolg. 

Vanaf het BC gingen we allen onze eigen weg met 
een eigen onderwerp en relict. Ik heb echter zelf 
lang moeten zoeken om een juist onderwerp te 
vinden waarop ik verder wilde. Zoeken naar een 
basis van waaruit verder kon worden gewerkt. 
Verschillende opties zijn hierin bekeken, van 
autarkie tot nieuwe energieconcepten als Vivace 
en van een zorgboerderij tot uiteindelijk een 
biologische uitspanning. Ik had er moeite mee 
een connectie te krijgen tussen de steenfabriek 
en het thema en functie. Vanuit de basis van het 
BC ben ik vervolgens opnieuw gaan kijken welke 
connecties duidelijk te leggen waren tezamen 
met de gemaakte analyses ten behoeve van 
classifi catie van Vlamoven Deest. Het duurde 
uiteindelijk tot aan het TC dat ik deze zaken echt 
duidelijk had. Eerlijk gezegd was de motivatie 
gedaald, maar merkte ik aan mezelf dat bij het 
TC ik er weer vertrouwen in kreeg dat het goed 
zou komen.

Er werd begonnen met het ontwerp, het verslag 
begon vorm te krijgen en het vorderde allemaal 

REFLECTIE
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redelijk goed. Uiteindelijk kwamen we aan bij 
het GL in juli 2012. Ik wist van mezelf dat het 
verhaal dat ik zou vertellen goed zou zijn, dat 
de voorgaande fasen nu goed onderbouwd en 
logisch elkaar opvolgden tot aan het ontwerp en 
naar mijn mening was ook op dat moment het 
ontwerp in orde. Maar ik wist ook dat ik bij het 
GL de uitwerking van het ontwerp nog mistte. 
Dit bleek ook voor de commissie, logischerwijs,  
een te groot struikelblok waardoor ik mijn GL 
niet haalde. 

Ook al zit het in je achterhoofd, toch blijft het 
een enorme tegenslag die er ook voor zorgde 
dat de motivatie om verder te gaan onder mijn 
schoenen begraven lag. Het heeft dan ook een 
hele tijd geduurd voordat dit op gang kwam 
en ben mezelf gaan verplichten om op de TU 
te gaan werken zodat ik in de juiste omgeving 
zou zijn en daardoor beter door zou werken. Het 
commentaar van het GL ben ik serieus mee aan 
de slag gegaan en ik heb mezelf de tijd gegeven 
om ervoor te zorgen dat het beter zou worden, 
niet alleen dat er uitwerking zou komen, maar 
ook overige gebreken werden aangepakt. Het 
ontwerp werd nog eens kritisch bekeken en de 

detaillering kwam op gang. Het leidde ertoe 
dat uiteindelijk in oktober een nieuwe GL werd 
gehouden waar wel doorgang werd gevonden. 

Als ik er op terugkijk dan zijn er wel wat 
verbeterpunten te vinden. Kritisch durven 
zijn op eigen werk is er daarvan wellicht de 
belangrijkste. Niet tevreden zijn als er iets ligt, 
maar neem de tijd om het te overdenken en na 
te kijken. In plaats van het zelf te doen werd ik 
nu door mijn commissie teruggefl oten wat er 
feitelijk voor zorgde dat ook de momenten met 
de commissie niet  effectief gebruikt werden. 
Ik heb gemerkt dat toen we met z’n drieën 
gezamenlijk werkten in het begin van dit jaar 
we elkaar corrigeerden en kritisch naar elkaars 
werk keken. Dat is iets dat ik later gemist heb 
en wellicht ook te weinig heb gezocht. Discussie 
blijkt in veel gevallen toch een kernpunt om tot 
verbeteringen te kunnen komen. 

Het was een pittig jaar, waarin het proces 
duidelijk zijn ups en downs heeft gehad, maar ik 
uiteindelijk wel met een goed gevoel op terugkijk 
en ik tevreden ben met het eindresultaat.
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Autarkie
Informatie

Autarkie of gesloten staatshuishouding is het (al 
dan niet economisch) streven zo min mogelijk 
afhankelijk te zijn van anderen. 

