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oorwoord 

Oil verslag is het resultaat van mijn afstudeerproject bij de Masterspecialisatie Bouwtechniek van de faculteit 
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Tijdens mijn studie ben ik gefascineerd geraakt door herbestemmingsprojecten. Enerzijds ben ik ge·1nteresseerd 
in de gebouwen zelf; hun verleden, hun uiterlijk, hun ruimtelijkheid en hun charisma. Anderzijds ben ik geboeid 
door de confrontatie tussen de nieuwe functie en de kenmerken van het oorspronkelijke gebouw. De beleving die 
deze confrontatie oproept wordt bij een nieuwbouwproject slechts zelden geevenaard omdat hier alles op maat 
gemaakt wordt. Oude industriele gebouwen boeien mij het meest omdat hier de confrontatie tussen de uiterst 
functionele ruimte en de nieuwe functie vaak het grootste is. 

Daarnaast zie ik herbestemming (en renovatie) als een belangrijke manier om bij te dragen aan de duurzaamheid 
van onze samenleving. In deze 21 ste eeuw beschouw ik het als de plicht van iedere architect en ontwerper om op 
een duurzame manier om te gaan met onze gebouwde omgeving. Hierbij houd ik de definitie van duurzaamheid 
aan zoals deze gedefinieerd is door de World Commission on Environment and Development van de Verenigde 
Naties in het rapport 'Our common future' (ook wel Brundtland-rapport uit 1987): 'Sustainable development is 
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs.'1. lk zie herbestemming als een zeer belangrijke manier om hier aan bij te dragen, aangezien 
er door het bestaande te gebruiken minder nieuwe grondstoffen en minder energie verbruikt hoeven te worden. 
Deze doelstelling wordt echter zelden nagestreefd. Er zijn genoeg (herbestemmings)projecten bekend waarbij 
grote delen van het gebouw gesloopt worden ten behoeve van de nieuwe functie. Het meeste afval belandt op de 
afvalberg. De duurzaamheid is in deze projecten ver le zoeken. 

Door mijn fascinatie kwam ik in het herbestemmingsatelier van Andre Walraven terecht. Samen met vijf andere 
studenten koos ik havengebouwen als focus, aangezien in veel steden de oude havengebieden momenteel 
getransformeerd worden tot nieuwe woon- en werkgebieden. Daarnaast kwam van de professor van onze 
masterspecialisatie de vraag of wij met RE-ARCHITECTURE (een methode voor renovatie en herbestemming, 
ontwikkeld aan onze faculteit Bouwkunde) aan de slag wilden. Aangezien deze methode bekend staat als een 
methode met een duurzame inslag , de zogenaamde zero-waste-gedachte, sprak dit mij wel aan. En zo was 
het kader voor mijn afstudeeropdracht geschapen: herbestemming van een havengebouw met behulp van RE
ARCHITECTURE. 

Tot slot wil ik dit hoofdstuk gebruiken om een aantal mensen te bedanken die een belangrijke bijgedragen geleverd 
hebben aan mijn afstudeerproject. Als eerste dank aan mijn begeleiders: Prof. Ir. J. Post, A. Walraven Arch. Avb. 
en Dr. Arch . Ana Rita G.M.M. Pereira Roders. Dankzij hun commentaar heb ik mijn onderzoek, ontwerp en verslag 
op dit niveau weten te brengen. Ten tweede dank aan Kai 18 GmbH und Co. KG, mede-eigenaar van het complex 
de Plange Muhle. Met name aan Mr. C. Janoschka, die mij heeft rondgeleid door de twee silogebouwen en van 
de nodige informatie heeft voorzien. Ook dank aan de heren Johannes Engelhardt en Karl-Matthais Berg van 
respectievelijk de stedenbouwkundige afdeling en de afdelingen monumenten van de gemeente Dusseldorf. 
Ten derde de docent Henk Schellen voor zijn tijd en adviezen met betrekking tot de klimatisering. Als laatste wil 
ik mijn ateliergenoten, de andere afstudeerders op Vloer 5, Bart Muskens en mijn familie bedanken voor de hulp 
en steun die ze mij gegeven hebben. 

Anne Joosten 
September 2008 
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Samenvatting 

Enkele milieuproblemen van de 21 "" eeuw waar de bouwwereld een groot aandeel in heeft zijn de gestaag 
groeiende afvalberg en het uitputten van grondstoffen en energiebronnen. Een manier om deze problemen terug 
te dringen, is de bestaande gebouwenvoorraad inzetten om te voldoen aan de huisvestingsvraag in plaats van 
nieuw te bouwen. In antwoord hierop is aan de TU Eindhoven de RE-ARCHITECTURE methode ontwikkeld, die 
ontwerpers ondersteunt om gebouwen levensduurbewust te rehab iliteren. Dit afstudeerproject streeft conform dit 
gedachtegoed naar een levensduurvriendelijke herbestemming. De RE-ARCHITECTURE methode wordt daarbij 
als startpunt genomen, maar niet letterlijk gevolgd. Als case is gekozen voor het Plange Muhle complex, een 
voormalig graanmolenbedrijf in het havengebied van Dusseldorf. Op dit complex staan drie gebouwen leeg: een 
bakstenen en een betonnen silo, en een laadtoren. De onderzoeksvraag in dit afstudeerproject is als volgt: 
'Op welke wijze kunnen de laadtoren en de silo's van de Plange Mu hie levensduurvriendelijk herbestemd worden, 
en in hoeverre is RE-ARCHITECTURE hierbij een hulpmiddel?' 

Als eerst is in dit project achterhaald wat een levensduurvriendelijke herbestemming betekent. Een herbestemming 
is het resultaat van het totaal van de ingrepen in een gebouw. Er worden drie basisingrepen onderscheiden: 
delen verwijderen, behouden en toevoegen. Bij een levensduurvriendelijke herbestemming worden de ingrepen 
zo vormgegeven dat er een balans is in respect is voor het verleden, het heden en de toekomst. Respect voor 
het verleden wordt getoond door zoveel mogelijk delen te behouden en zeker de meest karakteristieke delen niet 
te verwijderen (randvoorwaarde 1 ). Het heden wordt gerespecteerd door geen Waardevolle delen te verwijderen 
(randvoorwaarde 2). Daarnaast moet voldaan worden aan de vereiste en gewenste prestatie (randvoorwaarde 3) . 
Voor respect voor de toekomst mogen zo min mogelijk nieuwe delen toegevoegd worden en worden delen in een 
goede staat bij voorkeur behouden (randvoorwaarde 4). Hergebruik van materialen wordt aangemoedigd . 

Daarnaast is er een strategie ontwikkeld om het bereiken van een levensduurvriendelijk resultaat eenvoudiger te 
maken. De strategie houdt in dat de nieuwe functie zo goed mogelijk aansluit bij de kenmerken van het gebouw en 
haar omgeving . De vereiste en gewenste prestatie (respect heden) ligt dan dichtbij wat het gebouw op dit moment 
te bieden heeft. Hierdoor hoeven er minder delen verwijderd (respect verleden) en toegevoegd (respect toekomst) 
te worden . Van grote invloed op de functiekeuze zijn ook de actoren, vooral de eigenaar /opdrachtgever. 

Met behulp van de case is een aanpak bepaald die rekening hield met het bovenstaande (orientatiefase). 
Vervolgens is in de analysefase een beeld ontstaan van de gehele levensduur van het gebouw en haar 
omgeving. De informatie hieruit is gebruikt in de synthese en evaluatiefase waarin de functie wordt bepaald en de 
randvoorwaarden 1-4 worden onderzocht en geevalueerd. Met behulp van deze informatie is in de ontwerpfase 
een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is uitgewerkt waarbij gelet werd op enkele aanvullende randvoorwaarden voor 
een levensduurvriendel ijk herbestemming: 

de primaire ingrepen moeten zo hoogwaardig mogelijk zijn (dan is er minder milieubelasting , dus meer 
respect voor de toekomst) ; 
delen die worden toegevoegd dienen uit respect voor het verleden een materialisering te krijgen die past 
bij de behouden delen en hergebruik van de materialen mogelijk maakt; 
delen die worden toegevoegd dienen z6 te worden gedetailleerd, dat ze zonder veel schade weer kunnen 
wo~engedemon~e~ . 
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Tot slot is in de evaluatiefase vastgesteld dat het ontwerp inderdaad levensduurvriendelijk genoemd mag 
worden. 

In het laatste deel van het afstudeerproject wordt de onderzoeksvraag beantwoord: de laadtoren en silo's van 
de Plange Mi.ihle kunnen levensduurvriendelijk herbestemd worden door de aanpak en strategie in dit project te 
volgen. Essentieel hierbij is dat de ingrepen gebaseerd worden op respect voor de drie tijden: heden, verleden en 
toekomst. De ontwerper heeft hier een belangrijke rol : hij of zij moet zorgen dat de balans tussen de tijden wordt 
bewaard. Er zijn echter wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij de aanpak, randvoorwaarden en de strategie. 
Wat betreft de rol van RE-ARCHITECTURE wordt geconcludeerd dat RE-ARCHITECTURE meer was dan alleen 
een hulpmiddel. Dit project is gebaseerd op het gedachtegoed van RE-ARCHITECTURE. 

Levensduurvriende/ijke herbestemming van de P/ange Muhle 



1 lnleiding 

1.1 Milieuproblemen, de uitdaging van de 21 ste eeuw. 
Enkele milieuproblemen van de 21 ste eeuw waar de bouwwereld een groot aandeel in heeft zijn de gestaag 
groeiende afvalberg en het uitputten van grondstoffen en energiebronnen. Zij probeert hier op tal van manieren 
op in te spelen. Bijvoorbeeld door het energieverbruik van gebouwen terug te dringen (energiezuinige apparaten, 
warmteopslag, betonkern activering, beter isoleren), door verantwoorde materialen te gebruiken en door duurzaam 
of flexibel te bouwen. Vreemd is echter dat er nog steeds veel bestaande gebouwen vervangen worden door 
nieuwbouw. Het sloopafval (vaak nog her te gebruiken) belandt op de afvalberg en er verrijst een nieuw gebouw, 
van materialen die vaak vervaardigd zijn uit nieuwe grondstoffen. De productie van deze materialen kost energie, 
evenals het transport van het afval naar de afvalberg. De eerste maatregel die de bouwwereld zou moeten nemen 
om de problemen terug te dringen is zoveel mogelijk van de bestaande gebouwen behouden in plaats van te 
slopen en nieuw te bouwen. Door gebouwen op een duurzame manier te renoveren of her te bestemmen is het 
niet noodzakelijk om ze te slopen en daarmee bruikbare materialen te verspillen. Daarnaast hoeven er minder 
nieuwe grondstoffen gebruikt te worden om nieuwe gebouwen te construeren. 

1.2 Het kader 
In antwoord hierop is aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e de eerste versie van de RE-ARCHITECTURE 
methode ontwikkeld. Deze methode assisteert ontwerpers bij het levensduurbewust rehabiliteren van een gebouw. 
Dit betekent dat bij de renovatie of herbestemming van een gebouw het verleden, het heden en de toekomst 
gerespecteerd worden. Hiermee gaat de methode een stap verder dan duurzaamheid zoals gedefinieerd door 
de Brundtland commissie van de VN. Zij definieert duurzaamheid als 'voorzien in de behoefte van het heden 
zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hen behoefte te voorzien te beperken' 
(Brundtland, 1987). Naast het heden en de toekomst wordt ook het verleden van het gebouw meegenomen om 
een levensduurbewust herbestemmingsontwerp te maken. 

De ontwikkeling van RE-ARCHITECTURE is echter nog niet afgerond. De tests van de eerste versie van de 
methode hebben waardevol commentaar opgeleverd dat, samen met resultaten van vervolgonderzoek, zal 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de methode. In hoofdstuk 2 wordt uitgebreider ingegaan op de RE
ARCHITECTURE methode. 

1.3 Het afstudeerproject 
In dit afstudeerproject worden de laadtoren, de bakstenen silo en de betonnen silo van het Plange Mu hie complex 
herbestemd als casestudy. Ze staan op de Weizenmuhle pier in de haven van Dusseldorf, de hoofdstad van de 
Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. 

Het doe/ 
Het doel van dit project is een levensduurvriendelijk herbestemmingsontwerp te maken voor de bakstenen silo van 
het Plange Muhle complex en daarbij commentaar te formuleren op de RE-ARCHITECTURE methode. 

Eerder commentaar op RE-ARCHITECTURE kwam voort uit het stap voor stap en parameter voor parameter 
toepassen van de RE-ARCHITECTURE methode. In dit afstudeeronderzoek zal het commentaar vanuit een andere 
invalshoek tot stand komen. Na de verkenning van de methode is besloten RE-ARCHITECTURE niet letterlijk te 
volgen. Juist door er goed naar te kijken, en door bewuste keuzes te maken wat wel en niet te gebruiken, ontstaan 
er nieuwe inzichten en nieuw commentaar dat de methode ten goede kan komen. 
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De onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag die hierbij hoort is als volgt: 

'Op welke wijze kunnen de laadtoren en de silo's van de Plange Muhle levensduurvriendelijk herbestemd worden , 
en in hoeverre is RE-ARCHITECTURE hierbij een hulpmiddel?' 

De maatschappe/ijke relevantie 
Oil afstudeerproject is een voorbeeld van een levensduurvriendelijke herbestemming en een mogelijk antwoord 
op actuele maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid . Er wordt nagedacht over het zuinig gebruik 
van materialen, het toepassen van de zero-waste gedachte en het beperken van ingrepen die niet terug te 
draaien zijn. Geprobeerd word! om minder willekeurige ingrepen le doen dan vaak het geval is in renovatie en 
herbestemmingsprojecten. 

Wetenschappe/ijke relevantie 
Het commentaar op RE-ARCHITECTURE dat in dit project geformuleerd word!, kan meegenomen worden naar 
het vervolgonderzoek waar deze methode verder ontwikkeld zal worden. Het commentaar kan daar in verband 
gebracht worden met gegevens uit andere onderzoeken, en verbeterpunten voor de methode opleveren. Het 
nadenken over de RE-ARCHITECTURE methode levert een bijdrage aan het levensduurbewustzijn van onze 
maatschappij en draagt daarmee bij aan het duurzaamheidsvraagstuk, een van de grootste uitdagingen waar de 
wereld aan het begin van de 21 e eeuw voor staat. 

1.4 Werkwijze 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is dit onderzoek in delen gesplitst. Als eerste is onderzocht wat 
levensduurbewustzijn is. Dit heeft geleid tot het herdefinieren van deze term tot 'levensduurvriendelijk '. Vandaar 
dat in dit verslag deze term word! gebruikt in plaats van levensduurbewust. Vervolgens is een strategie bepaald 
waarmee de drie gebouwen op levensduurvriendelijke wijze herbestemd kunnen worden en word! afgeleid wat de 
randvoorwaarden voor een levensduurvriendelijk ontwerp zijn. In de ontwerpopgave die volgt word! met behulp van 
deze strategie en randvoorwaarden een ontwerp gemaakt voor de bakstenen silo. Door middel van de evaluatie 
van dit ontwerp word! gecontroleerd of de geformuleerde strategie tot een levensduurvriendelijk ontwerp heeft 
geleid . De aanname is dat deze strategie en randvoorwaarden ook bij de herbestemming voor de andere twee 
gebouwen tot een levensduurvriendelijk resultaat leidt. Daarmee word! de onderzoeksvraag beantwoord . Om de 
doelstelling van dit verslag volledig te behalen, word! tot slot commentaar geformuleerd op RE-ARCHITECTURE 
door het laatste deel van de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

1.5 Leeswijzer 
Het verslag is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel is een verkenning van het kader en de begripsbepaling. 
Hierin word! de kennis over de RE-ARCHITECTURE methode en levenduurbewustzijn samengevat en word! het 
begrip levensduurvriendelijk gedefinieerd . In het tweede deel word! de ontwerpopgave besproken. Hierin komen 
de aanpak, de analyse, het ontwerp en de evaluatie aan bod. Het derde deel bestaat uit de conclusie van dit 
project en een reflectie op RE-ARCHITECTURE. 

Levensduurvriendel ijke herbestemming van de Plange Muhle 
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DEEL1 
KADER EN BEGRIPSBEPALING 

In dit gedeelte van het verslag wordt de verworven kennis over 

levensduurbewustzijn en de RE-ARCHITECTURE methode samengevat. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de methode RE-ARCHITETURE. Deze kennis dient als 

basis voor de rest van het afstudeerproject. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan 

op het begrip levensduurbewustzijn, en hoe dit bereikt kan warden in een 

herbestemmingsproject. In hoofdstuk 4 wordt de strategie beschreven die 

in dit project wordt gehanteerd. Tot slot komt het plan van aanpak aan bod 

in hoofdstuk 5. In de tekst zijn verschillende woorden schuingedrukt. Dit zijn 

begrippen uit RE-ARCHITECTURE die vertaald zijn. 



2 RE-ARCHITECTURE 

Levensduurbewustzijn en de RE-ARCHITECTURE methode zijn ontwikkeld in het kader van het promotieonderzoek 
'RE-ARCHITECTURE: Lifespan rehabilitation of built heritage' van en door Ana Rita Pereira Rode rs (Pereira, 2006). 
Het doel is het vergroten van het levensduurbewustzijn van ontwerpers. Om ze te ondersteunen bij het maken 
van levensduurbewuste rehabilitatieontwerpen, zijn in het promotieonderzoek de methode in een papierenversie 
en in een online tool vormgegeven•. De online tool is te vinden op www.RE-ARCHITECTURE.eu. In dit hoofdstuk 
warden zowel levensduurbewustzijn als de RE-ARCHITECTURE methode toegelicht. 

De methode wil twee vliegen in een klap slaan. Een doel is bijdragen aan het oplossen van de milieuproblemen 
zoals genoemd in de inleiding van dit verslag . Het andere doel is de willekeurige manier waarop nu met ons 
gebouwde erfgoed omgegaan wordt, te lijf gaan. Het verwezenlijken van deze doelen komt dichterbij door 
levensduurbewust herbestemmen. Herbestemming zorgt al voor een kleinere aanslag op onze grondstoffen en 
energiebronnen door hergebruik. Doordat de herbestemde gebouwen niet gesloopt warden, groeit de afvalberg 
minder snel. Levensduurbewust herbestemmen moedigt zoveel mogelijk behoud aan en zorgt dat de ingrepen 
en hun impact op het milieu bewust meegenomen warden. Het bestrijdt de willekeur door de ontwerper bewust 
te maken van de Waarden van gebouwen en hun delen. Daardoor kunnen gerichtere en beter beargumenteerde 
keuzes gemaakt warden voor het doen van ingrepen bij herbestemmingen. Ook wordt een betere afweging tussen 
sloop en behoud mogelijk. 

2.1 Levensduurbewustzijn volgens RE-ARCHITECTURE 
'Een rehabilitatie-interventie is levensduurbewust wanneer de drie tijden, het verleden, het heden en de toekomst, 
in ogenschouw genomen worden en gerespecteerd worden tijdens het ontwerpproces.' 

Dit is de definitie van levensduurbewustzijn zoals gegeven op pagina 185 van boek I van de RE-ARCHITECTURE 
trilogie, 'RE-ARCHITECTURE: Lifespan rehabilitation of built heritage, basis. Ook in de rest van deze paragraaf 
wordt uit dit boek geput (Pereira, 2006). 

In het vervolg warden respect voor het verleden, respect voor het heden en respect voor de toekomst verder 
toegelicht. Dit is samengevat in de tekst hieronder. Belangrijke termen hierbij zijn de bestaande situatie = de 
situatie voor de rehabilitatie, de nieuwe situatie = de situatie na de rehabilitatie en de drie para/le/le realiteiten : 1) 
overblijfselen = delen die behouden blijven, 2) verwijderingen = delen die verwijderd warden en 3) toevoegingen 
= delen die toegevoegd warden. Ook de termen Conditie en Waarden warden gehanteerd. Met de Conditie van 
het gebouw warden de substanties, functies, prestatie, kosten, levensduren en aanpasbaarheid van het gebouw 
bedoeld en met Waarden de 8 culturele waarden die onderscheiden warden: sociale, economische, politieke, 
esthetische, historische, wetenschappelijke, ecologische en leeftijd waarde. 

Respectvoorhetverleden 
Er wordt rekening gehouden met het verleden wanneer de ontwerper zoveel mogelijk vormen, componenten en 
materialen van het bestaande gebouw probeert te behouden of als het niet anders kan, hergebruikt. Op basis 
van de Waarden en Conditie van de vormen, componenten en materialen bepaalt de ontwerper, zich bewust van 
de gevolgen, welke delen behouden blijven (overblijfselen), en welke verwijderd warden (verwijderingen) . De 
verwijderingen dienen zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled te warden in het ontwerp zelf zodat de nieuwe 

a Een rehabilitatie-interventie is een interventie waarbij het gebouw weer opgeknapt wordt. Dit kan zijn door middel van 
een renovatie of herbestemming. In de rest van dit verslag wordt renovatie verder buiten beschouwing gelaten en gefocust op 
herbestemmingsprojecten. 
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situatie niet minder is dan de bestaande situatie met een aantal toevoegingen. Deze toevoegingen moeten in 
harmonie zijn met de overblijfselen en bij voorkeur in de toekomst weer verwijderd kunnen warden. 

Het belang van respect voor het verleden is tweeledig. Enerzijds warden de Waarden uit het verleden die ons 
gebouwde erfgoed belichamen zo goed mogelijk behouden voor toekomstige generaties. Anderzijds wordt ons 
natuurtijke erfgoed (grondstoffen en de energie vervat in gebouwen en hun delen) door zoveel mogelijk bruikbare 
delen te behouden of anders her te gebruiken, niet verkwist. 

Respectvoorhetheden 
Er wordt rekening gehouden met het heden door de Waarden van het gebouw en haar omgeving te verhogen 
en hun Conditie te verbeteren zodat de nieuwe situatie voldoet aan het gewenste comfort en doe/matige gebruik 
voor de hedendaagse levensstijl. Wederom wordt op basis van de Waarden en Conditie van de bestaande situatie 
bepaa/d wat er nodig is voor de verbeteringen. De verbeteringen mogen niet teveel disrespect voor het verleden 
met zich meebrengen. 

Het belang van respect voor het heden is duidelijk: het verhogen van de Waarden van het gebouw en het 
verbeteren van haar Conditie zodat het weer bruikbaar is en aan de wensen en eisen van de actoren in deze tijd 
voldoet. In verreweg de meeste rehabilitatieprojecten is dit ook nu al de drijfveer, het wordt alleen geen respect 
voor het heden genoemd. In deze projecten zijn respect voor het verleden en de toekomst echter vaak niet 
meegenomen. 

Respect voor de toekomst 
Er wordt rekening gehouden met de toekomst wanneer de ontwerper de toevoegingen in de nieuwe situatie plant 
op basis van de verenigbaarheid tussen de overblijfselen en toevoegingen. De verbindingen tussen deze twee zijn 
hierbij van groot be/ang. Ze moeten het mogelijk maken de toevoegingen ongedaan te maken. Daarnaast moet de 
/evensduur van de toevoegingen afgestemd worden op de geplande gebruiksduur van de nieuwe functie. 

Respect voor de toekomst is van belang omdat de verenigbaarheid tussen de overblijfselen en de toevoegingen 
bepalen hoe eenvoudig toekomstige interventies (onderhoud ; nieuwe herbestemmingen) uitgevoerd kunnen 
worden . Hoe eenvoudiger dit is, des te makkelijker is het om de gebouwen aan te passen aan de wensen en eisen 
van de toekomst en hoe !anger de levensduur van het gebouw gerekt kan warden. Het bepaald ook hoe eenvoudig, 
en zonder schade, de toevoegingen te verwijderen zijn . Is dit eenvoudig dan is de kans dat de componenten en 
materialen hergebruikt warden groter en kunnen fouten eenvoudig teruggedraaid worden. 

Voordee/ van /evensduurbewuste herbestemmingen 
Bij reguliere herbestemmingen warden de ingrepen meestal vooral bepaald door respectvoor het heden. Een enkele 
keer is respect voor het verleden bepalend, bijvoorbeeld in het geval van een gebouw met monumentenstatus. 

Het voordeel van een levensduurbewuste herbestemming is dat alle drie de tijden, verleden, heden en toekomst 
gerespecteerd en geharmoniseerd warden. Het rehabilitatieproject voldoet dus niet alleen aan de hedendaagse 
levensstijl en actuele normen (respect heden), ook de waardevolle en bruikbare delen van het gebouw blijven 
behouden of warden hergebruikt (respect verleden) waardoor het gebouw niet of nauwelijks in Waarden daalt. In 
de toekomst blijven zowel het gebouw als de toegevoegde componenten en materialen her te gebruiken en fouten 
en mankementen eenvoudig te verhelpen (respect toekomst). Door de hoge mate van behoud en hergebruik 
nu, en het mogelijk maken van behoud en hergebruik in de toekomst, warden sloop (vergroten afvalberg met 
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bruikbare materialen) en verbruik van nieuwe grondstoffen tot een minimum beperkt. Op deze manier levert het 
een bijdrage aan het oplossen van de milieuproblemen van onze eeuw en warden toch de wensen en eisen 
van het heden vervuld . Levensduurbewustzijn vergroot dus de kans op duurzame herbestemmingsprojecten en 
bewaart het verleden voor de toekomst. 

2.2 RE-ARCHITECTURE, de methode 
De RE-ARCHITECTURE methode is onder andere gevormd op basis van aanbevelingen en besluiten van erkende 
expertorganisaties zoals United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Council of 
Europe (COE), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) en andere organisaties. Zo vormt de 
methode een brug tussen de praktijk en de theorieen van deze internationale organisaties. 

Het hoofddoel van de methode is het ondersteunen van ontwerpers bij het maken van levensduurbewuste 
rehabilitatieontwerpen ofwel renovatie- en herbestemmingsontwerpen. Daarnaast probeert de methode 
ontwerpen ook objectief te maken en de ontwerper te voorzien van argumenten en bewijsmateriaal voor zijn 
ontwerpbeslissingen zodat hij zijn ontwerp kan onderbouwen en de andere actoren kan overtuigen. Door een 
ontwerpproces te definieren en dit onder te verdelen in verschillende fases en subfases met ieder hun eigen 
aandachtspunten wordt bovendien de kans op fouten kleiner dan zonder een getheoretiseerd ontwerpproces. 

De volgende tekst is een samenvatting van de methode zoals beschreven in 'RE-ARCHITECTURE: Lifespan 
rehabilitation of built heritage' Book 2 (Pereira, 2006). 

2.2.1 : de 1~ hoofdfase, de Voorontwerofase 
De RE-ARCHITECTURE methode is opgezet volgens het levensduur rehabilitatieontwerpproces (zie afb.2.01) dat 
is opgedeeld in twee hoofdfasen. De eerste fase is de voorontwerpfase . Het doel van deze fase is inzicht krijgen 
in de gehele verstreken levensduur van het gebouw, van het ontwerp en de bouw tot de ontwerpopdracht waar de 
ontwerper op dat moment voor staat. Het moet de tekortkomingen van de bestaande situatie aan het licht brengen 
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Afb. 2.01: Het levensduur rehabi/itatie ontwerpproces (Pereira, 2006) 
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door te evalueren ten opzichte van de laatste functie van het gebouw. Deze fase is verder opgedeeld in subfases. 
Deze worden hieronder toegelicht. Daarna komt de tweede hoofdfase aan bod. 

Voorontwerpfase - Analyse 
Tijdens de analyse subfase wordt informatie verzameld over het gebouw en de omgeving met behulp van drie 
inventarisaties: de documenten, mondelinge en fysieke inventarisatie. De gevonden informatie wordt geanalyseerd 
zonder iets te interpreteren. In de documenten inventarisatie worden primaire hints gegeven, ofwel startpunten 
om te zoeken. documenten worden onderverdeeld in: primaire documenten (originele en unieke informatie 
geproduceerd door primaire actoren) en secundaire documenten (studies en interpretaties geproduceerd door 
secundaire actoren) en beide categorieen worden nog verder onderverdeeld. Ook worden er twee soorten locaties 
onderscheiden: primaire locaties (hier is meer kans primaire documenten te vinden dan secundaire) en secundaire 
locaties (hier is meer kans secundaire documenten te vinden dan primaire). 

Er word en drie soorten mondelingeinventarisaties, ofwel interviews, ge'introduceerd: ongestructureerd, middelmatig 
gestructureerd en gestructureerd. Daarnaast worden er verschillende actoren ge'introduceerd. Als eerste wordt 
er onderscheid gemaakt tussen primaire actoren (mensen die direct bij het bouwproces betrokken zijn of zijn 
geweest of vroegere en toekomstige gebruikers) en secundaire actoren (mensen die op andere wijze bij het 
gebouw betrokken zijn zoals bezoekers). Vervolgens worden zowel de primaire actoren als de secundaire actoren 
verder onderverdeeld in drie soorten actoren, namelijk /eiders (iemand die het leven en het oordeel van mensen 
kan be'invloeden), experts (een specialist op zijn eigen gebied) en /eden (gewone !eden van de gemeenschap die 
met het gebouw te maken hebben). 

In de fysieke inventarisatie wordt gekeken naar de primaire substanties, ofwel het gebouw, op drie niveaus: 
vormen, componenten en materialen. 

Voorontwerpfase - Synthese 
De geanalyseerde informatie word! waar nodig objectiever gemaakt (indien het uit subjectieve bronnen komt). 
Daarnaast wordt ze gefilterd op relevante informatie voor de onderzoeken die de ontwerper in deze subfase 
wil ontwikkelen. Er zijn drie onderzoeken, het Omgevingsonderzoek, het Waardenonderzoek en het Conditie
onderzoek. Ze zijn onderverdeeld in hoofdparameters en subparameters. Alleen de hoofdparameters worden 
beschreven. De subparameters worden buiten beschouwing gelaten. 

In het Omgevingsonderzoek word en de natuurlijke en gebouwde omgeving van het gebouw en hun relatie met het 
gebouw geanalyseerd . Dit onderzoek is dan ook opgedeeld in de hoofdparameters natuurlijk en onnatuurlijk, die 
weer verder onderverdeeld zijn in subparameters. 

Het Waardenonderzoek helpt de ontwerper de culturele Waarden van het gebouw le onderscheiden en 
interpreteren. De culturele Waarden worden onderverdeeld in: sociaal, economisch, politiek, historisch, esthetisch, 
wetenschappelijk, leeftijd en ecologisch, die ieder ook weer verder onderverdeeld zijn. 
Het meest uitgebreide onderzoek is het Conditie-onderzoek. Hier wordt gekeken naar de secundaire substanties 
(vormen, componenten en materialen en onder andere hun staat en prestatie), naar secundaire functies, ofwel 
de deelfuncties (bruikbaarheid van ruimtes en andere kenmerken voor de betreffende deelfunctie), primaire 
en secundaire prestatie (ten aanzien van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en comfort), primaire kosten 
(economische prestatie), levensduren en aanpasbaarheid. Ook deze parameters zijn verder onderverdeeld in 
subparameters. 
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Voorontwerpfase - Evaluatie 
In deze fase wordt de score van het gebouw voor de verschillende hoofdparameters uit het Omgevingsonderzoek, 
Waardenonderzoek en Conditie-onderzoek bepaald in de Omgevingevaluatie, Waarden evaluatie en Conditie
evaluatie. Hierbij wordt een werkwijze voorgesteld, maar de ontwerp kan oak zelf een manier bedenken. Volgens 
de voorgestelde werkwijze wordt voor iedere (sub}parameter, in plattegronden en doorsnedes de vormen, 
componenten en materialen ingekleurd met een kleur die correspondeert met de score van de betreffende vorm, 
component of materiaal. Er warden vijf scores onderscheiden die ieder een eigen kleur krijgen: erg laag - rood, 
laag - oranje, redelijk - geel, hoog - groen, erg hoog - blauw, (zie afb. 2.02). (In RE-ARCHITECTURE is per 
parameter een schaal gemaakt die uitlegt wanneer een gebouw hoog scoort voor een parameter en wanneer 
laag). Aan de hand van de ingekleurde tekeningen kunnen de volumes met dezelfde score bepaald warden. Met 
behulp van een van de twee sommen die hiernaast zijn afgebeeld (zie afb.2.03) kan de eindscore van het gebouw 
per parameter of subparameter bepaald warden. De eindscore van de hoofdparameter is het gemiddelde van de 
eindscore van zijn (sub )parameters. Per evaluatie worden de eindscores van de hoofdparameters weergegeven in 
spinnenwebdiagrammen (zie afb. 2.04). Bij de Waarden evaluatie wordt er naast een score ook een risico bepaald. 
De score voor een gebouw brengt namelijk ook een risico met zich mee. Een voorbeeld: een gebouw dat laag 
scoort voor de Waarde esthetisch loopt wat die Waarde betreft een groter risico gesloopt te worden. Overigens is 
het verband tussen de score en het risico niet bij alle Waarden recht evenredig (zie Roders, 2006, p: 197-201). 

