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Het is het maken van 
een ontwerp voor van het De 
doelstelling hierbij is dat oud en nieuw elkaar zodanig versterken 
dat dit leidt tot synergie die zowel de omgeving, de 
functie als de gebruiker een impuls geeft. 

De naam van het industriële complex is de afkorting van de 
naam van het laatste bedrijf (ElektroChemische Industrie) 
dat in hel complex was gevestigd. Het verlaten industriële 
complex bevindt zich net buiten het centrum van Roermond. 
Het is gelegen op een eiland in de Roer, het Steeleiland. De 
locatie en het complex kennen een rijke historie. AI vanaf de 
13e eeuw is er bedrijvigheid in en om de watermolens op het 
eiland. Ondanks de gedeeltelijke herbestemming tot kantoren 
in 2000 is het overgrote deel van het complex sinds 1972 niet 
meer in gebruik. 

Het Steeleiland vormt een onderdeel van de Roerdelta, een 
54 hectare groot gebied tussen het oude stadscentrum en de 
Maaskade. De Roerdelta was voorheen een levendig, industrieel 
gebied. In de loop der jaren is de industrie weggetrokken 
en het gebied versnipperd. De Roerdelta zal in de toekomst 
worden gerevitaliseerd volgens het 'Masterplan Roerdelta' . 
Als onderdeel van dit Masterplan een aantal brandpunten 
gepland, verspreid over het gebied. Deze brandpunten bestaan 
uit publieke functies, die mensen uit de (binnen)stad het 
in dienen te trekken. Het ECI-romplex vormt één van deze 
brandpunten en zal als publiekstrekker gaan functioneren. 

Alvorens op zoek te gaan naar een nieuwe functie is 
het complex geanalyseerd, met als doel de karakteristieken en 
kwaliteiten en daarmee de tot te 
achterhalen. Uit deze analyse de volgende karakteristieke 
kenmerken van het naar voren n",~rl'\mi",n' 
- Het is een van gebouwen, aan elkaar geplakt 
tot een lappendeken. 

een meerwaarde aan de afzonderlijke 

- Er is een diversiteit in ruimtelijke structuur 
en in constructie. 
- Elk heeft een of meerdere een 

ontbreekt. 
heeft een introvert karakter. 

heeft een proces doorlopen van gefaseerde 
orthogonale 

Op basis van deze karakteristieken is een concept gevormd 
voor het ontwerp. Het ensemble zelf vormt de belangrijkste 
context voor het ontwerp. De belangrijkste karakteristiek, de 
l::ml1An,rlAK,An wordt in een eigentijdse uitvoering gecontinueerd 
en waar mogelijk versterkt. Er wordt een nieuwe fase ingeluid 
in het proces van uitbreiding, sloop en vervanging. Één van de 
gebouwen wordt vervangen door nieuwbouw. 

Om de diversiteit van het complex optimaal te kunnen benutten 
is ergezochtnaarfunc!ies die goed passen binnen de bestaande 
gevarieerde structuur en het karakter van de lappendeken. 
Deze functies zijn gevonden in een culturele invulling, bestaande 
uit een aantal culturele instellingen. In de bestaande gebouwen 
worden een Centrum voor de Kunsten, een filmhuis en een 
expositieruimte ondergebracht. In de nieuwbouw worden een 
poppodium, een foyer, een theater, een restaurant en kantoren 
gesitueerd. Een clustering van deze functies levert synergie 
op. Verscheidene faciliteiten worden gedeeld en de instellingen 
worden gestimuleerd om samen te werken. 

De nieuwbouw is één van de vele deelgebouwen binnen het 
met een eigentijdse identiteit. Het bestaat uit een 

stapeling van entiteiten, elk met een functie. Door deze 
nieuwe toevoeging wordt de lappendeken in de derde dimensie 
gecontinueerd. De nieuwe hoogbouw vormt samen met de 

bestaande schoorstenen een baken naar de omgeving. 
De gebouwen worden in de nieuwe situatie ontsloten via de 
hof. Op extraverte publieke 
ruimtes die door een routing met elkaar 

verbonden. De ruimtes zoeken contact 
met de om een blik te bieden op de 
activiteiten binnen het 
Op basis van het van de nieuwbouw als verticale 
lappendeken heeft elk volume binnen de nieuwbouw zijn 

identiteit Er is gekozen voor 
pure, robuuste die deels verouderen, 
passend bij de pure doch robuuste malerialen van de 
bestaande gebouwen. De materialen zijn op eigentijdse wijze 
geproduceerd, bewerkt en toei~epast. 

Door het behoud van de karakteristieken van het complex als 
uitgangspunt te nemen voor het concept is er een ontwerp 
ontstaan dat van de reeds in het complex aanwezige 
kwaliteiten. Op gebouwniveau is erin geslaagd om de nieuwbouw 
en de bestaande bebouwing elkaar te laten versterken. De 
nieuwbouw is om de karakteristieke lappendeken op 
eigentijdse te continueren en te versterken. Omgekeerd 
versterken de sobere bestaande gebouwen het robuuste 
karakter van de nieuwbouw. Door de extraverte ruimtes wordt 
contact gemaakt met de omgeving. Het introverte karakter van 
het complex is in zijn waarde gelaten maar passanten worden 
op deze wijze toch geprikkeld een bezoek te brengen aan het 
complex. 

Ook de nieuwe culturele bestemming speelt een grote rol in 
het geven van een impuls aan het complex en zijn omgeving. 
Deze publieke functie trekt een levendige mix van bezoekers 
naar hel en het en brengt de bedrijvigheid in 
het op terug. De doelstelling van hel 
ml'l'~t",r,nl::m om van het complex een publiek spilpunt binnen de 
Roerdelta te maken wordt met deze invulling bereikt. 



De clustering van culturele functies leidt niet alleen tot synergie 
voor de omgeving, maar ook voor de functies en gebruikers 
zelf. Door de clustering van instellingen worden faciliteiten 
gedeeld waardoor intensiever gebruik wordt gemaakt van de 
ruimtes. Ook wordt synergie bereikt doordat samenwerking 
tussen de verschillende instellingen wordt gestimuleerd en het 
wordt vergemakkelijkt om de krachten te bundelen. 
Tevens kunnen de instellingen profiteren van de nabijheid van 
de overige culturele instellingen doordat de bezoekers van de 
ene instelling worden verleid om ook eens een kijkje te nemen 
bij de andere culturele instellingen. 

Er kan worden geconcludeerd dat de in de inleiding 
geformuleerde doelstelling op verschillende niveaus is bereikt. 
Binnen het ontwerp voor herbestemming versterken oud en 
nieuw elkaar zodanig dat dit inderdaad leidt tot synergie, die 
zowel de omgeving, het complex, de functie als de gebruiker 
een impuls geeft. 
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Inleiding 

Veel zullen bij het zien van het verlaten 
denken: 'wat een triest zoolje . Een zal er 
de romantiek van een verlaten plek en vervlogen tijden in zien. 
Het overheersen van dit negatieve beeld is voornamelijk te 
wijten aan de vervallen staat waarin het complex na ruim 30 
jaar verkeert. Wie door deze staat heen kan 
ziet dat het complex wel degelijk kwaliteiten heeft. 

Het complex is een geliefd object voor door de 
verweerdheid en de prachtige lichtinval die op elk moment 
van de dag en in elk jaargetijde de gebouwen een andere 
sfeer geeft. De geleefdheid en de littekens die de tand des 
tijds heeft achter gelaten versterken het robuuste karakter van 
het complex. Onze fantasie wordt hierdoor geprikkeld over het 
verleden, de geschiedenis die zich hier heeft De 
ruimtelijkheid, constructieve ruimteordenende pure 
materialen, sobere geometrische vormen en massa worden op 
een bijna poëtische wijze belicht door het daglicht dat rijkelijk 
door de raamopeningen met diepe neggen valt. 

Deze persoonlijke fascinatie voor dit robuuste complex en 
de vraag op welke wijze dit complex voor verder verval kan 
worden behoed vormden de aanleiding om de potentie van het 
complex te bepalen en op zoek te gaan naar een geschikte 
nieuwe bestemming. 
De doelstelling van dit project is oud en nieuw elkaar zodanig te 
laten versterken dat dit leidt tot die zowel de functie, 
de gebruiker, het complex en de een impuls 

Dit verslag beschrijft het afstude,eroroiect 
van het ECI-complex. Het 
analyse, waarin dieper wordt ingaan op de locatie waar de 
ECI zich bevindt en op het Op basis van de 
belangrijkste aspecten van deze analyse is een concept 
uitgewerikt. Dit concept is het uitgangspunt voor het ontwerp. 
In het ontwerp worden de verschillende nieuwe functies 

beschreven. wordt het ontwerp voor de nieuwbouw 
hl"<:nrfllt'l"l'! waarna ook de bouwtechniek uitgebreid aan bod 
komt, evenals de installaties en constructie. Ter afsluiting volgt 
nog een reflectie op dit atstuaeerpl"Ole«:t. 



1.Analyse 
In de onderstaande analyse wordt de huidige situatie van het 
EGI-complex en de omgeving kort beschreven. Er is tevens 
gekeken naar de toekomstplannen voor de locatie. Vervolgens 
wordt vanuit de locatie ingezoomd op het EGI-complex: 
eerst wordt de geschiedenis van het ECI-complex uitvoerig 
beschreven, daarna wordt de ontwikkeling en huidige staat 
van de gebouwen binnen het ECI-complex geanalyseerd. Tot 
slot worden de belangrijkste eigenschappen samengevat in de 
karaktenstieken van het EGI-complex. 

1.1 Huidige Situatie 

Het ECI-complex ligt net buiten het centrum van Roermond, 
een Midden-Limburgse stad met 55.000 inwoners. Roermond 
is gelegen aan de oostzijde van de Maas en wordt doorsneden 
door de Roer. In de nabijheid van de monding van de Roer in 
de Maas bevindt zich de ECI, een verlaten industrieel complex 
op een eiland in de Roer. Dit zogenaamde 'Steeleiland' 
vormt een onderdeel van de Roerdelta, een 54 hectare groot 
gebied tussen het oude stadscentrum en de Maaskade. De 
Roerdelta was voorheen een levendig, industrieel gebied. In de 
loop der jaren is de industrie weggetrokken en is het gebied 
versnipperd. Er rest nu een troosteloos gebied met nog enkele 
watersportbedrijven aan de kade, een paar loodsen, hier en 
daar een rij woningen, veel braakliggend terrein en enkele 
overblijfselen van de industriële complexen die er voorheen 
stonden. 

_ loodsen en 

watersportbedrijven 

Woningen 

_ Overblljf~e len InduSfnele 

complexen 

Dt A.oer 

_ ED - complu 

huidige situatie Roerdelta 





1.2 Masterplan 

Het 'Masterplan Roerdelta' van bureau Palmboom en van 
den Bout, stedenbouwkundigen te Rotterdam [1), vormt de 
uitgangssituatie voor dit herbestemmingsproject. Dit masterplan 
beoogt van de Roerdelta een levendig en aantrekkelijk stadsdeel 
te maken. 
De doelstelling is het gebied te revitaliseren door het te 
herstructureren tot een hoogwaardige woonwijk, gerelateerd 
aan stad en water, met werk- en recreatiemogelijkheden. In 
het plan zijn een aantal publieke spilfuncties opgenomen die 
bezoekers vanuit de binnenstad richting de Maaskade dienen 
te trekken . Het ECI-complex vormt een van deze spilfuncties en 
zal als publiekstrekker moeten gaan functioneren. 

Het Masterplan verdeelt de Roerdelta in verschillende 
deelgebieden, waaronder de Maaskade, de Roerzone en het 
Steeleiland. De Maaskade wordt opnieuw ingericht om de stad 
een nieuw gezicht aan het water te geven en de stad naar het 
ater te brengen. 
De Roer is, in tegenstelling tot de Maas, een kleinschalig 
landelijk riviertje dat sterk meandert door het landschap waarin 
het is ingebed. Ten oosten van de Roer worden grote en kleine 
verkeersvrije woonhoven gebouwd. De woonhoven hebben een 
orthogonale vorm, refererend aan de voormalige industriële 
complexen in het gebied. De hoven worden omgeven door 
openbaar groen, waardoor een langwerpig park langs de Roer 
ontstaat dat de landelijke sfeer van de Roer behoudt. 
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Het Steeleiland zal een tweeledig karakter krijgen. Enerzijds 
krijgt het een groene, rustige, landelijke westzijde. Het door 
een rechthoekig stelsel van paden en hagen gestructureerde 
ontwerp voor deze zijde van het eiland refereert aan de 
voormalige lust- en nutstuinen aan de Roer. Er wordt een groot 
grasveld aangelegd dat gebruikt wordt als speelveld en voor 
manifestaties. Tussen de paden worden woongebouwen 
gesitueerd. De losse plaatsing voorkomt dat de bebouwing 
aaneenkoekt en het ECI-complex onzichtbaar wordt. De 
woongebouwen staan bij het ECI-complex als de bijgebouwen 
bij een klooster. Ze krijgen een sobere, robuuste uitstraling. 
Ze zullen worden uitgevoerd in hout, refererend aan de 
houtopslagloodsen die er vroeger stonden. 

Anderzijds krijgt de oostzijde een stedelijk, levendig karakter 
dat aansluiting zoekt bij de stad. Hier komt een groot plein 
dat doorloopt tot aan de Bisschop Lindanussingel. de 
hoofdontsluiting van het eiland. De parkeergelegenheid voor 
toekomstige gebruikers van het ECI complex zal onder de 
hovenbebouwing aangelegd worden. 

De oostzijde van het Steeleiland krijgt een stedelijk 
karakter, de westzijde een landelijk karakter 

De hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer en fietses 
bevindt zich aan de oostzijde van het eiland, via de Bisschop 
Lindanussingel. De westelijke ontsluiting via de voorstad 
St. Jacob zal naar verwachting minder verkeer te verwerken 
krijgen. Fietsers en wandelaars kunnen van deze routes 
gebruik maken of van de fiets- en wandelpaden uit zuidelijke 
en noordelijke richting. 

___ hoofd ontsluiting gemotoriseerd verkeer en fietsers 

- fiets- en wandelroute 

hoofdontsluiting Steeleiland 
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1.3 ECI-complex 

De naam van het industriële complex is de afkorting naam van 
het laatste industriële bedrijf (ElektroChemische Industrie) dat 
bijna vijftig in het complex was gevestigd. Sinds het vertrek 
van de ElektroChemische Industrie begin jaren zeventig heeft 
het leeggestaan. Enkele jaren 
is een deel van het complex gerenoveerd en herbestemd tot 
kantoren. Het complex en vooral de locatie hebben een rijke 
historie. Vanaf de dertiende eeuw is er bedrijvigheid op de 
locatie de mogelijkheden tot benutting van waterkracht. 

'SlE~eIE!ilarld , het kunstmatige eiland waarop het complex 
IJe"U'UUVl/U. is een in de 13e eeuw aangelegd waterwerk. Met 

van molens werd benut voor het van 
waterkracht voor de productie van meel, olie, looi en wol. Het 
eiland is door he! afdammen van de Roer en he! 
graven van twee armen die als een krakeling het bovenste en 
onderste steeleiland omringden. 

Situatieschets bovenste en onderste Steeleiland halverwege 
de 1ge eeuw 

Er werden twee dubbele watermolens gebouwd; de bovenste 
molens (zuidzijde) en de onderste molens (noordzijde). De 
nijverheid rond de molens heeft zich vanaf de middeleeuwen 
tot het einde van de achttiende eeuw aan de oostelijke (stads-) 
kant van deze 'nieuwe' Roer geconcentreerd. Aan de westelijke 
kant van de nieuwe Roer wordt op hel bovenste steeleiland in 
1807 begonnen met de bouw van een molengebouw dat zich 
later heeft ontwikkeld tot het industriële complex dat er heden 
ten nog steeds staat. 
Hel is van 1798 tot 1883 in door 

& Co als papierfabriek. Hel van de 
papierfabricage in Roermond werd hier 

Tot aan de slart van de industriële revolutie in de 
in 1833 werd er, vanwege de waardering voor een ,,,nI"""I<'" 

entourage, een tuin om het complex onderhouden. 
In contrast met de rijke historie van het gebied werd er gebruik 

van de nieuwste productiemethoden. Zo er in 
1838 voor hel eerst gebruik gemaakt van een stoomketel. En in 
1889 maakt een nieuwe eigenaar van de fabriek als eerste in 
Nederland gebruik van een turbine in het productieproces. 
Na het faillissement van de firma Burghoff & Co kom! er een 
einde aan de papierindustrie op het bovenste Steeleiland. 
Vervolgens wordt een deel van hel complex vanaf het eind van 
de eeuw gebruikt als meel- en moutfabriek. 

meel en moutfabriek aan het Steel 

Nadat na de eerste wereldoorlog een einde kwam aan de 
graanverwerking in de bovenste molens aan de Roer werd 
in 1918 het fabriekscomplex verkocht aan de 'NV 
Conservenfabrieken te Princenhage', die in 1919 de NV Het Steel 
oprichtte voor de productie van aardappelzetmee!- en 
peulvruchtproducten. De NV het Steel schakelde als eerste 
in Nederland over van de traditionele directe waterkracht naar 
elektriciteit die door middel van twee Francis-turbines 
aan diezelfde waterkracht werd ontleend. Hiertoe werd aan 
de van het een waterkrachtcentrale met 
turbinehuis 
De NV het Steel heeft het grootste gedeelte van de gebouwen 
uit 1832-34 afgebroken en op de funderingen nieuwe 

opgetrokken. Alleen de oudste molengebouwen 
A en C (zie afbeelding 'gebouwen A tot en met I' ) bleven 
gespaard. De firma heeft zich daarbij in logistiek opzicht min 
of meer moeten voegen naar de structuur, vanwege 
de hoge kosten die verwijdering van de fundamenten met zich 
mee zou brengen. Op de plek waar men niel werd gehinderd 
door verwijderbare funderingen bouwde men een voor 
die tijd bijzonder moderne betonnen productiehal (gebouw H) 
voor de verwerking van aardappelen en peulvruchten. Van de 
aanpassingen en uitbreidingen tot deze is r."!,,,1.-, ... ,,rl 

door welke architecten deze zijn ultClev(}erc 



De orthogonale bebouwing van het complex en de carrévorm 
zijn in het begin van de negentiende eeuw ontstaan en 
bepalen ook nu nog de vorm van het complex. De afzonderlijke 
gebouwen dateren uit 1807 tot 1948. Het merendeel heeft 
zijn tegenwoordige verschijningsvorm gekregen in 1919-
20, het resultaat van de metamorfose van kort na de Eerste 
Wereldoorlog, uitgevoerd door NV Het Steel. Later zijn hier de 
nodige veranderingen en uitbreidingen in aangebracht door de 
NV Electrochemische Industrie en de NV Houthandel J. van 
Esser. Deze bedrijven waren van 1926 tot 1972 gevestigd in 
het complex. Na het vertrek van deze bedrijven trad leegstand 
op en heeft het in de twintigste eeuw geen nieuwe functie meer 
gehad. Het complex vormde in die decennia een pleisterplaats 
voor hangjongeren en zwervers. Ook zijn er in die periode in de 
gebouwen graffitiwerken aangebracht. 