Dit idee is weinig nieuws, maar bestaat al 
ontzettend lang. In minder ontwikkelde landen 
is het in een primitieve vorm nog altijd terug te 
vinden en biedt het de enige kans tot overleving. 
De technische ontwikkelingen in de 20ste eeuw 
hebben het bewustzijn vergroot ten aanzien 
van het ecosysteem van land en water. Ook de 
opkomst van de verzorgingsstaat in Nederland 
zorgde ervoor dat iedereen recht had op een 
gezonde leefomgeving, wat ertoe heeft geleid 
dat nutsvoorzieningen werden aangelegd 
voor warmte, water en licht. Dit heeft voor de 
mens gezorgd voor een gezond klimaat en een 
comfortabeler leven.

Bij zelfvoorzienend leven ligt de nadruk 
grotendeels op slim gebruik van eigen 
water, voorziening in eigen energie en het 
minimaliseren of hergebruiken van eigen 
afval. Je eigen huis gaat hiermee fungeren 
als energiecentrale en je bent niet meer 
afhankelijk van de wereld om je heen. Mede 
door technologische ontwikkelingen is het 
mogelijk een luxe leven te behouden, maar dit 
zelfvoorzienend klimaat te creëren. 

Verscheidene projecten omtrent autarkie zijn 
uitgevoerd met wisselend succes. Zeker in het 
buitenland zijn succesvolle projecten te vinden 
zoals de Earthships van Michael Reynolds of 
het Ecovillage Munksøgård (Denemarken). Ook 
binnen Nederland zijn projecten uitgevoerd 
met het doel een zelfvoorzienend gebouw 
te ontwerpen. Om dit te kunnen realiseren 
zijn er een aantal punten waarmee rekening 
moet worden gehouden: Binnenklimaat, 
Energie, Water en Voedsel. We laten voedsel 
in dit verhaal buiten beschouwing omdat het 
in zekere zin minder gerelateerd is aan de 
bouwtechniek, tenzij we spreken van een kas.

Binnenklimaat

Het binnenklimaat heeft een grote invloed op 
het welzijn van de mens. De mens voelt zich 
graag prettig en zoekt een omgeving waarin aan 
zijn eisen wordt voldaan. Voor het binnenklimaat 
is het hierdoor van belang dat het behaaglijk 
en gezond is waarbij voornamelijk (dag)licht, 
temperatuur, vocht en luchtkwaliteit in acht 
genomen dienen te worden.

Licht hebben we nodig om te kunnen 
functioneren en beïnvloedt onze biologische 
klok waarmee onze direct gemoedstoestand 
wordt aangestuurd. Direct daglicht heeft 
invloed op onze tijdsbeleving, diffuus daglicht 
is daarentegen constanter en geeft hierdoor 
een prettiger licht om bij te werken. Een grote 
hoeveelheid daglicht in een gebouw zorgt 
ervoor dat de behoefte aan kunstlicht wordt 
beperkt en hiermee het energieverbruik tot een 
minimum beperkt kan worden. 

Temperatuur en vocht hebben grote invloed 
op het binnenklimaat op het gebied van 
behaaglijkheid. Vloer- en/of wandverwarming 
zorgt ervoor dat met een lagere 
ruimtetemperatuur het zelfde comfortniveau 
wordt behaald ten opzicht van convectiewarmte 
aangezien meer gebruikt wordt gemaakt 
van stralingswarmte ten opzicht van het 
opwarmen van lucht. Het vochtklimaat kan 
worden geoptimaliseerd wanneer gebruik wordt 
gemaakt van vochtregulerende materialen 
zoals hout of stuc.

Ventilatie is belangrijk voor de vochtbalans, 
maar ook voor de aanvoer van schone lucht. 
Gebouwen worden steeds luchtdichter 
gebouwd waardoor het belangrijk is een 
ventilatiesysteem toe te passen dat continu 
voorziet in een goede luchtkwaliteit. Door 
middel van een WTW-systeem kan ook het 
warmteverlies worden beperkt en worden 
bespaard op de energiekosten. 
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Energie

In een autarkisch gebouw wordt voor de 
energievoorziening gebruik gemaakt van 
duurzame energiebronnen. Er zijn drie zaken 
die van belang zijn met betrekking tot energie.