Voorontwerpfase - Beslissing 
Alie informatie en kennis over het gebouw en haar omgeving wordt nu vastgelegd in drie verschillende rapporten, 
namelijk het geschreven, mondelinge en fysieke rapport, bijvoorbeeld een maquette. Er hoeven nog geen 
ontwerpbeslissingen genomen te worden en ook doelstellingen formuleren is nog niet nodig. Wei is duidelijk welke 
vormen, componenten en materialen hoge Waarden hebben en vanuit levensduurbewustzijn bij voorkeur behouden 
moeten blijven wanneer ze in een goede Conditie zijn. Andersom is duidelijk welke vormen, componenten en 
materialen een lage Conditie hebben en afhankelijk van hun Waarden hersteld behoren te worden of verwijderd 
mogen worden. 

2.2.2 De 2~ hoofdfase. de Ontwerpfase 
Na de Voor-ontwerpfase volgt de tweede hoofdfase, de Ontwerpfase. Hierin wordt duidelijk wat de doelen van de 
actoren zijn voor de nieuwe situatie en wordt deze gesimuleerd en geevalueerd. Ook deze fase is onderverdeeld 
in subfases. Ze worden hieronder toegelicht. 

Ontwerp fase - Analyse 
Aan de hand van dezelfde inventarisaties als in de Voorontwerp- analyse subfase wordt hier naar herbestemming 
gerelateerde informatie gezocht. In de geschreven inventarisatie wordt gezocht naar primaire en secundaire 
documenten (op de primaire en secundaire locaties) om technisch bewijsmateriaal te leveren om de bedoelingen 
en veranderingen voor de herbestemming te ondersteunen. Bijvoorbeeld regelgeving van de verschillende 
overheden. Dit is een manier om te zoeken naar informatie over de doelstellingen van de primaire en secundaire 
actoren. Een tweede manier is de mondelinge inventarisatie. 

In de fysieke inventarisatie worden, op dezelfde manier als in de Voorontwerp - Analyse subfase, secundaire 
gebouwen (gelijke gebouwen I referentieprojecten) geanalyseerd. Dit hoe ft niet zo intensief. Vooral overeenkomsten 
moeten bekeken worden. Daarbij wordt vooral gelet op de relatie tussen de drie parallelle realiteiten; de 
verwijderingen, de toevoegingen en de overblijfselen (ofwel wat is er weggehaald uit het referentieproject, wat is 
er bijgekomen en wat is er overgebleven). 
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Afb. 2.02: de score schaal voor de beoordeling 
van (sub)parameters (Pereira, 2006) 
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Afb. 2. 03: de sommen om de eindscore per 
(sub)parameter te bepalen (Pereira, 2006) 
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Afb. 2.05: de primaire doelstellingen en hun relatie 
tot de Conditie (Pereira, 2006) 

Primaire verwijderingen pv 

afvalberg pv1 

verbranding pv2 

verbrandingen met energie terugwinning pv3 

up I re I down cycle materialen pv4 

up I re I down processed elementen pv5 

hergebruiken componenten pv6 
(verplaatsen binnen het gebouw) 

hergebruiken vormen (verplaatsen pv7 
binnen het gebouw) 

Ontwerp fase - Synthese 
In deze subfase wordt de informatie uit de voorgaande analyse subfase getransformeerd naar opvattingen en 
doelen van het project. Daartoe worden de doelstellingen van de actoren (waaronder de ontwerper) in kaart 
gebracht. Er worden vijf primaire doe/stellingen van primaire actoren, onderscheiden: degradatie, vervangen, 
verbeteren, herstellen in oorspronkelijke conditie en onderhouden. Deze doelstellingen van de actoren worden 
per subparameter weergegeven in het nieuwe Omgevingsonderzoek, Waardenonderzoek en Conditie-onderzoek. 
ledere doelstelling heeft een andere impact op de Conditie, en de verwachte levensduur van het gebouw. Dit word! 
weergegeven in afbeelding 2.05. ledere doelstelling vertegenwoordigt ook een bepaald niveau van interventie. Er 
worden vijf niveaus onderscheiden van erg laag tot erg hoog. De gegevens uit de Voorontwerp fase worden erbij 
betrokken zodat bepaald kan worden of de doelstellingen verenigbaar zijn met het gebouw. 

In het nieuwe Waardenonderzoek wordt ook nog bepaald welke cu/turele Waarden het belangrijkste zijn voor de 
actoren. Dit kan door de doelstellingen te analyseren en weegfactoren voor de verschillende Waarden te bepalen . 
De ontwerper hoeft het niet eens te zijn met de weegfactoren, hij moet ze baseren op wat de actoren belangrijk 
vinden. 

Ontwerp fase - Simulatie 
In deze subfase wordt de nieuwe situatie gesimuleerd. Met andere woorden er wordt een ontwerp gemaakt. Ze is 
opgedeeld in de stappen conceptueel ontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp. Alie ideeen en concepten die 
bedacht werden tijdens het voorafgaande traject kunnen nu op waarde beoordeeld worden. In de slap conceptueel 
ontwerp wordt gekeken welke van deze ideeen en concepten bruikbaar zijn en kloppen met de resultaten van alle 
onderzoeken en evaluaties om zo tot een concept te komen. In de stap voorontwerp wordt voor het eerst de nieuwe 
situatie gesimuleerd. Als dat hiervoor ook al gebeurde bestaat het gevaar dat feitelijke informatie gemixt wordt 
met individuele aannames Bij het simuleren moet gelet worden op de hoeveelheid (het percentage) overblijfselen, 
toevoegingen en verwijderingen. Om dit te vereenvoudigen, wordt aanbevolen de normale zwart-wit tekeningen 
aan te vullen met rood, geel en blauw. Zwart zijn de overblijfselen, geel de verwijderingen, rood de toevoegingen 
en blauw de verwijderingen die hergebruikt worden in het gebouw. Zo wordt de verhouding op de tekeningen 
al duidelijk. Daarnaast moet bepaald worden wat er met deze overblijfselen, toevoegingen en verwijderingen 
gedaan wordt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire verwijderingen, de primaire overblijfselen en 

Primaire overblijfselen po Primaire toevoegingen pt 

prestatie verbeteren po1 nieuwe materialen pt1 

versterken po2 nieuwe componenten pt2 

consolideren po3 nieuwe vormen pt3 

coaten po4 up I re I down cycled materialen pt4 

repareren I corrigeren po5 up I re I down processed componenten pt5 

verval tegenhouden I verwijderen po6 hergebruikte componenten (verplaatst pt6 

schoonmaken po7 binnen het gebouw) 

hergebruikte vormen ( verplaatst pt7 
binnen het gebouw) 

Afb. 2.06: de primaire ingrepen (aangepast van Pereira, 2006) 
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primaire toevoegingen. Ze zijn afgebeeld in afbeelding 2.06, waar ze zijn gerangschikt op schadelijkheid voor het 
milieu (de eerste is het schadelijkst, de laatste is het minst schadelijk). 

Wanneer het voorontwerp is afgerond en voor alle ontwerpproblemen een of meer oplossingen zijn bedacht, 
volgt de stap definitief ontwerp. In deze stap moet in samenspraak met de primaire actoren de beste oplossingen 
uitgekozen worden zodat het ontwerp definitief gemaakt kan worden. In de volgende subfase wordt het definitieve 
ontwerp geevalueerd. Als hieruit blijkt dat het ontwerp nog aangepast moet worden, wordt er teruggegaan naar 
een van de subfases hiervoor. Uiteindelijk levert wel deze fase het definitieve ontwerp op dat aan de opdrachtgever 
gepresenteerd kan worden. 

Ontwerp fase - Evaluatie 
De ontwerper moet nu de score van de nieuwe situatie bepalen. Dit doet hij aan de hand van dezelfde evaluaties 
als in de Voorontwerp evaluatie fase, namelijk de Omgevingevaluatie, de Waarden evaluatie en de Conditie
evaluatie; alleen nu voor de nieuwe situatie. De resultaten worden weergegeven in spinnenwebdiagrammen. Door 
de spinnenwebdiagrammen van de bestaande situatie samen te voegen met de nieuwe spinnenwebdiagrammen is 
het in een oogopslag duidelijk of de nieuwe situatie hoger scoort dan de bestaande situatie (ofwel een verbetering 
is). 

Er moet ook een nieuwe evaluatie uitgevoerd worden en dat is de Ontwerp evaluatie. In deze evaluatie wordt het 
levensduurbewustzijn van het ontwerp en van de designer geevalueerd. Dit gebeurt aan de hand van de primaire 
voorstellen , de uitgevoerde voorstellen. (De secundaire voorstellen zijn de voorstellen die niet zijn uitgevoerd). 
Er zijn negen voorstellen gedefinieerd, namelijk Omgeving, Waarden, Conditie, verwijderingen, overblijfselen, 
toevoegingen, overblijfselen versus verwijderingen, overblijfse/en versus toevoegingen en andere primaire 
voorstellen. In twee tabellen wordt aangegeven hoe de score bepaald kan worden en de evaluatie uitgevoerd 
kan worden. De tabellen zijn hiernaast afgebeeld (afb. 2 .07 en 2.08). Uiteindelijk worden de eindscores van deze 
evaluatie ook weergegeven in een spinnenwebdiagram. 

Ontwerp fase - Beslissing 
De verslaglegging bestaat wederom uit een geschreven rapport, een mondeling rapport en een fysiek rapport. 
De informatie die deze rapporten moeten bevatten bestaat uit alle ontwerpbeslissingen en de impact op het 
gebouw, maar ook alle informatie die verband houdt met de herbestemming . Samen met de rapporten uit de Voor
ontwerpfase wordt er een handboek gevormd over het gebouw. Dit is handig tijdens de uitvoering, maar ook tijdens 
de gebruiksfase voor bijvoorbeeld onderhoud en toekomstige interventies. Bij toekomstige interventies wordt veel 
tijd bespaard aangezien niet alle aspecten en parameters uit de Voor-ontwerpfase opnieuw geanalyseerd, gefilterd 
en gewaardeerd hoeven te worden. 

2.3 RE-ARCHITECTURE, in het kort 
In het kort geeftde methode ontwerpers inzicht in welke ingrepen wel en niet verstandig zijn om een levensduurbewust 
resultaat te bereiken. Het onderzoek en de evaluatie van de Waarden en Conditie in de voorontwerpfase hebben 
tot doel aan te wijzen welke vormen, componenten en materialen van het gebouw een hoge of lage score hebben 
voor de verschillende Cu/turele Waarden en welke een goede of slechte Conditie hebben. Door daarnaast de 
doelstellingen van de actoren in kaart te brengen, worden ook de eisen en wensen voor de nieuwe situatie 
bekend. 

Anne Joosten 
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parameters en de primaire doelstellingen (Pereira, 
2006) 
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Van de vormen, componenlen en malerialen is nu bekend of hun Conditie kan voldoen aan de eisen en wensen. 
Dil geeft inzichl in welke vormen, componenlen en malerialen moeten of mogen worden verwijderd, behouden 
of loegevoegd voor een zo levensduurbewusl mogelijk ontwerp. De consequenlies van het behouden of 
verwijderen van een bouwdeel voor de Waarden of de Conditie van hel gebouw in de nieuwe situatie kunnen 
door de onlwerper worden ingeschal omdal hij weel wal de Waarden of Conditie is van hel belreffende bouwdeel. 
Hel Omgevingsonderzoek en de Omgevingevaluatie helpen de ontwerper de omgeving in kaart le brengen en 
verbelerpunten zichtbaar le maken. Ook zaken als windrichling, orientalie en zonneslraling worden bekeken. 
Deze kunnen aanleiding zijn voor implemenlalie van duurzame oplossingen in het gebouw (bijvoorbeeld 
zonnepanelen). 

Door onderscheid le maken lussen verwijderingen, overblijfselen en loevoegingen en de primaire verwijderingen, 
overblijfselen en toevoegingen te rangschikken op schadelijkheid voor hel milieu, krijgt de ontwerper inzichl in de 
gevolgen van zijn ingrepen voor de ecologie. Hij kan nu, indien hij dil ambieert, bewusl duurzame keuzes maken 
waardoor de duurzaamheid van de projeclen slijgt. 

Door zowel de bestaande situatie als de nieuwe situatie le evalueren worden de verhoging of verlaging van 
de Waarden en de verbetering of verslechlering van de Conditie ook aantoonbaar. Door hel inkleuren van de 
plattegronden en het gebruik van een som om de score le bepalen, is hel niel langer een gevoelskwestie of een 
ontwerp echt een verbetering is. Mocht het ontwerp voor de nieuwe situatie nog geen verbetering zijn dan kan hel 
ontwerp aangepasl worden. Dil blijkl duidelijk uil de spinnenwebdiagrammen, zie afb. 2.09. Ook delen van een 
ontwerp of verschillende oplossingen voor een bepaald deel van de nieuwe situatie kunnen worden geevalueerd. 
Dit geeft een ontwerper de nodige argumenten om de andere actoren le overtuigen dat een bepaalde oplossing 
levensduurbewuster is dan een andere. 

Levensduurvriendelijke herbestemming van de Plange Muhle 



3 Levensduurvriendelijkheid 

In dit project wordt de term levensduurbewust vervangen door levensduurvriendelijk en worden de definities voor 
respect voor verleden, heden en toekomst herschreven. Daardoor sluiten ze beter aan bij de interesses van 
de afstudeerder (zie voorwoord) en mogelijk leveren ze een bijdrage aan het realiseren van de doelen die RE
ARCHITECTURE nastreeft. De informatie in dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op 'RE-ARCHITECTURE: 
Lifespan rehabilitation of built heritage' Book 1 (Pereira, 2007) en 'RE-ARCHITECTURE: Lifespan rehabilitation 
of built heritage' Book 2 (Pereira, 2006). 

3.1 Levensduurvriendelijkheid 
De term levensduurbewustzijn werkt verwarrend. Een ontwerper die levensduurbewustzijn nastreeft hoeft namelijk 
niet, zoals in de definitie van RE-ARCHITECTURE gesteld wordt, ook daadwerkelijk het verleden, het heden en 
de toekomst te respecteren. Hij of zij moet hoeft zich enkel bewust te zijn van de gevolgen van zijn ingreep 
voor de levensduur, voor het verleden, het heden en de toekomst. Of dit ook daadwerkelijk effect heeft is een 
tweede. Vergelijk het met milieubewustzijn. lemand die boodschappen gaat doen bij een winkel in de buurt weet 
dat het beter is voor het milieu om te gaan !open of de fiets te pakken en de auto te laten staan. Ondanks dit 
bewustzijn kan hij er toch voor kiezen de auto te pakken. Hij doet echter niet wat milieuvriendelijker is. Omdat dit 
ook opgaat voor levensduurbewustzijn wordt hier de term levensduurvriendelijk ge"lntroduceerd. Dit is waar in dit 
afstudeeronderzoek naar wordt gestreefd. De definitie is, conform RE-ARCHITECTURE, als volgt: 

Een /evensduurvriendelijke herbestemming is een herbestemming waarbij de drie tijden, het verleden, het heden 
en de toekomst, gerespecteerd warden. 

De mate van levensduurvriendelijkheid wordt bepaald door het succes waarmee het verleden het heden en de 
toekomst gerespecteerd zijn. Aangezien het respecteren van deze drie tijden vaak tegenstrijdigheden met zich 
meebrengt moet er een balans gevonden worden waarbij ze alledrie zoveel mogelijk gerespecteerd worden. 

3.2 Respect voor het verleden, het heden en de toekomst 
Ook de definities voor respect voor het verleden, het heden en de toekomst zijn enigszins gewijzigd ten opzichte 
van de definities van RE-ARCHITECTURE (zie ook afb. 3.01 ). 

3.2.1 Respect voor het verleden in een levensduurvriendelijke houding 
Om het verleden volledig te respecteren moeten bij voorkeur alle delen (vormen/ruimtes, componenten en 
materialen) uit het verleden behouden blijven. Dit geldt zowel voor de delen die in hoge mate karakteristiek zijn 
voor het gebouw en haar verleden als voor de delen die dit niet zijn , aangezien het niet van respect voor het 
verleden getuigt om uberhaupt iets weg te halen. Wanneer er toch delen weggehaald worden, moeten deze, 
vanuit respect voor het verleden, in mindere mate karakteristiek zijn. Alles wat verwijderd wordt, moet op een zo 
hoogwaardig mogelijke manier hergebruikt worden. Door de karakteristieke delen zichtbaar te maken, gaan ze 
deel uitmaken van de beleving van het gebouw. Hierdoor blijft het verleden !even voor de bezoekers in het heden, 
een vorm van respect voor het verleden en het heden tegelijk. 
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Daarnaast moeten toevoegingen aan het gebouw ook van respect voor het verleden getuigen. Enerzijds door 
de verbinding tussen toevoeging en overblijfsel (een demontabele verbinding getuigt van het meeste respect) en 
anderzijds door de materialisatie. De materialisatie kan aansluiten op het bestaande maar kan zich ook afzetten 
van het bestaande om respect te tonen naar het verleden . Hierover zijn de meningen van ontwerpers verdeeld . 

Samenvattend moet, om zoveel mogelijk respect voor het verleden te tonen, in eerste instantie zoveel mogelijk 
behouden blijven. Alleen minder karakteristieke delen mogen verwijderd worden. Daarnaast moeten de 
karakteristieke delen zo goed mogelijk behouden blijven en onderdeel gaan uitmaken van de beleving van het 
gebouw. Tot slot moeten de materiaalkeuze en aansluiting van oud op nieuw respectvol zijn. 

Wat is er veranderd ten opzichte van RE-ARCHITECTURE: 
Evenals in RE-ARCHITECTURE is behouden in deze definitie nog steeds het belangrijkste streven , simpelweg 
omdat dat het meest respectvol is. De voornaamste wijziging is dat wat bij voorkeur behouden moet worden 
niet langer uitsluitend bepaald wordt door de Waarden maar ook door hoe karakteristiek een vorm, component 
of materiaal is voor het gebouw. De karakteristieke delen zijn immers representatief voor het verleden van een 
gebouw, ook al scoren de delen laag voor de waarden. Een voorbeeld is een leegstaand kantoorgebouw op een 
bedrijventerrein: de waarden van de delen kunnen laag zijn , terwijl de delen wel karakteristiek zijn . 

Behoud is ook niet langer afhankelijk van de Conditie. Vanuit respect voor het verleden is het nog slechts afhankelijk 
van de mate van karakteristiekheid van de delen en de vereiste en I of gewenste prestatie (voor de nieuwe functie 
en niet de oorspronkelijke functie) van de ruimtes, vormen, componenten en materialen. De gedachte hierachter 
is dat deze twee aspecten bepalen of een ingreep nodig is voor het heden, en hoe respectvol word! omgegaan 
met het verleden . 

3.2.2 Respect voor het heden in een levensduurvriendelijke houding 
Om het heden zo goed mogelijk te respecteren moeten de Waarden van het gebouw verbeterd worden en moet 
het ontwerp voldoen aan de vereiste en I of gewenste prestatie. Dit mag echter niet teveel disrespect voor het 
verleden met zich meebrengen. Overprestatie betekent gelijktijdig minder respect voor de toekomst aangezien 
er dan meer materialen gebruikt zijn dan eigenlijk nodig is om aan de vereiste en gewenste prestatie te voldoen. 
Hierbij mag wel in gedachte gehouden worden dat het om een herbestemming gaat, en het hierbij moeilijk is het 
niveau van comfort en passendheid te halen dat bij nieuwbouw behaald kan worden . 

Om zoveel mogelijk respect voor het heden te tonen moet zo goed mogelijk voldaan worden aan de vereiste en I 
of gewenste prestatie van het gebouw en de Waarden van het gebouw moeten verbeteren . 

Wat is er veranderd ten opzichte van RE-ARCHITECTURE: 
Net als in de RE-ARCHITECTURE definiering moeten de Waarden van het gebouw verbeteren. De Conditie word! 
echter buiten beschouwing gelaten. Dit project gaat er vanuit dat voor respect voor het heden in eerste instantie 
voldaan moet worden aan de vereiste en gewenste prestatie van de actoren in het heden. Het betreft hier zowel 
het gebouw als de omgeving. In plaats van gebruik te maken van de Waarden, Omgeving en Conditie, zoals in 
RE-ARCHITECTURE, wordt hier de vereiste en gewenste prestatie als leidend genomen. Wanneer het ontwerp 
hieraan voldoet , dan zijn op korte termijn geen nieuwe aanpassingen nodig en behoudt het gebouw voor langere 
tijd haar functie . Dit is gunstig voor de levensduur van het gebouw. 
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3.2.3 Respect voor de toekomst in een levensduurvriendelijke houding 
De mogelijkheden voor de toekomstige generaties om het gebouw te gebruiken mogen niet nodeloos beperkt 
warden. Een herbestemming mag dus niet toekomstige interventies (onderhoud, nieuwe herbestemming) 
onmogelijk maken. Toevoegingen moeten om deze reden demontabel zijn. Maar mogelijkheden van de toekomst 
bevinden zich ook op het vlak van materiaalgebruik. Gebruik van nieuwe materialen moet zoveel mogelijk beperkt 
warden, of de componenten I materialen moeten hergebruikt I gerecycled kunnen warden, zodat ze ook in de 
toekomst bruikbaar blijven. Delen die in een goede staatzijn kunnen het beste behouden blijven en zo goed mogelijk 
ingezet warden om aan de vereiste en gewenste prestatie te voldoen. Wanneer er toch delen verwijderd moeten 
warden zijn dit bij voorkeur de delen die in een slechte staat zijn en de prestatie in de weg staan. Het hergebruiken 
van de verwijderde delen, zeker in het geval van een deel in een goede staat, maakt het disrespectvolle van de 
verwijdering weer enigszins goed. Zo belanden er immers zo min mogelijk bruikbare elementen op de afvalberg 
en is er slechts een minimale hoeveelheid nieuwe materialen nodig. Er blijft meer over voor de toekomst. 

Om zoveel mogelijk respect voor de toekomst te tonen moeten de volgende aspecten in ogenschouw genomen 
warden: Delen in een goede staat moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Zoveel mogelijk verwijderde delen, 
zeker die in een goede staat, moeten hergebruikt warden. De hoeveelheid toevoegingen moet beperkt warden. 
De toevoegingen moeten demontabel verbonden warden aan de overblijfselen en andere toevoegingen. De 
toegevoegde componenten moeten hergebruikt kunnen warden. De materialen moeten gerecycled kunnen 
word en. 

Wat is er veranderd ten opzichte van RE-ARCHITECTURE: 
Deze definitie is inhoudelijk niet anders dan de definitie van respect voor de toekomst van RE-ARCHITECTURE, 
behalve dat de levensduur van toevoegingen niet afgestemd hoeft te warden op de geplande gebruiksduur. In 
plaats daarvan moeten de toevoegingen zo gematerialiseerd zijn dat ze herbruikbaar of recyclebaar zijn. 

Wat bepaalt respect voor de drie tijden 

RE-ARCHITECTURE* In dit afstudeerproject 

Respect voor het Delen van het gebouw zoveel mogelijk Delen van het gebouw zoveel mogelijk 
verleden behouden behouden 

bepalen mbv Waarden en Conditie bepalen mbv karakteristieke elementen 
en vereiste en gewenste prestatie 

Respect voor het Verbeteren Omgeving, Waarden, Conditie Waarden verbeteren 
heden Voldoen aan vereiste en gewenste Voldoen aan vereiste en gewenste 

prestatie prestatie voor het gebouw en de 
omgeving 

Respectvoorde Toevoegingen verenigbaar met Toevoegingen verenigbaar met 
toekomst overblijfselen en demontabele overblijfselen, demontabele verbinding, en 

verbinding herbruikbaar I recyclebaar 

* Pereira Roders, A, 'RE-ARCHITECTURE: Lifespan rehabilitation of built heritage' Book 1 en Book2 

Afb. 3.01: respect voorde drie tijden: heden, verleden en toekomst 
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Primaire verwijderingen pv 

afvalberg pv1 

verbranding pv2 

verbrandingen met energie terugwinning pv3 

up I re I down cycle materialen pv4 

up I re I down processed elementen pv5 

hergebruiken componenten pv6 
(verplaatsen binnen het gebouw) 

hergebruiken vormen (verplaatsen pv7 
binnen het gebouw) 

Primaire overblijfselen po 

prestatie verbeteren po1 

versterken po2 

consolideren po3 

coat en po4 

repareren I corrigeren po5 

verval tegenhouden I verwijderen po6 

schoonmaken po? 

Primaire toevoegingen pt 

nieuwe materialen pt1 

nieuwe componenten pt2 

nieuwe vormen pt3 

up I re I down cycled materialen pt4 

up I re I down processed componenten pt5 

hergebruikte componenten (verplaatst pt6 
binnen het gebouw) 

hergebruikte vormen ( verplaatst pt? 
binnen het gebouw) 

Afb. 3.02: de primaire ingrepen (aangepast van 
Pereira, 2006) 
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3.3 Randvoorwaarden voor een levensduurvriendelijke herbestemming 
ledere herbestemmingsopgave begint met een bestaand gebouw dat een nieuwe functie moet krijgen. Een 
nieuwe functie past zelden precies in het bestaande gebouw. Dit geldt zeker voor gebouwen die specifiek voor 
een functie ontworpen zijn, zoals silogebouwen. Om de nieuwe functie onder te brengen in het gebouw zullen dus 
ingrepen gedaan moeten warden in het bestaande. Net als bij RE-ARCHITECTURE wordt er onderscheid gemaakt 
tussen drie basisingrepen namelijk delen verwijderen, delen behouden en delen toevoegen. Delen zijn vormen, 
componenten en materialen. Bij normale herbestemmingen wordt dit voornamelijk bepaald door de vereiste en 
gewenste prestatie. Bij een levensduurvriendelijke herbestemming zijn respect voor het verleden, het heden en 
de toekomst, en de balans hiertussen, bepalend voor welke ingrepen gedaan mogen warden. Hieronder wordt per 
basisingreep besproken hoe respectvol hij is voor de drie tijden, verleden, heden en toekomst. Hierbij wordt ook 
gebruik gemaakt van de in RE-ARCHITECTURE gedefinieerde primaire ingrepen, de primaire verwijderingen (pv), 
primaire overblijfselen (po) en primaire toevoegingen (pt). De primaire verwijderingen gaan over de bestemming 
van het verwijderde deel. De primaire overblijfselen gaan over de behandeling van het behouden deel. De primaire 
toevoegingen gaan over de herkomst van het toegevoegde deel. Ze zijn weergegeven in afbeelding 3.02, waar ze 
zijn gerangschikt op schadelijkheid voor het milieu. De eerste is het schadelijkst, dit wordt laagwaardig genoemd. 
De laatste is het minst schadelijk, dit wordt hoogwaardig genoemd. De primaire ingrepen zijn van belang voor 
respect voor de toekomst 

3.3.1 lngrepen en streven naar een levensduurvriendelijk herbestemmingsontwerp 
Om te achterhalen welke ingrepen nu wel en niet bijdragen aan een levensduurvriendelijk herbestemmingsontwerp 
is per ingreep per tijd bepaald waar de ingrepen aan moeten voldoen om respectvol te zijn voor een tijd. 
Vervolgens is dit samengevat om per ingreep te bepalen welke factoren bepalen of een ingreep wel of niet tot 
een levensduurvriendelijk resultaat leidt. Deze volledige beschrijving is opgenomen in bijlage 1, hier is alleen de 
samenvatting per ingreep opgenomen. 

De/en verwijderen 
In principe mogen er zo min mogelijk delen verwijderd warden. Op basis van de vereiste en gewenste prestatie 
wordt bepaald waar verwijderingen noodzakelijk zijn. Wei moet er gezocht warden naar een manier waarop zo 
weinig mogelijk delen die in hoge mate karakteristiek zijn, hoge Waarden hebben, of in een goede staat zijn, 
verwijderd warden. Dit is namelijk in principe niet levensduurvriendelijk. De verwijderde delen moeten op een zo 
hoogwaardig mogelijke manier warden hergebruikt. De primaire verwijderingen geven hier inzicht in. 

De/en behouden 
Tijdens het ontwerpen moet er op gelet warden dat delen behouden warden die in hoge mate karakteristiek zijn, 
hoge Waarden hebben of in een goede staat zijn. Ze dienen optimaal benut te warden om de vereiste en gewenste 
prestatie te verwezenlijken. De behandeling die de overblijfselen krijgen moet afgestemd warden op de vereiste 
en gewenste prestatie van het deel en hun actuele staat. De primaire overblijfselen kunnen hierbij helpen. 

De/en toevoegen 
In principe mogen er zo min mogelijk delen toegevoegd warden. Op basis van de vereiste en gewenste prestatie 
van het gebouw wordt bepaald waar toevoegingen noodzakelijk zijn. Ze moeten passen bij de overblijfselen 
en hun materialisering. De verbinding tussen overblijfselen en toevoegingen mag niet te veel schade aan de 
overblijfselen veroorzaken. Delen die toegevoegd warden zijn bij voorkeur delen die op zo hoogwaardig mogelijke 
manier hergebruikt warden, zie de primaire toevoegingen. Ze zijn bovendien zo bevestigd dat ze in een later 
stadium eenvoudig te verwijderen zijn en dan weer op zo hoogwaardig mogelijke manier her te gebruiken zijn (zie 
primaire verwijderingen). 
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3.3.2 Randvoorwaarden 
Uit de voorgaande beschrijvingen blijkt dat een aantal factoren van belang is om te bepalen of de basisingrepen 
(delen verwijderen, behouden of toevoegen) respectvol of disrespectvol zijn voor een of meer tijden en of ze 
dus gedaan mogen worden voor een levensduurvriendelijk resultaat. De ontwerper moet hierbij de balans 
tussen het respect voor de drie tijden in overweging nemen. Het betreft de volgende randvoorwaarden voor een 
levensduurvriendelijk ontwerp: 
1) de karakteristiekheid van het bestaande deel; 
2) de Waarden van het bestaande deel; 
3) de staat van het bestaande deel; 
4) en de vereiste en gewenste prestatie van het gehele gebouw en haar delen. 
De eerste drie zijn te bepalen middels een analyse van de bestaande delen van het gebouw. De vierde wordt 
bepaald door de actoren en kan ook in een analyse achterhaald worden. 

Wanneer met behulp van deze randvoorwaarden de basisingrepen zijn bepaald en het conceptontwerp definitief 
is, kan de ontwerper verder inzoomen en rekening houden met de volgende randvoorwaarden: 
5) de primaire ingrepen in de verwijderde, behouden en toegevoegde delen 
6) de materialisering van het toegevoegde deel 
7) en de detaillering van de toegevoegde delen 
Deze bepalen op een lager schaalniveau of de herbestemming respectvol is voor de drie tijden. 
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4 Strategie 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat er uit respect voor het verleden zo min mogelijk verwijderd mag 
worden. Respect voor de toekomst betekent dat spaarzaam omgegaan moet worden met toevoegingen. Welke 
verwijderingen en toevoegingen nodig zijn, word! bepaald op basis van (onder andere) de vereiste en gewenste 
prestatie, ofwel door respect voor het heden. Om te zorgen dat respect voor het heden zo min mogelijk strijdig is 
met respect voor het verleden en de toekomst moet het aantal verwijderingen en toevoegingen beperkt blijven . 
Aangezien de vereiste en gewenste prestatie sterk samenhangt met de gekozen functie, moet een functie gezocht 
worden die past in het gebouw. Op die manier liggen de vereiste en gewenste prestatie dicht bij wat het gebouw op 
dit moment te bieden heeft, en hoeven er dus minder ingrepen gedaan te worden om aan de vereiste en gewenste 
prestatie te voldoen. Hierdoor word! het eenvoudiger om alle drie de tijden te respecteren en kan er een hogere 
mate van levensduurvriendelijkheid behaald worden. Het is ook van belang dat de functie past in de omgeving en 
de toekomstplannen voor de omgeving. Als de functie namelijk niet in haar omgeving past, of door veranderingen 
in de nabije toekomst niet meer past, is de kans groot dat het gebouw binnen korte tijd weer leeg staat. Dit is niet 
wenselijk aangezien leegstand een bedreiging is voor de levensduur van het gebouw. 

De strategie bestaat dan ook uit twee stappen: 
1) het vinden van een passende functie, 
2) de deelfuncties van de nieuwe functie onderbrengen in passende ruimtes 
Deze twee stappen worden toegelicht in respectievelijk slap 3 en slap 5 van het hoofdstuk 'de aanpak'. 