Het complex is in 1998 in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project (MIP) en later het Monumenten Selectie 
Project geïnventariseerd. In het hieruit resulterende rapport 
'waterkracht & industrie, het complex op het bovenste steel 
te Roermond' [2) wordt het volgende over de waarde van het 
complex gezegd: 

"Dit uitgestrekte fabriekscomplex is beschermenswaardig 
vanwege zijn grote historische waarde. Aan het huidige complex 
gaat een lange voorgeschiedenis vooraf, die vanaf het begin 
van de 1ge eeuw diverse sporen heeft nagelaten in de huidige 
constructies. De Roer heeft voor dit industriële complex een 
grote rol gespeeld. Gedurende de 19de en vooral de eerste 
helft van de 20ste eeuw werd een aantal bijzondere gebouwen 
gerealiseerd, waarvan sommige met vroege betonconstructies. 
Uiteindelijk resteert een groot, maar vervallen 19delvroeg 
20ste-eeuws fabriekscomplex in hoogbouw, dat vanwege 
zijn belangwekkende geschiedenis, omvang, vele bijzondere 
onderdelen (19de eeuwse onderdelen, schoorsteenpijpen, 
turbinegebouw, betonconstructies, etc) en indrukwekkende 
silhouet zeldzaamheidswaarde bezit en een belangrijke plaats 
inneemt in het industriële erfgoed in Roermond en Midden
Limburg. " 

A 

B 

c 
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07 G H I 
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De deelgebouwen van het complex worden aangeduid met de letters A tlm I 
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Uit een vergelijking met het landelijke bestand aan industrieel 
erfgoed is gebleken dat het complex ook nationale bescherming 
verdient. In 1999 heeft het om die reden de status van 
Rijksmonument gekregen. 

De EGI fabriek in de jaren 60 
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De waterkrachtcentrale 
De waterkrachtcentrale is het enige opzichzelfstaande gebouw 
binnen het fabriekscomplex. Het is één van de weinige 
waterkrachtcentrales in Nederland die zijn nut heeft bewezen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de waterkrachtcentrale 
op het ECI-terrein van september 1944 tot eind februari 1945 
stroom aan het elektriciteitsnet geleverd. Roermond, dat 
toentertijd bezet was, kon op deze wijze op beperkte schaal 
van elektriciteit worden voorzien. In 1945 is het turbinegebouw 
met de waterkrachtcentrale verwoest door bombardementen, in 
1948 is het weer hersteld. 
In 1974 werd de waterkrachtcentrale opnieuw stilgelegd, 
pas in 2000 is men begonnen met de renovatie van de 
waterkrachtcentrale. Na 26 jaar levert deze weer elektrische 
stroom met behulp van een moderne turbine. De centrale 
produceert Groene Stroom voor circa 700 huishoudens. 
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1.4 Het fel-complex 

Het complex is een conglomeraat van verschillende 
deelgebouwen die sinds oudsher in carrévorm zijn gerangschikt. 
Het oudste deel van het complex bevindt zich aan de 
noordoostelijke zijde. Het is het enige deel van het complex dat 
niet op het Steeleiland staat, maar aan de oostzijde van de Roer. 
Van daaruit is het complex met de jaren in zuidelijke richting 
gegroeid. Door wisselingen van eigenaars en noodzakelijke 
uitbreidingen door veranderingen in bedrijfsactiviteiten zijn er 
voortdurend gebouwen aan het complex toegevoegd dan wel 
verwijderd . 

De gebouwen 

Alle afzonderlijke gebouwen zijn ten aanzien van hun 
geschiedenis, architectuur, ruimtelijke functionaliteit, constructie 
en bouwtechniek geanalyseerd, met als doel de karakteristieken 
en kwaliteiten en de mogelijkheden tot herbestemming te 
achterhalen. Tevens is er in de bijlagen een matrix opgenomen 
met een overzicht van relevante technische en ruimtelijke 
gegevens geordend per gebouw. 

De gebouwen A I B en C 

Op de oever aan de stadskant staat de voormalige watermolen 
uit 1853/1879 met enkele restanten uit vermoedelijk de 
achttiende eeuw. Gebouw A is het enige gebouw dat niet 
op het Steeleiland staat, maar ten oosten daarvan. Deze 
voormalige maalderij telt zes verdiepingen en heeft in baksteen 
opgetrokken gevels. Het pand heeft een plat dak en wordt 
gekenmerkt door een veelheid aan ijzeren meerruitsramen. 
De laadopeningen en de uit de gevels stekende stalen 
liggers duiden op een voormalige functie als pakhuis. In de 
tijd dat het gebouw eigendom was van de Elektrochemische 
Industrie diende het als laboratorium en als opslagruimte. 
Het gebouw is verscheidene keren verbouwd , zo was het ooit 
een verdieping hoger en had het een afgeknot schilddak. De 
meeste verdiepingen bestaan elk uit één mooie grote open 
ruimte. Het dak wordt ondersteund door een beeldbepalende 
constructie van houten kolommen en liggers. Op de overige 
verdiepingen zijn de betonnen kolommen , die naast de gevels 
de draagstructuur vormen, bepalend voor de ru imte. Gebouw A 
is, evenals de gebouwen B tot en met 01 in 2000 herbestemd 
tot kantoor. Tijdens deze herbestemming zijn de gebouwen 
gerenoveerd en de oude beeldbepalende bouwdelen zoveel 
mogelijk behouden. De kozijnen zijn nagemaakt en vemieuwd. 
Omdat de oorspronkelijke ramen enkel glas hebben zijn er aan 
de binnenzijde voorzetramen geplaatst. De gevels hebben 
hun oorspronkelijke indeling behouden. Op de gebouwen A 

en C zijn twee kleine optoppingen geplaatst. Deze vormen de 
beëindiging van de trappenhuizen en de toegang tot de nieuw 
aangelegde dakterrassen. Deze optoppingen verrommelen het 
beeld van het complex enigszins . 

Gebouw B is een overkluizing van de Roer ter plaatse van een 
voormalig sluisgebouw. Dit bouwwerk van drie verdiepingen 
wordt gedragen door een betonconstructie die deels midden in 
de Roer staat. Ook dit pand is opgetrokken uit baksteen en heeft 
een zadeldak met houten dakspanten en rode muidenpannen. 
Gebouwen B en C hebben zowel een massieve constructieve 
structuur bestaande uit dragende metselwerk wanden en gevels 
als een kolommenstructuur vervaardigd uit beton. 
De hoge ruimte op de bovenste verdieping heeft een prachtige 
gerestaureerde houten kapconstructie, die wordt ondersteund 
door houten kolommen. 
Op de westelijke oever van de Roer staat gebouw C, het 
robuuste restant van de papiermolen uit 1807. Het gebouw heeft 
bakstenen gevels, opvallend grote, industriële smeedijzeren 
kozijnen met kleine raampjes en een plat dak. 





Gebouwen 01 tot en met 07 

Deel D bestaat uit de westelijke vleugel met het noordelijke 
poortgebouw en de zuidelijke dwarsvleugel. Deze groep 
gebouwen vormt het grootste als eenheid te herkennen deel 
van het complex. De westelijke vleugel met het noordelijke 
poortgebouw en de zuidelijker gelegen zijtak richting het oosten 
zijn het resultaat van een vernieuwbouw in 1919-1920. 
Gebouw D2 was de directeurswoning, later werd het gebruikt 
als ontvangstruimte en kantoor van de houthandel 'van Esser'. 
Gebouwen D3 en D4 dienden als kantoren en opslagzolders van 
diezelfde houthandel en werden later vermoedelijk gebruikt als 
laboratorium van de Elektrochemische Industrie. Het pakhuis 
D5 had een opslagfunctie en de panden D6 en D7 herbergden 
enkele productieruimtes van de Elektrochemische Industrie. 
Elk pand heeft één of meerdere entrees. De indeling van 
de panden is bepaald door de productieprocessen en de 
eigendomsverhoudingen. De ontsluiting van de ruimtes is niet 
altijd even helder. Niet alle verdiepingen binnen een pand zijn 
met elkaar verbonden, enkele ruimtes kunnen alleen via een 
belendend pand worden betreden. 

De panden binnen deel D hebben een statig, streng en sober 
uiterlijk. De vlakke traditionele gevel in combinatie met de grote, 
rijzige massa geeft de westzijde een indrukwekkend, massief 
uiterlijk. De gevelopeningen zijn, enkele uitzonderingen 

daargelaten, op verticale assen geplaatst. Mede door de 
repeterende verticale ramen doet de D-vleugel vooral in de 
westgevel eerder denken aan een klooster dan aan een 
fabriek. Deze sfeer wordt in bepaalde panden versterkt door 
de toepassing van houten kozijnen. Per bouwdeel hebben 
de gevelopeningen veelal een repeterende vaste horizontale 
afstand tot elkaar. Het geheel heeft een vrij introvert karakter. 
In de westgevel is, iets ten zuiden van het midden, een hoger 
volume opgenomen (gebouw D5). Dit poortgebouw heeft 
klassieke, doch robuuste gevels. Tezamen met de centraal 
gepositioneerde symmetrie-as met laadopeningen heeft het 
gebouw hierdoor de typische uitstraling van een pakhuis. Het 
pakhuis geeft de west- en oostgevel van deze vleugel meer 
aanzien en voorkomt een saai, monotoon voorkomen. Het 
zorgt er tevens voor dat statische uitstraling wat minder zwaar 
overkomt. 

pakhuis 05 

De delen rechts en links van dit pakhuis verschillen in hoogte, 
wat het beeld iets minder symmetrisch en zwaar maakt. De 
kopgevels van D6, D7 en de oostgevel van pand D5 hadden 

oorspronkelijk een symmetrische indeling met in de top 
een rozetvenster, een klassiek element van de industriële 
architectuur. De gevels aan de hof vertonen eveneens een grote 
samenhang. Het noordelijke deel van de westgevel ter hoogte 
van de verdieping was geheel vervallen en is verwijderd. Dit 
litteken in het complex vormt een herinnering aan de jarenlange 
leegstand en het voortschrijdend verval waaraan het complex 
ten prooi is gevallen. 
De gevels van alle D-vleugels zijn opgetrokken in roodbruine 
bakstenen. Het metselwerk is opgebouwd volgens een 
Kruisverband ofwel Hollands verband, waarbij strek- en 
koplagen elkaar om en om afwisselen en de streklagen elke 
laag een kop verspringen. Alle gebouwen hebben zadeldaken 
die zijn afgedekt met rode muidenpannen, met uitzondering van 
de oostelijke zijtak D7 welke is bedekt met leien. Net als in de 
rest van het complex zijn de gevels en het dak niet geïsoleerd. 
Er zijn diverse constructiesystemen toegepast. Niet alleen 
per gebouw, maar ook per ruimte wisselen de verschillende 
structuren en materialen elkaar af. Zo vindt men er massieve 
structuren opgebouwd uit dragend metselwerk, liggerstructuren 
met dragend metselwerk, betonnen kolommen- en 
liggerstructuren met dragende gevels en houten kolommen met 
houten dakspanten en dragende gevels. 
Zowel de gevels als de kolommen zijn verjongd uitgevoerd. 
Dit wil zeggen dat de dikte, dan wel de doorsnede per hoger 
gelegen verdieping wordt verkleind, zodat het materiaalverbruik 
afneemt naarmate de belasting lager wordt. 
Het metselwerk en de betonnen kolommen zijn gewit en 
onderop de muren is een donkergrijze band geschilderd. Deze 
kleurstelling herinnert aan de voonnalige industriële functie. 

De begane grond is versnipperd door niet dragende 
scheidingswanden die optimale ervaring van de 
constructiesystemen en openheid van de ruimtes belemmeren. 
De zolderverdieping van de panden D2 tot en met D4 bestaat 
uit één grote, hoge, open ruimte. Het zadeldak wordt gedragen 
door een prachtige houten spantconstructie, rustend op houten 
kolommen. De gevelopeningen op de zolderverdieping hebben 
een kleiner formaat, waardoor er minder licht, minder diep, de 



achterliggende ruimte invalt. 
De begane gronden en de verdiepingen van de panden 06 
en 07 bestaan uit één grote open kolomvrije ruimte. Op de 1e 
verdieping van gebouw 07 is een functionele samenvoeging 
met gebouw G tot stand gebracht. Het grootste gedeelte van de 
zuidelijke muur is verwijderd, waardoor de verdieping in open 
verbinding staat met de verdieping van het naastgelegen pand. 
De centraal gelegen ruimtes in de gebouwen 05 en 06 zijn door 
de weinige ramen vrij donker en hebben een introvert karakter. 
De ramen van de begane grond van gebouw 06 zijn hoog in de 
gevels geplaatst. Hierdoor wordt de grote open ruimte op een 
sacrale wijze belicht. 
Het karakter van de ruimtes wordt bepaald door het samenspel 
tussen de lichtinval door de grote ramen met diepe neggen, 
de massieve gevels en de karakteristieke constructies. Er 
zijn veel loftachtige ruimtes. Door de aanwezigheid van grote 
verticale ramen valt het daglicht diep in de ruimtes. De variatie 
in verschillende karakters van de ruimtes geeft een aangename 
afwisseling die elke verdieping net even anders en elke ruimte 
interessant maakt. 
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Gebouwen Een F 

Gebouw E functioneerde als ketelhuis en gebouw F als 
reparatiewerkplaats en smederij van de Elektrochemische 
Industrie. De panden vormen de oostelijke afsluiting van de 
binnenplaats en zijn architectonisch gezien familie van elkaar. 
Ze worden beide ontsloten de hof. De gevels van beide 
gebouwen zijn opgetrokken uit roodbruin metselwerk. De 
gebouwen worden beëindigd door een gebogen dak bestaande 
uit door corrosie aangetaste stalen golfplaten. De daken worden 
ondersteund door gebogen, stalen filigraan vakwerkspanten. 
Deze spanten lopen van de oost- naar de westgevel waardoor 
open kolomvrije ruimtes zijn ontstaan. Door de relatief kleine 
hoogte, de gevelindeling, maar vooral de gebogen daken 
hebben ze een eigen unieke identiteit die bijdraagt aan het 
karakter van het complex als lappendeken. 

Pand E bestaat uit één bouwlaag. Het pand bestaat uit twee 
grote, hoge open ruimtes. De identiteit van de ruimtes in 
gebouw E wordt bepaald door het functionele en introverte 
karakter, de openheid en hoogte van de ruimtes in combinatie 
met de industriële slanke stalen dakspanten, het beperkte 
materiaalgebruik en de minimale afwerking. 
Door de weinige, hoog in de gevels geplaatste horizontale 
ramen heeft het gebouw een gesloten uiterlijk. Er is vanuit de 

ruimtes geen direct uitzicht naar buiten. 

Gebouw F bestaat uit twee bouwlagen. De begane grond 
heeft een zware betonconstructie, bestaande uit kolommen 
en liggers met een variëteit aan maten, ter ondersteuning 
van de zware basementen voor machines op de verdieping. 
De vele zware kolommen, de geringe hoogte en de beperkte 
lichttoetreding geven de ruimte een bedompt, somber, 
kelderachtig en massief karakter. In de zuidoosthoek voert een 
betonnen spiltrap naar de verdieping. De verdieping bestaat uit 
één open ruimte. Opvallend is het grote raam in de oostgevel, 
dat indrukwekkende afmetingen heeft. Dit raam zorgt er voor 
dat de ruimte van voldoende daglicht wordt voorzien en biedt 
uitzicht op de Roer en haar omgeving. Karakterbepalend zijn 
de imposante hoogte van de ruimte, het grote raam, de slanke 
dakspanten, de gebogen vorm van het dak, de massiviteit van 
de muren en de sobere uitstraling. 





GebouwG 

Gebouw G was één van de productiepanden van de 
Elektrochemische Industrie. Het gebouw wordt aan drie zijden 
omsloten door respectievelijk pand D6, pand D7 en pand H. 
Hierdoor heeft het maar één representatieve gevel: de oostgevel. 
De oostgevel heeft een relatief moderne, sterke vlakverdeling. 
De stalen constructie in de gevel, bestaande uit HEAlkolommen 
en liggers, verdeelt de gevel in rechthoekige vlakken. Deze 
vlakken zijn opgevuld met metselwerk, meerruitsramen en 
horizontale metalen lamellen. 

Naast twee moeilijk bereikbare entrees in de oostgevel wordt 
het gebouw ontsloten via de naastgelegen panden. 
De draagconstructie op de begane grond bestaat uit stalen 
kolommen en liggers en de gevels van de belendende panden. 
De kolommen zijn op onpraktische, kleine afstanden ten 
opzichte van elkaar gepositioneerd. De drie hoge ruimtes op de 
begane grond zijn relatief donker. Het westelijke deel van het 
pand is een latere uitbreiding. In de noordwesthoek bevindt zich 
een trappenhuis en een liftschacht die de verdieping ontsluiten. 
De verdieping bestaat uit één opvallend grote, open kolomvrije 
ruimte doordatde dakconstructie van gevel naar gevel overspant. 
De verdieping staat vrijwel geheel in open verbinding met de 
verdieping van pand D7. Het dak had oorspronkelijk vier op het 
oosten georiënteerde sheds. Helaas resten hiervan slechts de 
verroeste stalen vakwerkspanten, waardoor de oorspronkelijke 
daglichttoetreding niet meer te ervaren is. Zowel de constructie, 
de gevels als de vakwerkspanten verkeren in zeer slechte staat. 
Vervanging van deze bouwdelen is noodzakelÜk. 