Energievraag minimaliseren: Door gebruik te 
maken van slimme ontwerpuitgangspunten 
wordt de hoeveelheid energie die nodig is 
voor een gezond en behaaglijk binnenklimaat 
zo veel mogelijk beperkt waardoor de 
energievraag wordt geminimaliseerd. Een 
compacte bouwvorm is een van de manieren 
om dit te kunnen bereiken. Ook in de ordening 
van de ruimten kan een voordeel worden 
behaald waarbij de verblijfzones zoveel 
mogelijk aan de zuidzijde zijn georiënteerd 
terwijl de ondersteunende functies aan de 
noordzijde zijn gesitueerd. Hierdoor wordt 
alleen de verblijfszone verwarmd en maakt 
laatstgenoemde gebruik van het warmteverlies 
van de verblijfszone. 

Passieve zonne-energie: De oriëntatie richting 
de zon speelt hiermee dan ook een rol in de 
energiehuishouding waarbij het van belang is 

om in de zomer het zonlicht zoveel mogelijk 
buiten te houden en in de winter het zonlicht 
zoveel mogelijk te gebruiken om de woning 
te verwarmen. Dit gegeven heeft een grote 
invloed op de uitstraling en vormgeving van 
een gebouw waarbij overstekken, zonwering 
of bomen ervoor kunnen zorgen dat de zon zo 
goed mogelijk wordt benut.

Actieve zonne-energie: Voor verwarming en 
koeling kan tevens gebruik worden gemaakt 
van bodem- of omgevingswarmte door middel 
van een warmtepomp. Daarnaast biedt een 
zonnecollector en zonneboiler de mogelijkheid 
om warmte te winnen. De energie die nodig is 
voor de installaties en apparaten kan worden 
opgewekt met zonnecellen of windmolens. 

Water

Ook op het gebied van water kan veel worden 
gedaan om te besparen. Van belang is het dat 
het (regen)water kan worden opgevangen en 
wordt gefi lterd. Hierdoor wordt het mogelijk het 
water te zuiveren en te gebruiken als drinkwater. 
Om een gesloten systeem te verkrijgen kan dit 
water gebruikt worden voor douche en later door 
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het toilet. Het is van belang dat het afvalwater 
in het laatste stadium kan worden omgezet 
naar een kwaliteit van regenwater. Middels een 
septic tank wordt deze stap mogelijk. 

Waarom niet?

Wanneer bovenstaande tekst wordt gelezen 
ziet men weinig problemen ten aanzien van het 
autarkisch maken van een bouwwerk. Toch zijn 
er enkele haken en ogen aan een autarkisch 
gebouw en het autarkische leven. Allereerst is er 
de Nederlandse wetgeving die het bemoeilijkt. 
Ondanks alle technische mogelijkheden en 
vrijheden die er zijn, laat de wetgeving het niet 
toe om volledig autarkisch te zijn. Er wordt 
een verplichting gegeven ten aanzien van het 
aansluiten op de nutsvoorzieningen als water 
en elektra. Dan kan er wel gezegd worden dat 
je ze niet hoeft te gebruiken, maar wanneer er 
duur wordt betaald voor de aanleg is het zonde 
er niks mee te doen, en dan is de vraag wat 
goedkoper is, gebruik maken van het net, of 
zelf nog een systeem aanleggen ten behoeve 
van watervoorziening of elektriciteit. De 
terugwintijd zal hierbij bepalend zijn in hoeverre 
dit interessant kan worden. 

Autarkie kan bruikbaar zijn in nieuw gebied 
waar weinig tot geen voorzieningen aanwezig 
zijn. Verscheidene projecten laten zien dat 
het autarkische systeem beter bruikbaar 
wordt wanneer men grootschaliger werkt op 
wijkniveau. Het systeem is hierdoor stabieler 
en vertoont minder problemen. Het zorgt er ook 
voor dat een systeem breder wordt ingezet en 
hiermee draagvlak krijgt. Dit zorgt er dan ook 
weer voor dat de rendabiliteit van zo’n soort 
project veel groter is en de kosten per persoon 
reduceren. In het huidige ontwerp zien we 
verschillende eigenschappen van autarkie wel 
terugkomen. Autarkie en een steenfabriek zijn 
twee verschillende zaken die niet bij elkaar 
horen. Het vroegere vervuilende karakter dat 
gebruik maakte van verscheidene bronnen uit 
meerdere streken staat in een schril contrast 
met het autarkisch denken en leven.