Deze strategie wijkt af van de hedendaagse praktijk. Daar word! in de meeste gevallen de functie a Ileen aangepast 
aan de omgeving of plannen voor de omgeving , maar word! niet gekeken naar de kenmerken van het gebouw. 
'Deze kunnen toch middels ingrepen aangepast worden.' Ook de RE-ARCHITECTURE methode gaat er van uit 
dat de functie vooraf is bepaald (Pereira, 2006). In dit project is juist door de kenmerken van het gebouw vast te 
stellen en deze niet vooraf te bestempelen als kwaliteit of problematisch dan wel onbruikbaar. In de plaats daarvan 
is een functie uitgezocht die past bij deze kenmerken, zodat het kenmerk bruikbaar is en als kwaliteit gezien kan 
worden (zie afbeelding 4.01 ). 
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5 - De aanpak 

In dit hoofdstuk wordt de aanpak die gehanteerd is in de ontwerpopgave besproken . Ze is onderverdeeld in 8 
stappen, die een voor een worden toegelicht. De stappen worden weergegeven in de tabel in afbeelding 5.01 . 
Hierin is per stap weergegeven in welk hoofdstuk de resultaten te vinden zijn . De aanpak wijkt af van de RE
ARCHITECTURE methode, maar neemt er wel onderdelen uit over. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
wordt toegelicht waarom van de methode afgeweken is en wat wel en niet is overgenomen . 

5.1 Orientatie - Orientatie (stap 1) 
In de orientatiefase wordt bepaald wat het doel is van het project, hoe hieraan voldaan kan worden , welke informatie 
nodig is om het doel te verwezenlijken en waar die informatie vandaan gehaald kan worden. De conclusies hiervan 
worden besproken in de hoofdstukken 1 - 5 in dit verslag. Ze zijn grotendeels bepalend voor de rest van de 
aanpak in dit project. 

5.2 Analyse -Analyse (stap 2) 
Het doel van de analyse is een beeld te krijgen van de laadtoren, de bakstenen silo, de betonnen silo en hun 
omgeving. Van de reeds verstreken levensduur (het verleden), de actuele situatie (het heden) en de plannen die 
nog op stapel liggen (de toekomst) . Zo kan de analyse als voedingsbodem dienen voor de rest van de analyse. 
De informatie is ingewonnen met behulp van documenten, mondelinge en fysieke inventarisaties. De documenten 
inventarisatie omvat boeken over de geschiedenis van de haven; boeken over graansilo's; documenten over 
de herbestemming van het complex; een monumentenbeschrijving , websites over de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen van de Medienhafen; tekeningen van de gebouwen, etc. De mondelinge inventarisatie omvat 
een interview met een architect van de ontwikkelaar Kai 18 GmbH und Co, een van de eigenaren ; een interview 
met een werknemer van de stedenbouwkundige afdeling van Dusseldorf; een interview met een werknemer van 
de monumentenbescherming van Dusseldorf. Tot slot zijn er fysieke inventarisaties uitgevoerd: de omgeving 

I 1) Orientatie h 1,2,3, 4 Orientatie 

I 2) Analyse h6 Analyse 

3) Functiekeuze h? Synthese en 

4) Randvoorwaarden voor het levensduurvriendelijk ontwerp h8 evaluatie 

5) Voorontwerp 
a) Globale werking van het gebouw bepalen h9 
b) Conceptontwerp , basisingrepen bepalen h 10 

6) Definitieve ontwerp uitwerken Ontwerp 

a) Vereiste en gewenste prestatie van de delen analyseren h 11 .2 
(zijn afhankelijk van de allocatie van de deelfuncties) 
b) Primaire ingrepen bepalen h 11 .3 
c) Technische uitwerking h 11.4 

17) Evalueren h 12 Evaluatie 

I s) Verslaglegging Verslaglegging 

Afb. 5.01 : de aanpak in dit afstudeerproject 
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is meermalen uitgebreid verkend en het gebouw is twee keer bezocht. De foto's die tijdens de bezoeken zijn 
gemaakt zijn naderhand uitvoerig bestudeerd en hebben samen met de tekeningen tot veel inzichten geleid. 
Helaas is niet alles duidelijk geworden, de constructie van de laadtoren was niet te achterhalen van de foto's, ook 
technische gegevens als de houtsoort van de constructie en de isolatiewaarden zijn onbekend gebleven. 

5.3 Synthese en evaluatie - De functiekeuze (stap 3) 
In deze slap is de informatie die is ingewonnen tijdens slap 2 gefilterd geevalueerd op relevantie voor de 
functiekeuze. De functie wordt nu al bepaald, zodat in de volgende slap ook de vereiste en gewenste prestatie 
geanalyseerd kan worden. Volgens de strategie die in dit project gehanteerd wordt, moet een functie gekozen 
worden die past bij het gebouw en de omgeving. Daarvoor zijn verschillende kenmerken van het gebouw en de 
omgeving geanalyseerd en geevalueerd. Kenmerken van het Plange Muhle complex en de omgeving die de 
functiekeuze be"fnvloeden zijn: 

de aanwezige functies en de bereikbaarheid; 
de toekomstplannen voor het gebied; 
toekomstige wijzigingen in de bestemming en bereikbaarheid van het gebied. 

Kenmerken van een gebouw die de functiekeuze be"invloeden zijn de ruimtelijkheid, routing en toegankelijkheid, 
daglichttoetreding, isolatiewaarde en draagkracht. Zij bepalen hoe bruikbaar een gebouw en haar ruimtes zijn 
voor een bepaalde functie . 

Van grote invloed op de functiekeuze zijn ook de actoren, vooral de eigenaar/opdrachtgever van het gebouw. De 
huidige eigenaren van het complex, architectenbureau lngenhoven und Partner en ontwikkelaar Kai 18 GmbH 
und Co, zijn vanuit hun professie bezig met duurzaamheid . In dit project wordt dan ook aangenomen dat zij 
levensduurvriendelijkheid nastreven en een functie willen die goed past bij het gebouw en de omgeving. 

5.4 Synthese en evaluatie - Randvoorwaarden voor het levensduurvriendelijk ontwerp (stap 4) 
De informatie uit de algemene analyse is gefilterd en geevalueerd op informatie die relevant is voor de beoordeling 
van de randvoorwaarden voor het maken van een levensduurvriendelijk ontwerp. Het gaat om de volgende vier 
randvoorwaarden : 
1) de karakteristiekheid van het bestaande deel; 
2) de Waarden van het bestaande deel; 
3) de staat van het bestaande deel; 
4) en de vereiste en gewenste prestatie van het gehele gebouw en haar delen. 

De eerste drie randvoorwaarden spelen zich af op het niveau van de delen. Voor deze drie zijn per randvoorwaarde 
alle delen van het gebouw beoordeeld met behulp van de scoreschaal van RE-ARCHITECTURE (afb. 5.02). Dit 
geeft de ontwerper inzicht in welke delen in hoge mate karakteristiek, waardevol en in een goede staat zijn . 

De vierde randvoorwaarde speelt zich af op het niveau van het gebouw en van de delen . De vereiste en gewenste 
prestatie op gebouwniveau wordt geanalyseerd omdat het de reden is om uberhaupt ingrepen te doen. Het 
bestaande gebouw voldoet niet (meer) aan de vereiste en gewenste prestatie, en om hier wel aan te voldoen 
moeten delen verwijderd , behouden en toegevoegd worden. Samen met het inzicht in de karakteristiekheid, 
Waarden en staat van de delen kan de ontwerper met levensduurbewustzijn het ontwerp maken en ervoor kiezen 
de ingrepen zo te doen dat hij deze delen behoudt en niet verwijdert, en zo min mogelijk toevoegt, kortom een 
levensduurvriendelijk resultaat nastreven. 
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In de analyse wordt uitsluitend de vereiste en gewenste prestatie op gebouwniveau achterhaald . Het heeft nag 
geen zin om de vereiste en gewenste prestatie van een deel te bepalen aangezien dit sterk afhangt van het 
ontwerp. In het ene ontwerp wordt het deel wellicht behouden en onderdeel van een gebruiksruimte. In een ander 
on twerp wordt het wellicht verwijderd . 

Wijze van evalueren 
In zowel stap 3 als stap 4 warden de evaluaties uitgevoerd behulp van de score schaal van RE-ARCHITECTURE. 
Hierin warden vijf scores onderscheiden die ieder een eigen kleur krijgen: rood: 1 I erg laag I - -, oranje: 2 I laag 
I-, geel: 3 I redelijk I 0, groen: 4 I hoog I+ , en blauw: 5 I erg hoog I++ , zie afbeelding ... (aangepast van p 189 
pdf-versie boek2). De - - I - I 0 I + I + + schaal, is toegevoegd om oak zonder kleurgebruik de score eenvoudig 
afleesbaar te maken. 

5.5 Ontwerp - Voorontwerp (stap 5) 
Het ontwerp wordt gemaakt in twee fases , het voorontwerp en het definitieve ontwerp. 

a) Globale werking van de gebouwen bepalen 
In deze stap is de globale werking van de nieuwe functie in de gebouwen bepaald. In lijn met de eerste stap uit de 
strategie warden de deelfuncties in passende ruimtes ondergebracht. Daarmee wordt de functie zo goed mogelijk 
ingepast in het gebouw. Om te bepalen welke ruimtes passend zijn, is naar dezelfde kenmerken gekeken als voor 
het bepalen van de functiekeuze. De informatie uit de analyse voor de functiekeuze is hier nogmaals gebruikt om 
de allocatie van de deelfuncties vast te stellen. In deze stap ontstaat het eerste idee van de basisingrepen die 
noodzakelijk zijn om te voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie op gebouwniveau. 

b) Conceptontwerp, basisingrepen bepalen 
In de stap Conceptontwerp, wordt gezocht naar een manier om te voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie 
op gebouwniveau. Daarbij is getracht zo min mogelijk karakteristieke, waardevolle delen in een goede staat te 
verwijderen , en toevoegingen zoveel mogelijk te beperken. In dit project zijn voor een deel van het gebouw 
varianten ontworpen. Een evaluatie laat zien welke variant het meest levensduurvriendelijk is. In de volgende 
stappen is deze verder uitgewerkt. 

5.6 Ontwerp - Definitieve ontwerp (stap 6) 
Deze stap bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

a) Vereiste en gewenste prestatie van de de/en bepalen 
Wanneer het conceptontwerp bekend is, staat voor een groat deel vast welke delen verwijderd warden, behouden 
blijven en toegevoegd warden. Nu is het mogelijk om te bepalen welke prestatie gevraagd wordt van de delen die 
behouden blijven . Deze kennis is essentieel om te bepalen welke primaire overblijfsel toegepast moet warden. 

Score schaal 
-- - - - .. - -

Score cijfers '· 3 
- - - -

Score plussen en minnen 0 
- -

Score tekst ~- -_:: -~ redelijk 

Afb. 5.02: de scoreschaal voor de evaluatie van de randvoorwaarden of kenmerken (aangepast van Pereira, 
2006) 
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b) Ontwerp - Primaire ingrepen bepalen 
Per basisingreep kunnen nu de primaire ingrepen bepaald worden, ofwel de bestemming van het verwijderde 
deel, de behandeling van het behouden deel of de herkomst van het toegevoegde deel. Dit is van belang voor 
respect voor de toekomst. Er wordt bekeken of verwijderde delen her te gebruiken zijn in het ontwerp zelf, of 
welke andere primaire verwijdering toegepast kan worden. Voor de behouden delen kan bepaald worden welke 
primaire overblijfselen toegepast moet worden om het deel te laten voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie 
zonder dat zijn Waarde of karakteristiekheid verminderd . Voor de toevoegingen wordt gekeken, welke primaire 
toevoeging mogelijk is. Er is gepoogd zo hoogwaardige mogelijke primaire ingrepen te kiezen . Dit is niet altijd 
mogelijk, bijvoorbeeld door de discrepantie tussen de aanwezige prestatie en de gevraagde prestatie. 

Er is voor gekozen de basis-ingrepen en primaire ingrepen in dit verslag in een keer te bespreken in hoofdstuk 
11 .3. 

c) Ontwerp - Technische uitwerking 
Voor de technische uitwerking van het definitieve ontwerp worden twee onderwerpen uitgewerkt. Ten eerste de 
klimatisering van het gebouw, en ten tweede de materialisering en detaillering van de toegevoegde delen in een 
gedeelte van het gebouw dat representatief is voor het opslagvolume. Bij het bepalen van de materialisering van 
de toegevoegde delen is er rekening mee gehouden dat ze voldoet aan de vereiste en gewenste prestatie (respect 
heden), dat ze past bij de behouden delen (respect verleden) en dat het component of materiaal herbruikbaar is in 
de toekomst (respect voor de toekomst). Bij de detaillering zijn de verbindingen demontabel gehouden. 

5.7 Evaluatie (stap 7) 
In deze stap wordt gecontroleerd of het ontwerp voor de bakstenen silo levensduurvriendelijk is. Hiervoor is een 
nieuwe evaluatie ontwikkeld. Door het gebruiken van de karakteristieken en het loslaten van de Conditie is de 
evaluatie van RE-ARCHITECTURE niet geheel bruikbaar. Ze heeft echter wel als inspiratiebron gediend. 

5.8 Verslaglegging (stap 8) 
leder project eindigt met een verslaglegging. In dit geval wordt verslag gelegd door middel van dit verslag, een 
eindpresentatie, maquette en posters. 

5.9 Verschillen tussen de gekozen aanpak en de RE-ARCHITECTURE methode 
De aanpak die in dit project gevolgd is, wijkt af van de RE-ARCHITECTURE methode (zie de label in afb. 5.03).De 
wijzigingen zijn vooral ontstaan omdat geprobeerd is een compacte en doelgerichte aanpak te vinden. Daarnaast 
is er behoefte aan een heldere omschrijving van het effect dat de ingrepen hebben op de levensduurvriendelijkheid 
van het ontwerp. Een herbestemming is immers het resultaat van het totaal van de afzonderlijke ingrepen. Dit 
is gedaan door in de orientatiefase (stap 1) af te leiden welke randvoorwaarden bepalen of ingrepen voor een 
levensduurvriendelijk resultaat zorgen . Op deze randvoorwaarden is de rest van de aanpak gebaseerd, die 
verschilt van RE-ARCHITECTURE. Een groot deel van de activiteiten is wel in beide aanpakken terug te vinden 
(zie afbeelding 5.03), daarbinnen wordt alleen andere informatie verwerkt. Een belangrijk verschil is dater in de 
aanpak van dit project geen onderscheid gemaakt wordt tussen de voorontwerpfase en de ontwerpfase. 

5.9.1 Het verschil in informatie 
De informatie die verwerkt wordt in deze aanpak, verschilt van de informatie in RE-ARCHITECTURE omdat de 
definities voor verleden , heden en toekomst enigszins aangepast zijn. Ze zijn echter wel grotendeels gebaseerd 
op de definities en het gedachtegoed van RE-ARCHITECTURE. 

Levensduurvriendelijke herbestemming van de Plange Muhle 



Definities heden, ver/eden en toekomst 
De definities voor heden, verleden en toekomst zijn grotendeels gebaseerd op de definities van RE
ARCHITECTURE. Bij respect voor het verleden baseert RE-ARCHITECTURE de toegestane verwijderingen op 
de Waarden en de Conditie. Daarvan wordt in dit project afgeweken. Aan de definitie van respect voor het verleden 
zijn de karakteristieke elementen toegevoegd. Deze zijn bepalend voor wat wel of niet verwijderd mag worden uit 
oogpunt van respect voor het verleden. Deze toevoeging is gedaan omdat gebouwen lage scores kunnen hebben 
voor de Waarden, terwijl ook deze gebouwen delen hebben die gerespecteerd horen te worden. 

RE-ARCHITECTURE methode Aanpak in het afstudeerproject 
Pereira Roders, A, 'RE-ARCHITECTURE: Lifespan rehabilitation of built heritage' Book 2 

Fase Subfase activiteit lnformatie Fase activiteit lnformatie 

Orientatie 

Voorontwerpfase Analyse, Analyse - Gehele levensduur van het gebouw 
informatie verzamelen en analyseren informatie verzame/en en analyseren 

Syn these - Omgeving Synthese en evaluatie - Functiekeuze 
informatie filteren - Waarden informatie fi/teren en evalueren 

- Conditie 

Evaluatie - Omgeving 
gefilterde informatie evalueren - Waarden 

- Conditie 

Beslissing Synthese en evaluatie - Karakteristiekheid 
Ontwerpfase Analyse informatie fi/teren en evalueren - Waarden 

informatie verzamelen en analyseren - Vereiste en gewenste prestatie 

Synthese - Doelstellingen actoren voor 
- Staat 

informatie fi/teren Omgeving, Waarden en 
Conditie 

Simulatie Conceptueel ontwerp - Conceptuele ideeen On twerp 
ontwerpen Voorontwerp - Primaire ingrepen ontwer- Voorontwerp - Globale werking 

pen - Basisingrepen 

Definitief ontwerp Definitief ontwerp - Vereiste en gewenste prestatie delen 
- Primaire ingrepen 
- Technische uitwerking 

Evaluatie - Omgeving Evaluatie - Balans tussen: 
ontwerp evalueren -Waarden ontwerp evalueren Respect voor het verleden 

- Conditie Respectvoorhetheden 
- Ontwerp Respect voor de toekomst 

Beslissing Verslaglegging 
verslag /eggen verslag /eggen 

Afb. 5.03: aanpak in dit afstudeerproject versus RE-ARCHITECTURE 
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Bij respect voor het heden stelt RE-ARCHITECTURE dat de Waarden en Conditie van de omgeving en het 
gebouw moeten verbeteren . Ook dit project kijkt naar de omgeving. Voor de omgeving worden uitgangspunten 
geformuleerd in de analyse. De Conditie wordt echter buiten beschouwing gelaten. Er wordt vanuit gegaan dat het 
niet nodig is om, conform RE-ARCHITECTURE, de nadelen van de Conditie vast te leggen ten opzichte van de 
oorspronkelijke functie. Het gebouw krijgt immers een nieuwe functie, waardoor de gevraagde prestatie anders is. 
Bij de nieuwe functie kunnen bijvoorbeeld andere dimensies van ruimtes gewenst zijn. 

In plaats van de conditie wordt in dit project de vereiste en gewenste prestatie als bepalend voor respect voor 
het heden genomen. Het betreft zowel de vereiste en gewenste prestatie ten aanzien van het gebouw als van 
de omgeving . Ook bij RE-ARCHITECTURE wordt naar de vereiste en gewenste prestatie gekeken. Dit gebeurt 
echter in een later stadium, in de analyse en synthese van de ontwerpfase . De reden hiervoor is dat RE
ARCHITECTURE niet het risico wil lopen dat de evaluatie van de bestaande situatie gekleurd wordt door het 
bekijken van mogelijkheden voor de nieuwe situatie. Dit project gaat er vanuit dat dit risico meevalt, zo lang maar 
niet de analyse en de ontwerpfase gelijktijdig plaatsvinden. 

Bij respect voor de toekomst stelt RE-ARCHITECTURE dat alleen de toevoegingen bepalend zijn . Uit de methode 
blijkt echter dat ook de detaillering en de primaire verwijderingen, overblijfselen en toevoegingen van groot belang 
zijn . Dit is overgenomen in dit project. Er zijn echter twee punten aan toegevoegd . De staat van de delen die 
verwijderd worden zijn ook van belang geacht evenals de herbruikbaarheid van de delen . 

De strategie 
Ook RE-ARCHITECTURE onderkent het belang van een passende functie, maar gaat er vanuit dat de functie 
reeds bepaald is. Opp 265 van de PDF-versie van 'RE-ARCHITECTURE: Lifespan rehabilitation of built heritage' 
PDF-versie Boek 2, Pereira Roders, A, staat dat de hoeveelheid verwijderingen afhankelijk is van de passendheid 
van de functie bij de kenmerken van het gebouw. Als kenmerken worden de volgende parameters genoemd: 
de fysieke verschijning ('substance'), de functies, de prestatie, de 'productie-complexiteit' en de kosten, die 
allemaal onderverdeeld zijn in subparameters. In dit project zijn hier enkele subparameters uitgefilterd om de 
functiekeuze doelgerichter aan te kunnen pakken . Daarnaast zijn ook enkele kenmerken uit de omgeving als 
relevant ge"lntroduceerd. 

5.9.2 De fasen 
In het project zijn de volgende fases onderscheiden, waarbij de verschillen met RE-ARCHITECTURE worden 
toegelicht. 

De orientatiefase 
De orientatiefase is nieuw ten opzichte van RE-ARCHITECTURE. In dit project zijn in deze fase de randvoorwaarden 
voor een levensduurvriendelijke herbestemming afgeleid uit de aangepaste definities voor het verleden, heden 
en toekomst (zie hierboven). Door in de rest van de aanpak hoofdzakelijk naar deze randvoorwaarden te kijken, 
is de aanpak in dit project compacter en doelgericht geworden. Zo wordt in de analysefase gericht gezocht 
naar informatie die nodig is om in de volgende fases de functiekeuze en de randvoorwaarden 'karakteristieken', 
'Waarden', 'vereiste en gewenste prestatie' en de 'staat' te kunnen onderzoeken en evalueren. Deze informatie 
wordt in de ontwerpfase dan weer gebruikt om de globale werking en de basisingrepen te bepalen (voorontwerp). 
In de ontwerpfase wordt ook rekening gehouden met de overige randvoorwaarden: de primaire verwijderingen , 
overblijfselen en toevoegingen, de materialisering en detaillering (definitief ontwerp). 
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De analysefase 
De analysefase is grotendeels hetzelfde gebleven. In deze fase zijn de documenten-, mondelinge- en fysieke 
inventarisatie uit de analyse subfasesvan RE-ARCHITECTURE overgenomen. Voorde documenten en mondelinge 
inventarisaties zijn keuzes gemaakt welke locaties, geschreven bronnen en actoren raad te plegen. De fysieke 
inventarisatie is uiteraard ook uitgevoerd, maar er is niet naar alle parameters die RE-ARCHITECTURE noemt 
gekeken. De parameters ruimte (spaces) hebben veel nadruk gekregen. Ze zijn van belang voor de functiekeuze, 
de globale werking van het gebouw en het bepalen van de basisingrepen. Daarnaast zijn in deze fase ook enkele 
subparameters van de hoofdparameter 'onnatuurlijk' uit het omgevingsonderszoek van RE-ARCHITECTURE 
onderzocht. Slechts een enkele subparameter is geevalueerd, maar niet met behulp van de scoreschaal van RE
ARCHITECTURE. 

De synthese- en evaluatie fase 
In dit project zijn de synthese en evaluatie fase samengevoegd voor de functiekeuze en het bepalen van 
de randvoorwaarden 'karakteristieken', 'Waarden', 'vereiste en gewenste prestatie' en de 'staat'. In RE
ARCHITECTURE zijn de onderzoeken en evaluaties van elkaar gescheiden. Het is onduidelijk waarom dit zo 
is. Dit is echter minder doelgericht dan onderzoeken en direct evalueren. In deze aanpak is er daarom voor 
gekozen om ze samen te voegen, zodat de onderzochte informatie niet opnieuw hoeft te worden doorgenomen 
bij de evaluatie. Voor de evaluatie van enkele randvoorwaarden is gebruik gemaakt van de scoreschaal van RE
ARCHITECTURE. De som is hierbij niet gebruikt aangezien de scores goed ingeschat kunnen worden met behulp 
van de kleurenafbeeldingen. 

In de synthese en evaluatiefase van de randvoorwaarden (stap 4), worden drie onderdelen uit RE-ARCHITECTURE 
overgenomen. Het eerste onderdeel bestaat uit het Waardenonderzoek en de Waardenevaluatie uit het 
onderdeel synthese en evaluatie (voorontwerpfase). Het tweede onderdeel dat overgenomen wordt is een van de 
subparameters in het conditie-onderzoek en conditie-evaluatie namelijk de staat ('pathology').Het derde onderdeel 
komt uit de analyse en synthese (ontwerpfase). Het is het onderzoek naar de doelstellingen van de actoren. Dit 
wordt in dit project de vereiste en gewenste prestatie genoemd. Hierbij is in deze aanpak echter geen gebruik 
gemaakt van de vijf doelstellingen die RE-ARCHITECTURE onderscheidt (degraderen, vervangen, verbeteren, 
herstellen en onderhouden). De meeste actoren geven namelijk globaal aan wat de eisen en wensen, ofwel 
doelstellingen, voor het gebouw zijn, en niet per deel. De actor overheid stelt bijvoorbeeld dat het gebouw moet 
voldoen aan de eisen met betrekking tot de veiligheid. Het ontwerp bepaalt dan de doelstelling voor een deel. In 
het ene ontwerp kan het zijn dat een vloer een hogere belasting moet kunnen dragen dan in het andere ontwerp, 
waardoor de doelstelling in het eerste geval kan zijn verbeteren en in het tweede geval onderhouden. Het lijkt dus 
voorbarig om al in de synthese subfase van de ontwerpfase te bepalen wat de doelstelling voor een deel is. Ten 
tweede is er een overlap tussen de doelstellingen en de basisingrepen samen met de primaire ingrepen. Deze 
laatste worden in dit project al gebruikt waardoor de doelstellingen in dit project niet als hulpmiddel zijn gebruikt. 
Het is bovendien ook moeilijk de doelstellingen te relateren aan respect voor verleden, heden en toekomst. 
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De ontwerpfase 
De ontwerpfase van de aanpak, in RE-ARCHITECTURE de simulatie subfase, kent net als RE-ARCHITECTURE 
een voorontwerp en een definitief ontwerp. Het conceptueel ontwerp van RE-ARCHITECTURE is ondergebracht 
in het voorontwerp. In de stap 5a van het voorontwerp wordt echter eerst de globale werking bepaald. In het 
kader van de strategie warden hierbij de deelfuncties ondergebracht in passende ruimtes, maar wel met het oog 
op een logische organisatie. In RE-ARCHITECTURE wordt deze stap niet vermeld. Daarnaast is in de aanpak 
gespecificeerd welke deelstappen gezet moeten warden om rekening te houden met de overige randvoorwaarden: 
de primaire ingrepen, detaillering en materialisering. RE-ARCHITECTURE noemt alleen de primaire ingrepen en 
doet dit onder het voorontwerp. In dit project zijn ze echter opgenomen onder het definitieve ontwerp. Ze warden 
gezien als onderdeel van de uitwerking van het voorontwerp en dit gebeurd pas wanneer het voorontwerp is 
goedgekeurd. 

In de aanpak is daarnaast gepoogd de afweging van de benodigde ingrepen te vereenvoudigen. Dit is gedaan 
door per deel de scores voor de gedefinieerde randvoorwaarden in een label weer te geven. Dat maakt het 
voor de ontwerper eenvoudiger om het effect van een ingreep op levensduurvriendelijkheid te interpreteren. RE
ARCHITECTURE maakt daarentegen gebruik van aparte tekeningen waarin per parameter van de Waarden, of 
Conditie de score van de delen is aangegeven. De link tussen ingrepen in delen en een levensduurvriendelijk 
resultaat is daardoor minder duidelijk. 

Evaluatie 
In dit project word! getoetst op respect voor het verleden, het heden en de toekomst. Dit is een goede manier om 
te controleren of er een balans is tussen respect voor deze tijden, wat bepaalt of levensduurvriendelijkheid word! 
bereikt. RE-ARCHITECTURE evalueert deze tijden niet afzonderlijk, maar bekijkt of de Omgeving, de Conditie en 
de Waarden verbeteren, samen met een aantal andere parameters. De evaluatie is daardoor niet direct gekoppeld 
aan de drie tijden. Hierdoor is het verband tussen ingrepen en levensduurvriendelijkheid minder direct. 

In de evaluatie zijn wel verschillende parameters uit de evaluatie van RE-ARCHITECTURE overgenomen en 
gerangschikt onder respect voor de drie tijden. De evaluatie van respect voor het verleden houdt rekening 
met de karakteristieken, conform de nieuwe definitie. In respect voor het heden word! in tegenstelling tot RE
ARCHITECTURE niet beoordeeld of de Omgeving en de Conditie verbeteren. Daarvoor in de plaats word! 
gekeken of wordt voldaan aan de vereiste en gewenste prestatie van de actoren in het heden. Daarvoor is 
gekozen omdat de Conditie kan verbeteren zonder volledig te voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie van 
de actoren. Afwijkend voor de evaluatie van respect voor de toekomst is dat gekeken wordt naar de staat van de 
verwijderingen en of de toegevoegde delen eenvoudig herbruikbaar zijn. Voor een precieze beschrijving over de 
verschillen tussen de evaluaties, zie bijlage 2. 

Verslaglegging 
De fase verslaglegging is in RE-ARCHITECTURE de subfase beslissing. De activiteit in beide fases is hetzelfde: 
verslagleggen. In RE-ARCHITECTURE komt de fase echter twee keer voor. Een keer aan het einde van de 
voorontwerpfase en een keer aan het einde van de ontwerpfase. Het voordeel hiervan is dat de informatie over 
de bestaande situatie en de nieuwe situatie apart gedocumenteerd word!. In dit project zijn het geschreven 
rapport (dit verslag), mondelinge rapport (eindpresentatie) en het fysieke rapport (maquette en posters) uit RE
ARCHITECTURE overgenomen. 
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DEEL2 
DE HERBESTEMMINGSOPGAVE 

In dit gedee/te van het vers/ag wordt de herbestemmingsopgave besproken; 

de laadtoren en de twee si/ogebouwen van het Plange MOhle complex te 

OOsseldorf. 

Na een algemene analyse (hoofdstuk 6) is voor a/le drie de gebouwen een 

nieuwe functie bepaald (hoofdstuk 7). De randvoorwaarden die aan een 

levensduurvriendelijke herbestemming warden in algemenere zin beschreven 

in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 /aat zien we/ke prestatie van het gebouw wordt 

vereist vanuit de nieuwe functie. Voor de bakstenen silo's is een aanta/ varianten 

gemaakt (hoofdstuk 10), waama het definitieve ontwerp wordt beschreven in 

hoofdstuk 11. Tot slot van dit dee/ wordt de Jevensduurvriendelijkheid van het 

ontwerp geevalueerd in hoofdstuk 12. 



6 Analyse 

De analyse bestaat uit de algemene analyse (hoofdstuk 6), de functiekeuze (hoofdstuk 7) en de analyse van de 
randvoorwaarden voor een levensduurvriendelijk ontwerp (hoofdstuk 8). De algemene analyse geeft een beeld 
van de laadtoren, de bakstenen silo, de betonnen silo en hun omgeving. Heden, verleden en toekomst warden 
besproken op de schaalniveaus van de haven, het complex en het gebouw. 

6.1 Het verleden 

6.1.1 De geschiedenis van de Dusseldorfse haven 
Wanneerin 1288 Dusseldorf stadsrechten krijgt heeft de stad nag geen haven. Pas bij een van de stadsuitbreidingen 
in de 16e eeuwwordteen van de grachten bestemd als binnenhaven. Ze dientechteruitsluitend als 'Sicherheitshafen' 
(een veilige aanlegplaats voor schepen bij hoogwater of ijsgang). Havenactiviteiten vinden plaats aan de werf aan 
de oever van de Rijn en dienen voornamelijk om de hofhouding die zich in de stad heeft gevestigd van goederen 
te voorzien. Er staat een grate tredkraan waar zware goederen mee gelost kunnen warden . 

Pas in 1811 wordt in het noorden van de stad een nieuwe 'Sicherheitsheitshafen' aangelegd. In 1831, na de 
bekrachtiging van de 'Rheinschiffahrtsakte' die het vrije verkeer van schepen over de Rijn regelde, wordt de 
'Sicherheitshafen' een vrijhaven. Vanaf 1850 begint in Dusseldorf de industrialisering . De stad is aantrekkelijk 
voor industrie door haar goedkope bouwgrond maar vooral door de werf aan de Rijn, de aanleghaven en de 
aanwezige spoorverbindingen. Al snel wordt echter duidelijk dat de werf de gevraagde capaciteit niet aan kan. 
Dit komt voornamelijk door gebrekkige laad- en losuitrusting, een tekort aan opslagcapaciteit en een slechte 
verbinding met het achterland . Dit tekort wordt opgevangen in 1896 door de opening van de nieuwe haven in het 
zuiden van de stad. In het natuurgebied Auf der Lausward, in de boog van de Rijn, zijn vijf bekkens uitgegraven, 
de Petroliumhafen (later de Bergerhafen), de Zollhafen, de Handelshafen, Hafenbecken A en Hafenbecken B 
(voorheen respectievelijk de Holzhafen en de Sicherheithafen). De haven is enorm succesvol en bereikt algauw 
de grenzen van haar capaciteit. In 1907 wordt een nieuw bekken, Hafenbecken C in gebruik genomen . De 
Zollhafen wordt uitgebreid en de Petroliumhaven wordt verplaatst. Doordat iedere pier goed is aangesloten op 
het spoorwegnet is een snelle goederenomslag mogelijk. Het verstevigt de positie van de handel in de haven, en 
veroorzaakt een snelle stijging van de omslagcijfers. Daarnaast is de productie van voedingsmiddelen en veevoer 
door enkele grootschalige bedrijven van groat belang (de firma Plange is daar een van). Rand 1912 behoort de 
haven tot de grootste binnenhavens aan de Rijn (Karnau, 1990; Looz, 1996; onbekend , 2008) . 