GebouwH 

Dit opvallende gebouw ligt aan de oever van de Roer, ten 
zuiden van pand G en is in 1919 door de NV het Steel gebouwd. 
Deze firma had naast een vorm van historische legitimatie 
ook behoefte aan het uitdragen van haar modemiteit. Het 
bedrijf was innovatief op het gebied van productiemethoden, 
technieken maar ook bouwmaterialen. Dit manifesteert zich 
in de vroege betonconstructie van gebouw H. Na de verkoop 
van het complex aan de houthandel ' van Esser' deed het 
gebouw dienst als houtzagerij. Het gebouw is in beginsel vanuit 
de functie ontworpen, maar er is ook aandacht besteed aan 
esthetiek. 
De gevels bestaan uit betonnen stijl en regelwerk dat een 
constructieve functie heeft. Tussen dit stijl en regelwerk 
bevinden zich betonnen elementen . Door de dikteverschillen 
van deze gevelonderdelen is er een sterke dieptewerking 
in de gevels aanwezig. De verticale geleding met sterke 
vlakverdeling geeft het pand een strak, geordend uiterlijk met 
een krachtige uitstraling. De gevel is symmetrisch ten opzichte 
van de verticale as die precies midden tussen de zes traveeën 
loopt. Er bevinden zich drie stroken met indrukwekkend 
hoge, kathedraalachtige ramen in de oostgevel. De ijzeren 
meerruitsramen zijn op dusdanige hoogte in de gevels geplaatst 
dat er vanaf ooghoogte geen direct uitzicht naar buiten is. 
De westgevel wordt net als de oostgevel gestructureerd door 
zes traveeën. De gevel is aanzienlijk lager dan de oostgevel 

en mede daardoor minder imposant. Door regen en algengroei 
zijn de betonnen gevels (oppervlakkig) aangetast. Er bevinden 
zich twee entrees in de westgevel. Het hoge deel van de loods 
bestaat uit 6 silo's en heeft een licht hellend dak. Vanaf de voet 
van de silo's liep een tweede dak schuin af in westelijke richting, 
dat was afgedekt met golfplaten. Deze zijn niet meer aanwezig, 
alleen de 9 slanke stalen vakwerkspanten en de stalen 
secundaire liggers herinneren nog aan het dak. Deze spanten 
worden gedragen door de westgevel en aan de oostzijde liggen 
ze op betonnen nokken, die gedragen worden door betonnen 
kolommen. 
De extern zichtbare vorm van de loods komt overeen met de 
interne ruimte. Het gebouw bevat één grote open ruimte. De 
ruimte is geheel vrij van kolommen op de betonnen kolommen 
onder de silo's na. De zuidgevel van het pand is verwijderd ten 
tijde van de uitbreiding van het complex met gebouw I. Hierdoor 
vormen de fabriekshallen H en I één grote open ruimte. 
In de kelder zijn zes trechters aanwezig met elk twee 
stortkanalen die door middel van een schuif geopend en 
gesloten konden worden. De stortkanalen zijn dichtgestort en 
niet meer zichtbaar in de bovenliggende begane grond vloer. De 
ruimte onder de silomonden wordt bepaald door de ritmiek van 
de forse betonconstructie bestaande uit betonnen kolommen 
en in twee richtingen overspannende liggers. De ruimte heeft 
een robuust karakter. 
Het modeme gebouw vormt een sterk contrast met de statige 
traditionele bakstenen vleugels. Ook het constructiesysteem, 
het volume en haar contouren vormen een afwisseling op de 
al aanwezige gebouwen en versterken het karakter van het 
complex. De imposante oostgevel bepaalt de uitstraling van het 
gebouw naar de omgeving. De oostgevel met de grote verticale 
kathedraalachtige ramen, de ruimte onder de silo's (zowel 
boven- als ondergronds), en de stalen vakwerkspanten vormen 
de belangrijkste elementen van het gebouw. 





Gebouw I 

Gebouw I is één van de panden met een relatief modernere 
uitstraling. Deze bedrijfshal is een zuidelijke uitbreiding van de 
houtzagerij in gebouw H. Het pand is in 1945 in opdracht van 
houthandel 'van Esser' gebouwd en huisvestte de schaverij. 
Het ontwerp is gemaakt door Civiel Ingenieursbureau Lutters 
te Weert. 
Het gebouw heeft dankzij het sheddak en de sobere introverte 
vormgeving een industriële uitstraling. Het pand heeft één 
bouwlaag, die bestaat uit één grote open ruimte. Het extern 
zichtbare volume komt overeen met de interne ruimte. Het 
daglicht valt door de glasvlakken aan de noordzijde van de 
drie sheddaken de ruimte binnen. In de westgevel is een 
betonnen portaal opgenomen, welke onderdeel vormt van de 
constructie. Het portaal verdeelt de gevel in drie traveeën, die 
elk worden beëindigd door een sheddak. De gevel is geheel 
gesloten, op de middelste travee na, waar het gevelvlak onder 
het portaal is geopend. Deze opening vormt de enige entree 
van het gebouw. De niet dragende invulling van de gevel is 
vervaardigd uit metselwerk en afgewerkt met een stuclaag. 
Niet alleen de westgevel maar ook de zuidgevel heeft een 
verticale geleding. De zuidgevel bestaat uit zes traveeën, die 
worden gevormd door de kolommen van de portaalconstructie 
die zichtbaar zijn in de gevel. Naast deze constructieve 
elementen bestaat de zuidgevel uit gestuct metselwerk. In de 

dragende oostgevel is geen portaal opgenomen. De betonnen 
dakelementen worden in deze gevel door het metselwerk 
gedragen. De in de west- en zuidgevel geïntegreerde ramen 
zijn horizontaal georiënteerd en opvallend hoog in de gevel 
geplaatst. 
Mede door de hoge plaatsing van de ramen heeft het gebouw 
van buiten het complex bezien een erg introvert karakter. 
Ondanks het kleine percentage glasoppervlak in de gevels 
valt er door de daklichten in de sheds veel licht gelijkmatig 
verdeeld in de ruimte. 
Doordat de constructie uit 7 betonnen spanten 
bestaat is een grote kolomvrije ruimte ontstaan. De 
dakconstructie bestaat uit in het werk gestorte betonnen 
dakplaten op hellende secundaire betonnen liggers. 
Extern oogt het gebouw door het aangetaste stucwerk 
vervallen en grauw, maar intern vertoont het gebouw karakter 
en aantrekkingskracht. De openheid van de ruimte, de hoogte, 
de sobere materiaalinzet en de forse betonnen constructie 
in combinatie met de daklichten verlenen de ruimte haar 
karakter. Het gebouw heeft als één van de weinige panden 
binnen het complex een uitgesproken industriële uitstraling. 
Vooral extern speelt het een grote rol in het verwijzen naar 
de vroegere industriële functie van het complex. Het gebouw 
vormt samen met gebouw H een interessante tegenhanger 
van de gebouwen A tot en met F, die een traditioneel uiterlijk 
hebben. Het unieke karakter van het gebouw binnen het 
complex draagt b'ij aan het kenmerkende speelse beeld van 
de oostzijde van het complex. 





De hof 

De hof is een binnenplaats gevormd door de orthogonale 
compositie van de gebouwen. Vermoedelijk is de hof ontstaan 
door de noodzakelijke bereikbaarheid van de verschillende 
panden aan de hofzijde. Via de hof vond een deel van 
de aanvoer van goederen plaats. Ook zal de benodigde 
daglichttoetreding in de verschillende panden een rol hebben 
gespeeld bij het onbebouwd laten van de binnenplaats. 
De hoofdontsluiting van de hof wordt gevormd door de 
onderdoorgang aan de noordzijde. De overige voormalige 

doorgangen in de westelijke vleugel zijn dichtgemetseld. Aan 
de westzijde staat een meerhoekig torenlje met spitsdak in de 
hoek tegen het pakhuis. Het is onduidelijk of het torentje een 
functionele oorsprong had, zoals pijvoorbeeld ter verkrijging 
van overzicht over de hof, of dat het slechts een versierend 
element was. Eén van de twee schoorstenen bevindt zich in 
de hof. De schoorsteen is uniek door zijn vierkante doorsnede. 
Tegen pand F zijn enkele kleinere aanbouwtjes geplaatst, 
die fungeerden als trafohuisjes. De binnenplaats heeft een in 
zuidelijke richting oplopend maaiveld. Door het verval van de 
omliggende gebouwen en de ongeremde plantengroei heeft de 
hof momenteel een rommelige uitstraling. 



1.5 Karakteristieken 

Uit de grondige bestudering van het ECI-complex zijn een aantal 
kenmerken naar voren gekomen die karakterbepalend zijn voor 
het complex. Het achterhalen van deze karakteristieken is 
van belang om de kwaliteiten en knelpunten van het complex 
te bepalen en op grond hiervan een ontwerphouding aan te 
nemen. 

De lappendeken 
Het conglomeraat heeft een unieke gelaagde, opbouw. In 
tegenstelling tot vandaag de dag, waar bedrijfsuitbreidingen 
óf in dezelfde stijl óf als op zichzelf staand gebouw worden 
gerealiseerd, zijn de uitbreidingen aan elkaar geplakt. Sommige 
gebouwen zijn familie van elkaar, maar veelal hebben ze 
een unieke identiteit. Deze lappendeken van verschillende 
gebouwen karakteriseert het complex. 

Een lappendeken van gebouwen 

Dit karakter is vooral waar te nemen in het oostelijke silhouet 
van het complex, waar, in de aaneengesloten rij van gevarieerde 
gevels parallel aan de Roer, elk pand zelfstandig herkenbaar is. 
Het geeft deze zijde van het complex een levendig, gevarieerd 
beeld. Een groot contrast hiermee vormt de westzijde, waarin 
de panden een eenheid vormen. 
Ze vormen samen een grote, indrukwekkende, rijzige massa 
met een kloosterachtige uitstraling waarin door de eenheid in 
de gevels nauwelijks variatie aanwezig is. 

De gevarieerde oostegevels 

De statige westgevel 



Hef ensemble 
Het ensemble speelt een belangrijke rol als context voor de 
afzonderlijke gebouwen. De deelgebouwen zijn op zichzelf niet 
allemaal even waardevol, maar in het conglomeraat hebben zij 
waarde. Het geheel geeft een meerwaarde aan de afzonderlijke 
gebouwen. 
Een industrieel complex bestaande uit een lappendeken van 
gebouwen met verschillende identiteiten is nauwelijks nog 
te vinden in Nederland. De meeste vergelijkbare industriële 
complexen van deze omvang zijn geheel of gedeeltelijk 
gesloopt. Het gehele ensemble geeft het complex ook in 
monumentale zin zeldzaamheidswaarde. 



De grote diversiteit 
Het complex wordt eveneens gekarakteriseerd door een grote 
diversiteit op verschillende gebieden. Er is een grote diversiteit 
in gebouwtype en volume. De gebouwen hebben verschillende 
volumes, nokhoogtes en kappen wat de lappendeken versterkt 
en een gevarieerd beeld oplevert. De westelijke vleugel bestaat 
geheel uit traditionele, statige kloosterachtige gebouwen 
opgetrokken uit metselwerk. In de oostelijke vleugel kan men 
heel andere gebouwtypen onderscheiden, zoals moderne 
industriële gebouwen met een vroege betonconstrucUe, 
bakstenen barakken, een pakhuis en industriële sheds. 

grote diversiteit aan gebouwtype en volume 
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Intern valt de bijzonder grote variëteit aan ruimtelijke structuren 
op. Tijdens een wandeling door het complex loopt men 
achtereenvolgens door grote fabriekshallen, loftachtige ruimtes 
en kleinschaliger versnipperde ruimtes. 

kleinschalige ruimtes 

grootschaliger open 
ruimtes 

hallen 
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Ook opmerkelijk is de grote diversiteit in constructies. 
Deze verschillen niet alleen per pand, maar ook binnen de 
afzonderlijke panden zijn verschillende constructiesystemen 
toegepast. Zo kent het complex constructies van betonnen 
kolommenstructuren met dragende metselwerk gevels, 
liggerstructuren met dragende gevels, massieve structuren, 
betonnen portalen, houten spantconstructies en stalen 
vakwerkspanten. 

diversiteit in constructie 



Samen met een dramatische IichUnval zorgt deze diversiteit 
in gebouwlype, in ruimtelijke structuur en in constructie voor 
een bijzonder groot scala aan indrukwekkende ruimtes. Er zijn 
grote open fabriekshallen met IichUnval door op het noorden 
georiënteerde sheddaken. Ook vindt men er open ruimtes met 
houten dakspanten, waar door grote hoge raamopeningen met 
diepe neggen, het daglicht als een fluwelen deken symfonisch 
op de ruimtebegrenzende steenachtige massa valt. Tevens 
zijn de lofachUge ruimtes met ritmisch geplaatste betonnen 
kolommen en houten liggers in al hun soberheid een bijzonder 
inspirerende omgeving. 

diversiteit in ruimte 



De ontsluiting 
De ruimtelijke organisatie van het complex is niet altijd even 
helder. Het complex bestaat uit een aaneenschakeling van 
panden die op de meeste verdiepingen geheel van elkaar zijn 
gescheiden, maar op enkele verdiepingen in elkaar overlopen. 
Er loopt geen logische routing door het gebouw, een hoofdader 
is niet aanwezig. Men loopt van ruimte naar ruimte, waarbij 
het niet altijd duidelijk is in welk pand men zich bevindt. De 
verbinding tussen de panden en de ontsluiting van de panden 
is puur functioneel bepaald, op grond van de voonnalige 
productieprocessen en gescheiden eigendomsverhoudingen. 
Er zit tevens een gelaagdheid in door continue aanpassingen. 
De hof heeft een oriënterende functie binnen het complex. Het 
wordt ontsloten door een onderdoorgang aan de noordzijde. 
Vanuit de hof kan men de omliggende gebouwen betreden. 
Opmerkelijk is dat elk gebouw een of meer eigen entrees 
heeft. Ook dit vindt zijn oorsprong in de verschillende vroegere 
functies van de panden en de eigendomsverhoudingen. De 
enige toegang tot het complex die zich duidelijk onderscheidt 
van de andere entrees is de onderdoorgang naar de hof. 

tt t riJ 

elk gebouw heeft één of meerdere eigen 
entrees, een routing ontbreekt 

Het introverte karakter 
Het complex heeft een gesloten uitstraling, doordat de meeste 
gebouwen naar binnen gekeerd zijn. De massieve materialen, 
het relatief kleine raamoppervlak en de rangschikking rond de 
hof dragen bij aan het introverte karakter. De meest introverte 
gebouwen bestaan veelal uit grote open ruimtes. Er is in deze 
gebouwen weinig contact met de omgeving en nauwelijks 
uitzicht naar buiten. De centraal gelegen ruimtes zijn mede 
hierdoor relatief donker. 

elk gebouw heeft één of meerdere eigen 
entrees, een routing ontbreekt 

De gefaseerde orthogonale groei 
Het complex heeft een gefaseerde orthogonale groei 
doorgemaakt. De lappendeken heeft zich hierbij gevormd 
in het horizontale vlak. Sinds het ontstaan van het complex 
heeft er zich een proces afgespeeld waarbij gebouwen zijn 
toegevoegd, gewijzigd of vervangen. Een constante binnen dit 
proces was de orthogonale richting waarin de veranderingen 
werden uitgevoerd. Een tweede constante in het proces 
was de aanwezigheid van de hof. De huidige staat van het 
complex is een verstening van de laatste fase in dit proces 
van orthogonale groei. 
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Samengevat heeft het ECI-complex de volgende 
karakteristieke kenmerken: 

- Het is een conglomeraat van gebouwen, aan elkaar geplakt 
tot een lappendeken. 
- Het geheel geeft een meerwaarde aan de afzonderlijke 
gebouwen. 
- Grote diversiteit in gebouwtype, ruimtelijke structuur en 
constructie. 
- Elk gebouw heeft een of meerdere eigen entrees, een 
hoofd routing ontbreekt. 
- Het complex heeft een introvert karakter. 
- Het complex heeft een proces doorlopen van gefaseerde 
orthogonale groei. 



2. Ontwerpvisie 

De ontwerp visie vormt het uitgangspunt voor het ontwerp van 
de Allereerst is de houding ten opzichte van 
de karakteristieken geformuleerd. Op grond van deze houding 

uitaew~lrkt. welke de basis vormt voor het 

Houding ten opzichte van de karakteristieken 

De en het ensemble 
Het ensemble vormt de belangrijkste context voor het 
herbestemmingsontwerp. Door de aaneenrijging van \.Ievuuyv'e. 

heeft elke ingreep in een gebouw consequenties voor andere 
Temeer omdat de verzameling van \.IeU'VUVlfe, 

een meerwaarde geeft aan de deelgebouwen. """'""" .. "" 
daarom eerst een ontwerphouding ten opzichte van het 
complex aan te nemen. De belangrijkste karakteristiek van het 

complex is de diversiteit aan gebouwen, elkaar 
aangeplakt tot een lappendeken. 
Dit bijzondere gegeven is een kwaliteit en wordt daarom 
gecontinueerd, waar mogelijk versterkt, en 
voor de bezoeker. Omdat niet 
kwaliteiten van het complex waarnemen, wordt de Bm,""'"1''''',''''' 
naar de omgeving toe versterkt. Hierbij is het van de 
karakteristieke variëteit van de te behouden omdat 
dit het karakter van het naar buiten een 
I<>.",,,,n,-!o",,,n van verschillende bouwvolumes met een 
identiteit. 