Vorige
75 | Earthship, Michael Reynolds

Rechts
76  | Autarkhome, Pieter Kromwijk
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Zorgboerderij
Na het afronden van het gezamenlijke deel 
waarbij een onderzoek is gedaan naar de 
steenfabricage in Nederland, diende een eigen 
plan te worden gepresenteerd voor de rest van 
het afstuderen. Hierbij ging mijn voorkeur uit 
naar Vlamoven Deest.
Een korte analyse over de vlamoven vertelde 
mij dat het gelegen was in een natuurlijk gebied 
waarin men bezig was toe te werken naar 
een herinrichting waarin recreatie en natuur 
centraal stond. Locatie, afmeting en vraag naar 
recreatie en natuur gaf voor mij het eerste idee 
van een boerderij. Al snel kwam ik hierbij op de 
gedachte om niet te kiezen voor zomaar een 
boerderij, maar voor een zorgboerderij.

Een zorgboerderij is een landbouwbedrijf 
waar mensen met een zorg- of hulpvraag in 
staat zijn via dagbesteding te integreren in de 
samenleving. Zorgboerderijen zijn in tal van 
variaties te vinden in specifi eke functie en 
doelgroep waarbij gedacht kan worden aan 
een brede groep gebruikers van mensen met 
een burn-out tot gedetineerden. Daarnaast 
kan een zorgboerderij gebruikt worden 

voor de dagbesteding van mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking of als 
ondersteuning in het speciaal onderwijs. 

Natuur

Er zijn verschillende studies gedaan naar 
de relatie tussen genezing, welzijn en de 
aanwezigheid van natuur in de omgeving. Een 
erg duidelijk beeld geven deze studies niet en 
men zegt ook dat meer onderzoek nodig is naar 
dit onderwerp om het te kunnen vaststellen. 
De consistente aanwijzingen die afkomstig 
zijn uit een breed scala van experimentele 
onderzoeken, maken het bestaan van een 
positief verband tussen natuur en gezondheid 
wel geloofwaardig. De ligging van de 
steenfabriek midden in een natuurgebied zorgt 
er dan ook voor dat niet alleen het werken op 
de boerderij een positieve impuls geeft, maar 
ook de omgeving waarin gewerkt wordt zorgt 
voor een verbetering van de gezondheid. 

Vorm

Er bestaan tientallen vormen van 
zorgboerderijen met elk hun specifi eke 
functie. Het kan gaan om akkerbouw, 

77 | Natuurbeheer zorgboerderij 78 | Recreatieve functie
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tuinbouw, vee, fruitteelt of gemende bedrijven. 
Daarnaast hebben sommige bedrijven nog 
een boerderijwinkel, een camping, kleinvee of 
doen ze aan landschapsonderhoud. Vanwege 
de locatie zou zeker dit laatste een onderdeel 
vormen van een zorgboerderij die geschikt 
zou zijn voor deze locatie. Tevens zou ook een 
recreatieve functie kunnen worden toegepast in 
de vorm van een klein café of bistro. 

Waarom niet?

Een zorgboerderij is een specifi eke functie die 
in vele vormen kan worden gegoten. Dit zorgt 
ervoor dat het een functie is die op vele plekken 
kan worden toegevoegd waaronder ook in de 
uiterwaarden van Afferden en Deest. Over de 
vorm van de zorgboerderij kan men twee kanten 
op gaan. Men kan zich richten op de locatie en 
het karakter van het gebouw, en anderzijds kan 
gekozen worden voor autarkie. 

Autarkie en een boerderij vraagt erom dat 
de autarkie tot in zijn volledige vorm wordt 
uitgevoerd. Hierbij loopt men tegen het 
probleem aan dat een boerderij daar op zichzelf 
moeilijk aan kan voldoen. Zeker op deze locatie 
waarbij het kavel te kleinschalig zou zijn om het 

volledig te kunnen verwezenlijken. Wanneer 
men dit zou uitvoeren wordt ingegaan tegen 
de verschillende beleidstukken. Mijns inziens 
zou een enorm gebouw ervoor zorgen dat 
het oude relict zou worden overschaduwt en, 
in het natuurlijke karakter van het gebied, 
een gebouw en functie wordt geplaatst die 
het natuurlijke karakter doen slinken en het 
recreatieve karakter niet ten goede komen.