Tot de Eerste Wereldoorlog floreert de haven en bezit ze een stevige concurrentiepositie . Na de oorlog duurt het 
mede door de economische crisis tot halverwege de jaren dertig voordat de haven haar oude niveau weer bereikt. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een groat gedeelte van de haven zwaar beschadigd. De wederopbouw 
komt slechts moeizaam op gang. In de jaren vijftig vestigen zich weer enkele nieuwe bedrijven in het gebied 
en wordt de elektriciteitscentrale 'Kraftwerk Lausward' gebouwd. In de jaren zestig wordt de haven pas weer 
verder uitgebreid. Er warden twee havenbekkens gegraven, de havenbekkens Lausward I en II. De omslagcijfers 
van voor de Tweede Wereldoorlog warden echter slechts met moeite gehaald. In de jaren zeventig veranderen 
transport- en opslagstructuren, transport over land neemt steeds verder toe en het belang van de dienstensector 
neemt toe. De haven verliest aan betekenis (Karnau, 1990; Looz, 1996; onbekend, 2008). 
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Afb. 6.04: voltooiing van havenbekken C 

Afb. 6.05: de Bergerhafen na de Tweede 
Wereldoorlog, 1951 

Afb. 6. 06: uitbreiding van de haven in de jaren '60 
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In 1974 wordt besloten de haven te verkleinen. De havenactiviteiten moeten zich concentreren in het westen 
zodat het oostelijk deel een binnenstedelijke bestemming kan krijgen. Dit beleid wordt in vier fases uitgevoerd. 
Als eerste is de Bergerhafen gedempt en zijn op deze plaats het parlementsgebouw van de bondsregering van 
Nordrhein-Westfalen, de Rijntoren en het gebouw van de West Duitse Omroep gebouwd in een parkachtige 
omgeving(1978-1988). Van de havengebouwen is niets overeind gebleven. In de tweede fase is de Medienhafen 
vormgegeven. In dit gebied van media, mode, design, kunst, reclame en gastronomie zijn de structuur van de 
haven en haar bouwtechnische historie zichtbaar gebleven. De derde en de vierde fasen, de transformatie van 
het westen van de Speditionstrasse respectievelijk de Kesselstrasse, zijn momenteel nog in voile gang (Karnau, 
1990; Looz, 1996; onbekend , 2008). 

6.1.2 De geschiedenis van het Plange MOhle complex 
De geschiedenis van het Plange MOhle complex begint met de plannen voor het aanleggen van Hafenbecken C. 
Op de nieuwe pier die hierdoor ontstaat is weer nieuwe grond te verpachten. In 1904 wordt het uiteinde van de 
nieuwe pier verpacht aan de firma Georg Plange, een vooraanstaand molenaarsbedrijf met vestigingen in Soest 
en Hamburg. In korte tijd verrijst er een statig complex naar ontwerp van de Hamburgse architecten Raabe en 
Wohleke. Het bestaat uit een molengebouw (met toren), een werkplaats, een machinehuis met schoorsteen, de 
woning van de hoofdmolenaar met stallen, een bakstenen silogebouw en een laadtoren. De stijl van de gebouwen 
is een vermenging van Duitse neogotiek en Jugendstil. De stijlkenmerken die hierbij horen komen in alle gebouwen 
terug waardoor de gebouwen een sterke eenheid vormen. Door haar locatie op de kop van de pier is het complex 
een belangrijk herkenningspunt voor de haven en door haar weelderige uiterlijk tegelijkertijd een visitekaartje. 

In 1908 wordt het complex uitgebreid met een directeurswoning (niet behouden). Enkele kleine uitbreidingen 
volgen in 1911 en 1921 . Het machinehuis en de werkplaats worden uitgebreid. In 1929 wordt de opslagcapaciteit 
van het complex vergroot. Naast de bakstenen silo wordt de eerste set betonnen silos gebouwd. Het is een 
ontwerp van de architecten K. Wach en H. Roskotten. De stijl is het Nieuwe Bouwen. Tussen de bakstenen en 
de betonnen silo verrijst een controlehuis. Van hieruit zijn de kelders van zowel de betonsilo als de houtsilo te 
bereiken. In 1934 volgt de tweede set betonnen silos. De Plange MOhle beschikt nu over de grootste graanopslag 
van Duitsland. De aanleiding hiervoor is de Autarkiepolitiek van Hitler, die ten doel heeft de Duitse bevolking 
onafhankelijk te maken van buitenlandse grondstoffen en voedingsmiddelen (Looz, 1996, p:120). Meer opslag 
is hiervoor essentieel. In de jaren negentig wordt deze set silos weer afgebroken (Looz, 1996; DenkmalschOtz 
DOsseldorf, onbekend). 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het complex bij bombardementen ernstig beschadigd, vooral het 
molengebouw. Samen met de modernisering van het productieproces is dit de aanleiding voor grote verbouwingen 
van het complex. Voor het molengebouw wordt een nieuw ontwerp gemaakt door architect W. Jenny. De toren van 
het molengebouw, een van de weinig delen die de oorlog heeft overleefd, wordt hierin ge'lntegreerd. Het ontwerp 
wordt echter slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Pas in de jaren zeventig wordt het oude volume weer hersteld door 
de bouw van stalen silo's aan weerszijde van het bestaande. De originele laadtoren wordt vervangen door de 
laadtoren die nu aan de kade staat. De toren van de bakstenen silo wordt ook verbouwd. De daken van de 
hoektorentjes van de silo worden verwijderd. De eenheid en luister van het oorspronkelijke complex zijn door deze 
verbouwingen grotendeels verloren gegaan. 

In de jaren negentig verlaat de Firma Georg Plange het complex. Nadat het kort in handen is geweest van 
de gemeente, wordt het complex verkocht aan de huidige eigenaren architectenbureau lngenhoven Architekten 
en ontwikkelaar Kai 18 GmbH & Co. KG. Zij herbestemmen het molengebouw (een dee! van het complex) tot 
een verzamelgebouw met lofts en showrooms. De stalen silo's aan weerszijden van het molengebouw worden 
gesloopt aangezien hun doorsnede te klein is. Daarvoor in de plaats worden nieuwe volumes toegevoegd zodat 

Levensduurvriendelijke herbestemming van de Plange ;.,:Jhle 



het oorspronkelijke volume gehandhaafd blijft en de hierarchie van het complex hetzelfde blijft. De horizontale 
raampartijen die zo kenmerkend zijn voor het molengebouw warden in de nieuwe volumes doorgetrokken. De 
woning van de hoofdmolenaar wordt verbouwd tot kantoren en in de voormalige werkplaats warden een kantine 
en keukens van een cateraar ondergebracht. Het machinehuis, in het midden van het complex, wordt gesloopt 
om ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Het controlehuisje tussen de bakstenen silo en de betonnen silo wordt 
gesloopt om een flexibele (wegneembare) waterkerende wand te kunnen plaatsen. Bij hoog water moet dit het 
binnengebied van het complex beschermen voor overstroming. De silogebouwen warden, ondanks plannen, niet 
herbestemd en staan nog steeds leeg. De verbouwing wordt voltooid in 2003. De gebouwen zien er dan weer als 
nieuw uit door de behandeling van de gevels. De gebouwen die overgebleven zijn van het oorspronkelijke complex 
uit 1906 en de overgebleven betonnen silo staan dan al bijna drie jaar op de monumentenlijst van Dusseldorf. 

6.1.3 De geschiedenis van de laadtoren en de silo's 
De oudste van de drie gebouwen is de bakstenen silo. Ze is een van de gebouwen die is overgebleven van het 
oorspronkelijke complex uit 1906. Dit is nog goed te zien aan de Duits Neogotische en Jugendstil stijlkenmerken 
die ook in de andere overgebleven gebouwen (de toren van het voormalige molengebouw, de werkplaats en 
de woning van de hoofdmolenaar) te herkennen zijn. De overgebleven betonnen silo dateert uit 1929. Ze is 
het eerste industriele gebouw waar glijbekisting is toegepast tijdens de bouw. De stijl is zuiver Nieuwe bouwen. 
De laadtoren is het jongste. Zij is tijdens, of vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De precieze datum is 
onbekend maar een foto uit 1948 (zie afb 6.10) laat zien dat de oorspronkelijke laadtoren is vervangen door 
de functionele versie die er nu staat. In dezelfde periode heeft ook de betonnen silo een eigen laadvoorziening 
gekregen (Denkmalschutz Dusseldorf, onbekend). 

De werking van de gebouwen 
De bakstenen silo en de laadtoren, en de betonnen silo en de laadvoorziening waren vroeger een functionele 
eenheid. De laadtoren en de laadvoorziening losten het graan uit de schepen met behulp van een elevator. Via 
transportbanden in de loopbruggen ging het graan naar de silogebouwen. Daar werd het in de torens naar boven 
getransporteerd naar de transportgangen boven het opslagvolume. Het graan werd met transportbanden naar 
de graanverdelers gebracht, die zorgden voor verspreiding over de verschillende silocellen. Bij de bakstenen 
silo werd het graan eerst nog schoongemaakt. Hiervoor werd het in een verticaal proces met speciale machines 
gereinigd. Daarna werd het graan wederom via de toren naar boven getransporteerd om in de transportgang 
terecht te komen. In de silocellen bleef het graan opgeslagen tot het nodig was in het molengebouw. In de 
keldergang en aan weerszijden daarvan op de begane grond, werd het graan afgetapt in buizen. De hoeveelheid 
kon gecontroleerd warden door het aantal omwentelingen van de schroef in de buis te tellen. Een omwenteling 
stond voor een afgemeten hoeveelheid graan. Deze buizen uit beide silo's liepen via de keldergangen naar de 
toren van de bakstenen silo, waar het graan voor de laatste keer naar boven getransporteerd werd. Via een 
loopbrug op de zesde verdieping kwam het dan in het molengebouw terecht waar het vermalen werd tot meel (zie 
afbeelding 6.16 Um 6.22). 

lnterventies 
Voor zover bekend zijn de betonnen silo en de laadtoren grotendeels in hun originele staat gebleven. Enkele 
kleine ingrepen zijn gedaan toen het complex in handen kwam van de huidige eigenaren. Een groot gedeelte van 
de machines is toen uit de gebouwen gehaald om ruimte te maken en het metaal van de machines te verkopen. 
In de wanden van de betonnen silocellen zijn galen gemaakt om het achtergebleven graan uit de cellen te halen. 
Deze ingrepen zijn ook bij de bakstenen silo uitgevoerd. Zij was echter wel al vaker aangepast gedurende haar 
gebruiksperiode. De meeste interventies zijn echter moeilijk te dateren. Een interventie die duidelijk in de landgevel 
van het gebouw te zien is, is het aanbrengen van de installatie voor het reinigen van het graan. In het opslaggedeelte 
zijn enkele cellen opgeofferd om plaats te maken voor machines die het graan konden reinigen. Ter plaatse van 
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Afb. 6.10: de verwoesting van het molengebouw, 
1948 

Afb. 6.13: de werkplaats en toren in originele staat 
hersteld 

Afb. 6.16: het graan wordt in de toren verticaal 
getransporteerd (nr. 2 in afb. 6.22) 

42 

Afb. 6.11: het nieuwe molengebouw met stalen 
silo 's, jaren '70 

Afb. 
laadtoren 

de originele bakstenen silo en 

Afb. 6. 17: het graan gaat door de transportgang 
richting graanverdeler (nr. 3 in afb. 6.22) 

Afb. 6.12: het Plange Muhle complex anno 2003 

Afb. 6. 15: de originele bakstenen silo en 
laadtoren 

Afb. 6. 18: het graan komt via de graanverdeler in 
de silocellen (nr. 4 in afb. 6.22) 
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Afb. 6.19: het graan wordt opgeslagen in de silocel 
(nr. 5 in afb. 6.22) 

1 

Afb. 6.22: de werking van de graansilo (doorsnede) 

An n?- Joos ten 

Afb. 6. 20: het graan wordt afgetapt in de keldergang 
(nr. 6 in afb. 6.22) 

Afb. 6.21 : het graan wordt binnengebracht in de 
laadtoren (nr. 1 in afb. 6.22) 
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Afb. 6.23: interventie: ramen in de gevel 

Afb. 6. 24: interventie: optopping 

Afb. 6.25: sporen van het laatste gebruik 

44 

de onderste verdieping van deze reinigingszone zijn in de gevel drie rechthoekige ramen aangebracht. Door hun 
vorm en doordat zij de ritmiek van de bogen verstoren is duidelijk dat ze er niet altijd geweest zijn . 
De meest ingrijpende interventie heeft oak duidelijke sporen achtergelaten in het gevelbeeld . Rand 1955, 
vermoedelijk vlak na de voltooiing van het nieuwe molengebouw, zijn de daken van het gebouw aangepast. Het 
sierlijke Jugendstil dak van de toren is vervangen door een bakstenen opbouw die net zo functionalistisch oogt 
als de nieuwe laadtoren. De optopping lijkt echter wel met enig gevoel uitgevoerd . De vensters zijn in een lijn 
geplaatst met de vensters in de oorspronkelijke toren eronder. In de kopse gevel is een groat gedeelte van de 
oorspronkelijke zijwand van de toren behouden en ge"integreerd in de optopping. Dit is te zien aan de kleur van de 
stenen en de overgebleven pleistervlakken . Nieuwe vensters zijn hier in lijn met de pleistervlakken geplaatst en 
in het nieuwe deel van de gevel zit precies dezelfde verspringing als in de oude gevel. In lijn met de horizontale 
beeindiging van de toren zijn oak de sierlijke Jugendstil daken van de hoektorentjes vervangen door platte daken. 
Dit ziet eruit alsof het altijd al zo geweest is. De motieven voor deze interventie zijn onbekend . Het kan zijn dat 
de daken tijdens de oorlog beschadigd zijn, maar het kan oak zijn dat een modernisering van de machines 
gewenst was. Vermoedelijk is in dezelfde verbouwing oak de transportgang gewijzigd. Of de huidige bekleding 
van geprofileerde staalplaat oak uit deze periode stamt is onbekend. Daarnaast is er ooit een lift ingebouwd in de 
toren . 

Een kleine interventie, de laatste die hier genoemd word!, stamt uit de tijd dat het hoofdgebouw herbestemd werd. 
Op de 3e verdieping van de toren was de werkkamer van de aannemer waar oak bouwmaterialen en -producten 
getoond werden. Vandaar dat de derde verdieping er beter uit ziet dan alle andere delen van het gebouw. Er zijn 
zelfs nag sporen van de tijdelijke functie in de vorm van tafels en achtergebleven bouwproducten . 

6.2 Het heden 

6.2.1 De actuele situatie van stadsdeel Hafen 
Het stadsdeel Hafen, waar het Plange Muhle complex ligt, ligt in de stad Dusseldorf. Dusseldorf is de hoofdstad 
van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Ze ligt ten zuiden van het Roergebied , (zie afb. 6.26) en is de stad 
van diensten en cultuur in de regio. Door haar internationale luchthaven is ze verbonden met de hele wereld en 
huisvest ze tal van hoofdkantoren van multinationals. Daarnaast is ze bekend door de grate beurzen, mode en 
reclame bureaus. De stad tell ongeveer een half miljoen inwoners. De bekendste landmarks van Dusseldorf zijn 
de Rijntoren (bindend element in de stad), de Rijnoeverpromenade en de Konigsallee. Door de herbestemming 
van een groat deel van het havengebied tot de Medienhafen is oak het Stadsdeel Hafen een trekker in de stad 
geworden. Het stadsdeel ligt het westen van de stad , in een boog van de Rijn . In het zuiden word! ze begrensd 
door de verhoogde spoorverbinding tussen Dusseldorf en Neuss, en het rangeerterrein van de haven. Deze 
vormen een barriere tussen de stadsdelen Hafen en Hamm, een lintdorpje met tuinbouw. In het oosten sluit 
Hafen aan op de stad . De nabijheid van de stad en het centrum warden vooral ervaren op de noordelijke en 
oostelijke pieren van de haven. Vanaf daar zijn , over de Rijn heen, het oude centrum, en de skyline van de rest 
van Dusseldorf zichtbaar. Oak de Rijntoren is goed zichtbaar en is belangrijk voor het gevoel van nabijheid van 
het stadscentrum. 

Het gebied kan wat betreft functies verdeeld warden in vier delen. De uiterwaarden zijn een recreatiegebied waar 
gefietst, gewandeld en gegolfd kan warden . In het noorden en westen van de haven is vooral zware bedrijvigheid 
gehuisvest zoals de elektriciteitscentrale, metaalrecycling en een containerterminal. Dit is de echte haven. Het 
derde deel is het reeds getransformeerde haventerrein in het oosten van Hafen, bekend als de Medienhafen. Het 
is een gebied met gemengde functies, waar onder andere de regering van NordRhein-Westfalen, mediabedrijven, 
reclame- en communicatiebureaus, maar oak design-, mode- en vrijetijdsfuncties gehuisvest zijn. Het vierde deel, 
ligt tussen de Medienhafen en de echte haven in. Het is momenteel een lege vlakte. 
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6.2.2 De actuele situatie van het Plange Muhle complex 
Het Plange Muhle complex ligt op het uiterste puntje van de Weizenmuhle pier. Deze ligt op de oostelijke randje 
van het deel van de haven waar zware bedrijvigheid is gevestigd. De meeste bedrijven op de pier passen in de 
categorie havenbedrijven. Er zijn drie grate molenbedrijven die diervoer of ontbijtproducten fabriceren en een 
bedrijf dat gemotoriseerde voertuigen transporteert. Wat betreft functie past het complex dan ook helemaal niet 
op deze pier. Ze sluit beter aan bij het oostelijk deel van het havengebied, de Medienhafen. Zo huisvest het 
voormalige molengebouw een aantal reclame- en communicatiebureaus, een architectenbureau; het kantoor van 
een ontwikkelaar; showrooms van fashionlabels, meubels en keukens; en een kappersopleiding. In de voormalige 
werkplaats zijn de kantine en de keukens van een cateraar ondergebracht. De woning van de hoofdmolenaar is 
veranderd in kantoorruimte. 

Naast de functie zorgen ook de beleving en de moriologie ervoor dat het complex meer bij de Medienhafen 
hoort. Dit is vooral te wijten aan de verbuiging van de pier richting de Medienhafen, en de zichtlijnen vanuit 
de Medienhafen naar het hoofdgebouw en de silogebouwen (zie afb. 6.28 en 6.36). Hierdoor lijkt het Plange 
Muhle complex heel dichtbij. Hetzelfde geldt voor het stadscentrum. Het herbestemde molengebouw is vanaf 
de Rijnoeverpromenade goed te zien en andersom is vanuit het molengebouw de skyline van de stad goed 
zichtbaar. De rol van het complex als herkenningsteken van de haven is echter niet meer zo sterk als in het 
verleden. Dit komt door de bouw van andere prominente gebouwen, bijvoorbeeld elektriciteitscentrale Lausward, 
de Rijntoren en enkele andere torens in de Medienhafen. Hierdoor valt het complex simpelweg minder op. Het 
volume van het voormalige molengebouw met torentje, de laadtoren en de silos herinneren echter wel iedereen 
aan de havengeschiedenis van de plek. 

De afstanden in de Medienhafen zijn hemelsbreed niet erg groat. Het complex lijkt door de zichtrelaties met het 
centrum en de rest van het havengebied vlakbij . De bereikbaarheid valt tegen door dat het complex aan het 
uiteinde van de lange WeizenmOhle pier ligt, waardoor een omweg nodig is. De weg over de pier zelf is slechts 
bereikbaar via twee routes. De belangrijkste van deze twee is een tweebaansweg die het gehele havengebied 
ontsluit voor zowel personenvervoer als vrachtverkeer. Gedurende de hele dag, maar vooral in de spits, is dit een 
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drukke verbinding. De tweede route is een minder belangrijke verbinding met het dorpje Hamm en loopt onder 
de verhoogde spoorbaan tussen Dusseldorf en Neuss door. Deze is niet geschikt voor grote verkeersstromen. 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is echter erg goed. Aan de voet van de pier ligt een halte van de 
Schnellbahn, de Duitse variant op de tram, waar met grote regelmaat een tram stopt. Hier stopt ook eens in 
de 10-20 minuten een bus die in de spits doorrijdt tot het einde van de pier. Over het geheel genomen is de 
bereikbaarheid redelijk tot goed (afb. 6.37). 

Op het complex zijn twee autoroutes aanwezig ter ontsluiting van de gebouwen. De hoofdroute loopt rechtstreeks 
naar de hoofdentree van het molengebouw. De tweede route overbrugt het hoogteverschil tussen het lager 
gelegen plein en de hoofdroute achter de woning van de hoofdmolenaar. Zij dient voor de parkeerplaatsen op het 
plein en voor het dagelijks laden en lossen van de cateraar in de werkplaats (afb. 6.38). 

6.2.3 De actuele situatie van de laadtoren en de silo's 
De betonnen silo en de laadtoren zijn op dit moment volledig ongebru ikt. De bakstenen silo is ook buiten gebruik 
met uitzondering van de begane grond die gebruikt wordt als opslagplaats. De rest van het gebouw ligt net als de 
twee andere gebouwen vol met stof, vogelpoep, glas van gebroken vensters, lijken van dieren en resten van de 
laatste bezoekers. Van de buitenkant maken de gebouwen een levenloze en redelijk vervallen indruk. Hierdoor 
passen de gebouwen niet echt bij de rest van het complex en zelfs niet bij de oorspronkelijke gebouwen die 
dezelfde stijlkenmerken hebben. Omdat zij er sinds de herbestemming weer als nieuw uitzien, lijkt het gebouw 
erger vervallen dan het is. Het zorgt voor een negatieve uitstraling naar de gebruikers van het complex. Achter de 
gesloten gevels gaat echter een interessant interieur schuil. 

De /aadtoren 
De laadtoren staat op een plateau aan de kade. Het is een bakstenen gebouwtje van vijf verdiepingen. De 
constructie is niet helemaal duidelijk. Het lijkt alsof de muren dragend zijn en betonnen balken in de vloer ingestort 
zijn om extra stevigheid te verzorgen. Op sommige plaatsen zijn echter ook stalen constructiedelen (balken, 
kolommen, windverbanden) zichtbaar. Soms dragen zij de vloer of ondersteunen zij de wand op de verdieping 
erboven (bijvoorbeeld ter plaatse van de uitkraging in de gevel). Het zou dus ook kunnen dat in de binnenwand 
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van de bakstenen gevel een stalen draagconstructie verstopt zit. 

De bakstenen silo 
De bakstenen silo staat aan het water, achter de laadtoren. Het is een groot gebouw waar de Neogotische en 
Jugendstil stijlkenmerken verfijning aan geven. Voorbeelden van Neogotische stijlkenmerken zijn het gebruik van 
baksteen, de grote en kleine rondbogen, de witte pleistervlakken, de verticale geleding in de gevel door lisenen 
en de verticale raampartijen en de rondboogvensters. De meest opvallende Jugendstilkenmerken waren de daken 
die inmiddels aangepast zijn. Het gebruik van verschillende kleuren bakstenen en de verticale geleding (vooral 
kenmerkend voor de grotere Jugendstil gebouwen) zijn overgebleven Jugendstilkenmerken net als de blauwe 
tegeltjes in de hoektorens en de grijze sierelementen. 

De hoofddraagstructuur van de silo wordt gevormd door de massieve bakstenen wanden, die afdragen op een 
forse betonnen strokenfundering. In de wanden van het opslagvolume zijn delen van de muur extra dik uitgevoerd 
(ruim een meter) zodat kolommen ontstaan . Deze worden overspannen door boogconstructies die ook dikker 
zijn uitgevoerd. Dewitte pleistervlakken onder de bogen dienen als plofgevels. In geval van een stofexplosie en 
I of brand klappen ze onder de bogen naar buiten terwijl de kolommen en boogconstructies in tact blijven . In de 
toren overspannen gewapende betonnen vloeren met betonnen balken de afstand tussen de kopgevel en de 
andere wand . Het aantal en de hart op hart afstand tussen de betonnen balken is niet bij iedere vloer even groot 
waardoor ze niet even draagkrachtig zijn. De vloer van de tweede verdieping, voorheen de machinekamer, heeft 
in plaats van betonnen balken metalen balken om de zware machines te kunnen dragen. De vloeren zorgen voor 
de stabiliteit van de toren en de verdeling van de windbelasting . 

In het opslagvolume bevindt zich een secundaire draagstructuur van hout. De primaire structuur hiervan bestaat 
uit een grid van kolommen en balken met forse afmetingen (respectievelijk 300x200mm en 240x400mm volgens 
tekeningen). Deze dragen de windbelastingen op de bakstenen gevels af en dragen het dak en de transportgang. 
De stabiliteit van het grid wordt verzorgd door de houten planken die tussen de balken en kolommen inzitten. 
Zij vormen stijve vlakken die schoren van het grid tegengaan . De houten kolommen dragen af op de betonnen 
constructie van de kelder, die op haar beurt afdraagt naar de betonnen strokenfundering. Aangenomen wordt dat 
in geval van brand of een stofexplosie het houten grid overeind blijft. De buitenste laag van het hout verkoolt, maar 
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de balken en kolommen zullen voldoende sterk blijven. Helaas is de houtsoort onbekend waardoor de sterkte van 
de constructie onbekend blijft. 
De opbouw van de cell en is als volgt (zie ook afb 6.43). Dit is bepaald aan de hand van foto's en een referentieproject, 
zie bijlage 3). De balken en kolommen van het grid vormen samen met de houten planken de wanden van de 
cellen . De spatkrachten van het graan (die ontstaan doordat het gewicht van het graan de wanden naar buiten 
proberen te duwen) worden opgenomen door een staalconstructie. Deze bestaat uit een groot aantal horizontale 
stalen trekstangen boven elkaar die aan elkaar verbonden zijn door stalen hoekprofielen. Deze verdelen de 
krachten over de verschillende trekstangen. De staalconstructie is verbonden aan latten die tegen de wand van 
de eel bevestigd zijn. Zo worden de krachten uit de stangen over de wanden verdeeld. 

De betonnen silo 
Naast de bakstenen silo staat, aan het water, de betonnen silo. Ze lijkt zo uit de grond opgerezen te zijn omdat elke 
vorm van overgang tussen het maaiveld en de ronde silocellen ontbreekt (zie afb. 6.45). In de hele verschijning 
van het gebouw is het Nieuwe bouwen te herkennen: de materialisering van gewapend beton, stalen kozijnen 
met glas, het ontbreken van ornament en de functionele vormgeving van zuiver stereometrische vormen. Ook de 
moderne constructiewijze (glijbekisting) is kenmerkend voor het Nieuwe Bouwen. 

De constructie van de betonnen silo is eenvoud iger dan die van de bakstenen silo aangezien de hele draagconstructie 
uit gewapend beton bestaat. Een betonnen kelderbak, gefundeerd op palen, draagt tien cilindrische silocellen. 
Deze zijn aanvullend gefundeerd op een strokenfundering op palen. De wanden van de cellen zijn dragend en 
uitgevoerd in gewapend beton. Daar waar de wanden van de cellen samen komen (oranje in de plattegrond), 
verdikken ze iets en kunnen ze meer gewicht opnemen. Op deze plaatsen liggen balken die samen met de wanden 
de zoldervloer dragen. Het dak van de zoldervloer wordt op dezelfde manier gedragen. Boven de verdikkingen 
staan ook de kolommen die de transportgang dragen. Deze bestaat uit betonnen wanden die het (aangestorte) 
dak dragen. 

De betonnen silo is wat betreft krachtenspel de eindvorm van de evolutie in de graanopslag. Door de ronde vorm 
wordt het gewicht van het graan gelijkmatig verdeeld over de wanden. Hierdoor is de belasting in het materiaal 
overal nagenoeg hetzelfde. De ringwapening in de wanden neemt de spatkracht op. 

6.3 De toekomst 

6.3.1 Stedenbouwkundige plannen voor stadsdeel Hafen 
Na een studie naar de mogelijkheden voor de haven (2001) worden in 2003 de uitgangspunten voor de 
toekomstige havenontwikkelingen vastgelegd (Gemeinde Dusseldorf, onbekend). Het havengebied zal verder 
ingekrompen worden. Niet-watergebonden bedrijven moeten verhuizen zodat het havengebied doelgerichter 
en intensiever gebruikt kan worden . Hierbij zullen in verschillende fases de Speditionenpier, de Kesselpier en 
de Weizenmuhlepier vrijkomen zodat de Medienhafen verder uitgebreid kan worden (afb. 6.48 en 6.49). Deze 
ontwikkeling is al in gang gezet. De Speditionenpier is voor de helft bebouwd en plannen voor het overgebleven 
deel liggen klaar. Voor de Kesselpier is een conceptplan voor de bebouwing gemaakt (sokkelgebouwen van 
zes verdiepingen met een hoger gebouw op de kop van de pier) . Het is de bedoeling dat er naast kantoren 
en dienstfuncties ook kleine bedrijfjes en woningen gebouwd zullen worden. Wonen wordt aan de functiemix 
toegevoegd, aangezien dit de enige locatie is in DOsseldorf waar men zo dicht bij het water kan wonen (op andere 
plaatsen zijn de uiterwaarden te breed). De WeizenmOhlepier houdt voorlopig nog haar huidige bestemming met 
havenbedrijven. Wei worden er maatregelen genomen om de stofuitstoot en het nachtelijke geluidsoverlast terug 
te dringen tot acceptabele hoeveelheden. In 2037 verlopen de pachtovereenkomsten van de bedrijven op de pier 
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en kan het oostelijke deel ook een multifunctioneel gebied worden. In het westelijk deel kunnen zich dan kleine 
bedrijven vestigen. De bereikbaarheid van de pier zal tegen die tijd verbeterd worden door de aanleg van twee 
extra verkeersverbindingen tussen de Kesselpier en de Weizenmuhlepier (een voetgangersbrug en een voor 
gemotoriseerd verkeer). Volgens de lange termijn planning zal het westelijk deel van de pier ook getransformeerd 
worden naar een multifunctioneel gebied. Onbekend is nog de termijn waarop dit gebeurt. 

Oe structuur van de WeizenmOhle pier 
Aangezien er voor de stedenbouwkundige ontwikkelingen van de Weizenmuhlepier geen masterplan gemaakt 
is, wordt in dit afstudeerproject een suggestie gedaan voor de toekomstige structuur van de pier. Dit is gedaan 
door te kijken naar de plannen voor de Speditionenpier en de Kesselpier. Bij beide plannen is de oorspronkelijke 
structuur van de haven, een weg door het midden met aan weerszijden bebouwing, in stand gehouden. Langs de 
kade is een wandelpromenade aangelegd . Op de koppen van de pieren zal een hoog gebouw een accent vormen 
(zie afb. 6.50). 

De verwachting is dat de Weizenmuhlepier op dezelfde manier ontwikkeld zal worden. Ook hier zal de weg over 
het midden van de pier gehandhaafd blijven en zullen de gebouwen aan weerszijde van de weg liggen. De weg is 
toegankelijk aan het begin van de pier maar ook in het midden aangezien het noodzakelijk is een extra verbinding 
te maken. Daartoe is de weg naar de Speditionstrasse doorgetrokken over het water van havenbekken B heen. 
Aan de kop van de Kesselpier wordt ook een verbinding voor voetgangers en fietsers aangelegd. Hierdoor wordt 
de bereikbaarheid van de pier verbeterd en de omweg naar de kop van de pier kleiner. Als extra openbaar 
vervoerverziening wordt de watertaxi geintroduceerd. Deze zorgt voor een goede verbinding tussen onder andere 
het centrum, Oberkassel , de Medienhafen en de Weizenmuhlepier. Ze kan al geintroduceerd worden nog voordat 
de pier ontwikkeld wordt. Het hoogte-accent op de kop is bescheidener dan dat van de twee andere pieren 
aangezien het oude torentje van het molengebouw hier het accent vormt. De kade zal ook hier dienst gaan doen 
als promenade (zie afb. 6.51 ). 