De grote diversiteit 
De grote diversiteit in gebouwtype, structuur en 
constructie is een kwaliteit die het karakter van de lappendeken 
versterkt. Het is dan ook van om deze diversiteit 
te behouden. AI datgene dat niet tot de essentie behoort zal 
worden verwijderd, zodat de kwaliteiten op zowel het niveau 
van het complex, als op het niveau van de gebouwen en op 

het niveau van de ruimtes zichtbaar kunnen worden gemaakt 
voor de bezoeker. De nieuwe functie gaat hier een grote rol in 

De nieuwe functie moet de diverse ruimtelijke structuren 
kunnen benutten en bij het karakter van de verschillende 
ruimtes passen. 

binnen het is 
Een nieuwe zal worden 

om het complex meer te structureren. Ook zal de 
bezoeker zich te oriënteren binnen het 
karakter van de lappendeken zichtbaar maken. 

Het introverte karakter 
Het complex bevat een aantal introverte gebouwen die uit 
grote open ruimtes bestaan. Er is in deze gebouwen 
contact met de omgeving en nauwelijks uitzicht naar buiten. 
De centraal gelegen ruimtes zijn mede hierdoor relatief donker. 
Dit introverte karakter wordt geaccepteerd en er zal voor deze 
ruimtes op zoek worden gegaan naar passende functies met 
een introvert karakter, die relatief weinig daglicht behoeven. 

De gefaseerde orthogonale groei 
De orthogonale vorm van het complex en de gebouwen brengt 
structuur in het ensemble. Om de 'chaos' van gebouwen niet 
nog onrustiger te maken, wordt deze orthogonale structuur 
gerespecteerd. Eventuele toevoegingen zullen daarom deze 
orthogonale richting volgen. 



2.2 Concept 

Op basis van de ontwerphouding ten opzichte van de 
karakteristieken is een concept gevormd. De ideeën binnen 
het concept liggen ten grondslag aan het ontwerp. Hieronder 
worden de conceptuele uitgangspunten besproken. 

Oe gebouwen worden ontsloten via de hof 
In tegenstelling tot de huidige ontsluiting van het complex, 
waarbij ieder gebouw zijn eigen entree heeft, zullen er in 
het nieuwe ontwerp slechts twee gezamenlijke entrees zijn. 
Hiennee wordt samenwerking tussen de nieuwe gebruikers 
gestimuleerd en de nieuwe spilfunctie van het complex 
versterkt. De twee hoofdenIrees komen uit op de hof. De hof 
zal als centrale (ontrnoetings)hal gaan functioneren vanwaar de 
afzonderlijke deelgebouwen worden ontsloten. 
Ten noorden en oosten van het ECI-complex wordt een groot 
plein aangelegd. Dit plein zal een stedelijk karakter krijgen 
om de overgang te vonnen naar de binnenstad. Een uitloper 
van dit plein ontsluit het Steeleiland aan de oostzijde. Dit is de 
belangrijkste ontsluitingsroute voor gemotoriseerd verkeer. De 
tweede ontsluiting van het eiland staat loodrecht op het pakhuis 
in de westvleugel van het complex. Het pakhuis, welke het 
voorkomen van een poortgebouw heeft, vormt de markering 
van de westelijke entree. Tevens ontsluiten vanuit het noorden 
en zuiden twee voetgangers- en fietspaden het Steeleiland. Het 
pad voor langzaam verkeer vanuit het noorden ligt op de as door 
de onderdoorgang naar de hof. Deze as kruist de westelijke 
ontsluitingsas in de hof. Op elk van deze assen komt één entree 
die de hoofdtoegang vormen tot het gehele complex. 
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De routing wordt ingezet om meer structuur in het complex aan 
te brengen 
Op strategische plaatsen binnen het complex zijn gedeelde 
publieke ruimtes gepland. Deze ruimtes bevinden zich zowel in 
het XfY -vlak als op de Z-as van de lappendeken. De gedeelde 
publieke ruimtes worden met elkaar verbonden door middel van 
houten paden om een eenduidige hoofdrouting te creëren. Deze 
herkenbare elementen helpen de bezoeker zich te oriënteren 
binnen het complex. Daarnaast maken ze de lappendeken 
ervaarbaar voor de bezoeker. Het beginpunt van de paden 
ligt vóór de entrees op de hoofd ontsluitingsassen. De paden 
markeren de entrees en leiden de bezoekers het complex in. 
Ze hebben een sterke lineaire richting die een constante, 
rechtlijnige voortbeweging stimuleert. In de grote, open 
gedeelde publieke ruimtes verwijdt de routing zich en is er 
ruimte om te dwalen, rust te nemen en de omgeving in zich op 
te nemen. De vernauwing en verwijding op deze hoofdrouting 
versterken elkaars karakter. 

houten paden markeren de entrees en verbinden de gedeelde 
publieke ruimtes 

De routing verbindt de ruimtes op de begane grond met de hoger 
gelegen gedeelde publieke ruimtes 



Er wordt een nieuwe fase ingeluid in het proces van orthogonale 
groei, waardoor de lappendeken op eigentijdse wijze wordt 
gecontinueerd 
De constructie en gevels van gebouw G verkeren in een 
dusdanig slechte condiUe dat vervanging noodzakelijk zou 
zijn . Tevens heeft het gebouw geen architectonische waarde, 
erg onpraktische kolom afstanden en onaantrekkelijke, relatief 
donkere ruimtes. Om deze redenen is besloten gebouw G te 
slopen. Door het verwijderen van gebouw G wordt een bres 
geslagen in de karakteristieke oostgevel. Ook zouden hierdoor 
de zuidelijke gebouwen los komen te liggen, wat afbreuk zou 
doen aan de lappendeken. Daarom wordt gebouw G vervangen 
door een nieuw gebouw met een eigentijds karakter. Het 
proces van orthogonale groei wordt hiermee herstart en de 
lappendeken blijft intact. 

+ 



Er wordt een Z-as toegevoegd aan de lappendeken 
De lappendeken wordt door inpassing van de nieuwbouw 
gecontinueerd in zowel horizontale- als verticale richting. 
De nieuwbouw heeft een gestapelde opbouw. De specifieke 
functies zijn ondergebracht in individueel herkenbare volumes 
met een eigen identiteit. Deze functies zijn als een verticale 
lappendeken op elkaar gestapeld. 

2 

De lappendeken wordt in de derde dimensie gecontinueerd 

De nieuwbouw fungeert samen met de oude schoorstenen als 
baken 
Vanwege zijn functie als publie'kstrekker en spil binnen de 
Roerdelta is het van belang dat het complex contact houdt met 
het centrum en de doorgaande weg aan de oostzijde van het 
complex. Als onderdeel van het Masterplan zal de omgeving 
van het ECI-complex worden bebouwd. Aan de oostzijde 
komen tussen het Steeleiland en de Bisschop Lindanussingel 
grote, meerdere verdiepingen tellende woonhoven. Op de 
oostzijde van het eiland zijn losstaande wooncomplexen 
gepland. Dit heeft consequenties voor de zichtbaarheid van het 
complex vanuit de omgeving. Op enkele zichtlijnen tussen de 
woonhoven door zal het zicht vanaf de Bisschop Lindanussingel 
op het ECI complex sterk verminderen. Om het contact met de 
stad en wijdere omgeving te behouden wordt de nieuwbouw 
uitgevoerd als gestapelde hoogbouw. Het nieuwe gebouw kan 
zo tezamen met de twee bestaande schoorstenen als baken 
gaan functioneren. 
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De nieuwbouw vormt samen met de schoorstenen een baken 



De gedeelde publieke ruimtes krijgen een extravert karakter. 
Waar voor de bestaande, gesloten gebouwen passende 
introverte functies worden gezocht, worden voor de gedeelde 
publieke ruimtes functies met een extravert karakter gezocht. 
Deze ruimtes zijn opener en zoeken contact met hun omgeving. 
Dit is ingezet om op een gedegen manier om te gaan met de 
paradox tussen de nieuwe publieke spilfunctie en het introverte 
karakter van het complex. De gedeelde publieke functies in 
de nieuwbouw zullen de omgeving zicht op de activiteiten en 
levendigheid binnen in het complex bieden en vice versa. 

de gedeelde publieke ruimtes hebben een ex/raverl karakter 



3. Nieuwe bestemming 

De keuze van de nieuwe bestemming is cruciaal voor het 
slagen van het ontwerp voor herbestemming. Op basis van 
de analyse zijn er een aantal randvoorwaarden opgesteld 
waaraan de nieuwe functies dienen te voldoen. Vervolgens 
is binnen deze randvoorwaarden gezocht naar geschikte 
functies. Na toetsing aan de randvoorwaarden is gekozen 
voor een culturele invulling. Tevens wordt uitgelegd waarom 
clustering van culturele functies in het fCI complex tot 
synergie leidt. Tot slot wordt de inpassing van de nieuwe 
functies binnen het complex besproken. 

3.1 Randvoorwaarden voor de nieuwe functies 

- passen bij de karakteristieken van het complex 
De nieuwe functies dienen een grote variëteit aan ruimten 
te kunnen benutten, kleinschalige ruimtes, grootschaligere 
open ruimtes en hallen. Daarnaast moeten de nieuwe functies 
dusdanig goed bij het karakter van de aanwezige ruimtes 
passen dat het aantal ingrepen in deze ruimtes tot een 
minimum beperkt blijft en de essentie van elke ruimte optimaal 
tot zijn recht komt. 

-levendigheid in het complex terug brengen 
De nieuwe functies worden ingezet om mensen (vanuit de 
binnenstad) naar het complex te trekken en de levendigheid 
op het eiland terug te brengen. De voormalige bedrijvigheid 
wordt zo op eigentijdse wijze teruggebracht. Het is belangrijk 
dat er gedurende de hele dag activiteiten zijn in het complex 
zodat de levendigheid juist ook buiten kantooruren aanwezig 
is. Ondanks het introverte karakter van verscheidene 
gebouwen dient het complex bij huisvesting van publieke 
functies laagdrempelig en uitnodigend te zijn. In deze paradox 
ligt een uitdaging voor het ontwerp. 

- bezoekers uit de omgeving, de stad en de regio aantrekken 
Roermond profileert zich meer en meer als win kelstad . Ten 
noorden van Roermond is sinds 2001 het 'Designer Ou tiet 
Center' gevestigd. Het Designer Outte! Center trekt jaarlijks 
miljoenen mensen uit Nederland, en Duitsland naar 
Roermond. Om zo lang (en zo veel) mogelijk 
in Roermond te laten spenderen wordt het Designer Outlet 
Center momenteel fors uitgebreid met een megabioscoop, 
amusementshal en daaraan gerelateerde functies. De 
verbinding met de compacte cultuurhistorische binnenstad 
wordt verbeterd, zodat de bezoekers van he! Designer Outie! 
Center de binnenstad eenvoudig kunnen bereiken. De functies 
in en rondom het Designer Outlet Center zijn gericht op het 
grote publiek. Als aanvulling hierop is er voor het ECI-complex 
juist gezocht naar een kl'einschaliger functie gericht op 
mensen uit de omgeving, de stad en de regio. 



3.2 invulling 

~~ .. ,nr~"' 3.2 randvoorwaarden 
naar een invulling die bij de karakteristieken van het 

Na verscheidene functies te hebben getoetst 
aan de randvoorwaarden is gekozen voor een culturele 
invulling bestaande uit een poppodium, een filmhuis, een 
centrum voor de kunsten en een aantal ondersteunende 
functies. Hieronder zal per randvoorwaarde worden toegelicht 
waarom een culturele functie geschikt is als nieuwe invulling 
van het ECI-complex. 

Culturele functies passen bij de karakten'stieken van het 
complex 
De grote omvang van het complex (9610m2

, waarvan 6156m2 

leegstaand) maakt het mogelijk verschillende (grote) culturele 
instellingen gezamenlijk onder te brengen in het ECI-complex. 
De diversiteit en het karakter van de ruimtes sluiten uitermate 
goed aan bij de gevarieerde ruimtelijke eisen van culturele 
functies als een centrum voor de kunsten, poppodium, 
filmzaal en expositieruimte. Deze functies hebben zowel 
behoefte aan kleinschaliger ruimtes als loftachtige open 
ruimtes en grote open structuren. Ook hebben een deel van 
de functies, zoals het theater, de filmzalen en het poppodium 
een introvert karakter. Dit sluit goed aan bij het 
karakter van enkele gebouwen binnen het 

Culturele functies brengen levendigheid in het 
Door de uiteenlopende aOt~lar!)eo>en 
jongeren, families en nll'u'''''''"' 
aantrekken wordt het 
mix van bezoekers. De ,,,,,t<>IIIn,,,,'n 
hele verschillende ",..ti"",..'.,..n 

Culturele functies trekken bezoekers uit de de stad 
en de regio aan 
De culturele inc:.I",lIinn",n richten zich alle op mensen uit 
de omgeving, de stad en de Een locatie is 

belangrijk voor het aantrekken van deze bezoekers. Het ECI
complex ligt op kleine afstand van het centrum. Ook is de 
bereikbaarheid vanuit de Er is een bushalte op 
geringe loopafstand, vanwaar bussen naar het station 
De locatie heeft een met de ClOClraalamle 

Daarnaast is er de mogelijkheid in te op een 
ontstane leemte. Uit de 'Sociaal-Economische Verkenning 
Roermond 2007' blijkt dat er in Roermond een relatief 
jonge leeftijdsopbouw is. In het bijzonder is de groep van 
20- 39 relatief oververtegenwoordigd. Voor deze 
rlOl>lnr,nt>n is er in Roenmond een eenzijdig aanbod aan 

Het blijft beperkt tot een aantal 
cafés met weinig variatie. Het poppodium vult een leemte 
op die door dit eenzijdige aanbod van commerciële 
uitgaansgelegenheden is ontstaan. Door betere faciliteiten te 
bieden kan beter op deze leemte worden ingespeeld. 

Clustering culturele instellingen 
Een reden om een aantal culturele functies 
een nieuwe huisvesting te geven in het ECI-complex is het 
synergievoordeel dat op diverse gebieden te behalen valt. 
Gezamenlijke huisvesting in het ECI-complex biedt zowel 
voordelen voor de functies als de gebruikers. 

Verbetering huisvesting 
De huidige gedeelde huisvesting van het poppodium en 
het filmhuis voldoet niel meer aan de eisen van deze tijd. 
Het pand is sterk verouderd en niet ontworpen voor de 
huisvesting van een poppodium. De buurt ondervindt hierdoor 
onacceptabel veel geluidshinder. Het filmhuis beschikt over 
slechts 1 filmzaal met een capaciteit van 85 personen. 
In verband met de gelijktijdige programmering met het 
poppodium kan het filmhuis op de huidige locatie de filmzaal 
slechts een paar dagen per week gebruiken. 
Het pand van Het Centrum voor de Kunsten, eveneens 

gevestigd in het centrum van Roenmond, kampt momenteel 
met achterstallig onderhoud en heeft een te kleine foyer. Door 
deze instellingen een nieuw onderkomen te geven in het ECI
complex, kan wel worden voldaan aan de eisen van 
huisvesting van deze instellingen. 

Synergievoordelen clustering 
Ten eerste stimuleert op één locatie de instellingen 
om (intensiever) te gaan samenwerken. Momenteel wordt 
er binnen de een enkele keer een n.,~'~rrl",nliilc., 
activiteit Maar daarbuiten de 
samenwerking tussen de culturele beperkt. Het 
wordt om de handen ineen te slaan om samen 
grotere evenementen te waar nu geen dan 
wel plek voor is. 

Ten tweede wordt er door clustering van de instellingen 
een ruimtelijk synergievoordeel behaald doordat bepaalde 
faciliteiten en publieke ruimtes gemeenschappelijk kunnen 
worden gebruikt. Zo hoeft er slechts één centrale ontsluiting te 
worden opgenomen in het complex waardoor de aanwezigheid 
van één beheerder volstaat. Ruimtes zoals een auditorium, 
zalen, oefenruimtes en een foyer kunnen gezamenlijk worden 
gebruikt. Dit drukt niet alleen de exploitatiekosten (immers, 
een zaal die kost geld) maar prikkel! ook weer tot 
samenwerking en kruisbestuiving. Verder levert het ook een 
besparing op aan ondersteunende functies zoals de kassa, 
garderobe, horeca, vergaderruimtes en toiletten, die eveneens 
geschikt voor gezamenlijk gebruik. 

Ten derde kunnen de functies door clustering profiteren 
van elkaars bezoekers. Culturele instellingen delen hun 
doelstelling mensen uit Roenmond en omstreken kennis te 
laten maken met verscheidene culturele stromingen. Het 

dat ze aantrekken heeft een culturele interesse 
gemeen. Door de clustering van functies wordt de drempel 

om ook eens een kijkje te nemen bij één van de 
andere culturele instellingen. 



De nieuwe functies 

Centrum voor de Kunsten 
Het Centrum voor de Kunsten geeft cursorisch onderwijs 
aan ongeveer 2000 mensen uit Roermond en omstreken. 
Er worden cursussen op het gebied van beeldende kunst, 

dans en toneel gegeven. Het centrum krijgt een kleine 
theaterzaal waar allerhande voorstellingen worden gegeven. 

Poppodium 
Het poppodium organiseert activiteiten voor en door jongeren 
en voor muziek en cultuuriiefhebbers in het algemeen. De 
dO€ilstellina van het poppodium is jongeren van 14 tot 30 

uit Roermond en omgeving kennis laten maken met een 
breed scala aan muziekstromingen en cultuur. Er 
worden onder andere live optredens van bands, dancefeesten, 
jamsessies, cabaretvoorstellingen en workshops 
georganiseerd. De popzaal dient een capaciteit te hebben 
van 250 tot 300 personen. Er worden tevens oefenruimtes 
in opgenomen, die door artiesten en kunnen 
worden Ook zal het bieden aan 
een jeugdhonk, samen komen om te 
discussiëren en te borrelen. 

Filmhuis 
Het filmhuis vertoont culturele films en documentaires. Het 
filmhuis wenst te beschikken over een zaal met een capacitl~il 
van 100 personen en een kleine zaal voor 50 personen. 

Naast de bovenstaande culturele functies worden er 
een aantal ondersteunende functies in hel ECI-complax 
opgenomen. Het programma is met een 

een restaurantJbar, een een 
multifunctionele buitenruimte en kantoren. 

Expositieruimte 
De expositieruimte zal plaats bieden aan wisselende 
tentoonstellingen. Het biedt mogelijkheden voor medewerkers 

en cursisten van hel Centrum voor de Kunsten om hier 
hun werk tenloon te stellen. Ook kan de expositieruimte 
tijdelijk worden verhuurd aan derden als tentoonstelling- of 
atelierruimte. Dit trekt nieuw publiek aan dat wellicht ook een 
kijkje neemt bij de andere functies. 