Richt men zich op de locatie en het gebouw dan 
kiest men voor een combinatie van functies 
welke een zowel natuurlijk als recreatief 
karakter verkrijgt. Dit zou kloppen in het beleid 
van de overheden en gemeenten, maar heeft 
vervolgens weinig met autarkie te maken.

Deze combinatie tussen locatie/gebouw, 
zorgboerderij en autarkie biedt mijns inziens 
dan ook weinig integrale mogelijkheden en 
heeft ertoe geleid dat ik kritisch ben gaan 
nadenken over mijn gemaakte keuzes hierover. 
Dit heeft als gevolg dat mede door de analyse 
van locatie en gebouw ik ben gekomen tot een 
functie en energiehuishouding die gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten en elkaar 
tezamen versterken. 

79 | Winkel op een zorgboerderij 80 | Zorg en welzijn
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Vivace
Water is van oudsher de belangrijkste bron voor 
de baksteenfabriek. De locatie van het gebouw 
werd bepaald door de aanwezigheid van klei die 
vanuit de rivier kon worden gehaald. De rivier 
werd daarnaast gebruikt als transportmiddel. 
Het ruwe materiaal werd uit de rivier gehaald, 
bewerkt tot eindproduct en vervolgens over de 
rivier naar de plaats van bestemming gebracht. 
We kunnen hierdoor stellen dat het water en 
de rivier de belangrijkste bron was voor de 
steenfabriek.

De afgelegen ligging van de steenfabriek maakt 
de locatie uitermate geschikt om een autarkisch 
gebouw neer te zetten. Deze autarkie zou 
voornamelijk plaatsvinden op het gebied van 
elektriciteit en water en hierbij kan de rivier als 
bron van beide dienen. Op het gebied van water 
zijn verscheidene producten en voorbeelden te 
vinden die het mogelijk maken om rivierwater 
om te zetten in bruikbaar water voor in huis, 
zowel grijs- als schoonwater. Op het gebied van 
elektriciteit is dit een stuk moeilijker. 

Elektriciteit uit water gebeurt enkel en alleen 
door het overbruggen van hoogteverschil. 
Doordat water valt vanuit een hoogte verkrijgt 
het snelheid die ervoor kan zorgen dat een 
generator kan worden aangedreven waardoor 
elektriciteit wordt verkregen. Het probleem van 
een rivier is dat het hoogteverschil dermate 
langzaam verloopt dat het niet of nauwelijks 
mogelijk is hier enige elektriciteit uit te halen.

Principe

De Universiteit van Michigan heeft een 
instrument ontwikkeld, Vivace, dat energie 
kan halen uit langzaam stromend water. Het 
apparaat imiteert de zwem strategie van een 
school vissen. Dit principe zorgt ervoor dat 
anders dan huidige instrumenten op een 
effi ciënte manier energie kan worden opgewekt. 
Het apparaat wordt in het water gezet en wordt 
in beweging gezet haaks op de stroming van 
het water. Door deze beweging ontstaat een 
vortex die ervoor zorgt dat een op-en-neer 
gaande beweging wordt gecreëerd. Iedere 
bewegende cilinder beweegt een magneet op 
en neer in een metalen spoel waardoor een 
gelijkstroom ontstaat. Een omvormer zorgt 
ervoor dat de gelijkstroom kan worden omgezet 
in wisselstroom die benodigd is voor het 
elektriciteitsnet.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van Vivace staat nog in de 
beginfase. In Amerika worden momenteel testen 
uitgevoerd middels testprojecten aan de kust. 
De Nederlandse organisatie Tauw (Denkkracht 
voor duurzame omgevingskwaliteit) heeft de 
ontwikkeling vanuit Amerika opgepakt en is 
in samenwerking met een aantal partijen het 
systeem aan het doorontwikkelen voor de 
Nederlandse en Europese markt.
Er wordt gesteld dat de hoeveelheid energie die 
is op te wekken met dit systeem 300 Watt / m³ 
bedraagt, bij een stroomsnelheid van 1,5 m/s.  
Wanneer 365 dagen 1,5 m/s stroomsnelheid 

81 | Principe achter Vivace
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hebt houdt dit in dat ongeveer 2600 kWh wordt 
opgewekt en slechts 1 m³ opstellingsruimte 
benodigd is. 
Op dit moment is men bezig te kijken welke 
mogelijkheden er zijn om dit product voor 
de grote markt gereed te krijgen en ervoor te 
zorgen dat men op een makkelijke en schone 
manier voorzien kan worden van energie, 
zonder dat men esthetische kwaliteit van de 
natuur verliest.