6.3.2 De toekomst van het complex en de laadtoren en de silo's 
De toekomst van het complex en de gebouwen is nog onbekend. Voor de gebouwen wordt in dit project echter 
een suggestie gedaan. 
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6.4 Conclusie 
Uit de algemene analyse komt een aantal uitgangspunten voor de omgeving naar voren . Ze worden hieronder 
kort toegelicht: 

De Plange Muhle vormt van oudsher Mn geheel. Het is wenselijk om deze eenheid te behouden zodat 
de oorspronkelijke havenfunctie van het gebied herkenbaar blijft. Het hoogteverschil in de kade, tussen 
het complex en de rest van de pier, draagt hieraan bij. Dit betekent dat dit hoogteverschil gehandhaafd 
blijft. 
De gehele pier wordt in de toekomst een multifunctioneel gebied, zoals het reeds herontwikkelde deel van 
de Medienhafen . Het complex is wat betreft functie zijn tijd al vooruit. Het deel van de Plange Muhle dat in 
dit onderzoek wordt bestudeerd moet aansluiten bij de functies in het deel dat al herbestemd is. 
De structuur van de Weizenmuhle pier is uitgangspunt voor de herbestemming. De toren van het 
molenbouw wordt hierbij het hoogteaccent van deze pier. Om hier geen afbreuk aan te doen mag geen 
bebouwing worden toegevoegd die hoger is dan deze toren . De historische betekenis van het complex 
als wordt hierdoor gerespecteerd . 
Aan de 'buitenkant' van de pier, dus over de kade, wordt een doorgaande wandelpromenade aangelegd. 
Toevoegingen aan deze zijde van het complex zijn daarom onwenselijk. Ook heeft dit de consequentie dat 
het grondgebied van het complex later tot openbaar gebied behoort. Dit onderschrijft de noodzaak om de 
eenheid van het complex zichtbaar te houden. 
Om overstromingen te voorkomen zijn waterkerende wanden aangebracht. Deze moeten in stand blijven 
of er moet op een andere manier in waterkering voorzien worden. Hierbij dient bij het ontwerp rekening te 
worden gehouden. 
Uitgangspunt is dat de verkeersstructuur van het complex niet zal wijzigen . Voor de bakstenen en betonnen 
silo langs bevindt zich dus de toeleveringsroute van de cateraar en de kantine. 
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7 Functiekeuze 

In dit hoofdstuk word! bepaald welke functie past bij het gebouw en haar omgeving . In de eerste paragraaf zijn 
de kenmerken van de omgeving en het gebouw die hierop van invoed zijn geanalyseerd . In de tweede paragraaf 
word! de functie gekozen en toegelicht waarom deze passend is. 

7.1 Analyse van de kenmerken 
Deze paragraaf is opgesplitst in de kenmerken van de omgeving en de kenmerken van de gebouwen. Onder 
omgeving is naar de kenmerken, functies , bereikbaarheid en de toekomstplannen gekeken. Voor de gebouwen 
zijn de ruimtelijkheid, de routing en toegankelijkheid, de daglichttoetreding, de isolatiewaarde en de draagkracht 
van de constructie 
onderzocht. 

7.1.1 De omgeving: functies, bereikbaarheid en toekomstplannen 

In de omgeving van het Plange Muhle complex zijn veel verschillende functies aanwezig . Het complex ligt dan 
ook op het randje van de haven, dichtbij de Medienhafen. Dit is een gebied met veel creatieve industrie, zoals 
media-, communicatie-, reclame-, design en architectenbureaus, softwareontwikkelaars en mode en kunst. In het 
kielzog volgen dienstverlenende functies en restaurants, barretjes, clubs en een bioscopencomplex, waardoor 
een gemengd gebied ontstaan is. De functies in de reeds herbestemde gebouwen van het complex sluiten aan 
bij die van de Medienhafen. 

De bereikbaarheid van het complex is redelijk tot goed. Voor autoverkeer en fietsers is de afstand geen probleem, 
voor voetgangers is de afstand tot het centrum te ver. Ook vanuit de Medienhafen is er voor voetgangers geen voor 
de handliggende route naar het complex. Bezoekers komen in eerste instantie met het openbaar vervoer, de fiets 
of de auto . Op termijn komt hierin verbetering door de aanleg van twee bruggen, een voor gemotoriseerd verkeer 
en een voetgangersbrug tussen de Kesselpier en de Weizenmuhle pier. De bereikbaarheid legt de functiekeuze 
daarom weinig beperkingen op. 

De toekomstplannen voor het gebied laten op nog onbekende termijn (op zijn vroegst rond 2037) een geleidelijke 
omslag zien voor de functies op de Weizenmuhlepier. De bestemming wijzigt van een havenbestemming naar een 
gemengd gebied met wonen en lichte bedrijvigheid zoals die van de Medienhafen. Daarmee ligt het voor de hand 
een functie voor het complex te kiezen die past binnen het toekomstig multifunctionele gebied. 

7.1.2 Gebouw 
In de volgende afbeeldingen (behalve die van de ruimtelijkheid) word! met behulp van de score schaal van RE
ARCHITECTURE (zie afbeelding 5.02 in hoofdstuk 5) de kenmerken van het gebouw geanalyseerd . 

Draagkracht 
Het is met de gegevens die voorhanden zijn onmogelijk de precieze draagkracht van de constructie en de fundering 
van de gebouwen te bepalen. De silo'szijn echterwel zo geconstrueerd datze grote belastingen van voile silocellen 
op konden nemen. Er mag dus aangenomen worden dat in ieder geval de fundering een erg grote draagkracht 
bezit. Voor de overige constructiedelen, die slechts een gedeelte van de belasting van het graan op hoefden te 
nemen, is dit moeilijker te bepalen . Dit komt onder andere omdat gegevens over de betonsoort en wapening 
(betonnen silo) en de houtsoort van het houten grid (bakstenen silo) onbekend zijn . Toch is het aannemelijk dat 

Anne Joos ten 63 



llllllllllllll l lliliil!!ill!! 

ook zij zo zijn geconstrueerd dat ze grote belastingen op konden nemen. Er is dan ook aangenomen dat ook de 
overige constructiedelen van de silo's een goede draagkracht bezitten. 

De draagkracht van de laadtoren is minder groot aangezien die geen grote hoeveelheden graan voor langere 
periode hoefde te dragen. Wei stonden er machines in het gebouw (getuigen de galen in de vloeren). Daarom 
wordt aangenomen dat de draagkracht van de laadtoren goed is. 

Routing en toegankelijkheid 
Er zijn twee routes te onderscheiden in het gebouw (zie afb. 7.01 ). Een route is voor mensen en een route is voor 
het graan. De route van het graan is toegelicht onder 'De werking van de gebouwen' in hoofdstuk 6. In principe 
is deze routing niet meer mogelijk aangezien de meeste buizen en transporteurs zijn verwijderd. Daarnaast is de 
verbinding tussen de kelders verwijderd en zijn beide kelders dichtgezet. 

De route voor mensen is als volgt. De bakstenen silo kan op vijf plaatsen vanaf het maaiveld betreden worden 
(zie afb. 6.38 in hoofdstuk 6). Vanaf deze toegangen zijn de lift en het trappenhuis in de toren te bereiken. Deze 
ontsluiten de verschillende verdiepingen in de toren. Via een deur op de 6° verdieping in de toren is de zolder 
boven het opslagvolume te bereiken. Achterin de zolder is een trap die naar de verbinding met de betonnen 
silo leidt. De transportgang is wel te bereiken vanaf de zevende verdieping, maar er is een hoogteverschil van 
ongeveer 750mm tussen beide vloerniveaus. Een trap ontbreekt waardoor het in de huidige situatie geen voor de 
handliggende route is. 

Afb. 7.01: route voor mensen (blauw) en overgebleven route van het graan (gee/) 
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De betonnen silo is nog slechts op twee manieren begaanbaar. De eerste ingang is op het maaiveld, via een 
kleine deur in het smalle torentje. De tweede is via de verbinding met de bakstenen silo. Via het trappenhuis in het 
torentje zijn de kelder, de zolder, de transportgang en de bovenste ruimte toegankelijk. De laadtoren is op twee 
plaatsen te betreden. De eerste is via maaiveldniveau, onder de loopbrug. De tweede is via de loopbrug. De vijf 
verdiepingen zijn te bereiken met trappen in de ruimtes. De route voor mensen beperkt zich tot de horizontale 
ruimten in de gebouwen. De verticale ruimten, de silocellen, zijn alleen voor het graan. Ze zijn wel toegankelijk 
voor mensen, getuige de zeer bescheiden trapjes in de cellen en de luiken in de zoldervloer, maar dit is duidelijk 
voor uitzonderingsgevallen (afb. 7.02). 

Ruimtelijkheid 
Tijdens het bezoek aan de gebouwen is een indruk opgedaan van de ruimtelijkheid in de gebouwen. Later is 
deze met behulp van afmetingen uit plattegronden en doorsneden verder ge'lnventariseerd. Afbeelding 7.03 geeft 
het resultaat weer. ledere kleur staat voor een ander soort ruimtelijkheid. Samen geven deze een soort verloop 
aan van langgerekte verticale ruimtes (rood) naar vierkante horizontale ruimtes (blauw). Grofweg zijn er in de 
silogebouwen drie soorten ruimtelijkheden te onderscheiden. Ten eerste de verticale ruimtes, dit zijn de silocellen. 
Deze varieren in vorm en oppervlak en zijn 20-22m hoog. Daarnaast zijn er langgerekte horizontale ruimtes, waar 
vroeger het graan door getransporteerd werd. Deze zijn meestal maar 4-5 meter breed en varieren in hoogte. 
Tot slot zijn er rechthoekige horizontale ruimtes, die ook in oppervlak varieren, maar meer vierkant zijn dan de 
langgerekte horizontale ruimtes. De verticale ruimtes nemen het grootste deel van het totale volume van de 
gebouwen in, daarna de rechthoekige horizontale ruimtes en tot slot de langgerekte horizontale ruimtes. 
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Afb. 7. 02: toegankelijkheid van het gebouw 
gewaardeerd met de scoreschaal van RE
ARCHITECTURE. 

(Rood = erg slecht toegankelijk 
Oranje = slecht toegankelijk 
Geel = redelijk toegankelijk 
Groen = goed toegankelijk 
Blauw = erg goed toegankelijk) 
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Afb. 7.03: ruimte/ijkheid 

Rood = verlicaa/ en k/ein oppervlak 
Oranje = verlicaal en middel oppervlak 
Geel = verlicaal en groat oppervlak 

Groen = horizontaal en langgerekt 
Blauw = horizontaal en vierkant 
Lichtb/auw = horizontaal en Jang en breed 
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Daglichttoetreding 
Helaas kon de daglichttoetreding niet vastgesteld worden bij het bezoek aan het gebouw. Verschillende vensters 
zijn dichtgetimmerd, waardoor er minder daglicht binnenkomt dan mogelijk is. Daarom is de daglichttoetreding in 
de ruimtes bepaald op basis van de hoeveelheid en grootte van de daglichtopeningen per ruimte. Ook de grootte 
en diepte van de ruimte is meegenomen. Door een onderlinge vergelijking te maken zijn de ruimtes ten opzichte 
van elkaar gewaardeerd. Het resultaat is te zien in afbeelding 7.04. Hier zijn ook de gevelopeningen {deuren en 
vensters) in afgebeeld zodat duidelijk is waar de score {kleur) van de ruimtes op gebaseerd is. De afbeelding laat 
duidelijk zien dat er in de meeste ruimtes van de silogebouwen erg weinig daglicht binnenkomt. In de laadtoren 
komt er in de meeste ruimtes zeer veel daglicht. 

Isola tie 
Geen van de ruimtes in de gebouwen is ge"fsoleerd. Voor hun oorspronkelijke functie als graanopslaggebouw was 
dit niet nodig. De ruimtes werden namelijk niet permanent door mensen gebruikt waardoor ze ook niet verwarmd 
hoefden te worden. In afbeelding 7.05 is de isolatie van de ruimtes aangegeven. De houten silocellen zijn hierin 
oranje gekleurd, omdat ze binnen de dikke bakstenen wanden liggen en er een luchtspouw tussen de cellen en 
de wanden is. Deze spouw geeft de eel een hogere isolatiewaarde. 
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Afb. 7.04: daglichttoetreding in het gebouw 
gewaardeerd met de scoreschaal van RE
ARCHITEC TURE 

Afb. 7.05: iso/atie van het gebouw gewaardeerd 
met de scoreschaal van RE-ARCHITECTURE 
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Conclusie 
Uit de voorgaande analyse blijkt dater twee soorten ruimten aanwezig zijn in de gebouwen. De ene soort kenmerkt 
zich door een verticale ruimtelijkheid en het ontbreken van daglicht. Deze ruimtes zijn nauwelijks toegankelijk voor 
mensen. De andere soort kenmerkt zich door een horizontale ruimtelijkheid, de daglichttoetreding is wisselend en 
de afmetingen varieren. Ze zijn wel allemaal toegankelijk voor mensen. 

Draagkracht is in elk geval geen bepalende factor voor de passendheid van de toekomstige functie. De routing 
van het gebouw is erg specifiek en een groot deel van de ruimtes is slecht toegankelijk. Verbetering hiervan vraagt 
in ieder geval om aanpassingen, waarmee de routing niet bepalend is voor de functiekeuze. De ruimtelijkheid en 
daglicht zijn meer bepalend aangezien een significant volume van de gebouwen donkere verticale ruimten bevat. 
Een deelfunctie van de nieuwe functie zal hierbij moeten passen. Ook de langgerekte horizontale ruimtes zijn vrij 
specifiek en niet zonder meer bruikbaar voor alle deelfuncties. Bij voorkeur is de toekomstige functie een functie 
waarvoor niet nage·1soleerd hoeft te worden. 

7.2 Functiekeuze 
Er zijn slechts weinig functies die in verticale ruimtes zonder daglicht ondergebracht kunnen worden. Het kiezen 
van een functie is daarmee een lastige opgave. Het eerste idee was een combinatie van een klimhal en een 
indoorskydive. Dit is echter afgeketst, omdat er te veel silo's zijn om met klimmen te vul len. Voor aanvullende 
verticaal georienteerde sportieve functies, zoals een indoorskydive, moeten grote ingrepen gedaan worden om de 
installaties aan te leggen. Daarnaast past deze functie niet optimaal bij het complex en de omgeving. 

Het tweede idee was een herbestemming tot modemuseum. Deze functie past bij het complex, waar nu al veel 
fashionlabels een showroom hebben, en bij de mode-gerelateerde functies in de Medienhafen . Een modemuseum 
versterkt zo de positie van mode in het gebied. De functie sluit op hoofdlijnen goed aan bij het gebouw. Een 
belangrijk onderdeel van een museum is expositieruimte. Daarvoor is in beperkte mate daglicht nodig, en de 
benodigde hoeveelheid vloeroppervlak is klein in vergelijking met functies zoals kantoren, woningen en ateliers. 
De verticale ruimtelijkheid in een groot deel van het gebouw hoeft dan niet onderbroken te worden door grote 
vloeroppervlakken. Ook de langgerekte horizontale ruimtes zijn geen probleem bij gebruik als expositieruimte. De 
beschikbare ruimte kan op een creatieve manier worden gebruikt. 

Om het gewenste comfort in een expositieruimte te bereiken is een verbetering van de isolatie noodzakelijk. Het 
is nodig om voor dit kenmerk bij de verdere uitwerking een oplossing te zoeken. Zoals opgemerkt zijn de twee 
andere kenmerken, draagkracht en routing, niet bepalend voor de functiekeuze. 

Om de bereikbaarheid van deze publieke functie te verbeteren wordt voorgesteld om een watertaxi (ook voor 
fietsers) te realiseren. De verbinding zorgt dat bezoekers vanaf het centrum en vanaf de Medienhafen het museum 
snel kunnen bereiken . 
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8 Randvoorwaarden voor een levensduurvriendelijke herbestemming 

In hoofdstuk 3 is toegelicht dat de randvoorwaarden voor een levensduurvriendelijke herbestemming bestaan 
uit: 

de karakteristiekheid van het bestaande deel; 
de Waarden van het bestaande deel ; 
de staat van het bestaande deel; 
de vereiste en gewenste prestatie van het gehele gebouw en haar delen . 

Bovenstaande randvoorwaarden zijn beoordeeld voor een van de gebouwen van het complex: de bakstenen 
silo. Hiervoor is gekozen omdat alleen voor dit deel een ~evensduurvriendelijk ontwerp wordt gemaakt. Bij de 
beoordeling is gebruik gemaakt van de score schaal van RE-ARCHITECTURE (zie afbeelding 5.02 in hoofdstuk 
5) . De resultaten zijn weergegeven in afbeeldingen en tabellen. Als een deel in de afbeelding voor het onderdeel 
'staat' rood gekleurd is betekent dit dat het deel laag scoort en dus in een erg slechte staat is. Is hetzelfde deel 
blauw voor 'mate van karakteristiekheid', dan betekent dit dat het wel een erg karakteristiek deel is. 

Het hoofdstuk is ingedeeld in vier paragrafen . De eerste paragraaf beschrijft de mate van karakteristiekheid , die 
van belang is voor 'respect voor het verleden'. De tweede paragraaf gaat over de 'waarden' en de 'vereiste en 
gewenste prestatie' die van belang zijn voor respect voor het heden. Er wordt in deze fase nog slechts gekeken 
naar de vereiste en gewenste prestatie van het gebouw omdat de vereiste en gewenste prestatie van de delen 
sterk afhankelijk is van het ontwerp. De derde paragraaf, over 'de staat', hoort bij respect voor de toekomst. De 
randvoorwaarden voor zowel heden, verleden als toekomst worden inzichtelijk gemaakt door afbeeldingen . In 
de faatste paragraaf worden per deef de beoordelingen op een rij gezet en ontstaat inzicht in het belang van de 
bouwdelen. Indirect geeft het inzicht in de effecten van een ingreep op een levensduurvriendelijk resultaat. 

8.1 Randvoorwaarden voor respect voor het verleden 

8.1.1 De karakteristieke delen 
In dit onderzoek wordt gesteld dat de karakteristieken van het gebouw de delen zijn die kenmerkend zijn voor het 
gebouw. Alie delen van het gebouw zijn karakteristiek, zowel in het interieur als in het exterieur. Maar, ze zijn niet 
allemaal in dezelfde mate karakteristiek. De meest karakteristieke delen mogen vanuit respect voor het verleden 
niet verwijderd worden, omdat dan het gebouw en haar wezen sterk aangetast worden. 

Een karakteristiek dee/ van het gebouw is een element of ruimte datldie kenmerkend is voor het gebouw. 

Om op objectieve wijze te bepalen hoe karakteristiek bepaalde delen zijn is in dit project gekeken hoe kenmerkend 
een deel is voor het gebouw. In dit project wordt er vanuit gegaan dat de ontwerper (met zijn of haar persoonlijke 
voorkeur, culturele achtergrond, de tijdsgeest, etc.) in staat is om een objectieve beoorde/ing te geven. Is een deel 
erg kenmerkend dan wordt het erg hoog beoordeeld voor karakteristiekheid . Om dit te bepalen bleek het handig te 
zijn om vast te stellen hoe sterk een deel bij het gebouw hoort, ofwel hoe wezenlijk het deel is voor het gebouw. 

Criterium hierbij is de vraag of het deel weggehaald of veranderd kan worden en of 'het gebouw dan het gebouw 
nog is'. Daarbij is aandacht nodig voor kleine delen van het gebouw. Deze kunnen erg kenmerkend zijn, terwijl een 
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Afb. 8.01 : karakteristieke e/ementen exterieur 

Afb. 8.02: karakteristieke elementen interieur 

Afb. 8.03: sociale waarde exterieur 
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Afb. 8.04: sociale waarde interieur 

Afb. 8. 05: economische waarde exterieur 

Afb. 8.06: economische waarde interieur 
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wijziging weinig invloed heeft op het totaalbeeld van het gebouw. Een voorbeeld is een klein element dat uiting 
geeft aan de stijl van een gebouw. Zonder dit element is het gebouw zichzelf niet meer, waardoor het deel wel 
degelijk in hogere mate karakteristiek is. Daaruit blijkt dat de mate van bijzonderheid van een deel ook van invloed 
is op de kenmerkendheid . Dit is een tweede criterium. Herkenbaarheid is daarentegen geen criterium, aangezien 
dit bekendheid van het deel veronderstelt. Ook een deel wat niet of minder bekend is kan karakteristiek zijn voor 
het gebouw, zoals interne ruimten of kleine gebouwdelen. 

De beoordeling van de karakteristiekheid van de delen is verdeeld in exterieur en interieur en is weergegeven in 
afbeeldingen 8.01 en 8.02. 

In het exterieur zijn de meeste stijlkenmerken en de ankers, als teken van de opslagfunctie, als erg karakteristiek 
beoordeeld. Vooral de lisenen die zorgen voor de verticale geleding van de gevel en de pleistervlakken zijn 
niet uit het gevelbeeld weg te denken. Het dak, de transportgang en de bakstenen plint van het gebouw zijn 
als erg weinig tot weinig karakteristiek beoordeeld. In het interieur zijn de silocellen (inclusief ruimtelijkheid en 
staalconstructie), de graanverdelers en de silomonden als erg karakteristiek beoordeeld. Zonder deze elementen 
zou de bakstenen silo geen silo meer zijn. De wanden en vloeren van de verdiepingen in de toren zijn als (erg) 
weinig karakteristiek beoordeeld, ze zijn wat betreft materialisering en ruimtelijkheid weinig bijzonder. Voor een 
uitgebreidere verantwoording van de beoordeling zie bijlage 4. 

8.2 Randvoorwaarden voor respect voor het heden 

8.2.1 De Waarden 
De Waarden van het gebouwen zijn de Waarden die in het heden aan het gebouw toegekend worden. Aangezien 
nooit eerder met een evaluatie van Waarden is gewerkt, is de aanpak van deze evaluatie in hoofdlijnen gebaseerd 
op het Waarden-onderzoek en de Waarden-evaluatie van RE-ARCHITECTURE. Zo zijn de 8 Waarden die RE
ARCHITECTURE definieert (sociaal , economisch, politiek, historisch, esthetisch, wetenschappelijk, leeftijd, 
ecologisch) overgenomen en is er naar de subparameters per Waarde gekeken. De informatie die hierover 
gevonden is, is samengevat in een label die is opgenomen in de bijlage 5. De eindscore is dan nog niet bepaald. 
Met behulp van deze gegevens zijn per Waarde, de delen van het exterieur en het interieur beoordeeld. Dit is 
weergegeven in de afbeeldingen 8.03 tot en met 8.18. Zie voor de verantwoording van de beoordeling bijlage 5. 

Vervolgens is met behulp van de afbeeldingen de eindscore van het gebouw per Waarde bepaald. Voor zowel 
het exterieur als het interieur is de gemiddelde score geschat aan de hand van de kleuren en hun volumes 
in de afbeeldingen. De score van exterieur wetenschappelijk, bijvoorbeeld, is voornamelijk geel, maar komt 
door de extra groene en blauwe delen op een score van 3,4. Er is dus geen gebruik gemaakt van de som uit 
RE-ARCHITECTURE, welke nauwkeuriger zou zijn maar ook tijdrovender. De score voor het exterieur word! 
gemiddeld met de score voor het interieur. Dit gemiddelde is de eindscore. Voor de wetenschappelijke waarde zijn 
beiden toevallig 3,4, waardoor de eindscore van de wetenschappelijke Waarde van het gebouw op 3,4 komt. De 
eindscore is ingevuld in de label in bijlage 5 en levert het spinnenwebdiagram in afbeelding 8.19 op. 
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Afb. 8.07: politieke waarde exterieur Afb. 8.08: politieke waarde interieur Afb. 8.09: historische waarde exterieur 

Afb. 8.10: historische waarde interieur Afb. 8.11: esthetische waarde exterieur Afb. 8.12: esthetische waarde interieur 

Afb. 8. 13: wetenschappelijke waarde exterieur Afb. 8.14: wetenschappelijke waarde interieur Afb. 8. 15: /eeftijdswaarde exterieur 
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Afb. 8. 16: leeftijdswaarde interieur 

Afb. 8.17: eco/ogische waarde exterieur 

Afb. 8. 18: eco/ogische waarde interieur 
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Op basis van deze evaluatie blijkt dat een aantal delen voor verschillende waarden hoog of erg hoog gewaardeerd 
worden. Voor het exterieur zijn dit de delen die een uiting zijn van de stijl van het gebouw. Zij verhogen de score 
van het gebouw voor de sociale, historische en esthetische waarde. Bij de wetenschappelijke waarde zijn deze 
hoog gewaardeerd door het vakmanschap wat eruit spreekt. Bijna alle delen in de gevel, behalve de vensters, 
zorgen dat het gebouw ook ecologisch hoog scoort. De functionele delen in het exterieur dragen bij aan de hoge 
score van het gebouw voor de sociale, historische en wetenschappelijke waarde. Zij laten de oorspronkelijke 
functie herkenbaar, die verwijst naar het havenverleden van de plek en symbool staan voor de ontwikkelingen van 
de samenleving. In het interieur zijn vooral de functionele delen, de silomonden, de cellen en de graanverdeler 
verantwoordelijk voor hoge scores voor de historische en wetenschappelijke waarden . Deze scoren ook hoog 
voor de leeftijd en ecologische waarde. De hiervoor genoemde delen zijn dus belangrijk voor een hoge waardering 
van het gebouw. Verwijdering van deze delen moet zoveel mogelijk vermeden worden omdat dit de Waarden van 
het gebouw kan doen dalen. 

De delen van het gebouw (zowel exterieur als interieur) scoren erg laag voor de economische en politieke waarde, 
omdat de delen niet gebruikt worden, een lage niet-gebruikswaarde hebben en er geen plannen zijn voor het 
gebouw. De delen in het interieur scoren erg laag voor de sociale en esthetische waarden. Het gebouw is nooit 
publiek toegankelijk geweest waardoor de delen in het interieur, in tegenstelling tot de delen in het exterieur, nooit 
tot de herinnering van veel mensen is doorgedrongen. De delen score erg laag op esthetische waarde omdat er 
binnenin geen uitingen van stijl te herkennen zijn . Het zijn vooral de stijluitingen die het gebouw herkenbaar maken 
als product van haar architecten en waar de creativiteit en conceptuele doelstelling (eenheid op complexniveau) 
in naar voren komen. De hiervoor genoemde delen verlagen de waardering voor het gebouw. Zij vragen om een 
ingreep om de waarde te verhogen. Vanuit respect voor het verleden is dit bij voorkeur echter niet het verwijderen 
van de delen. 

8.2.2 Vereiste en gewenste prestatie van het modemuseum 
De vereiste en gewenste prestatie van het modemuseum wordt bepaald door de actoren. Ze worden onderverdeeld 
in drie soorten namelijk /eiders (iemand die het leven en het oordeel van mensen kan be"invloeden), experts (een 
specialist op zijn eigen gebied) en /eden (gewone leden van de gemeenschap die met het gebouw te maken 
hebben). Dit onderscheid is overgenomen van RE-ARCHITECTURE. 

De actoren in dit project zijn de Duitse overheid en de monumentenbescherming van Dusseldorf, de eigenaren 
van het gebouw (tevens opdrachtgever), de ontwerper en haar bouwfysisch adviseur en de gebruikers van het 
gebouw en de omgeving. Hieronder wordt kort per actor besproken wat de wensen en eisen zijn. 

Duitse overheid (/eider) 
De Duitse overheid stelt minimumeisen aan de veiligheid, de gezondheid en de energiezuinigheid van ieder 
ontwerp. Voor dit ontwerp zijn de regels uit de Bauordnung tor das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 
(BauO NRW) van toepassing. Gezien de complexiteit (en taal) van deze regels is in dit project waar van toepassing 
geprobeerd rekening te houden met de Nederlandse regelgeving. Gezien de omvang en complexiteit (en taal) van 
deze regels zijn in dit project uitsluitend globaal overwegingen gemaakt met betrekking tot deze aspecten of is 
gebruik gemaakt van het Nederlandse bouwbesluit (zie paragraaf 4 'Technische uitwerking' , in hoofdstuk 11 ). 
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De monumentenbescherming van Dusse/dorf (/eider en expert) 
De monumentenbescherming van DUsseldorf heeft in 2000 de overgebleven oorspronkelijke gebouwen (de silo's 
met laadvoorzieningen, de toren van het molengebouw, de werkplaats, en de woning van de hoofdmolenaar) 
op de monumentenlijst gezet. Ze zijn van belang voor de geschiedenis van de DUsseldorfer haven omdat zij de 
belangrijke positie die de voedingsmiddelenindustrie in de haven innam verduidelijken (sociale en historische 
waarden). Het molenbedrijf is een voorbeeld van de overgang van wind- en waterkracht naar aandrijving op stoom 
in deze tak van industrie, hoewel daar geen sporen meer van zijn in het gebouw (historische waarde). Daarnaast 
zijn het industriegebouwen met een hoge architectonische kwaliteit die 'de ontwikkelingen in de architectuur naar 
de moderne architectuur illustreren' (DenkmalschUtz DUsseldorf, mondeling interview 2007). De gebouwen zijn 
ook van belang in het oeuvre van de architecten Raabe und Wohleke, originele complex, en Karl Wach en Heinrich 
Rosskotten, betonnen silo (esthetische waarde). 

De overgebleven gebouwen van het complex, de laadvoorzieningen en de silogebouwen, moeten dan ook 
behouden blijven zodat de oorspronkelijke havenfunctie van het gebied herkenbaar blijft, evenals de belangrijke 
rol van de voedingsmiddelenindustrie in deze haven. Ook de kenmerken van de gebouwen die de functie verraden 
moeten behouden blijven. Dit werd verder gespecificeerd in een gesprek met een van de werknemers van de 
monumentenbescherming: de oorspronkelijke gevelopeningen moeten benut worden voor daglichttoetreding. 
lndien noodzakelijk mogen twee van de witte vlakken aan de waterkant open gemaakt worden en drie aan de 
landzijde, zolang de opvullingen maar als grate vlakken blijven ogen. Een vlak aan de waterkant moet met ankers 
en al behouden blijven om de oorspronkelijke functie aan de buitenkant zichtbaar te laten. Er moeten 1 of 2 
houten silocellen inclusief silomond behouden blijven als voorbeeld voor de werking. Op zolder moet minstens 
een graanverdeler bewaard blijven. 

De eigenaren (/eider) 
De huidige eigenaren van het complex zijn architectenbureau lngenhoven und Partner en ontwikkelaar Kai 18 
GmbH und Co. Zij hebben het aangrenzende molengebouw reeds herbestemd tot loftgebouw met uiteenlopende 
functies. Ze zijn beroepsmatig bezig met duurzaamheid, maar zijn ook zakelijk. Voor hen is het van belang dat de 
herbestemming rendabel is en dat de uitstraling van het gebouw verbetert (economische waarde van het gebouw). 
Daarmee kan het een positieve invloed krijgen op de status van de eigenaren. 

De ontwerper (expert) 
De hoogste prioriteit van de ontwerper is de functie van de laadtoren, bakstenen silo en betonnen silo te 
bepalen en een levensduurvriendelijk ontwerp te maken voor de bakstenen silo. Daarnaast wil de ontwerper 
de belevingswaarde van het gebouw verhogen door de karakteristieke elementen zichtbaar te maken zodat het 
verleden onderdeel is van de beleving in het heden. Een goed doorgevoerd concept en het verbeteren van de 
uitstraling van het gebouw verhoogt de belevingswaarde. Het concept wordt bepaald in de ontwerpfase. 

Bouwfysisch adviseur (expert) 
Voor een comfortabel binnenklimaat in een museum is een binnenluchttemperatuur tussen de 18-24°C en 
een luchtvochtigheid van 40-55% vereist. Andere eisen zijn afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking van het 
concept. 
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Gebruikers van het museum (/eden) 
De gebruikers van het museum zijn onder te verdelen in personeel en bezoekers. Zij willen vooral een 
gebruiksvriendelijk gebouw. Daarbij is het van belang dat het een comfortabel museum wordt met een logische 
organisatie en een heldere routing (ook toegankelijk voor mindervaliden). Voor het personeel moet het gebouw 
ook werkbaar zijn (benodigde deelfuncties en wisselbaarheid van de expositie). Alie gebruikers willen ook een 
gebouw met een hoge belevingswaarde. Voor hen ligt die natuurlijk in de expositie, maar deze kan daarnaast ook 
in het ontwerp van het gebouw verwezenlijkt worden. 

Gebruikers van het complex en de omgeving (/eden) 
De gebruikers van het complex en de omgeving hebben belang bij een grotere interactie tussen het gebouw en 
zijn omgeving. Er zijn weer activiteiten in het gebouw en de levenloze uitstraling wordt bestreden . 