Multifu,rJctiiDlle./e buitenruimte/patio 
Er zal een worden met een multifunctioneel 
karakter. De culturele instellingen hebben alle alle de wens 
om over een ruimte voor buitenaklivileiten te 
beschikken. De patio zal zowel moeten zijn voor 

openlucht theater als exposities. 

Kantoren 
Alle hebben ruimte nodig voor het management. 
Er zal daarom ook ruimte worden gereserveerd voor kantoren, 
secretariaat en Een groot deel van deze 
ruimtes zal ""'7'~m", ... liilr 

Restaurant I bar 
Het restaurant biedt bezoekers de mogelijkheid om voor of 
na een te dineren in het complex. Ook trekt het 
restaurant passanten !!Ian die niet geïnteresseerd zijn in een 
bezoek aan de culturele maar het wel leuk vinden 
om op een bijzondere locatie te lunchen, te dineren of te 
borrelen. 

Foyer 
De foyer vormt de ruimte waar bezoekers rustig een drankje 
kunnen drinken. Men kan hier verblijven vóór en tijdens 
de pauze van een voorsteiJing. Ook ouders, die wachten 
tot hun kinderen klaar zijn met een cursus, kunnen hier 

nemen. De foyer heeft naast de verblijfsfunclie een 
onlimo!,tin~~sflmctie De verschillende gebruikers en bezoekers 
van maken van deze ruimte en komen 
elkaar hier tegen. 



3.3 Inpassing Functies in het ECI-Complex 

De gekozen functies dienen een geschikte plek te krijgen 
binnen het ECI-complex. Om tot een goede indeling te komen 
zijn de eisen vanuit de functies bepaald. Vervolgens is, aan de 
hand van deze eisen en de karakteristieken van de bestaande 
gebouwen, aan elke functie een plek binnen het ECI-complex 
toegekend. 

Eisen vanuit de functies 
Op basis van de gekozen functies is een programma van 
eisen geformuleerd. Het programma van eisen is opgesteld 
aan de hand van gesprekken met afgevaardigden van de 
betrokken instellingen en aan de hand van onderzoek naar 
referentieprojecten met een vergelijkbare grootte. Een 
gedetailleerd programma van eisen per functie is opgenomen 
in de bijlagen. In de onderstaande tabel is het totale 
programma van eisen per functie weergegeven. 

Programma: m2 

CKV 2150 

Theater 450 

Poppodium 420 

Filmhuis 460 

Kantoren 332 

Restaurant 322 

Foyer 322 

totale programma 

Naast het programma van eisen zijn ook de wensen 
van de verschillende functies ten aanzien van hoogte, 
daglichttoetreding en kolomvrije ruimte bepaald. Deze zijn 
vergeleken met de aanwezige karakteristieken om de functies 
zo goed mogelijk in te passen binnen het complex. Tevens 
zijn de onderlinge relaties tussen de verschillende functies 
onderzocht. Het resultaat hiervan is geschematiseerd in het 
onderstaande relatieschema. 

filmzalen 

Naast de ruimtelijke eisen zijn er nog een aantal 
aandachtspunten waarmee rekening gehouden dient te 
worden. De volgende aandachtspunten zijn van invloed op de 
plaatsing van de functies en het nieuwe ontwerp: 
- Het voorkomen van geluidsoverlast naar de omgeving en 
tussen de functies onderling; 
- De bereikbaarheid ten aanzien van laden en lossen; 
- De omgang met de paradox tussen introverte ruimtes en 
functies waar laagdrempeligheid hoog in het vaandel staat. 

t::~~:~~~:~:r.] 
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Plaatsing van de functies 
Om de plaats van de nieuwe functies in het complex te 

zijn de eisen vanuit de nieuwe functies vergeleken 
met de karakteristieken van de ruimtes in de bestaande 
gebouwen. is een zodanige indeling gekozen dat 
de nieuwe functies de grote variëteit aan ruimtes optimaal 
benutten. De nieuwe functies moeten dusdanig goed bij het 
karakter van de ruimtes passen dat het aantal 
Int'll,,,,n,,n in deze ruimtes tot een minimum beperkt blijft en de 
essentie van elke ruimte tot recht komt 

Het Centrum voor de Kunsten 
Het Centrum voor de Kunsten zal in de D-vleugel 
gehuisvest worden. De vele grote loftachtige ruimtes zeer 

als ateliers. De open zolderverdieping vormt 
met houten spanten een omgeving voor 
beeldend kunstenaars. De kleinschalige ruimtes 
in het noorden van de vleugel zullen een onderkomen bieden 
aan de muzieklokalen. De afmetingen van de ruimtes passen 
goed bij deze functie. Er zal wel de aandacht moeten 
worden besteed aan de isolatie van de panden. 

Het poppodium 
Het poppodium zal een plek binnen de nieuwbouw. 
Door het poppodium te huisvesten in de nieuwbouw, kunnen 
de vertrekken worden ontworpen voor de eisen 
van een poppodium. Het poppodium wordt onder het 
maaiveld waardoor de geluidisolatie kan worden 

Geluidsoverlast naar de andere functies en 
"M,n""'ln" wordt voorkomen, waarmee problemen 

zoals in de huisvesting van het pop podium worden 
vermeden. De nieuwe huisvesting van het poppodium wordt 
besproken in het hoofdstuk 'ontwerp'. 

Het filmhuis 
De twee filmzalen worden in de gebouwen E 
en D7. Deze ruimtes hebben een oppervlakte en 
voldoende om de filmzalen te accommoderen. Een 
tweede belangrijke reden voor huisvesting op deze plekken 

is dat de functie goed aansluit bij de donkere, grootschalige 
open ruimtes met een introvert karakter. 

De expositieruimte 
De voormalige fabriekshal I zal dienst doen als 
expositieruimte. Dit gebouw heeft een op het noorden 
,.,,,,,,.,,,,,,t,,,,rn sheddak. Hierdoor is het daglicht dat door 
deze sheds de ruimte in valt uitermate geschikt voor het 
tentoonstellen van kunst. Door de constructie van betonnen 
portalen bestaat het gebouw uit één open, vrij 
indeelbare ruimte. Door deze flexibiliteit kan de ruimte per 
tentoonstelling naar wens worden ingericht. 

De multifunctionele buitenruimte 
In H wordt een die door de grote 1r"I"m\,rii", 

ruimte multifunctioneel is te gebruiken. Het dak van gebouw 
H is niet meer De mooie slanke dakspanten 
geven de contouren van het oorspronkelijke dak aan. Er is 
in dit gebouw voldoende voor een vaste tribune en 
een projectiescherm ten behoeve van filmvertoningen. De 
ligging naast de nieuwbouw en de expositieruimte maakt deze 
locaUe uitermate geschikt als De ruimte kan zowel bij 
de grond van de nieuwbouw als de expositieruimte 
worden betrokken, 

De kantoren 
Voor de kantoren wordt ruimte in de nieuwbouw. 
Dit is een centrale lokatie die de mogelijkheid biedt om 
de werkplekken van de verschillende instellingen in een 
gedeeld kantoor onder te brengen. tussen 
de instellingen op organisatorisch niveau wordt hierdoor 
gesUmuleerd. 

Het restaurant / bar 
Ook het restaurant wordt in de nieuwbouw. 
Het restaurant kan in de nieuwbouw een extravert karakter 
worden gegeven, wat overeenkomt met de doelstelling de 
bedrijvigheid binnen het zichtbaar te maken naar de 

Het restaurant bevindt zich op zodat 

het indrukwekkende uitzicht over de stad mensen naar het 
complex trekt. 

De foyer 
Een centrale ligging is één van de belangrijkste eisen voor 
de Om deze reden wordt de foyer op de grond 
van de nieuwbouw gepland. De foyer is daardoor vanuit 
alle functies goed bereikbaar. Tevens kan door plaatsing 
in de nieuwbouw de foyer een open karakter worden 
gegeven, waardoor ook in deze gedeelde publieke ruimte de 
levendigheid in het complex naar de omgeving kan worden 
uitgedragen. 
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4. Het ontwerp 

Op basis van het concept is een ontwerp gemaakt. Het 
ontwerp voor de hof, de patio, de expositieruimte en de 
nieuwbouw, worden hieronder beschreven. Het accent binnen 
de uitwerking van het ontwerp ligt op de nieuwbouw. Deze 
wordt daarom uitvoerig per functie behandeld. Vervolgens 
worden de materialisering en bouwtechniek, de constructie 
en de installaties van de nieuwbouw toegelicht. Tot slot volgt 
een korte beschrijving van de houding ten opzichte van de 
bestaande gebouwen. 

4.1 Architectuur 

4.1.1 De gedeelde publieke ruimtes in de bestaande 
gebouwen 

De hof 
De hof gaat functioneren als centrale hal, één van de vier 
gedeelde publieke ruimtes. Dit houdt in dat het, in tegenstelling 
tot de deelgebouwen, een meer extravert karakter krijgt. Om de 
centrale hal te beschermen tegen weersinvloeden wordt deze 
overkapt. Deze overkapping wordt uitgevoerd in glas, om de 
ruimte een zo licht en extravert mogelijk karakter te geven en 
het visuele contact met de belendende bebouwing te behouden. 
Het transparante dak krijgt een slanke stalen draagconstructie, 
refererend aan het industriële karakter van het complex. 
De hof vormt een overgangszone tussen binnen en buiten. De 
materialisering benadrukt dit karakter. Om het semi-buiten
karakter te versterken wordt de hof bestraat met vierkante 
geprefabriceerde Stelcon betonplaten. De platen hebben een 
grote afmeting,1500 x 1500 mm, die mooi contrasteert met 
de fijne structuur van de in metselwerk opgetrokken gevels 
die de ru imte omsluiten. De platen verwijzen tevens naar de 

industriële geschiedenis van het complex. Het is van belang dat 
de Stelconplaten in de hof heel secuur worden gelegd, zodat 
de belijning goed doorloopt en de platen geheel in één vlak 
liggen. 

In de hof liggen een drietal paden die onderdeel uitmaken van 
de nieuwe hoofdrouting. Twee daarvan markeren de entrees 
en leiden de bezoekers het complex in . Het derde pad verbindt 
de hof met de tweede gedeelde publieke ruimte, de foyer. De 
paden worden zowel binnen als buiten uitgevoerd in hout met 
een geleding loodrecht op de richting van de route. 
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Het contrast met de harde steenachtige materialen van de 
omgeving en de bestrating vergroot de herkenbaarheid van 
de paden en de eenduidigheid van de nieuwe hoofdrouting. 
De nieuwe toevoegingen zijn dusdanig ontworpen dat er een 
zichtlijn is vanuit de hof naar de expositieruimte. Wanneer 
men de paden in de hof volgt, ziet men dat er zich achter de 
gebouwen rond de hof meer interessante ruimtes bevinden. 
Dit prikkelt de bezoeker om ook de zuidelijke delen van het 
complex te bezoeken. 
Vanwege het oplopende peil van de begane grondvloeren en het 
maaiveld wordt de bestrating van de hofin terrassen aangelegd. 
Met ruimtebrede luie trappen van slechts 3 treden worden de 
terrassen met elkaar verbonden. Om de toegankelijkheid voor 
minder validen te waarborgen worden de hoogteverschillen ook 
overbrugd met enkele hellingbanen. 
Vanuit de hof worden de omliggende panden ontsloten. Alles 
bezoekers en gebruikers kruisen elkaar hier. In het voormalige 
transformatorgebouwtje tegenover de westelijke entree komt 
de portiersloge. Vanuit deze plek heeft men overzicht over de 
gehele hal en de beide entrees. 

de centrale hal in de overkapte hof 



De patio 
De patio bevindt zich in het door de nieuwbouw en de 
expositieruimte ingesloten skelet van fabriekshal H. Het dak van 
deze fabriekshal wordt niet hersteld, omdat de vakwerkspanten, 
de gevels en de silo's de essentie vormen van het gebouw. 
De oorspronkelijke vorm van het gebouw blijft herkenbaar in 
de contouren. Aan de oostzijde vormen betonnen silo's de 
overkapping van het verbindende houten pad tussen de foyer 
en de expositieruimte. Het pad is verhoogd, om de gebruikers 
door de indrukwekkende kathedraalachtige ramen uitzicht te 
bieden op de Roer. De verhoging gaat over in getrapte betonnen 
terrassen, die kunnen functioneren als tribune. De buitenruimte 
heeft een multifunctioneel karakter. Het kan zowel bij de foyer 
als bij de expositieruimte worden betrokken. Zodoende kan de 
patio gebruikt worden voor feesten en exposities. Daarnaast 
kan de patio in de toekomst ook worden gebruikt voor buitenfilm 
avonden van het filmhuis en theatervoorstellingen. 
Om het gebruik van de patio niet volledig weersafhankelijk te 
maken, zal er op de aanwezige stalen filigraan vakwerkspanten 
een translucent doek worden bevestigd. Dit doek kan naar 
wens worden uitgerold. 

de patio 



4.1.2 De nieuwbouw 

Algemeen 

Een stapeling van functies 
De nieuwbouw bestaat uit een stapeling van volumes met elk 
een eigen functie. Het poppodium, de foyer, het theater, het 
restaurant en de kantoren zijn als een verticale lappendeken 
op elkaar gestapeld. 



Elk volume heeft zijn eigen identiteit. Evenals in de horizontale 
bestaande lappendeken zijn er op strategische punten in 
de nieuwbouw gedeelde publieke functies opgenomen. De 
gestapelde specifieke functies zijn uit elkaar getrokken, 
waardoor een nieuwe gedeelde publieke ruimte is ontstaan 
tussen het poppodium en het theater enerzijds en het theater 
en het kantoor anderzijds. Deze gedeelde publieke functies 
bestaan uit de foyer en het restaurant. Ze vormen een buffer 
tussen de specifieke functies onderling. Ze scheppen lucht 
tussen de verschillende volumes, waardoor de entiteiten beter 
tot hun recht komen. 



De gedeelde publieke ruimtes zijn transparant om optimaal 
contact te hebben met de omgeving. Op deze plekken wordt de 
levendigheid in het gebouw naar buiten toe zichtbaar. Passanten 
worden verleid om een kijkje in het complex te nemen en een 
drankje te drinken. 

de gedeelde publieke ruimtes hebben een extravert karakter 

's Avonds zal de nieuwbouw door zijn transparantie een 
oplichtend symbool zijn voor de revitalisering van het complex. 
Samen met de schoorstenen, waarvan op de vierkante 
schoorsteen de naam van het complex, 'ECI', in lichtletlers 
wordt aangebracht, vormt het een baken naar de omgeving. 

Akoestische buffer 
Een bijkomend belangrijk voordeel is dat de bufferruimtes als 
akoestische buffer fungeren. Dit is van essentieel belang in 
een gebouw waar geluidsgevoelige functies als een theater 
en kantoren samen met functies met een extreem hoge 
geluidsproductie als een poppodium in één gebouw worden 
geaccommodeerd. 

Intensief ruimtegebruik 
De bezoekers van het poppodium, theater en filmhuis kunnen 
gebruik maken van dezelfde foyer. Dit is in overeenstemming 
met het idee van kruisbestuiving, ontmoeting en optimaal 
ruimtegebruik. De bezoekersstromen worden in de foyer 
gescheiden. Een deel van de bezoekers daalt af naar het 
poppodium en een deel gaat omhoog richting het theater en 
het restaurant. 

Ontsluiting 
Er bevinden zich twee verticale ontsluitingsroutes in de 
nieuwbouw. Hiermee wordt de werknemers- en artiestenstroom 
gescheiden van de bezoekersstromen. Via het trappenhuis 
in de transportkem zijn de backstage gedeeltes en de 
verscheidene verdiepingen bereikbaar voor werknemers en 
artiesten. Voor de bezoekers van het complex is er een tweede 
verticale routing in het gebouw opgenomen. Deze is onderdeel 
van de hoofd routing en verbindt de gedeelde publieke ruimtes 
met elkaar. De routing is herkenbaar aan het houten pad dat 
overgaat in de trap aan de Roerzijde. 
Verder wordt het laden en lossen gescheiden van de overige 
stromen. Het laden en lossen gebeurt centraal aan de zuidkant 
van het complex. Vanuit de expeditieruimte kunnen geloste 
objecten direct in de goederenlift worden geladen, vanwaar ze 
naar de verschillende niveaus kunnen worden gebracht. 

De functies 

De foyer 
De hoofdrouting leidt naar de centraal gelegen foyer. Bezoekers 
kunnen hier een drankje drinken in afwachting van de 
voorstelling. Wanneer de glazen pui wordt geopend kan het -op 
het zuiden georiënteerde- terras in de patio bij de foyer worden 
betrokken. Door het gedeelde ruimtegebruik zal hier een bonte 
mix aan mensen vertoeven. Om deze levendigheid naar buiten 
uit te dragen is de foyer deels omsloten door een glazen gevel. 
De ruimte opent zich daardoor naar de Roer. 

Bezoekers in de foyer voelen de aanwezigheid van de 
theaterzaal door het herkenbare volume en het oplopende 
plafond boven hen. Het theater wordt gedragen door slanke 
ronde kolommen die de foyer vrij indeelbaar laten . 
Langs de glazen pui aan de Roer wordt de hoofdrouting hervat. 
Het houten pad gaat enerzijds over in een uitnodigende brede 
trap die door een vide naar het theater en het restaurant leidt. 
Vanuit deze vide is de gelaagdheid van het gebouw voor de 
bezoeker goed ervaarbaar. Men passeert het roestbruine 
theater zijdelings, terwijl hoog boven hen het roestvrijstalen 
kantoorvolume 'zweeft'. Vanaf de trap heeft men een goed 
uitzicht op de omgeving, dat met elke trede indrukwekkender 
wordt. 