Waarom niet?

Deze ontwikkeling heeft veel potentie. De 
testen die tot zover zijn uitgevoerd zijn hoopvol 
en kunnen leiden tot een product waar veel 
gebruik van kan worden gemaakt op vele 
plekken op de aarde. Langzaam stromend 
water kan worden omgezet in energie zonder en 
het doet geen afbreuk aan natuur en omgeving 

of bebouwing. 

Hier ligt dan ook het probleem met betrekking 
tot dit project. Het is een totaal losstaand 
systeem dat weinig tot niks te maken heeft met 
de bebouwing eromheen. Het staat volledig los 
van de bebouwing, locatie, en functie dat het 
moeilijk is te rijmen met een integraal ontwerp. 
Het is een toevoeging die ervoor zorgt dat een 
zelfstandige energievoorziening kan worden 
verkregen, maar die niet in een totaalconcept 
hoort waarin in dit project naar is gezocht. 

Toch is het een product dat noemenswaardig is 
en dat in de toekomst zou kunnen uitgroeien 
tot een zeer belangrijke uitvinding. Maar of dit 
ook zo zal zijn zal moeten worden onderzocht 
en getest om de exacte waarden ten behoeve 
van energieopwekking en milieuvriendelijkheid.

82 | Werking Vivace; van water tot 

stroom
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Capaciteit centrale dakgoot
- helling
- grootte van het dakvlak
- aantal aangesloten regenpijpen
- vormgeving
- afschot van de goot
- maximale regenval

Qh = (a x i) x (b x F)  (formule 1)
Qh = de hemelwaterbelasting in liters/minuut (l/min).

α = de reductiefactor voor de regenintensiteit voor platte daken
α = 0,75 voor de overige platte daken voor alle overige gevallen
  (dus alle hellende daken) geldt a = 1

i  = regenintensiteit en is 1,8 liter /(minuut, m²)
β  = reductiefactor voor de dakbreedte en wordt bepaald door de dakhelling
F   = oppervlak van het dak

Bepaling dakoppervlak “f”
l x b
b = effectieve breedte (wordt bepaald met reductiefactor β
  dakhelling e bepaalt de reductiefactor β

reductiefactor α voor platte daken

tabel 1

Bepaling hwa
aantal HWA-buizen per lengte dakgoot, zie tabel 2.
aantal HWA-buizen per m2  dakoppervlak, zie tabel 3

tabel 2

Æ    70 mm 10 meter
Æ    80 mm 20 meter
Æ  100 mm 20 meter
Æ  120 mm 20 meter
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tabel 3

Dakoppervlak  Aantal dakafvoeren
£   100 m²  min. 1
>   100 m²  min. 2
Bij platte daken: Onderlinge afstand tussen 2 dakafvoeren moet beperkt blijven tot 10 à 20 meter.
Plaats dakafvoer minimaal 1 meter vanaf hoek van de dakopstanden.

tabel 4

Max. hoeveelheid  Æ Buis  min. doorsnede (A)  Kleinste type
water   d  goot   standaard goot **
Qh in l/min  in mm  (A ³ 1,3d

i
2 cm2i)

117   80 *  79   B37   M37
210   100 *  125   B44   M44
338   120  181   B55

*  standaard HWA-buizen
** B = bakgoot  37/44/55 = ontwikkelde breedte in cm.     M= mastgoot

Berekening
Plat dak

totaal oppervlakte:  172.64 m2

reductie op dakbreedte (B) 1
reductie op plat dak (a) 0.75

Qh plat dak  (0.75 x 1.8) x (1 x 172.64)   233 liter/min

Schuin dak

totaal oppervlakte:  118,56 m2

reductie op dakbreedte (B) 0.8
reductie op hellend dak (a) 1

Qh hellend dak  (1 x 1.8) x (0.8 x 118,56)   170,73 liters/min

Qh totaal        403,80 liters/min

Benodigde goot   minimale breedte 320 mm
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Transmissieberekening
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