Het bestuderen van het 'New metric Handbook' geeft een beeld van de benodigde ruimtes en organisatie een 
modemuseum (Tutt & Adler, 1979, chapter 33). Hieruit blijkt welke ruimtes benodigd zijn en welke relatie zij 
doorgaans met elkaar hebben (zie de schema's in afbeelding 8.20 en 8.21 ). Dit is afhankelijk van het formaat 
van het museum en de objecten die geexposeerd worden . Ook worden er vier typen voor de indeling van de 
tentoonstellingsruimte onderscheiden, waarvan er twee te zien zijn in afbeelding 8.22. 

De objecten die in het modemuseum geexposeerd zullen worden lopen uiteen van kledingstukken tot accessoires 
als schoenen, tassen, sieraden, hoofddeksels, (zonne)brillen enzovoorts. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld 
los op hangers , op plateaus, op paspoppen middels foto- en filmmateriaal of via interactieve media . De ultieme 
vorm van mode exposeren is op een catwalk, als tijdelijk evenement is dit geen onderdeel van de permanente 
expositie. In het modemuseum wordt onderscheid gemaakt tussen deelfuncties die voornamelijk door bezoekers 
gebruikt worden en deelfuncties die uitsluitend door het personeel gebruikt worden. 

8.2.3 Programma van eisen 
Het programma van eisen omvat deelfuncties voor bezoekers en voor het personeel. 

Deelfuncties voor bezoekers: 
Bezoekersentree (vereist) 
Balie voor kaartverkoop en informatie (vereist) 
Garderobe (vereist) 
Toiletten (vereist) 
Tentoonstellingsruimte voor tijdelijke en of permanente exposities (vereist) 
een naslagruimte /research faciliteit (gewenst) 
een vergader- of instructieruimte (gewenst) 
een museumwinkel (gewenst) 
een bar I cate (gewenst) 
een ruimte waar een catwalkshow gehouden kan worden met kleedkamers voor de modellen (gewenst) 

Deelfuncties voor het personeel: 
Personeelsingang (aparte gewenst) 
Administratiekantoren (personeel, financieel, acquisitie) (vereist) 
Vergaderruimte (vereist) 
Ontwerpateliers voor ontwerp van de expositie en publicatiemateriaal (vereist) 
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Opslag en leveringen (vereist) 
Werkplaats voor constructie en reparatie (gewenst) 
Overige deelfuncties 
lnstallatieruimte (vereist) 

8.2.4 Wensen van de actoren 
Uit de wensen van de actoren blijkt de vereiste en gewenste prestatie van het gebouw en haar delen betrekking 
te hebben op de volgende aspecten: 
1) veiligheid, 
2) gezondheid 
3) energiezuinigheid, 
4) de waarden van het gebouw (behouden van de esthetische, historische en sociale waarden, en stijgen 

economische waarde) 
5) levensduurvriendelijkheid, 
6) belevingswaarde (uitstraling, concept, beleving karakteristieke elementen) 
7) en gebruiksvriendelijkheid (heldere organisatie I routing , comfortabel, (rolstoel)toegankelijk en werkbaar). 

De meeste actoren hebben slechts globaal, op gebouwniveau, en niet per deel van het gebouw eisen en wensen 
geuit met betrekking tot deze aspecten. Het is aan de ontwerper deze globale eisen en wensen om te zetten naar 
een ontwerp dat ook op kleinere schaal (bijvoorbeeld de afmetingen en uitstraling van een lift) voldoet aan deze 
wensen en eisen. 

8.3 Randvoorwaarden voor respect voor de toekomst 

8.3.1 Staal 
De staat van de delen is een inschatting op basis van observaties die gedaan zijn tijdens een bezoek aan het 
gebouw en die later vastgesteld zijn bij het bestuderen van de foto's die tijdens het bezoek gemaakt zijn. Het is 
erg moeilijk om hier met zekerheid iets over te zeggen. Toch is dit geprobeerd aangezien de staat een belangrijke 
factor is bij het maken van een levensduurvriendelijk ontwerp. 

Ook in deze evaluatie is het gebouw verdeeld in exterieur en interieur om met behulp van afbeeldingen de staat 
inzichtelijk te ma ken, zie afb. 8.23 en 8.24. Voor een volledige verantwoording van de waardering van alle delen, 
zie bijlage 6. 

In het exterieur zijn de bakstenen en witte pleistervlakken in een goede staat. Een paar kleine minpunten zijn wat 
verkleuringen en veralging. Er zijn twee soorten vensters. In de optopping zitten ramen met aluminium kozijnen. 
In de rest van het gebouw zijn de kozijnen van staal en hevig gecorrodeerd. Ook zijn er redelijk wat ruitjes kapot 
waardoor de staat varieert van redelijk (optopping) tot erg slecht (rest van het gebouw). In het interieur zijn de 
silocellen erg hoog gewaardeerd voor staat. Dit is een aanname die gedaan is op basis van foto's van 2 cellen. 
De cellen zijn stoffig met hier en daar spinnenwebben, het hout ziet er goed uit. De wanden van de kelder en de 
halve silomonden in de kelder zijn in een erg goede staat in tegenstelling tot de halve silocellen die zichtbaar zijn 
op de begane grond. Hier zijn galen in gemaakt om het achtergebleven graan te verwijderen. De delen van de 
verdiepingen in de toren varieren in staat. Bij de wanden is dit afhankelijk van de bouwtechnische staat van de 
wandafwerking en de aanwezigheid van vochtplekken. Bij de vloeren wordt dit bepaald door de hoeveelheid galen 
en de egaalheid van het oppervlak. De lift en het trappenhuis in de toren zijn beide in een erg goede staat (niet 
zichtbaar op de afbeeldingen). 
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8.4 Randvoorwaarden voor levensduurvriendelijkheid 
De afbeeldingen uit dit hoofdstuk zijn de randvoorwaarden voor een levensduurvriendelijk ontwerp. Om een 
herbestemming te doen die respectvol is voor de drie tijden zullen de blauwe en groene delen uit de afbeeldingen 
zoveel mogelijk behouden moeten blijven en indien nodig behandeld worden om te voldoen aan de vereiste 
en gewenste prestatie. Ze mogen alleen verwijderd worden indien het de enige manier is om aan de vereiste 
en gewenste prestatie te voldoen. Bij voorkeur word! een oplossing gevonden waarbij de rode en oranje delen 
weggehaald worden. Zij zijn namelijk minder karakteristiek, minder waardevol en in een slechtere staat dan de 
blauwe, groene en gele delen. 

Voor een overzicht per bouwdeel zijn er twee tabellen gemaakt die de beoordeling voor karakteristiekheid, de 8 
waarden en de staat laat zien (zie afb. 8.25 en 8.26). De vereiste en gewenste prestatie van de delen is hier niet 
in opgenomen omdat die voor de delen nog niet bekend is. Dit wordt bepaald tijdens het ontwerpen (hoofdstuk 
9). Opmerking: de label is geen goede afspiegeling voor het gehele gebouw. Het formaat van de delen is niet 
zichtbaar: grote en kleine delen krijgen allemaal een blokje. 

Beide tabellen laten verbeterpunten zien voor het ontwerp. De economische en politieke waarden van de delen 
van het exterieur en interieur moeten verbeterd warden. Voor het interieur moeten ook de sociale en esthetische 
waarden van de delen verbeterd warden. 

Uit de label met de delen voor het exterieur blijkt dat de delen die een uiting zijn van de stijl (bogen, lisenen, 
pleistervlakken, siertegels, verticale bakstenen detail, en de grijze sierelementen) en de delen die verwant zijn 
aan de functie (ankers en grote gesloten pleistervlakken) in hoge I erg hoge mate karakteristiek zijn, hoog tot erg 
hoog scoren voor de 8 Waarden en de staat minimaal goed is. Hierbij zijn de economische en politieke waarde 
buiten beschouwing gelaten. Uit de label met delen voor het interieur blijkt hetzelfde voor de functionele delen 
(graanverdelers, de silocellen en de silomonden) en de kapconstructie en houten draagconstructie. Hierbij zijn 
ook de sociale en esthetische waarden buiten beschouwing gelaten. Om een levensduurvriendelijk resultaat te 
verkrijgen mogen deze delen dus alleen maar weggehaald warden als niet door een andere ingreep aan de 
vereiste en gewenste prestatie voldaan kan worden . 

De lift en het trappenhuis zijn weliswaar weinig karakteristiek en scoren slechts redelijk of hoger voor 4 van de 8 
waarden, hun staat is echter erg goed. In het kader van levensduurvriendelijkheid zou het onverstandig zijn om ze 
weg le halen aangezien ze noodzakelijk zijn om alle verdiepingen in de toren toegankelijk te maken. Bovendien is 
verwijderen in principe niet respectvol voor het verleden. 
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Afb. 8.29: raamverde/ing Afb. 8.30: details 
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9 De organisatie van het modemuseum 

Na de analyse volgt in de ontwerpopgave 'De organisatie van het modemuseum', 'Varianten voor de expositieruimte 
in de bakstenen silo' en 'Het definitieve ontwerp voor de bakstenen silo'. In het hoofdstuk 'De organisatie van 
het modemuseum' word! voor het gehele museum, ofwet de laadtoren en de beide silogebouwen, een logische 
organisatie bepaald. De twee andere hoofdstukken gaan alleen over de bakstenen silo aangezien alleen hieNoor 
een levensduuNriendelijk ontwerp is gemaakt. 

Voor een logische organisatie moeten de deelfuncties op zo'n manier in de drie gebouwen ondergebracht 
(gealloceerd) worden dat er een logische routing door de gebouwen ontstaat. Voor een levensduuNriendelijker 
on twerp moet er daarnaast rekening mee gehouden word en dat de deelfu ncties in passende ruimtes ondergebracht 
worden (onderdeel van de strategie). Hierdoor wordt het aantal verwijderingen en toevoegingen beperkt. Om vast 
te stellen welke ruimtes passend zijn voor welke deelfuncties is gebruik gemaakt van de informatie uit de analyse 
voor de functiekeuze. De definitieve allocatie en routing worden hier beschreven. 

9.1 Allocatie van de deelfuncties 
In afbeelding 9.01 is de allocatie van de deelfuncties in de ruimtes van de silogebouwen weergegeven. De 
beschrijving is verdeeld in de allocatie van de deelfuncties voor het personeel en de allocatie van de deelfuncties 
voor de bezoekers. 

9.1.1 De allocatie van de deelfuncties voor het personeel 
De deelfuncties die uitsluitend voor het personeel zijn, zijn ondergebracht in de laadtoren en de toren van 
de bakstenen silo. De ruimtes in deze gebouwen bleken bij de analyse voor het bepalen van de functie een 
rechthoekige horizontale ruimtelijkheid te hebben. In de meeste ruimtes komt daglicht binnen wat ze geschikt 
maakt als werkplekken voor het personeel. 

De deelfuncties die zijn ondergebracht in de toren worden van boven naar beneden besproken. Op de 7° en 8° 
verdieping zijn vergaderruimtes gemaakt. Ze zijn net wat donkerder dan de overige ruimtes omdat de vensters 
in de kopgevel kleiner zijn. De vergaderruimtes worden echter niet permanent gebruikt en helemaal bovenin 
profiteren ze we! van het beste uitzicht. Op de zesde verdieping wordt een kleine ingreep gepleegd. De voormalige 
verbinding met het molengebouw die afgesloten is met stenen wordt weer geopend. Er wordt een nieuw venster 
geplaatst waardoor dit de lichtste ruimte in de toren wordt, ideaal voor een ontwerpstudio. Ook de vijfde verdieping 
wordt veranderd in een ontwerpstudio. De vierde en derde verdieping worden administratiekantoren. De tweede 
verdieping, de voormalige machinekamer wordt werkplaats voor klein onderhoud en reparaties. Dit past bij de 
draagkracht van de vloer. Op de eerste verdieping is de personeelsruimte ondergebracht. Zij is voorzien van 
toiletten, een pantry en kluisjes. Ze dient ook als verbinding met het acquisitie- en administratiekantoor in de 
laadtoren. In de kelder en op de begane grond is ruimte voor opslag en leveringen. De leveringen vinden plaats 
bij de deur in de kopgevel van de toren. Op dit gedeelte van het complex vinden ook de dagelijkse leveringen en 
het laden en lossen van de cateraar plaats. Het dee! van de begane grond onder de silocellen, aan de kant van de 
kade, wordt ook gebruikt als opslag. De ruimte is relatief laag en niet geschikt als verblijfsruimte. De ruimte aan de 
pleinkant dient als entree voor het personeel. Ze geeft toegang tot de liftlobby op de begane grond van de toren. 
Van daaruit zijn de overige personeelsruimtes in de toren bereikbaar. 
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9.1.2 De allocatie van de deelfuncties voor de bezoekers 
De belangrijkste deelfunctie voor de bezoekers, de expositieruimte, wordt ondergebracht in de silocellen van de 
bakstenen en de betonnen silo. Bij de functiekeuze bleek al dat deze deelfunctie past bij deze ruimtes doordat in 
een expositieruimte geen daglicht nodig is. Ook de ruimtelijkheid van de cellen kan beter beleefbaar blijven dan 
bij functies waarvoor veel vloeroppervlak noodzakelijk is (zoals kantoren en ateliers). 

De bezoekersentree van het modemuseum moet aan een aantal eisen voldoen. Ten eerste moet zij aansluiten op 
de richting waar de meeste bezoekers vandaan zullen komen. Dit kan van twee kanten, namelijk vanaf de pleinkant 
van het complex en over de kade. Ten tweede moet de entree duidelijk herkenbaar zijn als hoofdentree van het 
museum. Als laatste moet de entree comfortabel zijn, zij moet genoeg ruimte bieden en rolstoeltoegankelijk zijn. 
Voor de allocatie van de bezoekersentree is allereerst gekeken naar de bestaande toegangen tot het gebouw. 
Als Mn van hen geschikt is dan hoeven er immers geen ingrepen gepleegd te worden voor het maken van een 
nieuwe entree, wat levensduurvriendelijker is. De enige toegang tot de betonnen silo is een klein deurtje op de 
begane grand van het trappenhuis van dit gebouw. Het heeft niet de uitstraling van hoofdingang van een museum, 
de ruimte achter de toegang is erg klein en bovenal sluit het niet aan op de richting waar de meeste mensen 
vandaan komen. Het ligt te ver naar achter ten opzichte van het plein. 
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De bakstenen silo heeft vijf toegangen. De entree in de kopgevel van de toren ligt niet op een representatieve 
plek aangezien de laad- en losplaats van de cateraar in dezelfde hoek liggen. Bezoekers zien deze entree ook 
niet vanaf de kade en het plein. De entree in de toren, onder de loopbrug naar de laadtoren is slechts geschikt 
voor mensen die van de kade komen, maar heeft ook niet de uitstraling van een hoofdingang. De drie entrees 
aan de pleinkant hebben ook geen van drieen de uitstraling van hoofdingang, daarnaast is de ruimte erachter niet 
hoog genoeg en niet diep genoeg. De bezoeker loopt bij binnenkomst direct tegen een wand of onderkant van 
een silomond aan. Ook zijn er geen ruimtes in de buurt die gebruikt kunnen worden voor functies die bij de entree 
horen. De conclusie is dus dat de bestaande entrees niet voldoen. Daarom is ervoor gekozen om op de plaats 
waar vroeger het controlehuisje was, een nieuwe entree te maken. Deze ligt op een gunstige positie aangezien 
aan zowel de pleinkant als de kadekant een ingang gemaakt kan worden. De entree kan zo ontworpen worden dat 
het duidelijk is dat het de hoofdingang is en dater een prettige en overzichtelijke ruimte ontstaat. 

De balie, garderobe en toiletten zijn logischerwijs dicht bij de entree ondergebracht. Ze bevinden zich in de 
kelder van de betonnen silo. Deze biedt voldoende ruimte en het gebrek aan daglicht is voor deze functies geen 
probleem. De overige deelfuncties voor de bezoekers zijn in de overgebleven ruimtes met horizontale ruimtelijkheid 
ondergebracht. In de bijzondere zolder van de betonnen silo zijn een boekenwinkel en een kleine bibliotheek, 
beiden gespecialiseerd in boeken over mode, ondergebracht. De ruimtelijkheid is hier prima geschikt voor, de 
daglichttoetreding is echter erg laag. Hier zal een ingreep onvermijdelijk zijn. In de voormalige transportgang 
van de betonnen silo komt het museumcafe. De langgerektheid van de ruimte is hiervoor geen probleem. De 
ramen zorgen voor voldoende daglicht en bieden daarnaast uitzicht op de skyline van Dusseldorf. Op het dak 
aan weerszijden van de transportgang kan in de zomer een terras geopend worden. Enkele kleine ingrepen zijn 
hiervoor wel noodzakelijk, zoals het creeren van deuren naar de terrassen en voorzieningen voor de veiligheid . 

De ruimte voor de catwalkshows was het moeilijkste te alloceren. Deze ruimte moet redelijk hoog zijn en er 
moet een groot open vloeroppervlak zijn waar het publiek kan plaatsnemen. Een dergelijke ruimte hebben de 
gebouwen helaas niet. Alleen de zolders hebben een oppervlak dat groot genoeg is en de juiste lengte-breedte 
verhouding heeft. De zolder van de betonnen silo is echter te laag en op de zolder van de bakstenen silo staan de 
karakteristieke en waardevolle graanverdelers in de weg. Een aantal ingrepen is nodig om de bestaande ruimtes 
geschikt te maken voor de catwalkshow. Aangezien het interieur van de bakstenen silo uit houten delen bestaat en 
dit materiaal eenvoudiger aan te passen is dan het beton van de betonnen silo is ervoor gekozen de ruimte voor 
de catwalkshow onder te brengen in de bakstenen silo. Bovenin het gebouw bleek het meest geschikt aangezien 
dan de verticale ruimtelijkheid van de silocellen het minst verstoord wordt. 

Tot slot is de vereiste installatieruimte gealloceerd. Ze komt in de transportgang van de bakstenen silo en indien 
nodig op het dak van de toren. De langgerektheid van de ruimte is ideaal om de kanalen door het gebouw heen 
te leggen. 

9.2 Routing 
Oorspronkelijk waren er twee routes in het gebouw, een voor het graan en een voor mensen. 
Ook in het modemuseum moeten twee routes gemaakt worden, een voor het personeel en een voor de bezoekers. 
Deze twee mogen elkaar in principe niet overlappen. Enkele redenen hiervoor zijn de veiligheid van de collectie, 
het voorkomen van gratis toegang via de onbewaakte personeelsingang en het ongestoord kunnen werken door 
het personeel. Uiteraard kan het personeel wel gebruik maken van de route van de bezoekers maar niet andersom. 
De routes zijn afgebeeld in afbeelding 9.02. 
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De oorspronkelijke route voor mensen is ingezet als route voor het personeel zodat er geen ingrepen nodig zijn. 
Een werknemer gaat via de personeelsingang op de begane grond naar binnen en kan de verdiepingen in de 
toren bereiken via de lift en de trap. Meestal zal de route langs de personeelsruimte op de eerste verdieping 
voeren. Daar kan de werknemer zijn spullen in een kluisje doen en dan door naar zijn werkplek in de laadtoren of 
op een andere verdieping in de toren of in het gedeelte voor de bezoekers. 

De route van het graan bleek niet een op een geschikt als route voor bezoekers. Het grootste bezwaar is dat 
alle silocellen een verticale routing van boven naar beneden hebben. Voor museumbezoekers is het niet logisch 
om telkens weer naar boven te gaan en via een andere eel naar beneden te gaan. Daarvoor zijn er teveel cellen 
en sommige zijn niet groot genoeg om en (rolstoeltoegankelijke) verticale routing en expositie-items in onder te 
brengen. Daarbij voert de oorspronkelijke route van het graan door de verdiepingsvloeren van de toren van de 
bakstenen silo. Deze verdiepingen konden om te voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie beter ingezet 
warden als personeelsruimtes. Er moeten dus nog routes door de expositieruimtes in de silocellen van beide 
gebouwen gemaakt warden die voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie. 
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De route voor de bezoeker begint op de kade of op het plein van het complex. Bezoekers vanuit beide richtingen 
dalen af naar niveau -1 en betreden daar de entree. Bij de balie kopen ze een kaartje en krijgen ze informatie. In de 
kelder van de betonnen silo vinden ze de garderobe en de sanitaire voorzieningen. Langs de garderobe bevinden 
zich de liften waarmee de expositieruimte in de betonnen silocellen ontsloten wordt. De bezoeker verlaat de 
expositieruimte bovenin en komt op de zolder van de betonnen silo waar zich de boekenwinkel en de bibliotheek 
bevinden. Deze zijn gelinkt met het museumcafe in de transportgang. De bezoeker kan op zijn gemak een beetje 
rondkijken in winkel en bibliotheek of wat drinken en van het uitzicht genieten alvorens verder te gaan naar het 
tweede deel van de expositie. Deze bevindt zich in de bakstenen silo. Via de verbinding tussen de zolders van de 
beide silo's komt de bezoeker op de zolder van de bakstenen silo aan. Vanaf de verhoging kijkt hij op de ruimte 
voor de catwalk-show en ziet de lift en de trap. Deze leiden hem langs het showgedeelte waar ook geexposeerd 
kan worden naar de expositieruimte in de houten silocellen. Hij verlaat de expositieruimte onderin, via Mn van de 
silomonden, en staat in de kelder met de laatste expositie-items. Aan het einde van de keldergang komt hij weer 
bij de entree. Na een bezoekje aan het sanitair en de garderobe kan hij het museum verlaten. 
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10 Varianten voor de expositieruimte 

In het hoofdstuk 'De organisatie van het modemuseum' bleek dater nog geen route is door de houten cellen van de 
bakstenen silo die geschikt is voor bezoekers. Deze ruimtes voldoen daardoor nog niet aan de vereiste en gewenste 
prestatie op gebouwniveau. In de conceptfase van dit project zijn daarom verschillende varianten ontworpen om 
te kijken welke ingrepen gedaan kunnen worden om aan de vereiste en gewenste prestatie te voldoen. Omdat 
in iedere variant andere ingrepen zijn gepleegd zijn de varianten niet allemaal even levensduurvriendelijk. Met 
behulp van een evaluatie is bepaald welke variant het levensduurvriendelijkst is. Dit is het definitieve ontwerp voor 
het voormalige opslagvolume geworden. 

10.1 Wijze van evalueren 
De mate van levensduurvriendelijkheid wordt bepaald door het succes waarmee het verleden, het heden en de 
toekomst gerespecteerd zijn. Om te bepalen of het herbestemmingsontwerp levensduurvriendelijk is, wordt het 
ontwerp eerst geevalueerd op respect voor de drie tijden afzonderlijk. Vervolgens worden de resultaten hiervan 
samengenomen. Achtereenvolgens wordt de wijze van evalueren voor de drie tijden toegelicht. Per tijd is in een 
tabel aangegeven wanneer, welke score aan een punt toegekend mag word en. Niet alle punten uit de eindevaluatie 
(zie hoofdstuk 12) worden hierin meegenomen aangezien de varianten conceptontwerpen zijn en nog niet alles is 
uitgewerkt. Hieronder wordt opgesomd waar wel naar gekeken wordt en hoe. 

Respectvoorhetverleden 
Respect voor het verleden wordt geevalueerd op de hoeveelheid verwijderingen versus de hoeveelheid 
overblijfselen en op het behoud van de karakteristieken. Met behulp van een plattegrond en een doorsnede is 
geevalueerd hoeveel, en welke delen verwijderd zijn, deze zijn geel gekleurd. Hierbij is uitsluitend gekeken naar 
de houten delen in het opslagvolume, de bakstenen buitenwanden zijn buiten beschouwing gelaten aangezien die 
in alle varianten behouden blijven. Voor het behoud van de karakteristieke elementen wordt alleen van de meest 
karakteristieke delen bekeken in hoeverre ze behouden zijn. Dit zijn de graanverdeler en kapconstructie, silocellen 
(met karakteristieken), de cellenstructuur en de silomonden verwijderd/aangetast zijn. De scores hiervoor vormen 
een gemiddelde dat samen met de score voor de hoeveelheid verwijderingen versus de hoeveelheid overblijfselen 
de eindscore voor respect voor het verleden bepaald. De toevoegingen worden buiten beschouwing gelaten 
aangezien deze nog niet volledig uitgewerkt zijn. 

Respectvoorhetheden 
Respect voor het heden wordt geevalueerd door te bepalen wat de invloed van de ingrepen is op de Waarden en 
door te kijken hoe goed aan de vereiste en gewenste prestatie wordt voldaan. 

Niet alle Waarden worden bekeken. De sociale, politieke en economische waarden worden buiten beschouwing 
gelaten. De nieuwe functie heeft de grootste invloed op de verandering van deze Waarden waardoor de 
verandering van deze drie Waarden voor alle varianten hetzelfde zal zijn. De ecologische waarde wordt ook buiten 
beschouwing gelaten, omdat zij afhankelijk is van de nieuwe staat. Deze wordt bepaald door de behandeling 
van de delen, (primaire overblijfselen) hetgeen niet op conceptniveau wordt bepaald. De esthetische waarde zal 
per variant verschillen afhankelijk van het gebruik van een concept en hoe sterk dit concept is doorgevoerd. De 
historische-, wetenschappelijke- en leeftijdswaarde verschillen omdat zij sterk samenhangen met hoeveel van 
de cellen behouden blijft en wat toegevoegd wordt. Voor deze Waarden zijn spinnenwebdiagrammen gemaakt 
waarin de oorspronkelijke scores van het opslagvolume weergegeven zijn en die van de variant. Aangezien de 
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oorspronkelijke scores (behalve die voor esthetische waarde) hoog zijn , levert een kleine vermindering van de 
Waarden nog steeds een hoge beoordeling op. 

Voor de vereiste en gewenste prestatie word en de pun ten belevingswaarde en gebruiksvriendelijkheid geevalueerd . 
De veiligheid. gezondheid en de energiezuinigheid worden buiten beschouwing gelaten. omdat daarover in dit 
stadium nog geen uitspraken mogelijk zijn. Voor de belevingswaarde worden twee punten bekeken . Het punt 
uitstraling wordt buiten beschouwing gelaten aangezien dit bepaald wordt door de primaire overblijfselen die 
gekozen worden. Er wordt wel gekeken of er een sterk concept is (dan is de score hoog) en door welk bereik 
van de expositieruimte de karakteristieke elementen onderdeel zijn van de beleving (is dit een groot deel van de 
expositieruimte dan is de score hoog). Dit is onderzocht in afbeeldingen, waarin met oranje volumes is aangegeven 
hoe groot het bereik is. Voor de cellenstructuur is een stempel gemaakt. 

Voorde gebruiksvriendelijkheid zijn de punten held ere organisatie/routing, comfort (ruimte), rolstoeltoegankelijkheid 
en werkbaarheid bekeken. De werkbaarheid wordt in dit deel van het gebouw bepaald door de wisselbaarheid van 
de expositie. 

Het gemiddelde van de scores voor de belevingswaarde en gebruiksvriendelijkheid is de score voor de gewenste 
en vereiste prestatie. Samen met de score voor de Waarden bepaalt zij de eindscore voor respect voor het 
heden. 

Respect voor de toekomst 
Respect voor de toekomst wordt uitsluitend geevalueerd op de hoeveelheid toevoegingen versus de hoeveelheid 
overblijfselen. Met behulp van een plattegrond en een doorsnede is geevalueerd welke delen verwijderd zijn, deze 
zijn rood gekleurd. De score voor dit punt bepaalt hier direct de eindscore. Aangezien de varianten zijn ontwikkeld 
op conceptniveau kan de invloed van de verwijderingen , primaire overblijfselen, primaire toevoegingen en de 
toekomstige bruikbaarheid van de toevoegingen nog niet geevalueerd worden. 

Uit de evaluatie van de tijden volgen scores per punt per tijd. Deze worden per variant samengevat in tabellen en 
bepalen de score van een variant per tijd . Met behulp van deze scores is vervolgens de levensduurvriendelijkheid 
van de variant bepaald. 

Alvorens aan de evaluatie van de varianten te beginnen, moet opgemerkt worden dat drie beslissingen bij het 
ontwerpen van de varianten als gegeven beschouwd zijn : 
1) de buitenwanden blijven in tact; 
2) de expositieruimte wordt via de kelder ontsloten (in de conceptuele fase was de routing door het gebouw 

anders dan de definitieve routing zoals beschreven in hoofdstuk 9); 
3) achter de gevel van het hoektorentje aan de pleinkant komt een vluchttrappenhuis. Deze zit bij alle varianten 

op deze positie omdat hij hier het minste de beschikbare ruimte breekt en bij een herbestemming in de 
toekomst het minste in de weg zit. 
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Afb. 10.01: een silocel van onderaf gezien 
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Afb. 10.02: 30 afbeelding 

I . 

___,=-~----- - - -

Afb. 10. 03: langsdoorsnede 

10.2 Varianten 

Variant 1 
Bij deze variant is het grootste gedeelte van de cellen (houten wanden en staalconstructie) verwijderd om plaats te 
maken voor open vloervelden. De houten constructie is behouden om de vloeren te dragen. In het midden is een 
strook cellen behouden. In de meeste cellen zijn echter openingen gemaakt en doorzichtige vloerdelen aangelegd 
om de verticale ruimte over te kunnen steken. Onderin deze cellen zijn de silomonden zichtbaar en bovenin de 
graanverdeler, verder nergens. In een eel is een lift toegevoegd . Hiervoor is de staalconstructie verwijderd. 

Het concept van deze variant bestaat uit het koppelen van de beleving van de karakteristieken aan het verticale 
transport. Daarom is in deze variant gepoogd de graanverdeler ook vanuit de lift zichtbaar te maken door openingen 
te maken in de korte wanden van de cellen (zie doorsnede). Hierdoor is geen enkele eel in tact gebleven en ook de 
ruimtelijkheid grotendeels verstoord. Van de strook cellen naast de 'behouden' strook cellen zijn de lange wanden 
verwijderd. In de korte wanden zijn delen verwijderd om openingen te maken zodat er een soort galerij ontstaat. 
Alie vijf de verdiepingen zijn hetzelfde en worden ontsloten door de lift. Ze hebben een heldere opzet. In een hoek 
is een vluchttrappenhuis toegevoegd. Op de begane grond kunnen catwalkshows gehouden worden. 

2i Behouc:en karakteristieke elementen 
a) Gra;:w'icrdc"cr en k;iµc.:C11:slr . + + 
b' Silo~lien met <.arakterisliekeri 

d; Silo1110:1d011 + 

Frr: vee.' v-e1w.' ·1P.11rKJP.Jl i.:;· - - , f. 

l!indscore 
is .. + 

·,·P.e/ tcie•1r:ie .in F.n i.<i - - . er 1J1elnJO is ++ 
Eindr>c.ore 

Afb. 10. 05: beoordeling respect voor het verleden 
(boven) en de toekomst (onder) 

Levensduurvriendeli"kheid 
a Res eel voor het verleden 
b Res ect voor hel heden 0 
c Res ect voor de toekomst 

Eindscore 

Afb. 10.06: respect voor het verleden (boven) en 
eindscore levensduurvriendelijkheid (onder) 

. -~ . ·. . ... 

, .::.:. -. 
. 

·-, .. 