Men betreedt de foyer via het houten pad vanuit de centrale hal 



de foyer met uitzicht op de Roer 



Hef poppodium 
Het poppodium drukt zich als het ware naar boven, waardoor 
de aanwezigheid van deze betonnen massa zichtbaar wordt 
voor de wereld boven het maaiveld. Vanuit de foyer kan men 
via een brede, betonnen trap afdalen in de indrukwekkende 
massa van het poppodium. Omringd door beton, heeft men het 
gevoel een volkomen andere wereld te zijn binnengetreden. 
Daglicht valt via bovenlichten in het terras, langs de betonnen 
wand, de vide in. 
Op niveau -1 is het balkon van de popzaal bereikbaar. Langs 
de vide loopt men tevens naar het jeugdhonk. Het jeugdhonk 
bevindtzich in de ruimte onderdesilomonden. Destortopeningen 
van de silo's worden weer geopend, zodat de trechters overdag 
kunnen fungeren als daglichthappers. 's Avonds hebben ze een 
omgekeerde functie door het kunstlicht dat wordt uitgezonden 
naar het bovengrondse. De ruimte onder de silomonden wordt 
bepaald door de ritmiek van de forse betonconstructie. De 
ruimte is robuust en vandalismebestendig, passend bij het 
publiek van het poppodium. In het jeugdhonk wordt gelounged, 
gediscussieerd en gefeest. 
Wanneer men verder afdaalt naar niveau -2 bereikt men de 
herentoiletten. Met elk niveau daalt de hoeveelheid daglicht, 
zodat men langzaam wordt voorbereid op de donkere popzaal. 
De laatste trap in de vide leidt naar het zaalniveau en de 
damestoiletten. 

hel jeugdhonk 



Het theater 
Om het theater als entiteit te benadrukken, is het volledig los 
gehouden van de overige volumes. Zowel van binnen het ge
bouw als vanuit de omgeving is de functie van theater herken
baar in het volume. Het volume is namelijk iets naar voren ge
schoven ten opzichte van de oostelijke gevels van het complex. 
Hierdoor heeft de theaterzaal een overstek boven de Roer, 
waarin het volume weerspiegelt. Door de kleine omvang van de 
zaal heerst er een int1eme sfeer tijdens de voorstellingen. 
Het backstage gedeelte en het theater zijn, ondanks dat zij 
elk een eigen volume en omvang hebben, duidelijk familie van 

elkaar. Ze zijn beide bekleed met Cor-ten-stalen IPlaten. 

Het restaurant 
De houten loper wordt voortgezet over de trap in de vide tot 
op niveau 4 in Ihet restaurant. Het restaurant bevindt zich 
letterlijk op het dak van het theater. Men ervaart dit ook zo door 
de Cor-ten-stalen huid van het theater, die in het restaurant 
dienst doet als vloer. Deze gedeelde publieke 'tussenruimte' 
heeft met dank aan zijn glazen vliesgevel een extravert 
karakter. Het adembenemende uitzicht op Roermond, maakt 
dineren in het restaurant een heel bijzondere ervaring. De Sint 
Christoffelkathedraal, De Munsterkerk en de Heilige Geestkerk 
van F. Peutz, dé iconen van de Roermondse skyline, zijn alle 
drie te bewonderen vanuit het restaurant. 
Afbeelding uitzicht vanuit het restaurant+shop 
De keuken, de bar en de toiletten zijn geïntegreerd in een 
centraal in het restaurant gelegen volume. Er is gekozen voor 
deze centrale ligging om de verdieping zoveel mogelijk open 
te laten. Door terugliggende plinten wordt dit volume optisch 
losgehouden van de vloer en het plafond. Door de toepassing 
van een 'open' keuken blijven de zichtlijnen van gevel naar 
gevel in het gehele restaurant behouden. De wanden van het 
volume hebben een dikte van ruim 600mm, waarin kastruimte 
geïntegreerd is. 
Bij mooi weer is er de mogelijkheid om op het terras aan de 
oostzijde te eten. Het terras bevindt zich op het overstek van de 

theaterzaal, vanwaar men uitzicht heeft op de Roer. 

het restaurant met uitzicht op Roermond 



Oe kantoren 
Het bovenste volume van de nieuwbouw heeft een 
kantoorfunctie. Ook op deze verdieping bevindt zich een 
centraal gelegen, gesloten volume. De ruimte er om heen is 
zo veel mogelijk open gehouden om de transparantie van de 
ruimte de waarborgen. De kleine kantoren liggen vanwege 
hun daglichtbehoefte aan de gevel. Optisch zijn ze echter 
losgehouden van de vliesgevel, door het laatste gedeelte van 
de wanden in glas uit te voeren. De gedeelde vergaderplekken, 
die onderdeel zijn van de open ruimte, kunnen door middel 
van glazen puien worden afgesloten. Vanuit vrijwel het gehele 
kantoor heeft men een prachtig uitzicht op Roermond. Alle 
instellingen hebben hier meerdere werkplekken , om ook op 
managementniveau samenwerking te stimuleren. De gehele 
verdieping is omsloten door een vliesgevel om het daglicht zo 
diep mogelijk de ruimte in te laten vallen. Aan de buitenzijde 
van de vliesgevel zit een roestvrij stalen geperforeerde huid, 
die het volledige bouwvolume omhult. Dit scherm maakt van het 
gehele volume extem een eenheid en fungeert als zonwering. 

vergaderruimte 

kantoortuin 

de balie bij het secretariaat 









4.1.3 De bestaande gebouwen 

De bestaande gebouwen worden gestript tot de essentie 
De bestaande gebouwen worden gestript tot de essentie. Dit zijn 
de pure ruimtes zonder vertroebelende latere toevoegingen. De 
ruimtes behouden hun sobere karakter waarbij alleen datgene 
dat er toe doet en de ruimte vormt, de essentie, aanwezig is. 
De ruimtelijkheid, constructieve ruimteordenende elementen, 
pure materialen, geometrische vormen en massa kunnen dan 
optimaal tot hun recht komen. Een goede referentie is de 'Public 
School 1 ' in New Vork, een school herbestemd tot museum voor 
moderne kunst, waar de essentie van de ruimtes, de loftachtige 
soberheid, bewaard is gebleven. Ook het De Pont museum 
in Tilburg is een mooi voorbeeld van een museum waarin de 
karakteristieken van de ruimtes optimaal zijn benut voor de 
nieuwe functie van museum. De grote fabriekshal is als open 
ruimte behouden, waardoor de indrukwekkende afmetingen, 
de lichtinval en de constructie als karakteristieke kwaliteit 
ervaarbaar blijven. 

PS 1 te New Yorrk De Pont museum Tilburg 

Om het karakter van de lappendeken te versterken wordt 
de identiteit van de afzonderlijke gebouwen waar mogelijk 
versterkt 
Door een weloverwogen materialisering kunnen de familiaire 
banden en de individuele karakters worden versterkt. Men moet 
daarbij bijvoorbeeld denken aan het toepassen van een bepaald 
kozijntype. In de gehele kloosterachtige westvleugel worden 
de kozijnen vervangen door houten kozijnen (momenteel is 
het een all.egaartje van kozijnen) die het traditionele karakter 
versterken. De industriële barakken aan de oostzijde gietijzeren 
krijgen echter meervlakskozijnen, die het industriële karakter 
van deze gebouwen versterken. Ook zal de dakbedekking een 
belangrijke rol vervullen in de versterking van het karakter. 
Gebouwen binnen één familie krijgen dezelfde dakbedekking. 
Alle daken binnen de 'kloosteriamilie' worden met rode 
muiden pannen bedekt. De modeme gebouwen aan de zuidzijde 
worden bedekt met bitumen, de industriële barakken met zink 
en de dwarsvleugel D7 met leien. 
De deels dichtgemetselde, oorspronkelijk aanwezige grote 
gevelopeningen in de oostgevel van de westelijke vleugel 
worden weer heropend. Dit om het visuele contact tussen 
de achtergelegen atelierruimte en het aangrenzende hof te 
verbeteren. De aanwezigheid van het Centrum voor de Kunsten 
wordt hierdoor zichtbaar in de centrale hal. 

De littekens als gevolg van de tand des tijds worden niet alle 
gerenoveerd. 
De geleefdheid en de littekens die de tand des tijds heeft 
achtergelaten versterken het robuuste karakter van het complex. 
Hierdoor wordt de fantasie geprikkeld naar het verleden, de 
geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. Om die reden 
worden niet alle littekens van het complex in de oorspronkelijke 
staat teruggebracht. Het grootste litteken is de gedeeltelijke 
instorting van het dak en de gevel van gebouw 06. Deze zal 
niet, zoals dikwijls gebeurt, geheel natuurgetrouw gerenoveerd 
worden. Als er een nieuwe toevoeging komt, dan mag deze in 
materialisering duidelijk afwijken van het bestaande. Het litteken 
blijft zichtbaar en een 'net niet natuurgetrouwe' renovatie wordt 

hiermee voorkomen. 

Isolatie wordt, daar waar nodig, aan de binnenzijde 
aangebracht 
Om aan de huidige eisen te voldoen moeten de gebouwen 
worden geïsoleerd. Omdat het belangrijk is voor het beeld om 
de materialisering van de gevels in het zicht te laten, worden 
de gebouwen, daar waar nodig, aan de binnenzijde geïsoleerd. 
Dit heeft de minste consequenties voor het karakter van de 
panden. De isolatie wordt aan de binnenzijde wit gestuct, in 
overeenstemming met het oorspronkelijke stucwerk in de 
panden. 



4.2 Materialisering en bouwtechniek nieuwbouw 

Op basis van het concept van de nieuwbouw als verticale 
lappendeken heeft elk volume binnen de nieuwbouw zijn 
eigen identiteit en materialisering. Er is gekozen voor 
pure, robuuste materialen, die deels levendig verouderen, 
passend bij de eerlijke, pure doch robuuste materialen van de 
bestaande gebouwen. De materialen zijn op eigentijdse wijze 
geproduceerd, bewerkt en toegepast. 

Tussen de volumes in de nieuwbouw zitten grote verschillen 
in transparantie. Het theater en het poppodium zijn introverte 
functies en daarom ondergebracht in een gesloten volume. Het 
kantoor is semi-transparant, als gevolg van de zoektocht naar 
een balans tussen een goede daglichttoetreding en de wens de 
kantoorverdieping extern als één volume te profileren. 
Eerder is al vermeld dat de gedeelde publieke ruimtes een 
extravert karakter hebben. De foyer en het restaurant hebben 
daarom een glazen vliesgevel die optimaal contact met de 
omgeving mogelijk maakt. Het is mede hierdoor zichtbaar dat 
de foyer en het restaurant tot dezelfde familie van gedeelde 
publieke ruimtes horen. 
Technische langsdoorsnede met verwijzingen naar de details is 
bijgevoegd in de bijlagen 

4.2.1 De foyer 
De foyer bestaat feitelijk uit de ruimte tussen het theater, het 
poppodium en de belendende panden. De panden en hun 
materialiteit zijn zichtbaar aanwezig in deze ruimte. De overige 
zijden worden begrensd door een glazen vliesgevel. Om het 
contrast met de horizontaliteit van het theater te vergroten 
heeft deze gevel een verticale geleding. De gevel bestaat uit 
aluminium gevelstijlen en glasplaten die horizontaal puntsgewijs 
vastgezet worden met aluminium klemmen. Hierdoor blijft het 
accent op de verticale stijlen behouden. Om dezelfde reden is 
de boven regel uit het zicht geplaatst en heeft de onderregel een 
lichtgrijze kleur. De betonnen vloer (het dak van het poppodium) 
en het Cor-ten stalen plafond (de huid van het theater) lopen 

hierdoor, van binnen naar buiten, optisch in één vlak door. 
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detail A : aansluiting vliesgevel op de begane grond vloer 1:20 

Het grote overstek van het bovengelegen theater heeft een 
zonwerende functie voor de foyer. Als aanvulling hierop kan een 
deel van het doek op de vakwerkspanten in de patio uitgerold 
worden. 
In de foyer is de omgang met het raakvlak tussen oud en nieuw 
zichtbaar. De gevels van de specifieke functies (in dit geval 
het backstage gedeelte) worden tegen de belendende panden 
aangezet. 
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Dit volgens het concept van de lappendeken waarbinnen elke 
entiteit tegen het naastgelegen pand aan is geplaatst. De 
aeaeel(le publieke functies (in dit geval de foyer zelQ laten de 
belendende panden in het zicht. 

4.2.2 Het poppodium 
Het poppodium en de ondersteunende functies 
nrl'lt"",,;,,,,,I<:: onder het maaiveld. Hiermee wordt een nm,m",,,' 

aeIlJI(lVI/enrlQ behaald. De ondergrondse is 
doordat deze functies geen daglicht vereisen. 

De bouwkuip 
Vanwege het hoge grondwaterpeil op deze locatie wordt er een 
permanente bouwkuip aangelegd. De bouwkuip bestaat uit 
grond- en waterkerende diepwanden en een boc!emlafsluitina. 
Er is gekozen voor het aanbrengen van betonnen lii",r.1A1~,nlil~n 
vanwege de grote stijfheid. Hiermee worden vervormingen van 
het naastgelegen grondpakket zo veel mogelijk voorkomen 
omdat dit schade kan berokkenen aan de fundering van de 
belendende panden. De bouwput wordt in den natte ontgraven 
waama de bodem gedicht wordt met onderwaterbeton. Deze 
methode heeft als voordeel dat er geen grondwaterverlaging 
buiten de put ontstaat Dit beperkt het risico van zettingen in 
de bodem naast de put Zodra het beton is uitgehard wordt het 
water weggepompt en kan de vloer belast worden. De vloer 
is relatief dik (1000mm) omdat deze weerstand moet bieden 
aan de druk die het grondwater er van onderaf op uitoefent 

de ongewapende onderwaterbetonvloer wordt vervolgens 
een betonnen constructievloer 
worden de in het werk gestorte wanden en vloeren 

dool'Sn6l1e P{'ppoIJIUm 1: 200 



Geluidisolatie 
Voor het poppodium is gekozen voor het isoleren van geluid door 
middel van massa. Naast het beperken van de overdracht van 
luchtgeluid door massa, wordt de overdracht van contactgeluid 
voorkomen door de popzaal en de repetitieruimtes uit te voeren 
als een betonnen "doos-in-doos" constructie. Deze doos
in-doos constructie houdt in de dat de geluidsproducerende 
ruimtes als een losse doos binnen de bestaande constructie 
worden geplaatst . Alle aansluitingen tussen de vrij-trillende 
betonnen zaal (en de oefenruimtes) en het omringende gebouw 
zijn gedilateerd. Hiermee wordt verhinderd dat geluid zich via 
de constructie naar andere ruimtes kan verplaatsen. 
Om de trillingen uit de popzaal te dempen ligt de vloer op een 
fijnmazig patroon van CDM blokjes. Dit zijn trillingdempende 
blokjes vervaardigd uit kurk en rubber. Deze liggen op een hart 
op hart afstand van 550mm. Ter plaatse van de lijn belasting 
van de zware betonwanden die op de vloer staan, liggen deze 
blokjes op een onderlinge afstand van 120mm. De blokjes 
worden in de fabriek op cementgebonden houtvezelplaten 
geplakt. 

detail C: doos-in-doos constructie popzaal schaal 1:20 

Op deze platen wordt onder de wapening een pe-folie 
aangebracht alvorens de betonvloer er in het werk wordt 
opgestort. 

Tussen de harde parallelle wanden in de vide kan geluid 
heen en weer blijven kaatsen, dit heeft een storende galm tot 
gevolg. Om deze zogenaamde 'fiutterecho' te voorkomen zal 
er op strategische plaatsen textuur in de betonwand worden 
aangebracht. 

De popzaal 
Het in het gehele volume aanwezige bekistingpatroon met 
de centerpengaten heeft een horizontale richting. Door een 
pigmenttoeslag zal de popzaal een iets donkerdere kleur 
krijgen. In de popzaal worden prefab betonnen elementen met 
daarin sparingen gehangen. Naast de sparingen zijn er ook 
glazen delen in het beton gestort. Hierachter wordt op afstand 
regelbare verlichting geplaatst, zodat de kleur en intensiteit van 
de transparante delen kan worden aangepast aan (het ritme 
van) de muziek. Omdat in een poppodium een korte nagalmtijd 
gewenst is, wordt achter de sparingen geluidabsorberende 
isolatie bedekt met grijs doek aangebracht. De panelen worden 
ten opzichte van de panelen aan de tegenoverliggende wand, 
verspringend aangebracht. 

4.2.3 Het theater 
Het theater- en backstagevolume worden aan alle zijden 
bekleed met rechthoekige Cor-ten staalplaten. De roestbruine 
kleur heeft een geleefde, pure en robuuste uitstraling die goed 
past bij het karakter van het rode metselwerk en de betonnen 
gevels van de belendende panden. De platen worden horizontaal 
op één lijn, doch verspringend aangebracht. De horizontale 
voeg is met 20mm veel breder dan de smalle verticale voeg 
waardoor de gevel een horizontale belijning heeft. De verticale 
randen zijn naar de binnenzijde omgezet om de stijfheid van 
de platen te vergroten. De horizontale onderranden zijn naar 
buiten omgezet. De schaduw die hierdoor ontstaat, benadrukt 
de horizontaliteit van de gevel. 

Door een ophangsysteem toe te passen kunnen de platen 
blind worden bevestigd. Er wordt een regelwerk van stalen U
profielen op de achterconstructie aangebracht. Op de gewenste 
hoogte binnen een stijl wordt een kleiner Omega-profiel 
bevestigd, waaraan de platen kunnen worden opgehangen 
en vastgeschroefd. Stellen in 3 richtingen is mogelijk door de 
aanwezigheid van slobgaten in de profielen. Om verschuiven 
van de platen te voorkomen moet elke plaat op één punt 
worden gefixeerd. De Cor-ten stalen platen worden met een 
zuuroplossing behandeld voordat ze naar de bouwplaats 
worden vervoerd, zodat ze de gewenste roestbruine kleur 
bereiken. Ook worden ze behandeld tegen het afgeven van 
roest. 
De platen aan de onderzijde van het theater worden 
geperforeerd. Hierachter wordt een geluidsabsorberende 
isolatielaag aangebracht, die de akoestiek in de onderliggende 
foyer verbetert. 
Achter de platen zit voldoende spouwruimte om ventilatie 
mogelijk te maken. Om uitzetting door temperatuurverschillen 
ongehinderd te laten plaatsvinden en ophoping van water te 
voorkomen wordt er voegen tussen twee opeenvolgende 
platen gecreëerd. Alle Cor-ten delen worden van elkaar en 
andere metalen oppervlakken gescheiden door Neopreen 
afstandhouders om te voorkomen dat er zich water tussen de 
panelen ophoopt. 



Omdat de staalconstructie in het theater in verbinding staat met 
de gehele draagconstructie van de nieuwbouw, dient te worden 
voorkomen dat contactgeluid zich via de constructie voortplant 
naar het theater en vice versa. Het theater is daarom net als 
het poppodium ontworpen als een zogenaamde ' doos-in
doos constructie'. Hierbij wordt de binnendoos van het theater 
volledig akoestisch ontkoppeld van de buitenste schil met 
daarin de constructie. Om de stalen constructie zo licht mogelijk 
te maken wordt een geluidsisolerend wandsysteem toegepast 
[Isover technostar). Dit geluidsisolerende wandsysteem bestaat 
uit geprofileerde metalen binnendozen met een open achterzijde 
waarin zich 70mm minerale wol bevindt. De binnendozen worden 
met trillingdempende beugels aan de stalen draagconstructie 
bevestigd. De spouw tussen de metalen binnendozen wordt 
opgevuld met glaswol. Het wandsysteem wordt aan de 
binnenzijde afgewerkt met twee lagen gipskarton. 
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Het plafond van de theaterzaal wordt door middel van veren 
trillingvrij opgehangen aan de bovengelegen vloer. De vloer van 
de zaal wordt ontkoppeld door akoestische isolatie tussen de 
betonvloer en afwerkvloer aan te brengen. 



4.2.4 Het restaurant 
De glazen gevel van het restaurant heeft dezelfde detaillering 
als de glazen gevel in de foyer. Het plafond in het restaurant 
wordt gevormd door de geperforeerde stalen huid van het 
bovengelegen kantoor. Het dak van het theater doet in het 
restaurant dienst als vloer. De onderconstructie van stijl 
en regelwerk ligt, om contactgeluid naar de theaterzaal te 
voorkomen, op een laag akoestische isolatie. Om de Cor-ten 
platen te verstijven zijn alle randen hier geheel naar binnen 
omgezet en op multiplex platen verlijmd. Deze elementen 
worden op het multiplex beschot gelegd. Hiermee wordt 
voorkomen dat de platen doorbuigen en hinderlijk gaan trillen 
wanneer er op wordt gelopen. De Cor-ten afwerking loopt door 
in het terras. Hier is een zorgvuldige detaillering op afschot 
gehanteerd, omdat waterophoping dient te worden voorkomen. 
Continu onder water staan van horizontale vlakken heeft 
namelijk doorroesten tot gevolg. 
Het aan alle zijden aanwezige overstek van het bovengelegen 
kantoor heeft een zonwerende functie voor het restaurant. 
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doorsnede van het terras op het overstek van het theater 1:50 



4.2.5 De kantoren 
Het kantoorgedeelte heeft een glazen vliesgevel met een 
geperforeerd roestvrij stalen buitenhuid. De stalen buitenhuid 
vouwt zich om het gehele kantoor volume. De tweede huid 
van geperforeerd staal versterkt het sculpturale karakter van 
het ontwerp en draagt bij aan de klimaatbeheersing. Tussen 
de dubbele huid is namelijk een spouw aanwezig die als buffer 
fungeert. De stalen huid refiecteert een deel van het zonlicht en 
dus zonnewarmte, waardoor de warmtebelasting op de gevel 
aanzienlijk afneemt. In de zone tussen de vliesgevel en het 
geperforeerde scherm zijn persroosters geplaatst. Hierdoor is 
de buitenzijde van de ramen voor glazenwassers bereikbaar. 
In de vliesgevel zijn klapramen opgenomen, zodat er ook 
natuurlijk kan worden geventileerd. 

,.1 .1 1112 
//, ://////''l//' ;//, // v 

I 
rL 

v 

~ 

p 

~. t: , F 

hH ) 
~ 

.~ ~#///#////7h ~ 
I~: 

[Lk 
F:: 
f( 
v 

l~ 
f-

-- - .. -
doorsnede kantoorgeve/1:50 

_D 

~ 

1111 ~ c-

---

I 

Er is gezocht naar een balans tussen uitzicht, voldoende 
daglichttoetreding en het profileren van het volume. Gekozen 
is voor een ronde perforatie van QJ 6mm met een hart op hart 
afstand van 9mm. De perforaties liggen in een schuine lijn van 
60 graden. Met dit patroon is de bekleding 40 procent open. 
Echter, voor het oog heeft de gevel, afhankelijk van de afstand 
tot het scherm en de hoek waaronder men er naar kijkt, een 
variërende transparantiegraad. Het geperforeerde metaal is 
met gezette randen gevormd tot panelen van 2000mm breed. 
De panelen worden met hetzelfde ophangsysteem als de Cor
ten platen aan de IPE profielen aan de buitenzijde van de gevel 
bevestigd. 
De plaats van horizontale vliesgevelprofielen is bepaald op 
grond van de wens voor uitzicht op ooghoogte in zowel staande 
als zittende positie. 
Op het dak worden de panelen gedragen door een stalen stijl
en regelwerk van U-profielen bevestigd op stelvoeten. Door het 
gebruik van de stelvoeten en de aanwezigheid van slobgaten in 
de staal profielen kunnen de panelen in alle richtingen gesteld 
worden. De panelen kunnen zo secuur in één vlak worden 
gelegd waardoor het volume een strakke huid heeft. 



detail G dak kantoor schaal 1 :20 

Ook aan de onderzijde vouwt de geperforeerde stalen huid 
zich om de constructie van de kantoren. Hier vormt de huid 
het verlaagde plafond van het restaurant. De leidingen 
worden boven het plafond, uit het zicht, opgehangen. Op de 
geperforeerde stalen cassettes wordt geluidabsorberende 
isolatie aangebracht ten behoeve van de akoestiek in het 
ondergelegen restaurant. 

detail H oncferzijde aen'Jef1,nrel!rrle huid kantoor schaal 1 :20 





4.3 Constructie nieuwbouw 

Het constructieprincipe van de nieuwbouw bestaat uit 
twee delen. Het onderste de betonnen vormt 
de sokkel van het gebouw. is een staalconstructie 
geplaatst. 
De kelder heeft voornamelijk een massieve structuur. nr~~n",nrl", 
in het werk gestorte, wanden en vloeren functioneren als 
ccnstructieve schijven. Naast deze bevinden zich 
enkele betonnen kolommen in het bouwvolume. 
Op de betonnen kelderverdiepingen staat de staalccnstructie. 
Er is om twee redenen gekozen voor staal. Ten eerste om een 
zo licht en zo slank mogelijke constructie te kunnen maken. Ten 
tweede om de overstekken te kunnen realiseren. 

De theaterzaal wordt gedragen door een achttal ronde stalen 
kolommen van 400mm doorsnede. Deze kolommen worden 
gevuld met beton, om de draagkracht te vergroten en om aan 
de eisen ten aanzien van brandwerendheid te voldoen. 
De kolommen dragen de dwarsliggers van het theater, die 
13000mm overspannen. De theaterzaal zelf bestaat uit vijf 
portalen, verbonden door langsliggers. De langszijde van de 
constructie kan opgevat worden als één grotevakwerkligger over 
de gehele hoogte van de zaal. De kolommen en binnen 
dit vakwerk worden, afhankelijk van de optredende n",,,,.,t .. ,n 

uitgevoerd in He400B en He400M profielen. Ten behoeve van 
de stabiliteit van de theaterzaal zijn er zowel in de langsrichting 
als windverbanden tussen de kolommen van de 
zaal opgenomen. De van het dakvlak en de vloer wordt 

door kanaalplaten, die gedragen 
worden door de Tussen de kolommen in de wand 
van het theater horizontale UNP-proflelen aangebracht, 
waaraan de kan worden bevestigd. Het overstek boven 
de Roer wordt gerealiseerd door het uitkragende deel van de 
construcUe via een trekstaaf af te tuien op de achtergelegen 
staalconstructie. 

In de vide ten noorden van het theater bevinden zich 5 ronde 
stalen kolommen. De kolommen zijn onderling op meerdere 

hoogtes verbonden door vierkante De Iln'IlI"".nt'" 

van de kolommen wordt hierdoor verkleind. De kolommen 
kunnen hierdoor slank worden Ze 
eveneens door middel van buis profielen verbonden met de 
ccnstructie van de theaterzaal, zodat ze constructief samen 
kunnen werken. 
De gevelstijlen van de glazen vliesgevel dragen hun krachten 
via de liggers af op deze kolommen. Ook wordt de stalen trap in 
de vide gedragen door liggers tussen de noordelijke kolommen 
en de kolommen van de theaterzaal. Ook hier zijn ten behoeve 
van de stabiliteit in de dwars- en langsrichting windverbanden 
tussen de kolommen aangebracht. Deze windverbanden liggen 
in het zicht en versterken het stoere, robuuste karakter van het 
gebouw. 

Het backstage gedeelte bestaat uit een stapeling van liggers 
en kolommen. De prefab kanaalplaatvloeren zorgen voor 
voldoende in het horizontale vlak. De stabiliteit wordt 
gewaarborgd door windverbanden in dwars- en langsrichting. 
Horizontale (winde) belasting wordt via de windverbanden 
afoedraoEm naar de ondergrondse betonnen schijven en van 
daar naar de fundering. De dwarsliggers kragen uit in de 
vide tussen de backstage-ruimtes en de theaterzaal. Met dit 
verionlJde overstek ze de betonnen vloeren in de vide. 
De stalen is geïntegreerd in de wanden. De 
staalconstructie is hiermee bewust uit het zicht gehouden en 
tegelijkertijd brandwerend bekleed. 
Ten behoeve van de stabiliteit is vier plekken aan 
de ccnstructie van het gekoppeld. Hiertoe 
worden de van de backstage-ccnstructie aan de 
kolommen in de achterwand van de theaterzaal gekoppeld. 

De kantoorverdieping heeft aan twee een overstek. De 
verdieping wordt door de stalen kolommen in het 
restaurant en door de ccnstructie. De constructie is 
opgebouwd uit stalen Om de uitkragingen te kunnen 
realiseren worden de uitgevoerd als vakwerkliggers. 
Deze vakwerkliggers overspannen de kantoorverdieping in de 
dwarsrichting. Om het westelijke overstek te kunnen realiseren 

worden hier ook in de langsrichUng vakwerkliggers toege~iast. 
Op de vakwerkliggers liggen prefab kanaalplaatvloeren die een 
stijf dak- en vloervlak vormen. Omdat er geen verticale schijven 

toegepast worden windverbanden toegepast om voldoende 
stabiliteit te verkrijgen. 



4.4 Installaties nieuwbouw 

De klimatisering speelt in een gebouw met verzamelfuncties 
als een theater en een poppodium een belangrijke rol. 
Voornamelijk in het poppodium wordt door de grote 
mensenmassa een aanzienlijke hoeveelheid warmte 
geproduceerd. Deze warmte zal moeten worden afgevoerd. 
Alle ruimtes worden mechanisch geventileerd. De 
installatieruimte met daarin de luchtbehandelingskasten 
bevindt zich in de kelder. In de verticale transportkern is 
een installatieschacht opgenomen. Deze schacht loopt 
vanaf niveau -3 tot niveau 5. De toevoerleidingen met verse 
voorverwarmde dan wel gekoelde lucht en de afvoerleidingen 
met gebruikte lucht bevinden zich in deze schacht. Vanuit de 
schacht gaan er aftakkingen van de hoofdleiding naar elke 
verdieping. 

De twee schoorstenen krijgen naast hun functie als baken 
een actieve functie. Ze gaan dienen als luchttoevoerkanaal 
en luchtafvoerkanaal. De verse lucht wordt door de ronde 
schoorsteen aan de zuidzijde van het complex ingezogen. 
Deze verse lucht wordt via een ondergronds kanaal naar 
de installatieruimte in de kelder gezogen. Door deze 
ondergrondse toepassing wordt de lucht in de zomer door de 
aarde gekoeld en in de winter door de aarde voorverwarmd. De 
gebruikte lucht wordt eveneens ondergronds naar de vierkante 
schoorsteen geleid, alwaar deze op grote hoogte wordt 
uitgeblazen. Om de schoorstenen hiervoor geschikt te maken, 
wordt er een kanaal in de schoorsteen aangebracht waarbij de 
luchtdichtheid is gegarandeerd. Ook zullen de schoorstenen 
dampdicht met armafiex worden geïsoleerd om condensatie te 
voorkomen. 

Om koudeval aan de glazen puien van de foyer, het restaurant 
en de kantoren tegen te gaan, worden er aan de voet van de 
puien zogenaamde 'climaboxen' in de vloeren opgenomen. Dit 
zijn convectorputten met een minimale hoogte die gemakkelijk 
in de afwerkvloer geïntegreerd kunnen worden. 
In de foyer zorgt de vloerverwarming, naast de convectorputten, 

zomersituatie waarin de zuidelijke schoorsteen verse lucht aanzuigt, die ondergronds wordt gekoeld, en de noordelijke schoorsteen vuile lucht 
afvoert 

in de winter voor het opwarmen van de ruimte. 
De luchttoevoer in het theater geschiedt via de stoelen en 
het podium. Deze plaatsing is energie-efficiënt en geeft meer 
controle over de temperatuur op het niveau van de bezoeker. 
Aandachtspunt is het beperken van de inblaassnelheid om het 
geluidsniveau hiervan te minimaliseren. De toevoerleidingen 
worden, uit het zicht, boven het verlaagde Cor-ten plafond van 
de foyer geplaatst. De afzuiging van gebruikte lucht bevindt 
zich boven het theaterplafond. 
De leidingen met verwarmde of gekoelde verse lucht en 
gebruikte lucht worden in het poppodium niet aan het zicht 
onttrokken. Hun aanwezigheid is niet storend in de robuuste, 
ondergrondse ruimtes. 

In het restaurant bevinden de toevoerleidingen zich onder de 
verhoogde vloer en de afvoerleidingen onder het verlaagde 
RVS-plafond. De toevoerroosters worden in de plint van het 
keukenblok en de transportkern opgenomen. 
Ook in het kantoorvolume worden de afvoerleidingen verborgen 
onder een verlaagd plafond en bevinden de toevoerleidingen 
zich tussen de vakwerkliggers onder de vloer. De inblaas roosters 
worden geïntegreerd in de wanden. 
Daarnaast komen er een goederenlift en een personenlift. De 
liften worden uitgevoerd als een machinekamerloze tractielift. Bij 
dit soort liften is de uitloophoogte boven de hoogste verdieping 
beperkt. Een machinekamer bovenop het hoogste bouwvolume 
zou zeer storend werken in de compositie van de nieuwbouw. 



Reflectie 

Door hel behoud van de karakteristieken van het complex als 
uitgangspunt Ie nemen voor het concept is er een 
ontstaan dat uitgaat van de reeds in het complex 
kwaliteiten. gebouwniveau is het gelukt om de nieuwbouw 
en de bestaande bebouwing elkaar te laten versterken. De 
nieuwbouw is ingezet om de karakteristieke op 

wijze te continueren en te versterken. 
versterken de sobere bestaande hel 
karakter van de nieuwbouw. De nieuwbouw 
opvallende uiterlijk een impuls aan hel "",n"I"" 
zichtbaar voor de omgeving dat het is aer'evi1tali~;eelrd 
Door de extraverte ruimtes wardt contact 
omgeving. Het introverte karakter van het "",nni"" 

waarde gelaten maar passanten worden op deze 
geprikkeld een bezoek te aan het "", .. "1.,,, 

Ook de nieuwe culturele een grote rol in 
het geven van een impuls aan het complex en zijn omgeving. 
Deze publieke functie trekt een mix van bezoekers 
naar he! complex en het en brengt de bedrijvigheid in 
het complex op eigentijdse De doelstelling van het 
masterplan om van het een publiek spil punt binnen de 
Roerdelta te maken wordt met deze invulling bereikt. 
De clustering van culturele functies leidt niet alleen tot synergie 
voor de omgeving, maar ook voor de functies en gebruikers 
zelf. Door de van worden faciliteiten 

waardoor intensiever wordt gemaakt van de 
ruimtes. Ook wordt bereikt doordat samenwerking 
tussen de verschillende wordt en hel 
wordt om de krachten te bundelen. 

"ml·rtt:>",n van de nabijheid van 
ln"j,"lIIn"",,, doordat de bezoekers van de 

ene warden verleid om ook eens een kijkje te nemen 
bij de andere culturele instellingen. 

dat de in de inleiding 
dOEilstellinc op verschillende niveaus is bereikt. 

Binnen het ontwerp voor herbeslemming versterken oud en 
nieuw elkaar zodanig dat dit leidt tot synergie, die zowel de 
omgeving, het complex, de functie als de gebruiker een impuls 

Het bleek een uitdaging te zijn om een project over een 
omvang goed af te bakenen. 

was een leerpunt de voor ogen 
te houden. 
Om die reden is besloten hel ontwerp ten aanzien van de 
bestaande gebouwen en de van de hof niet verder 
uil te werken. Het accent lag op het ontwerp van de '''0,,, .. /1",,,, 
omdat een gedetailleerd ontwerp voor het 
afstudeerproject aanzienlijk zou vergroten. 



Slotwoord 

Een intensieve van (anstuderen is ten einde Terugkijkend was het een zeer leerzame tijd, Het interessantste 
van het vak is voor mij de ontwikkeling van wat het dal moet ontkiemen en uiteindelijk uitgroeit tot een 

Herbestemming is een interessant en dankbaar Een '_Y' __ ", lfl<lI'\Ir,l:>fl:>!l" 

architectonisch brein, Het is dankbaar om Ie werken aan een opgave tot behoud van een indrukwekkend "'"11111"" 
aanknopingspunten. Echter tegelijkertijd beperkt een binnen een bestaand de nnftfllf!rCIVmI1f!1r! Het is een 
uitdagende waarvan de stukjes op de juiste 

Op dit moment is de toekomst van het ECI-complex nog onzeker. Er zijn initiatieven voor heroestemming. maar het is de vraag of 
er voldoende geld kan worden gegenereerd om het proces in gang te zetten. Hopelijk deze initiatieven hier niet op stuk, want 
het zou zonde zijn om een complex met zo'n rijke historie en grote potentie verloren te gaan, 
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Bijlagen 

A. Matrix gegevens deelgebouwen 

B. Programma's van eisen van de nieuwe functies 

C. Tekeningen 
Begane grond gehele complex 
Plattegrond niveau -3 nieuwbouw 
Plattegrond niveau -2 nieuwbouw 
Plattegrond niveau -1 nieuwbouw 
Plattegrond niveau 0 nieuwbouw 
Plattegrond niveau 1 nieuwbouw 
Plattegrond niveau 2 nieuwbouw 
Oostgevels complex 
Westgevels complex 
Noordgevels en zuidgevels complex 
Dwarsdoorsnede nieuwbouw 



Gebouw: D2 D4 D5 F G 

Bouwdalum: 1919/20 1919120 1919120 1927 1945 

aardappel-

houthandel bedrijfs.. houthandel annex 

Oorspr. Functie: Directeurs-woningl houthandel: 
gebouw EGI bedrijfs-gebouw 

produktiehal productie-ruimte productie-ruimte EGI peulvruchtenloo Hout-schaver 
kantoor houthandel kantoor + opslag (kantoor& opslag) EGI pakhuis EGI EGI (electrolyse cellenhal) ds later "van Esser' 

houtzagerij' van 
Esser' 

Giviellngenieurs-
Architect: onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend bureau Lutters te 

Weert 

-
stalen stijl en 

gewapend beton 
Gevel metselwerk, metselwerk, metselwerk, metselwerk, metselwerk, metselwerk, 

metselwerk metselwerk 
regelwerk, invulling 

(GO) invulling 
beton (GO) & 

ve~ongd ve~ongd ve~ongd ve~ongd ve~ongd ve~ongd metselwerk, stalen 
metselwerk metselwerk, gestuukt 

lamellen, glas 

stalen stijl en 

Wanden metselwerk,stuc,ge metselwerk, stuc, metselwerk, stuc, metselwerk,stuc, metselwerk, metselwerk, metselwerk, metselwerk, stuc, regelwerk met idem metselwerk, stuc, 
wit gewit gewit gewit stuc, gewit stuc, gewit stuc, gewit gewit metselwerk,stuc,gewi gewit 

t 

Vloer kelder beton 

Vloerbeggr beton beton beton beton beton beton beton beton beton beton beton 

Vloer 1e verd beton(Z) (90) -hout beton, i.h.w.g. beton, i.h.w.g. beton, i.h.w.g. beton, i.h.w.g. (110) (dikte in mm) (N) (30) (160) (250) 

Vloer 2e verd booggewelf (N) beton, beton, i.h.w.g. beton, i.h.w.g. beton, i.h.w.g. 
(dikte in mm) (290) beton i.h.w.g.(180) beton, i.h.w.g. (180) (180) (180) (140) (Z) (90) 
Vloer 3e verd 

hout (30) hout (30) hout (30) (dikte In mm) 
Vloer 4e verd 

hout(30) (dikte in mm) 

beggr:M 
beggr: KG beggr: LG beggr: LG 

1e verd: N;M, Z: 1e verd: KG 1e verd: LG 1e verd:-
beggr. LG beggr: LG beggr: KL 1 LG beggr: PILG kelder: KL 1 LG CO systeem KG 2everd: 2e verd: KG verd: M & SI beggr: M & 5 beggr: 

N:LG, Z: KG 2e verd: KG 2e verd: LG 
3e verd: KG (2e) verd: M & 5 LK verd: M & 5 verd:P/S beggr: KU LG/S 

3e verd:KG & 5 3e verd: KG & 5 3e verd: KG 4e verd: M & 5 



Gebouw: 02 03 D4 05 D6 F G 

begr:w:M beggr: w:M k:B beggr: w: M I:B 

le verd: w:M I:HIB 
I:B le beggr: w: M I:B le verd:-

beggr: w: M k: B 
beggr: w:M kelder: w: B k: B 

verd: w:M k: B le verd: w: M I:B 2e verd: w: M k: beggr: w: M I: B beggr: w: M I: B k: S I:B 
Materiaal CO k:B I:B 2e 2e verd: w: M I:BIH B(?) I: SIH (2e) verd: w:M verd: w: M I:H/S beggr: w: M I: S I: B I:S verd: w: beggr.w: B beggr: w: M k:B 

2e verd: w:M k:B verd:w: M I: B 
I:B 3e verd: verd: w: M k:B I: 3e verd: w: M k: H 3e verd: w: M k: I:H k:S I: S M k: B 

~ 
w:Mk:H I:H BIH 3everd: I:H B(?) I: SIH k: SI:S I: BIS 

w: M k: Hl: H 4e verd: w: M I: H 
beggr: ja 

4oo0x3350 le 
beggr: nee verd: ja 

beggr: nee beggr: nee 
beggr: nee kelder: ja le verd: - le verd:-

Stramienmaat le verd: nee 4oo0x3350 
2e verd: nee 2e verd: nee beggr: nee beggr: nee beggr: nee beggr: nee verd: "ee beggr: ja ja: 3780x4900 

(mm) 2e verd: nee 2e verd: ja 3e verd: ja 4000 3e verd: nee 
(2e) verd: nee verd: nee verd: nee (dakspanten h.o.h. lraveeen met 

3e verd: ja : 3400 4oo0x3350 3e 
travee maat 4e verd: nee 

2210mm) h.o.h 3500mm 
verd: ja 4000 

~ traveemaat 
beggr: -

(Kolom)vrije le verd: min 4150 beggr: 3050 beggr: - le verd: -
beggr:- kelder: min 1000 

maat (mm) 2e verd: min 4300 
le verd: 3100 le verd: - 2e verd: min. 

(2e) verdieping: 
beggr: -

beggr: -
beggr: min 1700 beggr: min. 2500 

en 2450 14130 
2e verd.: 3340 2e verd: - 4680 verd: - verd: - verd: -[tussen portalen 1 3e verd: 3400 3e verd: 3400 3e verd: min. 2650 3e verd: min. beggr: 

4770 

1 e verd: 2350 beggr: 3700 beggr: - beggr: -
Minimale le verd: -

kolomafstand 
2e verd: 2600 le verd: 3750 le verd: - 2e verd: min. beggr: - beggr: -

beggr: -
beggr: 1600 beggr: min. 3170 kelder: 3050 3780 (afstand tussen 

(mm) 
3e verd: 2260 tot 2e verd: 3750 2e verd: -

2410 3e 
(2e) verd: - verd: 5000 verd: - verd: - beggr: 3050 spanten) 

2800 3e verd: 3860 3e verd: min. 3860 
verd: min. 3150 

beggr: 8550 
beggr: 19800 beggr: 5730 (18000 beggr: 18000 

Breedte pand 1 e verd: 8550 
1 e verd: 20340 geheel) le verd: le verd:-

beggr: 37720 beggr: 8685 
beggr: 28270 

beggr: 11800 beggr:15486 kelder:2483O 2e verd: 26027 5730 2e verd: 9850 (over twee beggr: 14400 (mm) 2e verd: 9020 
(incl. D2) 3e 2e verd: 7826 3e verd: 9940 

(2e) verd: 37950 verd: 8970 
ruimtes) 

verd: 11595 verd: 15481 beggr: 24830 
3e verd: 10310 

verd: 45700 3e verd: 4570 4e verd: 1040 

beggr: Z 99001N beggr: 3100 en beggr: 4540 en 

11800 le verd: 
beggr: 9880 6300 le verd: 6300 le 

Diepte pand 10000/11800 2e le verd: 9980 3100 verd:- beggr: 8535 beggr: 25355 
beggr: 11200 

beggr: 9070 beggr: 25279 kelder: 7720 
beggr: 22578 

(mm) 
verd: 10080/11800 

2e verd: 10400 2e verd: 3450 en 2e verd: 11500 (2e) verd: 8955 verd: 25260 verd: 9070 verd: 25215 beggr: 21830 

3e verd: 
3e verd: 10319 6614 3e 3e verd: 11600 

verd: 10310 4e verd : 11790 

Aantal 
bouwlagen 4 [4J 4 [4J 4 [3J 5 [4J 

+ 
3 [2J 3 [2J 1 [1 J 2 [2J 2 [2J 2 [2J 1 [lJ 

[verdiepingen] 
Vrije hoogte 1870 tot trechter 
kelder (mm) 2500 



G8b0uw: 
Vrije hoogte 

beggr 
r-Vrije hoogte 1e 

verd 
Vrije hoogte 2e 

verd 

D2 

3360 

3500 

3150 

Vrije hoogte 3e 3250 (met spant 
verd 6680) 

Vrije hoogte 4e 
verd 

Afstand vloer· 
raam kelder 

(mm) 
Afstand vloer· 

raam beggr (mm) 
Afstand vloer· 

raam 1. ver (mm) 
Afstand vloer· 

raam 2e ver (mm) 
Afstand vloer· 

raam 3e ver (mm) 
Afstand vloer· 

raaI!! 4e ver (I!!!!!)., 

680 

770 

770 

1820 

Totale 
oppervlakte (m2) (4x 176,37=) 705,5 

Bouwtechnische 
staat: 

Gevels goed 

Dakbedekking matig(ontbrekende 
pannen) 

Dapconstructie matig 

Wanden goed (gebrekig 
s.!!:!,cwerk) _ 

Vloer beggr matig, deels 
ontbrekend 

Vloer 1 e verd goed 

Vloer 2e verd matig 

Vloer 3e verd slecht (houten 
vloerdelen) 

Vloer 4e verd 

03 

2930 

3820 

2780 

3250 (met spant 
6680) 

van 0 tot 1900 

0-gevel:1400 
W-gevel: 1050 
0-gevel:2100 
W-gevel: 850 

1850 

(4 x 202,6=) 
810,4 

goed 

matig(ontbrekend 
e pannen) 

matig 

goed (gebrekig 
stucwerk) 

goed 

goed 

goed 

slecht (houten 
vloerdelen) 

D4 05 

3020, 6860, 5500 5560 

3940 

2660 2970 

3250 (met spant 2900 
6680) 

4110 (7644 met 
spant) 

3000/4400 vanaf 2400/3000 

idem idem 

2100 (1x 1200) 970 

1400, 1850,1300 890 

838 

(3 x 78,76=) 263,3 (4 x 113,28=) 
453,1 

goed, torentje matig slecht 
matig (ontbrekende matig(ontbrekend 

pannen) e pannen) 

matig matig 

redelijk, stucwerk redelijk, stucwerk 
slecht slecht 

goed goed 

goed 

goed goed 

slecht (houten matig 
vloerdelen ) 

slecht (vloerdelen 
.&.It"n.o."-,\ 

4 020 (7200 met 
spant) 

2710/2260/ 
2630 

910 

321,94 + 339,84 
= 661,8 

matig (deels 
verwijderd) 
matig (deels 
verwijderd) 
matig (deels 
verwijderd) 

redelijk, 
stucwerk slecht 
matig, afwerking 

vereist 

matig, afwerking 
vereist 

07 

5350 

4060 (7320 met 
spant) 

2630/3150/ 
3184/3920 

960 

220,2 + 226,6 = 
446,8 

redelijk 

matig(ontbreken 
de pannen) 

matig 

goed, stucwerk 
slecht 

matig, goot + 
afschot 

matig 

E 

4090 (6125 met 
spant) 

0:2300, 2940 
W:1265,2250 

316 

goed 

slecht 
(vervangen) 

matig 

goed, stucwerk 
aangetast 

matig, 
sparingen 

F 

2560 

5090(6866- me 
spant) 

1100 

0,580 

107,03 + 105,17= 
212,2 

goed 

slecht (vervangen) 

matig 

goed, stucwerk 
aangetast 

redelijk, afwerking 
slecht 

redelijk, 
basementen 

G 

5380 

4050 (6222 
spant) 

me 

0:690 en 1640 
Z:2810 

2140 

391,47 + 
390,35=781,8 

matig 

ontbreekt 

slecht 

redelijk 

matig/slecht, 
basementen 

matig 

H 

4520 oplopend 
tot 6500 

-

1630 

0:1990, 11070 
W:1820 

186,6 + 542= 
728,6 

matig 

ontbreekt 

matig 

matig (kelder 
idem) 

3670 (6380 met 
spant) 

00sl:2716 Zuid 
2500 

323,7 

redelijk 

slecht (vervangen 

goed 

matig 



Gebouw: 02 04 05 06 07 E F G H 

Kozijnen/deuren slecht (te slecht (te slecht (te slecht (te slecht (te slecht (te slecht (te slecht (te vervangen) slecht (te slecht (te vervanger 
vervangen) vervangen) vervangen) vervangen) vervangen) vervangen) vervangen) vervangen) 

Trappen 
matig, zolder 

goed matig slecht niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig matig, afwerking slecht, corrosie ontoegankelijk ontbrekend aangetast 

Draagconstructie goed goed goed goed redelijk goed/matig goed goed 
matig, corrosie op 

redelijk goed staal 

Fundering onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 

N,O,W ijoed,aan O,-W goed, beggr. O,W redelijk. O,W,Z, beggr. O,Z, 
0, Z, verdieping 0, dak, geringe 

Daglicht- O,W-goed, O,N, indirect uit hooggeplaatst, O,W, lichtstraat 0, W, veel daglicht 
toetreding 

01 donkerder. 
zolder slechter 

Sacraal licht, zolder Beggr. Sacraal helf! zuiden via G voldoende, begane hoeveelheid indirect 
in dak door daklichten Zolder slechter beter tov 03 licht dichtgemetseld 

nagenoeg geen 
grond donker belendende panden uitzicht 

opmerl<elijk hoog in gevel: 

Ramen 
groot, uitgez. groot, uitgez. 

wisselende maten wisselende maten groot wisselend 
vooml.horizontal oostgevel: grote sheddak, gehele grote verticale beperkt 

zolder: smal zolder & 2ev eramen afmetingen breedte oostgevel ramen in glasoppervlak, veel 
oostgevel daklicht 

Entrée noord- en oost- en we stevel oost- en westgevel oost- en zuid- en noord- en oost- en 
westgevel 

oostgevel (indirect westgevel westgevel 
westgevel westgevel westgevel oostgevel westgevel 06&07) -----

kleinschalig & kleinschalig & kleinschalig & kleinschalig & grootschaliger grootschaliger 
halstructuur met kleinschalig met 

halstructuur; Ruimtelijke grootschaliger met grootschaliger grootschaliger kleinschalige grootschalige, kolommen- structuur halstructuur: open 
structuur kolommen met kolommen grootschaliger met met kolommen open, kolomvrije open, kolomvrije ruimtes kolomvrije open & halstructuur open open kolomvrije 

kolomvrije ruimte 
structuur structuur 

kolommen structuur 
structuur ruimtes ruimtes ruimte kolomvrije ruimte ruimte 



CKV Poppodium Filmhuis 
---

1 
-""I 

Functie: m2 Functie: m2 Functie: m2 

~ 

Muziekonderwijs 350 Popzaal 160 Grote zaal cap 100 pers 210 
- --

Audiovisueel lokaal 65 Opslag zaal 8 Projectieruimte+lichtsluis 25 

Toneeloefenruimte 100 Repetitieruimte 40 Kleine zaal cap 50 pers 130 

Dans 150-200 Repetitieruimte2 40 Projectieruimte+lichtsluis 20 

Schilderatelier 60 Opslag 30 Toiletten 20 

Multifunctioneel atelier 150 Kleedruimte 30 Opslag 10 

Beeldhouwatelier 130 Toiletten 30 Administratie 20 

Keramiekatelier 130 Horeca / jeugdhonk 60 Vergaderruimte 25 

Glas en lood-atelier 150 Opslag jeugdhonk 20 Buitenfilm 150 

Edelsmeden 100 Kaartverkoop centraal Kaartverkoop centraal 

Ondersteunende kantoorfuncties 100 Garderobe centraal Garderobe centraal 

Centraal gelegen kantoorfuncties 190 Foyer centraal Foyer centraal 

Opslag 200 Totaal: 420 Totaal: 460 

Totaal: 2150 



Theater Kantoren Foyer 

Functie: m2 Functie: m2 Functie: m2 

Theaterzaal cap 1 50 pers 250-300 CKV 107 Foyer 200 

Opslag 60 Kantoor 15 Bar 40 
--.-

Kleedkamer 20 Kantoor2 15 Keuken 20 

Kleedkamer2 20 Directie 25 Opslag 20 

Kaartverkoop centraal Administratie 15 Garderobe 30 

Garderobe centraal Kopieerruimte 12 Kassa 10 

Foyer centraal Archief 25 Toiletten 20 

Totaal: 450 Filmhuis 25 Berging 17 

Kantoor/administratie 25 Container berging 12 

Poppodium 75 Totaal: 322 

Kantoortuin 75 

Algemeen/gedeeld 125 

Restaurant Directie 25 

Functie: m2 Secretariaat 15 

Restaurant/café 210 Vergaderruimte 35 

Keuken 40 Vergaderruimte2 25 

Opslag keuken 40 Toiletten 20 

Kleedruimte 6 Pantry 5 

Kantoor/ administratie 8 Totaal: 332 

Toiletten 8 

Opslag 10 

Totaal: 322 



• • • 
• • • 

• 
3 4 

1 

1 centrale hal 
2 foyer 
3 patio - 4 expositieruimte 
5 laden en lossen 
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5 poppodium 
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2 foyer 
3 patio 
4 expositieruimte 
5 laden en lossen 
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15 theater 
16 backstage 
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15 theater 
16 backstage 
17 kleedkamer 
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15 theater 
16 backstage 
17 kleedkamer 
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18 restaurant 
19 keuken 



H 0 0 0 0 

~CI I~ I ~ 
'q 

I 1 

gj 

H 0 0 ol 0 

.-
20 [J 23 

ffi 
A H A' 

[f L r E J ~ 
27 

I m 25 
24 -n ~ 

26-

~ 20 opslag restaurant / \ 

21 administratie restaurant 
H 

\~'-' 't:I"" 
H H H 0 0 0 0 22 kleedkamer restaurant 

23 kantoortuin CKV/poppodium 
24 vergaderruimte 
25 kantoor filmhuis 
26 directie 
'lJ secretatiaat 
28 pantry 
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