Afb. 10. 04: evaluatieplaatjes van respect voor het heden (van links naar rechts: waarden; be/eving graanverdeler en kapconstructie; beleving verticaliteit; be/eving cellenstructuur; 
be/eving silomonden 
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Afb. 10.07: doorsnede expositieruimte 

Afb. 10.10: p/attegrond expositieruimte 
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Afb. 10.08. doorsnede toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.11 : plattegrond toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.09: doorsnede verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 

Afb. 10.12: p/attegrond verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 
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Afb. 10. 13: maquette 

Variant 2 
In deze variant is het grootste gedeelte van de cellen (houten wanden en staalconstructie) verwijderd om plaats te 
maken voor open vloervelden en een vide die zich over de hele lengte uitstrekt. In het midden blijft een rij silocellen 
behouden. De vide ligt hier direct langs waardoor de verticaliteit en de hoogte van de cellen vanaf de verdiepingen 
langs de vide goed ervaarbaar blijft. Zij zorgt ook dat de silomonden en graanverdeler vanaf iedere verdieping 
zichtbaar zijn . Deze afwisseling van vloer, silocellen, vide en vloer, die zich over de hele lengte van het gebouw 
uitstrekt, vormt het concept van deze variant. De houten constructie is behouden om de vijf verdiepingsvloeren 
te dragen. In het midden is een strook cellen behouden. In drie ervan is het staal verwijderd om een lift en 
oversteekplaatsen toe te voegen. Hier zijn ook delen uit verwijderd om openingen te maken. Er zijn vier cellen in 
tact gelaten. In een paar daarvan zijn openingen gemaakt en een balkonnetje toegevoegd om de eel te kunnen 
beleven. Alie verdiepingen zijn hetzelfde en worden ontsloten door de lift. Ze hebben een heldere opzet. In een 
hoek is een vluchttrappenhuis toegevoegd . Op de begane grond is ruimte voor een catwalkshow. 

n 1 loe•ii:l01lleid ·•e r11i de ri 11uen 
2·1 Behouden karakteristieke ele:'llenten 0 

a1 G~1mverde-1er ~n kapccllstr. +I-

l.J ·· Siloo&llE=in n 1:1l Ql1<'tk.t.aii:sU8kEm --- ~ -
c '1 C.elJe1\.<;truc1uur - -
d: Silomc,.1den + 

Fm 11ef:/ ···"f71u~'rJe1in:-reJ1 Is - - , em \1if!illif'I N:o ,..,. 
Eind&core 

Afb. 10. 15: beoordeling respect voor het verleden 
(boven) en de toekomst (onder) 

Levensduurvriendelijkheid 
a) Respect voor het verleden -
bl Respect voor he! heden + 
c) Res!2ect voor de toekomst -

--·-··--···-··-"· 

Elndscore 0 

Afb. 10. 16: respect voor het verleden (boven) en 
eindscore levensduurvriendelijkheid (onder) 

... _,.· 

Afb. 10. 14: evaluatieplaatjes van respect voor het heden (van links naar rechts: waarden; beleving graanverdeler en kapconstructie; beleving verticaliteit; be/eving cellenstructuur; 
be/eving silomonden 
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Afb. 10.17: doorsnede expositieruimte 

Afb. 10.20: p/attegrond expositieruimte 

A.nrie J'10sten 

Afb. 10.18. doorsnede toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.21 : p/attegrond toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.19: doorsnede verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 

Afb. 10.22: plattegrond verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 
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Afb. 10.23: maquette 

Variant 3 
In deze variant zijn in het midden de meeste silocellen (staalconstructie en houten wanden), maar ook de houten 
constructie verwijderd om een vide te maken. Langs de randen en bovenin is een nieuwe constructie toegevoegd 
om dit mogelijk te maken. Daarnaast zijn er galerijvloeren en een lift in de vide toegevoegd . Vanaf de galerijen 
en vanuit de lift zijn de graanverdeler, een volledig behouden eel en de silomonden zichtbaar. In de overgebleven 
cellen (behalve een) is de staalconstructie verwijderd zodat vloeren toegevoegd kunnen worden. Zij dragen af 
op de houten constructie die hier behouden is. Om van de ene eel naar de andere eel te kunnen lopen zijn er 
openingen in de cellen gemaakt. In de eel waarin geen vloer is aangebracht wordt de verticaliteit van de eel 
ervaren. Alie vijf de verdiepingen zijn weer nagenoeg hetzelfde. In een hoek is een vluchttrappenhuis toegevoegd . 
Er is niet echt een achterliggend concept voor deze variant. 

1 '1 hoew~elheia ·.-e.r1u Jeri r qen ~ 

2 \ Behoucen k.araktari~tiake ele11enten 0 
i:.J; Gr <.1iJr·•Lcrde,; ·'Cr er 1 kiJJ.11..amt;lr . + .. 

-
b~ Silooellen met {araktertstiekerr - -

c ·1 Cellar-:1:.trucfu,_ir -
di Silomcnden + 

Errr veel ·.-'f'ftv:,'f:r'ef1'tnr::11 Is - - . em weln1'0 1.s • 1 
Eind&core 0 : 

Afb. 10.25: beoordeling respect voor het verleden 
{boven) en de toekomst (onder) 

2) liN 1 gv.~-,.w J.M'-•n•l<du 
~tw11~1~1'1r.eilji'Mk1 

A ! HIWll"M l'U'I'! ;!lii' Aift :c,iufl 

Levensd uu..-vriendelt lkheld 
a1 Re5pect vo::ir let ve;lede;;n .J 
u) R~ue-;.;L vt>:Jr ·1l:l l h"1dan 0 
c_) Respect voorde toekomst- . 

Eind5'Co..-e 0 

Afb. 10.26: respect voor het verleden {boven) en 
eindscore /evensduurvriendelijkheid (onder) 

Afb. 10. 24: evaluatieplaatjes van respect voor het heden (van links naar rechts: waarden; be/eving graanverdeler en kapconstructie; beleving verticaliteit; beleving cellenstructuur; 
beleving silomonden 
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Afb. 10.27: doorsnede expositieruimte 

Afb. 10.30: plattegrond expositieruimte 

Anne Joosten 

Afb. 10.28: doorsnede toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.31 : plattegrond toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.29: doorsnede verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 

Afb. 10.32: plattegrond verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 
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Afb. 10. 33: maquette 

wetenscllappelfk 

Variant 4 
Het concept van deze variant is dat de silocellen worden afgesneden langs een schuin snijvlak. Het onderste 
gedeelte van de cellen (houten wanden en staalconstructie) wordt verwijderd waardoor een open en een gesloten 
gedeelte ontstaan. De oorspronkelijke cellenstructuur blijft op spectaculaire wijze zichtbaar. De staalconstructie 
die overblijft in de delen van de cellen die behouden blijven wordt ook verwijderd . Alleen in de eel die volledig 
in tact gelaten wordt blijft dus staal over. Deze eel is echter niet toegankelijk waardoor de verticaliteit van de 
cellen nergens meer ervaarbaar is. In zowel het open als het gesloten gedeelte worden vloeren aangebracht om 
expositieruimte te creeren. De vloeren liggen op de constructie die behouden blijft. De plattegrond is op alle vijf de 
verdiepingen verschillend, hetgeen een verwarrend effect kan hebben. In een hoek is een vluchttrap aangebracht. 
De zolder blijft ongebruikt waardoor de graanverdeler niet zichtbaar is. Op de onderste verdieping word! een 
transparante vloer aangebracht zodat de silomonden zichtbaar blijven. Dit is ook de ruimte voor catwalkshows. 
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Afb. 10.35: beoordeling respect voor het verleden 
(boven) en de toekomst (onder) 
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Afb. 10.36: respect voor het verfeden (boven) en 
eindscore levensduurvriendelijkheid (onder) 

Afb. 10. 34: evaluatiep/aatjes van respect voor het heden (van links naar rechts: waarden; beleving graanverdeler en kapconstructie; beleving verticaliteit; beleving cel/enstructuur; 
be/eving silomonden 

94 LevensduurvriendeliJke herbestemrning van de Plange MLll1le 



Afb. 10.37: doorsnede expositieruimte 

Afb. 10.40: plattegrond expositieruimte (deze 
wijzigt per verdieping) 

Anne Joosten 

Afb. 10.38: doorsnede toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.41: plattegrond toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.39: doorsnede verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 
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Afb. 10.42: plattegrond verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 
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Afb. 10.43: 30 afbeelding 

Variant 5 
Het concept van deze variant is ongeveer hetzelfde als dat van de vorige variant, maar komt minder goed tot haar 
recht. Op drie si\ocellen na wordt van de meeste silocellen een wisselend gedeelte van de bovenkant afgehaald. 
Hierdoor ontstaan onder een schuine hoek een open en een gesloten dee\. In het open gedeelte is alleen het grid 
van de houten constructie behouden. In het gesloten dee\ zijn ook de celwanden behouden . Het staal wordt overal 
verwijderd behalve uit de twee cellen die behouden blijven. Deze zijn op de onderste verdieping toegankelijk zodat 
ze beleefbaar zijn. Dit zijn ook de enige plaatsen waar de verticaliteit van de cellen nog te eNaren is. In de derde 
eel wordt een lift toegevoegd . Langs de cellen of het grid aan de randen worden verdiepingsvloeren aangebracht. 
In de cellen I het grid in het midden worden loopbruggen toegevoegd. In het midden van de zoldeNloer is een 
opening gemaakt zodat de graanverdeler zichtbaar is. De silomonden zijn alleen zichtbaar onderin sommige 
(voormalige) cellen. De plattegronden verschil\en een beetje per verdiepingen (vijf in totaal) maar \open niet mooi 
rond omdat de vluchttrap die in een hoek is aangebracht bereikbaar moet zijn. Door het grid is het bee\d chaotisch. 
De catwalkshow kan gehouden worden op de verdieping onder de zolder. 
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Afb. 10.45: beoordeling respect voor het verleden 
(boven) en de toekomst (onder) 
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LeV4t11&d uurvrisndelijkheid 
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h'1 Re$oect voor het hede.n -
·:'1 Respect voor da toekomst J 

Elndscore 0 

Afb. 10.46: respect voor het verleden (boven) en 
eindscore levensduurvriendelijkheid (onder) 

Afb. 10.44: evaluatieplaatjes van respect voor het heden (van links naar rechts: waarden; beleving graanverdeler en kapconstructie; beleving verticaliteit; beleving cellenstructuur; 
beleving silomonden 
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Afb. 10.47: doorsnede expositieruimte 

Afb. 10. 50: plattegrond expositieruimte {deze 
wijzigt per verdieping) 

Anne Joosten 

Afb. 10.48: doorsnede toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.51 : plattegrond toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.49: doorsnede verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 

Afb. 10.52: plattegrond verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 
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Afb. 10. 53: maquette 

wctooschappelik 

Variant 6 
De houten constructie wordt behouden en de silocellen langs de randen worden 'om en om' behouden. Hier wordt 
het staal uit verwijderd zodat vloeren toegevoegd kunnen worden. Uit de wanden worden delen verwijderd om ze 
toegankelijk te maken. Om de vloeren in de cellen bereikbaar te maken zijn loopbruggen aangebracht. Om deze 
beloopbaar te maken is ook hier het staal verwijderd. Behalve in de twee silo's die volledig behouden blijven zijn 
er drie plaatsen waar het staal behouden blijft en zichtbaar is. Bij deze variant bestaat het concept uit het zoveel 
mogelijk zichtbaar maken van verticale lijnen en volumes, om de beleving van de verticaliteit zo sterk mogelijk 
te maken. De horizontale constructiedelen onderbreken de verticale lijnen echter. Alleen in de volledig behouden 
cellen en de cellen die aan een kant opengemaakt zijn blijft de verticaliteit ervaarbaar door de ruimtelijkheid . De 
constructie gaat daar op in de begrenzingen van de ruimte . De silomonden zijn zichtbaar op plaatsen waar de 
cellen zijn weggehaald. De graanverdeler is zichtbaar door de sparing in de zoldervloer. De plattegronden zijn op 
vier verdiepingen hetzelfde. De route is niet mooi rond omdat de vluchttrap in een hoek bereikbaar gemaakt moest 
worden. Op de bovenste (vijfde) verdieping is ruimte om catwalkshows te geven. Er is hier over de hele lengte een 
vloer aangebracht waar toeschouwers kunnen plaatsnemen. 
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Afb. 10.55: beoordeling respect voor het verleden 
(boven) en de toekomst (onder) 
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Afb. 10.56: respect voor het verleden (boven) en 
eindscore /evensduurvriendelijkheid (onder) 

Afb. 10.54: evaluatiep/aatjes van respect voor het heden (van links naar rechts: waarden; be/eving graanverdeler en kapconstructie; beleving verticaliteit; beleving cel/enstructuur; 
beleving silomonden 
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Afb. 10.57: doorsnede expositieruimte 

Afb. 10. 60: plattegrond expositieruimte 

Anne ,Joos ten 

Afb. 10.58: doorsnede toevoegingen (rood 
toevoeging, zwatt behouden) 

Afb. 10.61: plattegrond toevoegingen (rood 
toevoeging, zwatt behouden) 

Afb. 10.59: doorsnede verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwatt behouden) 

Afb. 10.62: plattegrond verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwatt behouden) 
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Afb. 10.63: maquette 

. 

Variant 7 
In deze variant zijn de meeste cellen grotendeels behouden. Alleen ten behoeve van de toevoeging van een 
vluchttrappenhuis warden twee celwanden verwijderd en in de middelste strook warden de korte celwanden 
verwijderd om een vide te creeren. Daarnaast is het bovenste deel van de helft van de cellen verwijderd om plaats 
te maken voor een ruimte waar catwalkshows gehouden kunnen warden. Om een tribune aan te kunnen brengen 
wordt ook de helft van de zoldervloer verwijderd . Hierdoor wordt wel de graanverdeler onderdeel van de beleving 
in deze ruimte. Ook ter plaatse van de vide wordt de zoldervloer verwijderd zodat de vide over de hele lengte en 
hoogte van het gebouw doorloopt. Ze zorgt voor helderheid in de organisatie van de expositieruimte en maakt de 
graanverdeler en de bovenkant van de silomonden zichtbaar. Om de oorspronkelijke cellenstructuur in de vide 
zichtbaar te laten wordt het onderste deel van de wanden wel behouden. In de cellen die behouden blijven warden 
loopbruggen, vloerdelen en balkonnetjes gemaakt om een rondgaande route te creeren en de cellen toegankelijk 
te maken. Hiervoor warden wel delen van de celwanden verwijderd om de nodige openingen te maken. De 
vloerelementen van de vier expositieverdiepingen dragen af op de houten constructie die behouden blijft en 
warden bereikbaar door trappen en een lift toe te voegen. Het staal wordt slechts verwijderd waar dit noodzakelijk 
is om de vloerdelen beloopbaar te maken of in de vide waar de lift en de trap in de weg zitten. Het concept van 
deze variant, verticaliteit, is in de vide en in alle cellen onderdeel van de beleving. 
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Afb. 10. 65: beoordeling respect voor het verleden 
(boven) en de toekomst (onder) 
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Afb. 10.66: respect voor het verfeden (boven) en 
eindscore levensduurvriendelijkheid (onder) 
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Afb. 10. 64: eva/uatieplaatjes van respect voor het heden (van links naar rechts: waarden; be/eving graanverdeler en kapconstructie; be/eving vertica/iteit; beleving cellenstructuur; 
be/eving silomonden 
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Afb. 10.67: doorsnede expositieruimte 

Afb. 10. 70: plattegrond expositieruimte 

Anne Joosten 

Afb. 10. 68: doorsnede toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.71: plattegrond toevoegingen (rood 
toevoeging, zwart behouden) 

Afb. 10.69: doorsnede verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 

'I 
Afb. 10. 72: p/attegrond verwijderingen (gee/ 
verwijdering, zwart behouden) 

10 1 



102 

10.3 Conclusie 
Uit de evaluatie blijkt dat variant 7 de beste is van de varianten. Dit komt doordat deze variant voor respect voor 
het verleden en het heden hoger scoort dan de andere varianten . Voor respect voor de toekomst scoort hij slechts 
redelijk, maar er zijn geen varianten die beter scoren. 

De hoge eindscore voor respect voor het verleden komt doordat er in deze variant de minste delen zijn verwijderd. 
In alle varianten zijn de graanverdelers, kapconstructie en de silomonden even goed behouden. In de meeste 
varianten is er echter op zo'n manier in de silocellen ingegrepen dat de verticaliteit en tegelijk de staalconstructie 
verloren gingen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van vloeren of het verwijderen (van delen) van de cellen. 
Hierdoor blijft de cellenstructuur vaak niet goed zichtbaar. In variant 7 zijn de minste cellen weggehaald . Alleen de 
cellen in een van de middelste stroken zijn verwijderd. Door onderin een gedeelte van de celwanden te behouden 
is de cellenstructuur zichtbaar gebleven. De overgebleven cellen zijn niet dichtgelegd met vloeren waardoor de 
staalconstructie en verticaliteit oak behouden kon blijven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de varianten 3, 4, 5 en 
6. Alleen het bovenste deel van enkele van de overbleven cellen word! verwijderd waardoor de verticaliteit van 
deze cellen slechts een beetje minder wordt. 

De hoge eindscore voor respect voor het heden is niet uniek voor variant 7. Oak variant 2 krijgt een hoge score. 
Het is echter wel uniek dat variant 7, beide componenten van respect voor het heden, de Waarden en de vereiste 
en gewenste prestatie hoog scoort. Voor de Waarden is de score hoog omdat drie van de vier slechts beperkt zijn 
afgenomen en daartegenover een stijging van de waarde esthetisch staat. Verder scoort zij hoog voor de vereiste 
en gewenste prestatie door de hoge score voor belevingswaarde. Het concept verticaliteit van deze variant komt 
in alle cellen en de vide goed terug. Daarnaast komen oak de karakteristieke elementen goed terug in de beleving. 
De graanverdeler en kapconstructie zijn weliswaar alleen bovenin zichtbaar maar zijn wel onderdeel van de 
beleving van het showgedeelte geworden. De silomonden zijn alleen onderin zichtbaar maar wel alle monden 
zijn zichtbaar in zowel de cellen als de vide. Oak de cellen en hun karakteristieke verticaliteit en staalconstructie 
zijn goed beleefbaar in deze variant in tegenstelling tot bij de andere varianten. De gebruiksvriendelijkheid van 
variant 7 is echter slechts redelijk. Hoewel de helderheid van de organisatie/routing erg goed is, zijn de scores 
voor comfort (ruimte), rolstoeltoegankelijkheid en wisselbaarheid van de expositie laag. Desondanks wordt aan de 
vereiste prestatie voldaan. De maten van de loopbruggen zijn echter minimaal. Daardoor is het minder eenvoudig 
om de expositie te wisselen dan gewenst. 

Variant 2 heeft haar hoge score voor respect voor het heden vooral te danken aan de hoge score voor de vereiste 
en gewenste prestatie . Die compenseert de redelijke score voor de Waarden. De varianten 1, 3 en 4 scoren 
oak hoog voor de vereiste en gewenste prestatie. Bij variant 4 komt dit door haar sterke concept terwijl het bij 
de varianten 1 tot en met 3 door de erg hoge score voor gebruiksvriendelijkheid komt. Ze scoren echter laag 
of erg laag voor de Waarden waardoor eindscore voor respect van het verleden slechts op redelijk uitkomt. 
Hetzelfde geld! voor variant 6, deze scoort over de hele linie slechts redelijk. Variant 5 heeft de laagste eindscore 
voor respect voor het heden. Ze scoort slechts redelijk voor de vereiste en gewenste prestatie en erg slecht 
voor de Waarden. Doordat er bijna geen cellen geheel overblijven dalen de historische, wetenschappelijke en 
leeftijdswaarden erg sterk. Door het ontbreken van een helder en herkenbaar doorgevoerd concept blijft oak de 
esthetische waarde laag. 

Geen enkele variant scoort meer dan redelijk voor respect voor de toekomst. Dit komt omdat in alle varianten 
nag redelijk tot veel toegevoegd word!. Gezien deze conclusie wordt variant 7 verder uitgewerkt in het definitieve 
ontwerp voor de bakstenen silo. 
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11 Definitief ontwerp voor de bakstenen silo 

In dit hoofdstuk word! het definitieve ontwerp voor de bakstenen silo toegelicht. In de eerste paragraaf word! het 
ontwerp ge·1ntroduceerd aan de hand van een rondleiding door het gebouw. 
In de tweede paragraaf word! de gewenste en vereiste prestatie van de de I en bepaald zodat in de derde paragraaf 
de ingrepen die gedaan zijn in het bestaande gebouw toegelicht kunnen warden . In de vierde paragraaf komt de 
technische uitwerking aan bod. Ze bestaat uit de onderdelen 'Klimatisering' en 'Materialisering en detaillering'. 

11.1 Het ontwerp 
Als kennismaking met het definitieve ontwerp voor de bakstenen silo warden in deze paragraaf het exterieur en 
het interieur ge'fntroduceerd . Gestart word! met een toelichting van het concept. 

Concept 
Centraal in het concept staat het benadrukken van de verticale ruimtes van het gebouw. 
Een van de belangrijkste karakteristieken van het interieur zijn de verticale silocellen. Deze hebben een grate hoogte 
met een beperkt oppervlak. De verticale houten constructiedelen en de staalconstructie versterken de verticale 
beleving van de cellen. In het ontwerp zijn daaram zoveel mogelijk cellen behouden en toegankelijk gemaakt. 
Daarvoor is het nodig om vloeren aan te brengen in de cellen. Bij het aanbrengen van deze vloerconstructies blijft 
de verticaliteit beleefbaar. Dit gebeurt door de vloeren vrij te laten van de wanden van de cellen en deze aan te 
lichten. De vloeren lijken daardoor te zweven in de verticale cellen. Daarnaast warden balkons en loopbruggen in 
de cellen aangebracht. 

Vanwege de overzichtelijkheid en de routing is op een plek een hoge vide aangebracht, die de verticaliteit 
benadrukt. De plaatsing van de lift en de trappen draagt bij aan de beleving van de bezoekers. 

In het exterieur komt de verticaliteit vooral voort uit de hoogte van het gebouw. Deze word! versterkt door de 
verticale raampartijen in de toren van de bakstenen silo en de lisenen. Oak de randbogen en de verticale orientatie 
van de lijnen in het hoektorentje leveren een bijdrage. Door het gevelbeeld zo veel mogelijk te handhaven blijft 
deze verticaliteit in tact. 

Exterieur 
Er zijn weinig grate ingrepen gepleegd in de gevels van de bakstenen silo, loch is het beeld geheel anders. De 
negatieve uitstraling die het gebouw eerst op haar omgeving had door haar levenloze en redelijk vervallen uiterlijk 
is veranderd in een positieve uitstraling . Het gebouw ziet er weer net zo fris uit als de andere gebouwen van het 
complex die al zijn herbestemd . De eenheid tussen deze gebouwen word! hierdoor sterker. De levenloze uitstraling 
is op twee manieren bestreden . Door de nieuwe functie en het toevoegen van de nieuwe hoofdentree is duidelijk 
dat het gebouw toegankelijk is voor bezoekers. De tweede manier is door het openen van de kleine boogjes onder 
de grate gesloten pleistervlakken in beide langsgevels van het gebouw. Hier zijn etalages gemaakt waar expositie
items dienen als visitekaartje voor water in het museum gebeurd. Voor de grate gesloten witte vlakken kunnen 
banners met aankondigingen opgehangen warden. 's Avonds kunnen er afbeeldingen op geprojecteerd warden. 

Anne Joosten 
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Afb. 11.01 : het 1e dat de bezoeker ziet; de 
graanverdeler en de kapconstructie 

Afb. 11.02: het showgedeelte in gebruik als 
expositieruimte 
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Afb. 11.03: de vloer lijkt in de expositiecel te 
zweven 

Afb. 11.04: de bezoeker loopt van de ene eel naar 
de andere door de openingen in de wanden 

104 

lnterieur 
In het interieur van het gebouw warden twee delen onderscheiden, namelijk de toren, waar de deelfuncties voor 
het personeel zijn ondergebracht, en het opslagvolume dat veranderd is in expositieruimte voor de bezoekers. De 
routing en functies in de toren zijn al besproken in het hoofdstuk 'De organisatie van het modemuseum'. Hierin 
hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Het nieuwe ontwerp voor het opslagvolume is gebaseerd op variant 7 
uit het vorige hoofdstuk. Hier zijn wat veranderingen en verfijningen in aangebracht. De belangrijkste verandering 
is dat de bezoekers nu bovenin het gebouw binnenkomen, terwijl dat in de variant nog onderin was. Aan de hand 
van de route door de expositieruimte (zie afb. 11.05 - 11.07) zal dit deel van het ontwerp toegelicht warden. In 
dit verhaal is !evens de beleving van de bezoeker opgenomen. De beleving van de bezoekers is uiteraard ook 
afhankelijk van wat er geexposeerd word!. Dit is wisselend en afhankelijk van de creativiteit van degene die de 
expositie ontwerpen. Ze word! hier verder buiten beschouwing gelaten. 

11 .2 Een wandeling door het gebouw 
Voor de bezoeker begin! de route door de bakstenen silo bovenin het gebouw. Nada! de bezoeker iets heeft 
gedronken in het museumcafe of heeft rondgeneusd tussen de boeken van de bibliotheek en de winkel, zet hij 
zijn weg door het museum voort. Hij komt via de verbinding tussen de betonnen silo en de bakstenen silo aan 
op het bordes op de zolder van de bakstenen silo. Het eerst wat hij ziet is de graanverdeler die zijn hele blikveld 
vult. Daarna ziet hij de bijzondere kapconstructie. Wanneer hij naar beneden kijkt, kijkt hij op het showgedeelte 
en aan de andere kant van de zolder ziet hij de lift en de trappen die in de vide verdwijnen. Hij loop! de trap van 
het bordes af en dan langs de graanverdelers, die door de houten zoldervloer heenprikken, naar de lift en de trap. 
Hij gaat een verdieping naar beneden. Omdat er geen show word! gehouden is het showgedeelte in gebruik als 
expositieruimte. De lift en trap komen uit waar vroeger de reinigingszone in het gebouw was. Hier waren in de 
bestaande situatie geen cellen maar vloeren. In de nieuwe situatie is ook deze ruimte als expositieruimte ingericht. 
Ook dient ze als circulatiezone zodat er voldoende ruimte is voor mensen die op de lift staan te wachten of van de 
trap afkomen. Om aan te geven dat hier in de bestaande situatie geen cellen waren, zijn de vloeren ondoorzichtig 
in tegenstelling tot de vloeren die in de oorspronkelijke cellen zijn aangebracht. Die bestaan uit roostervloeren met 
een transparante afwerklaag zodat er doorheen gekeken kan worden en de verticaliteit van de cel len beleefbaar 
blijft. 

De bezoeker vervolgt zijn route via de loopbrug tussen de trap en de lift en steekt de vide over naar het 
showgedeelte. Op de tribune staan paspoppen en de bezoeker loop! over de catwalk naar de andere kant van de 
verdieping. Daar steekt hij de vide weer over via een andere loopbrug en komt bij drie expositiecellen. De vloeren 
zijn vrijgehouden van de wanden die onder de vloer aangelicht warden. Hierdoor lijken de vloeren in de cellen 
te zweven en word! duidelijk dat de cellen verticaal zijn en onder de vloeren doorlopen. Er staan sokkels met 
accessoires erop of verhogingen met paspoppen. Na de drie cellen komt hij weer bij de circulatiezone. Hij neemt 
de trap of de lift naar de verdieping eronder en begin! vanaf deze circulatiezone weer aan eenzelfde rondje maar 
nu over de eerste expositieverdieping. 

Hoewel de routing hetzelfde is, is deze verdieping heel anders dan de vorige. Waar op de vorige verdieping een 
grote open ruimte was, loop! de bezoeker nu van de ene eel naar de andere over een loopbrug van roostervloeren. 
Rechts langs de loopbrug loop! de staalconstructie de diepte van de cellen in. Hier en daar hangen expositie
items als foto's, schoenen of plateautjes met accessoires aan het staal. De blik van de bezoekers wordt hierdoor 
als vanzelf de verticale ruimte van de cellen in geleid. Aan de andere kant van de loopbrug zijn openingen naar 
de cellen erlangs gemaakt. Wanneer de bezoeker die betreedt, stapt hij op een balkon dat in de verticale ruimte 
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Afb. 11 .05: routing, van boven naar beneden, in 
doorsnede 

Anne Joos ten 

Afb. 11 .06: routing in plattegrond showgedeelte 

Afb. 11. 07: routing in plattegrond expositieverdieping 
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Afb. 11.08: een smalle expositiece/ met balkon, 
van onder naar boven gezien 

Afb. 11.09: een sma/le expositiecel met balkon, 
van boven naar beneden gezien 
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Afb. 11.10: een expositiece/ met balkon 
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Afb. 11.11: een expositiecel met balkon 
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Afb. 11. 12: een expositie-item hangt in het staal 
van de vide 

Afb. 11 . 13: de vide vanuit de lift 
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van de eel steekt. Tegenover het balkon bevindt zich een plateau waar een paspop of een ander expositie-item 
op staat, of er hang! een item in de stalen constructie die nog in de eel aanwezig is. De bezoeker kijkt over de 
verticale ruimte heen naar het item en ook hier gaan zijn ogen automatisch naar wat zich onder en boven hem 
bevindt. Bij het verlaten van de eel staat hij ook weer tegenover de vide in de eel met loopbrug. Deze heeft hij nou 
echter gezien en de opening in de eel leidt hem naar de volgende cellen tot de loopbrug de bocht om gaat en de 
bezoeker zich plotseling weer in de vide bevindt. Aan het staal dat in de vide bewaard is gebleven zijn ook weer 
expositie-items opgehangen . Boven zich ziet hij nog de armen van de graanverdeler. Aan de andere kant van de 
vide komt hij weer bij drie expositiecellen zoals hierboven al beschreven. Het plafond van deze cellen is nu echter 
niet de zoldervloer maar het plafond van de vloer erboven . Ook deze is vrijgehouden van de wanden zodat het 
licht dat tegen de wanden schijnt ook hier de indruk wekt dat de vloer boven het hoofd van de bezoeker zweeft . 

Door de openingen in de celwand aan de vide kijkt de bezoeker nog eens recht omlaag de vide in . Daar helemaal 
onderin , op de rand van de silomond zit een paspop . Terug bij de circulatiezone gaat hij naar de volgende 
verdieping . Neemt de bezoeker de trap dan ervaart hij bij iedere tree de verticaliteit van de vide door de slap naar 
beneden en doordat hij tussen de treden en de mazen van de treden heen kijkt. Neemt hij de lift dan overziet hij de 
hele verticale vide en ziet de graanverdeler boven zich en de silomonden onder zich. In de vide, ziet hij nu , waren 
vroeger ook cellen. Het onderste deel van de wanden van deze cellen zijn behouden waardoor de oorspronkelijke 
cellenstructuur ook hier herkenbaar blijft. In de rest van de expositieruimte blijft de structuur duidelijk doordat er 
slechts bescheiden openingen in de celwanden zijn gemaakt waardoor de individuele eel duidelijk blijft . ledere 
verdieping die de bezoeker verder naar beneden gaat komen de silomonden in de vide en de cellen dichterbij . Op 
de onderste verdieping zijn de silomonden goed zichtbaar door de mazen van de roostervloeren heen. Het einde 
van de expositie nadert. Op het einde van zijn laatste rondje neemt de bezoeker de lift en daalt door een van de 
silomonden heen af in de kelder. Hij is net als het graan vroeger, van boven naar beneden door het silogebouw 
heen gegaan. In de keldergang wachten de laatste expositie-items. Delange ruimte eindigt bij de entree . De ronde 
door het museum is ten einde. 

11.3 De vereiste en gewenste prestatie van de delen 
Nu het definitieve ontwerp bekend is, is er ook duidelijkheid over de vereiste en gewenste prestatie van de 
delen. Een deel is een vorm, component of materiaal dat onderdeel uitmaakt van het gebouw. Er kan nu per deel 
bepaald worden of de aanwezige prestatie voldoet aan de gewenste en vereiste prestatie met betrekking tot de 
aspecten: 
1) veiligheid, 
2) gezondheid 
3) energiezuinigheid, 
4) de Waarden van het gebouw 
6) levensduurvriendelijkheid, 
7) belevingswaarde (uitstraling , concept , beleving karakteristieke elementen) 
8) en gebruiksvriendelijkheid (heldere organisatie I routing , comfortabel , (rolstoel)toegankelijk en werkbaar). 

Niel ieder aspect is van toepassing op elk deel , zo heeft veiligheid bijvoorbeeld geen betrekking op de binnenkant 
van een bakstenen wand van een meter dik. Dit is weergegeven in een aanvulling op de tabellen met de 
randvoorwaarden voor levensduurvriendelijkheid per deel uit hoofdstuk 7, zie afbeeldingen 11.16 en 11 .17. Hierbij 
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is de score schaal van RE-ARCHITECTURE aangepast zodat het verschil tussen de aanwezige prestatie en 
de gevraagde prestatie (de gewenste en vereiste prestatie) inzichtelijk wordt. Er wordt gewerkt met plussen en 
minnen: 
• De aanwezige prestatie overtreft de gevraagde prestatie heel erg: score + + 
• De aanwezige prestatie overtreft de gevraagde prestatie: score + 
• De aanwezige prestatie is gelijk aan de gevraagde prestatie: score 0 
• De aanwezige prestatie ligt onder de gevraagde prestatie: score -
• De aanwezige prestatie ligt ver onder de gevraagde prestatie: score --
Het systeem kan eventueel aan de kleurencodering en score van RE-ARCHITECTURE gekoppeld warden (zie 
afbeelding 11 .15). Hieronder wordt kort per aspect toegelicht wanneer welke score van toepassing is. 

Veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid 
De veiligheid van een deel voldoet wanneer het deel constructief, brandveilig, of op geen enkele andere wijze 
onveilig is voor het gebouw, de gebruikers of de zaken in het gebouw. Wat betreft constructieve veiligheid is 
aangenomen dat het gebouw voldoet. Wat betreft brandvei ligheid zijn de houten delen in het interieur als onveilig 
verklaard . De meeste vloeren zijn onveilig door de galen en de vensters en deuren (exterieur) zijn slecht beveiligd 
tegen inbraak. 
De invloed van de delen op de gezondheid heeft vooral te maken met de schadelijkheid van de materialen . Voor 
zover bekend zijn er geen schadelijke materialen toegepast in het gebouw en wordt daar ook niet mee gewerkt in 
een modemuseum. Dit wordt buiten beschouwing gelaten . 
De energiezuinigheid van het gebouw wordt be'lnvloed door de isolatiewaarde. Bij de analyse voor de functiekeuze 
is gebleken dat deze voor alle delen erg laag is. 

Waarden en belevingswaarde 
De culturele waarde van de delen is reeds bepaald . Geen enkel deel voldoet aan de eisen van de eigenaren met 
betrekking tot de economische waarde. De monumentenbescherming waardeert het gebouw om de historisch, 
esthetisch en sociaal waardevolle delen. Er is hier echter geen sprake van onder- of overprestatie van de delen. 
Aangezien het voor respect voor het heden van belang is de Waarden van het gebouw te verbeteren, wordt niet 
per deel per waarde bepaald of er sprake is van over- of onderprestatie. 

De belevingswaarde op gebouwniveau wordt onderverdeeld in concept, beleving van de karakteristieke elementen 
en de uitstraling van het gebouw. De prestatie van een deel voor belevingswaarde wordt dus vooral bepaald door 
hoe karakteristiek een deel is maar ook door de uitstraling van het deel. In de algemene analyse is de uitstraling 
van het gebouw al betiteld als levenloos en redelijk vervallen. Dit is niet de juiste uitstraling voor een modemuseum. 
In het interieur wordt de uitstraling van de delen gekoppeld aan de gewenste prestatie neutraalheid. De ruimtes 
moeten geschikt zijn voor alle soorten mode. De cellen die als expositieruimte zullen dienen voldoen niet aan deze 
gewenste prestatie. De uitstraling van het hout is niet neutraal genoeg. 

Score schaal , prestatie delen 

Score cijfers aanwezig = gevraagd 

Score plussen en minnen 0 

Afb. 11. 15: scoresysteem voor de prestatie van de bouwdelen 

Afb. 11.14: het laatste dee/ van de expositie in de 
keldergang 
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Levensduurvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid 
De twee andere aspecten van de vereiste en gewenste prestatie 'levensduurvriendelijkheid ' en 
'gebruiksvriendelijkheid' kunnen niet op het niveau van de delen bepaald worden. Een deel zelf is namelijk niet 
levensduurvriendelijk. Het is de ingreep in het deel die wel of niet levensduurvriendelijk is . Oat is in deze paragraaf 
niet aan de orde. Gebruiksvriendelijkheid (organisatie/routing, het comfort (ruimtelijkheid en klimaat) , (rolstoe l)toe 
gankelijkheid en de werkbaarheid) komen in dit project alleen terug op de niveaus van het gebouw en de ruimtes 
en is daarom niet opgenomen in de tabel. Het heeft echter wel invloed op de ingrepen in de delen . A ls een ruimte 
bijvoorbeeld te klein is dan kan het zijn dat een wand verwijderd moet worden. Dit heeft nie ts met de prestatie van 
de wand te maken maar met de (onder)prestatie van de ruimte . De gebruiksvriendelijkheid kan wel op het niveau 
van de delen beoordeeld worden . Dan gaat het bijvoorbeeld over de gebruiksvriendelijkheid van een venster (te 
openen ed). Dit is echter niet geanalyseerd en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 

Bestaande situatie - lnterieur 

Toren Verdiepingen Binnenkant wand 
o top in Vloeren 
Overige verd. Binnenkant wand 
(inclusief BG f-V_lo_e_r_en ______ _ 
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Afb. 11.16: de label met randvoorwaarden - interieur; aangevuld met de over- of onderprestatie 
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Nieuwe situatie - Exterieur 
verwijderlngen en overblijfselen 

Toren 

Bakstenen wand 
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Afb. 11. 17: de tabel met randvoorwaarden - exterieur; aangevuld met de over- of onderprestatie 
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Primaire verwijderingen pv 

afvalberg pv1 

verbranding pv2 

verbrandingen met energie terugwinning pv3 

up I re I down cycle materialen pv4 

up I re I down processed elementen pv5 

hergebruiken componenten pv6 
(verplaatsen binnen het gebouw) 

hergebruiken vormen (verplaatsen pv7 
binnen het gebouw) 

Primaire overblijfselen po 

prestatie verbeteren po1 

versterken po2 

consolideren po3 

coaten po4 

repareren I corrigeren po5 

verval tegenhouden I verwijderen po6 

schoonmaken po7 

Primaire toevoegingen pt 

nieuwe materialen pt1 

nieuwe componenten pt2 

nieuwe vormen pt3 

up I re I down cycled materialen pt4 

up I re I down processed componenten pt5 

hergebruikte componenten (verplaatst pt6 
binnen het gebouw) 

hergebruikte vormen ( verplaatst pt7 
binnen het gebouw) 

Afb. 11.18: de primaire ingrepen (aangepast van 
Pereira, 2006) 
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11.4 De ingrepen 
In deze paragraaf worden de afwegingen voor de basisingrepen, die volgens dit ontwerp in het gebouw 
gedaan moeten worden, toegelicht aan de hand van de aspecten die de randvoorwaarden vormen voor een 
levensduurvriendelijke herbestemming: 
1) de mate van karakteristiekheid van het deel; 
2) de Waarden van het deel ; 
3) de staat van het deel; 
4) en de vereiste en gewenste prestatie van het gehele gebouw en haar delen. 

Daarnaast zijn de uitgangspunten uit de algemene analyse meegenomen in de afwegingen. 

De paragraaf is onderverdeeld in exterieur en interieur en word! verder onderverdeeld aan de hand van de 
basisingrepen, verwijderen. behouden of toevoegen. Per ingreep word! bovendien de primaire ingreep, primaire 
verwijdering (pv 1-8), primaire overblijfsel (po1-9) of primaire toevoeging (pt 1-8), benoemd. Deze zijn overgenomen 
van RE-ARCHITECTURE en zijn nogmaals afgebeeld in afbeelding 11 .18. 

In aanzichten (exterieur), plattegronden en doorsnedes (interieur) is aangegeven we Ike delen verwijderd, behouden, 
toegevoegd en hergebruikt zijn. Dit zijn de zogenaamde rood, geel, blauw tekeningen uit RE-ARCHITECTURE. 
Rood staat voor toevoeging. Geel is een verwijdering. Blauw is een deel dat verwijderd is dat opnieuw toegevoegd 
word!. De zwarte I zwartomlijnde delen zijn de behouden delen. De tekeningen geven inzicht in de omvang en 
locatie van de basisingrepen. Ze zijn opgenomen in de set tekeningen bij dit verslag, maar ook in het klein in 
afbeeldingen in dit hoofdstuk. 

Om zicht te krijgen op de ingrepen en primaire ingrepen per deel , in relatie tot hun karakteristiekheid, Waarden, 
staat en prestatie zijn de basisingreep en primaire ingreep toegevoegd in de bekende tabellen en voor de 
toevoegingen is een nieuwe label gemaakt zie afbeeldingen 11 .28 - 11.31 aan het einde van het hoofdstuk. De 
label en de tekeningen zijn essentieel om het definitieve ontwerp te kunnen evalueren. 

11.4.1 Exterieur 
In de volgende tekst worden de economische en politieke waarden van de delen buiten beschouwing gelaten. Alie 
delen scoren hier erg laag voor. Dal is echter geen reden om de delen te verwijderen . De ingrepen in het exterieur 
zijn het beste af te lezen uit de gevelaanzichten (afb. 11 .19 - 11 .20). 

De/en verwijderen 
Alie vijf de deuren in het gebouw worden verwijderd. Ze zijn redelijk karakteristiek, redelijk waardevol en in een 
redelijke staat, alleen voor de leeftijd waarde scoren ze hoog omdat het deuren zijn van de 1• generatie. Ze 
voldoen echter niet aan de vereiste en gewenste prestatie en ook na een behandeling volgens een van de primaire 
overblijfselen zal hun prestatie niet voldoen aan het vereiste I gewenste niveau van inbraakbeveiliging, uitstraling 
en energiezuinigheid. Dit word! als noodzakelijk gezien voor het functioneren van de nieuwe functie en daarom 
is het noodzakelijk de redelijke score van deze delen te negeren en ze te verwijderen. Aangezien de kozijnen en 
deuren uit glas en staal bestaan, worden de materialen verzameld om gerecycled te worden (pv4 ). 

De meeste vensters in het gebouw worden volledig verwijderd. Alleen van de vensters in de optopping word! 
uitsluitend het glas in een slechte staat verwijderd. De kozijnen worden behouden aangezien hun staat goed is 
en ze hoog scoren voor karakteristiekheid en voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie. Voor de Waarden 
scoren ze redelijk of zelfs slecht, dat is dus geen reden om te behouden of verwijderen. De overige vensters zijn 

Levensduurvriendelijke herbestemming van de Plange Muhle 



rmm 

Anne Joosten 

, ) 

L LJ 

. . 0 . . . . -. . . . . . . . - . . . . 0 . . - . . . - . 

u l..:J 

. . . . . . . . . . - . . . - . . . - . 

. . . . . . - . . . 0 . . . - . . . . . . . - . 
0 0 - . 

0 0 -. . . -. . . . . . . -. . . -. . . -

. . . - . . . . - . . . 0 . . . . . . . . - . . . 

. 0 . . . . . . . " . . . . -. . . . -. . . . -. . . -

. . . Cl . Cl 
Cl . . 

. . 0 . . Cl 
Cl . . . . . . 

Verwljderd Verwljdenl oppervlak 

Afb. 11.19: de verwijderingen afgebeeld in de 
geve/aanzichten 

• Toevoevl"111 

• Vwwljd•rl"ll die hergebrulkt wordt 

Afb. 11 .20: de toevoegingen afgebeeld in de 
geve/aanzichten 

11 3 



114 

in een slechte tot erg slechte staat en voldoen niet aan de vereiste en gewenste prestatie voor inbraakbeveiliging , 
uitstraling en energiezuinigheid. Ze scoren hoog of redelijk voor de Waarden en hoog of redelijk voor de 
karakteristiekheid. Oat er vensters zijn die hoog scoren voor karakteristiekheid en de esthetische Waarde, terwijl 
andere redelijk scoren, heeft te maken met de verdeling van de vensters (compositie). De vensters in de toren 
bijvoorbeeld krijgen een hoge score omdat de tweeleding kenmerkend is voor de neogotische stijl en niet zozeer de 
vensters zelf. Die scoren ook redelijk, net als de andere vensters. Het verwijderen van de vensters zelf doet geen 
afbreuk aan deze karakteristieke compositie. Desalniettemin zou het wat betreft karakteristiekheid en Waarden de 
voorkeur verdienen de vensters te behouden. De staat en de (onder) prestatie zijn echter dusdanig dat behouden 
niet mogelijk is. In dit geval is er voor gekozen de vensters te verwijderen en het glas en het staal te recyclen (pv4 ). 
Zo word! de staat verbeterd en aan de vereiste en gewenste prestatie voldaan, ondanks de redelijke scores voor 
Waarden en karakteristiekheid. 

De bekleding van de transportgang, de geprofileerde staalplaten, worden gedeeltelijk verwijderd , ondanks 
hun goede staat, om venti latieroosters voor de luchtbehandelingskasten aan te brengen. De score voor 
karakteristiekheid (laag) is geen belemmering evenals de scores voor de Waarden die redelijk of erg slecht zijn 
(m.u.v. de ecologische waarde die erg hoog is) Het staal word! gerecycled (pv4). 

De pleistervlakken onder de kleine bakstenen boogjes (kleine pleisterboogjes) worden verwijderd. Uit de 
algemene analyse blijkt dater te weinig interactie is tussen het gebouw en haar omgeving en dat dit een negatieve 
invloed heeft op de uitstraling van het gebouw. De gewenste prestatie van het gebouw met betrekking tot de 
belevingswaarde voldoet niet. Om dit te verbeteren zijn de kleine pleisterboogjes verwijderd zodat etalages 
gemaakt konden worden. Oil was beter dan het openen van de grote pleisterbogen erboven aangezien dan 
de karakteristieke geslotenheid van het gebouw, en daarmee een belangrijke re ferentie aan de oorspronkelijke 
functie, verloren zou gaan. De kleine pleisterboogjes zijn weliswaar even karakteristiek, waardevol en in dezelfde 
staat als de grote vlakken, maar ze zijn erg klein waardoor de impact op levensduurvriendelijkheid minder groot 
zal zijn. Aangezien de delen in hoge mate karakteristiek zijn worden ze hergebruikt als landart op het plein in het 
hart van het complex, waar ze de schaal van het plein breken. In de zomer kunnen er afbeeldingen op gemaakt 
worden in het verlengde van de exposities in het museum. 

Twee delen van de gewone bakstenen wanden worden verwijderd . Een bevindt zich ter plaatse van kelder in de 
zijgevel bij de betonnen silo (redelijk karakteristiek). De andere bevindt zich onder de grote boog in de kopgevel ter 
hoogte van de 6° verdieping (weinig karakteristiek). Beide delen scoren redelijk of hoog voor de meeste Waarden 
en hoog voor de staat. Desondanks worden ze verwijderd. Het deel ter plaatse van de kelder is nodig om het 
gebouw te ontsluiten voor bezoekers. Het andere deel om meer daglicht op de 6° verdieping binnen te laten. 
De delen worden hergebruikt (pv6) bij het overbruggen van het hoogteverschil in de promenade tussen het 
complex en de rest van de Weizenmuhlepier. 

De/en behouden 
Verreweg het grootste gedeelte van de gevels blijft behouden. Dit komt doordat de meeste van deze bakstenen 
delen hoog tot erg hoog scoren voor karakteristiekheid en minimaal redelijk tot hoog scoren voor de Waarden. 
Daarbij scoren de delen die een uiting zijn van de stijl of de oorspronkelijke functie meestal hoog tot erg hoog. 
De staat van de geveldelen is over het algemeen ook met hoog beoordeeld. De delen voldoen echter niet aan 
de vereiste en gewenste prestatie voor energiezuinigheid. Om de energiezuinigheid te verbeteren moet de 
isolatiewaarde omhoog. Het is echter geen optie om aan de buitenzijde van de geveldelen isolatiemateriaal toe 
te voegen door de hoge scores voor de Waarden en karakteristiekheid. Bovendien zijn de karakteristieke delen 
belangrijk voor de belevingswaarde van de gevel waardoor isoleren aan de buitenzijde in conflict zou komen 
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met de vereiste en gewenste prestatie voor belevingswaarde. Maar ook de prestatie voor belevingswaarde van 
de delen is nog te laag. Dit komt doordat de uitstraling van de gevel als negatief overkomt in vergelijking met de 
uitstraling van de reeds herbestemde oorspronkelijk gebouwen van het complex. De delen van de bakstenen 
gevels zien er in deze vergelijking veel triester en vervallener uit dan ze in werkelijkheid zijn. Door het verval van 
de delen van de gevel te verwijderen (po6) kan aan de gevraagde prestatie voldaan worden. 

De/en toevoegen 
De voornaamste toevoegingen in het exterieur van de bakstenen silo zijn de nieuwe vensters en deuren die in 
de plaats komen voor de verwijderde exemplaren. Deze voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie voor 
inbraakbeveiliging , energiezuinigheid en belevingswaarde. In verband met de belevingswaarde en de eenheid 
onder de reeds herbestemde gebouwen (uitgangspunt uit de algemene analyse) is ervoor gekozen in de bakstenen 
silo dezelfde donkere kozijnen toe te passen als in de voormalige werkplaats en de toren van het hoofdgebouw 
(zie afb 11.22). De vensters en deuren moeten daarvoor speciaal gemaakt worden en zijn nieuwe componenten 
(pt2) . Ze zijn dan helaas niet meer authentiek en niet meer van de eerste generatie van het gebouw (negatief voor 
de esthetische waarde, zie bijlage 8, en de leeftijdwaarde). 

Kleinere toevoegingen zijn de toevoeging van ventilatieroosters in de transportgang (reeds vernoemd onder 
verwijderen) en het toevoegen van nieuw isolatiemateriaal op de daken van de zolder en de transportgang (pt1 ). 
De daken zijn weinig karakteristiek en scoren voor de meeste Waarden redelijk (m .u.v. de esthetische waarde , 
erg laag, en de ecologische waarde, hoog). Door isolatiemateriaal toe le voegen verandert hier niets aan , maar 
word! wel aan de vereiste en gewenste prestatie voldaan doordat de energiezuinigheid en de belevingswaarde 
verbeteren . 

Ter plaatse van de verwijderde kleine pleistervlakken worden de galen gedicht met glazen geveldelen zodat 
etalages gevormd warden die dienen als communicatiemiddel met de gebruikers van het complex. Ook deze 
delen moeten speciaal op maat gemaakt warden en zijn dus nieuwe componenten (pt2) . 

Een andere bijzonder belangrijke toevoeging in het exterieur is de entree, deze word! echter buiten beschouwing 
gelaten (hoewel er houten delen worden hergebruikt in de vloer van dit gedeelte) aangezien het geen ingreep is 
in de bestaande bakstenen silo. 

11.4.2 lnterieur 
In de volgende tekst worden de sociale, economische, politieke en esthetische waarden van de delen buiten 
beschouwing gelaten. Alie delen scoren hier erg laag voor. Oat is echter geen reden om de delen te verwijderen. 
De ingrepen in het interieur zijn het beste af te lezen uit de plattegronden en doorsnedes (afb. 11 .24 - 11.27). 

De/en verwijderen 
In het interieur van de toren worden geen delen verwijderd, behalve de deuren in de wand tussen de toren en 
het opslagvolume. In het opslagvolume worden in verhouding veel meer delen verwijderd . De belangrijkste zijn 
de verwijdering van een groat deel van de zoldervloer en de bovenkant van enkele si locellen (houten wanden 
en staalconstructie) . Deze delen zijn erg karakteristiek (behalve de zoldervloer, redelijk karakteristiek) en scoren 
hoog tot erg hoog voor de Waarden . De staat is erg goed . Ondanks deze scores zijn de delen verwijderd om plaats 
te maken voor een ruimte die geschikt is om catwalkshows te houden (ofwel ten behoeve van de gewenste en 
vereiste prestatie , werkbaarheid - aanwezigheid benodigde deelfuncties) . Door de zoldervloer te verwijderen kan 
een tribune toegevoegd worden die alle toeschouwers een goed zicht op de catwalk geeft en meer plaatsen biedt. 
Bovendien worden de karakteristieke elementen, de graanverdeler en de kapconstructie door deze verwijdering 
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Afb. 11.23: Villa Augustus te Dordrecht 
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onderdeel van de beleving van deze ruimte waardoor deze een stuk spectaculairder wordt. De voormalige 
graansilo vormt zo veel sterker de setting voor de catwalk. 

Een andere belangrijke verwijdering is die van de korte wanden van een van de smalle stroken cellen in het 
midden van het opslagvolume. Ook deze delen scoren erg hoog voor zowel de karakteristieken als de Waarden. 
Wederom is de vereiste en gewenste prestatie de reden om deze delen te verwijderen. De verwijdering schept 
helderheid in de routing en organisatie van de expositieruimte doordat over de hele lengte en hoogte overzicht 
ontstaat. Ook voor de belevingswaarde is het gunstig. De staalconstructie blijft behouden blijft, bovenin de vide 
zijn de graanverdeler en kapconstructie zichtbaar en onderin een hele rij silomonden. 

Minder ingrijpend maar zeker niet minder belangrijk is de verwijdering van delen uit de overgebleven celwanden en 
van delen van de overgebleven staalconstructie, die uiteraard ook hoog scoren voor karakteristiekheid , Waarden 
en staat. Deze verwijderingen zijn noodzakelijk om de cellen toegankelijk le maken en er een route doorheen le 
leggen, ofwel voor de vereiste en gewenste prestatie. De verwijderde houten en stalen delen worden hergebruikt 
binnen het gebouw (pv6). Het hout wordt gebruikt voor de tribune en de keldervloer. De stalen trekstaven warden 
de spijlen van de balustrades aan de loopbruggen en de vloerelementen. 

Erworden nog drie silomonden met hoge/erg hoge score voorde karakteristiekheid en de Waarden verwijderd. Twee 
daarvan zijn in een erg slechte staat omdat er grote gaten in zitten. Zij worden verwijderd om het vluchttrappenhuis 
door le zetten tot op de begane grondvloer waar mensen het gebouw in geval van nood kunnen verlaten . De reden 
is de vereiste en gewenste prestatie op gebouwniveau op het gebied van veiligheid . De derde en laatste silomond 
die wordt verwijderd is in een erg goede staat. Ze wordt verwijderd om de route door de silocellen door le laten 
lopen (met een lift) in de kelder en zo te verbinden met de entree (vereiste en gewenste prestatie - organisatie en 
routing). De belevingswaarde is veel sterker wanneer de glazen lift tussen de overgebleven silomonden afdaalt. 
De bezoeker kijkt eerst op de monden, is dan op ooghoogte met ze en kijkt er uiteindelijk onder tegenaan . De 
associatie met de route van het graan, die de bezoeker reeds bovenin begint te volgen, is zo veel sterker. 

Om de waardevolle en erg karakteristieke silomond le behouden is overwogen om deze verbinding buiten de 
kelderwanden tussen de funderingen aan te leggen. Daarvoor zou het nodig zijn om het plafond van de begane 
grond en een deel van de kelderwand te verwijderen. Ter plaatse van de fundering zou zand weggehaald moeten 
warden om nieuwe waterdichte zijwanden en een waterdichte vloer le plaatsen. Vanwege dit grote aantal ingrepen 
ter plaatse van de fundering is besloten om de silomond te verwijderen. 

De drie silomonden warden hergebruikt om samen met de verwijderde bakstenen delen van de gevel, het 
hoogteverschil in de promenade mee te overbruggen (pv6). Wellicht kunnen ze hier een meer decoratieve 
functie gaan vervullen zoals sommige hergebruikte delen in het referentieproject Villa Augustus te Dordrecht (zie 
afbeelding 11.23). 

Enkele minder ingrijpende verwijderingen vanuit het oogpunt van levensduurvriendelijkheid zijn de verwijdering 
van de roostervloeren in het voormalige reinigingsgedeelte. Ze scoren redelijk voor de karakteristiekheid, 
Waarden en staat en worden hergebruikt als plafond van de loopbruggen (pv6). De vloer en binnenwanden van de 
transportgang scoren ook redelijk behalve voor de staat, daar scoren ze slecht voor. Ze worden verwijderd omdat 
ze hierdoor niet meer voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie voor veiligheid (constructief en lekkages). 
Daarnaast voldoen ze niet aan de vereiste en gewenste prestatie voor energiezuinigheid en moeten er roosters 
voor klimaatinstallatie toegevoegd warden . Het hout van de vloer dat herbruikbaar is wordt hergebruikt voor de 
tribune of de houten vloeren in de kelder (pv6) de rest belandt op de afvalberg (pv1) 
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Afb. 11 .24: de verwijderingen afgebeeld in de doorsnedes 
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Afb. 11.25: de verwijderingen afgebeeld in de plattegronden (van links naar rechts: begane grond; expositieverdieping; showgedeelte) 
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De/en behouden 
In de toren blijven alleen de deuren in de wand tussen het opslagvolume en de toren niet behouden. De andere 
delen wel. Ze scoren erg laag of laag voor karakteristiekheid en meestal redelijk voor de Waarden, zijn van 
wisselende staat en voldoen niet aan de vereiste en gewenste prestatie. Toch zijn ze behouden. De ruimtes, 
en daardoor hun delen, zijn namelijk wel onmisbaar voor het functioneren van het modemuseum, aangezien de 
ruimtes in goede staat bruikbaar zijn voor belangrijke deelfuncties die niet in andere ruimtes ondergebracht kunnen 
warden. De wanden en vloeren warden daarom respectivelijk gerepareerd/gecorrigeerd (po05) en geconsolideerd 
(po03). Hierdoor word! hun staat verbeterd en voldoen ze weer aan de vereiste en gewenste prestatie voor 
veiligheid en stop! het verval. Aan de vereiste en gewenste prestatie voor energiezuinigheid en belevingswaarden 
word! voldaan doormiddel van toevoegingen die later aan bod komen. 

In het opslagvolume blijven de houten constructie en de meeste cellen behouden ondanks de verwijderingen die 
hierboven beschreven staan. Niel alle cellen behouden echter in even sterke mate hun karakteristieken. In enkele 
cell en (aan de kant van de circulatiezone) word! de staalconstructie verwijderd en is de beleving van de verticaliteit 
van de eel minder sterk dan in de cellen aan de andere kant van de vide. De cellen met de balkonnetjes erin blijven 
het beste behouden, ondanks dat een deel van de bovenkant verwijderd word!. Toch blijft geen enkele houten 
wand of constructiedeel onaangeroerd. Om te voldoen aan de belevingswaarde die past bij een museum moeten 
de wanden namelijk wit gemaakt warden zodat ze neutraal ogen en bij alle soorten mode passen. Om loch het 
karakteristieke van het hout niet volledig te verliezen warden de wanden gecoat (po4) met white wash. De nerven 
van het hout blijven hierdoor zichtbaar. De houten wanden en constructiedelen warden daarnaast behandeld met 
een transparante brandwerende houtcoating (po4). 

Op de zolder van het opslagvolume warden de kapconstructie en de graanverdeler behouden. Ze zijn in hoge mate 
karakteristiek, waardevol en in een goede staat. De graanverdeler hoeft alleen schoongemaakt te warden (po7). 
De houten kapconstructie word! ook brandwerend behandeld (po4 ). Het overgebleven deel van de zoldervloer 
word! versterkt, aangezien die nu in een hogere belastingsklasse terecht is gekomen (po2) en brandwerend 
behandeld . 

De meeste silomonden van de begane grond en de kelder blijven ook behouden. De silomonden in de kelder die in 
een erg goede staat zijn en aan vereiste en gewenste belevingswaarde voldoen word en uitsluitend schoongemaakt 
(po7). De silomonden van de begane grond zijn in een slechte staat (grote galen in de bodem) en voldoen 
daardoor ook niet aan de gewenste belevingswaarde. Ze warden gerepareerd (po5). 

De/en toevoegen 
Om het interieur van het gebouw echt bruikbaar te maken voor haar nieuwe functie en te voldoen aan de wensen 
en eisen voor de prestatie moeten veel delen toegevoegd warden. 
In het gehele gebouw moeten een klimaatinstallatie en verlichting aangebracht warden ten behoeve van het 
comfort van het personeel en de bezoekers maar ook voor hun veiligheid . Om de energiezuinigheid van de 
wanden te verbeteren moet het warmteverlies beperkt warden. Dit gebeurt in het interieur door isolatie en delen 
om koudebruggen te voorkomen (bijvoorbeeld stralingselementen) toe te voegen. De toevoegingen ten behoeve 
van de energiezuinigheid en de klimaatinstallatie warden uitgebreider besproken onder 'Klimatisering' in de 
paragraaf 'Technische uitwerking'. Het zijn allemaal nieuwe componenten (pt2) en nieuwe material en (pt1) die 
toegevoegd warden. 
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• Toevoeglng Toegevoegd oppervlak 

• Verwljderlng die hergebrulkt wordt 

Afb. 11 .26: de toevoegingen en de hergebruikte verwijderingen in de doorsnedes 

120 Levensduurvriendelijke herbestemming van de Plange Muhle 



Toevoeglng Toegevoegd oppervlak • • Verwljdering die hergebrulkt wordt 

Afb. 11.27: de toevoegingen en de hergebruikte verwijderingen in de p/attegronden 
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In de toren worden binnenwanden toegevoegd om de verblijfsruimte le seheiden van de verkeersruimte. Daarnaast 
word! er per verdieping een toiletruimte gemaakt. Dit vergroot de werkbaarheid (vereiste en gewenste prestatie 
- gebruiksvriendelijkheid) van de verdiepingen. In de wand tussen de toren en het opslagvolume worden nieuwe 
deuren toegevoegd die brandveilig en bevei ligd zijn zodat alleen he! personeel er gebruik van kan maken. In geval 
van brand zijn de deuren uiteraard wel te openen zodat de bezoekers via he! trappenhuis in de toren kunnen 
vluehten. Al deze toevoegingen zijn nieuwe eomponenten (pt2). 

In he! voormalige opslagvolume zijn de belangrijkste toevoegingen, de vloereonstrueties voor de 
expositieverdiepingen, balustrades. een lift, trappen en de plateaus waar expositie-items op gezet kunnen 
worden. Ze zijn onmisbaar om dit deel van he! gebouw te kunnen gebruiken als expositieruimte en daarmee 
voor de vereiste en gewenste prestatie. De vloereonstrueties bestaan uit gereeyeelde materialen (pt4 ), nieuwe 
en enkele hergebruikte eomponten (pt2/6). Voor de veiligheid van mensen, expositie-items en het gebouw is in 
di! gedeelte een sprinklerinstallatie toegevoegd (nieuwe eomponenten, pt2). Zij voorkomen de uitbreiding van de 
brand. Daarnaast word! een nieuw vluehttrappenhuis op overdruk toegevoegd in de hoek tegenover de vluehtroute 
naar de toren. Hierdoor ligt elk deel van de route nu binnen 20 meter van een rookvrije vluehtroute (Nederlands 
bouwbesluit, nieuwbouw). 

Uit oogpunt van gebruiksvriendelijkheid is de toevoeging van de tribune en een hijsinstallatie nodig. Daarmee 
worden de expositie-items op de plateaus in sommige eellen geplaatst. De installatie bevindt zieh onder de tribune, 
waar zij over de lengte van he! gebouw naar de juiste eel verplaatst kan worden waarna he! bakje in de eel kan 
zakken. In de tribune zijn de verwijderde houten delen hergebruikt als bekleding. De ondereonstruetie bestaat uit 
stalen en houten balken (pt4 I pt2). De hijsinstallatie is van nieuwe eomponenten (pt2). In de transportgang worden 
een nieuwe vloer en nieuwe binnenwanden met isolatiemateriaal en ventilatieroosters (pt2) aangebraeht. 

11.4.3 Conelusie 
Met he! exterieur van de bakstenen silo is bijzonder voorziehtig omgegaan. De meeste delen zijn behouden omdat 
ze hoog seoorden voor karakteristiekheid, Waarden en staat. De ingrepen in de behouden delen zijn er uitsluitend 
op gerieht de uitstraling van het gebouw te verbeteren en de eenheid met de overige oorspronkelijke gebouwen 
te herstellen. Dit kon door de vervallen staat van de delen te verbeteren. De onderprestatie van deze delen voor 
energiezuinigheid word! opgelost door in het interieur isolatiematerialen toe te voegen. De staat van de vensters 
en deuren en hun onderprestatie voor veiligheid maakten he! oninteressant bij deze delen eenzelfde oplossing toe 
le passen. Zij zijn dus verwijderd, en nieuwe vensters en deuren zijn toegevoegd. Naas! deze verwijderingen is de 
ingrijpendste verwijdering die van de pleistervlakken onder de kleine boogjes. De toevoegingen die gedaan worden 
zijn vooral om de verwijderde delen. de vensters, deuren, bekleding van de transportgang en pleistervlakken, 
te vervangen zodat voldaan kan worden aan de vereiste en gewenste prestatie voor veiligheid (inbraakvrij) , 
belevingswaarde (eommunieatie met de omgeving) en energiezuinigheid. 

Ook met de delen in he! interieur is voorziehtig omgegaan. Toeh is het hier onvermijdelijk om 
delen te verwijderen die hoog tot erg hoog seoren voor de karakteristiekheid, Waarden en staat en delen toe te 
voegen, om le voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie op gebouwniveau. Dit is eehter uitsluitend het geval 
in het opslagvolume en niet in de toren. In het opslagvolume zijn drie silomonden, versehillende houten delen en 
delen van de staaleonstruetie verwijderd ten behoeve van toegankelijkheid van de eellen, het ereeren van een 
heldere overziehtelijke route en het onderbrengen van de deelfunetie showgedeelte. Om dezelfde reden zijn hier 
delen toegevoegd, bijvoorbeeld route-elementen als (vlueht)trappen. een lift en vloereonstrueties maar ook een 
tribune en een sprinklerinstallatie. Ondanks alle verwijderingen en toevoegingen blijven de meeste siloeellen en 
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hun karakteristieke delen behouden en komen ze de belevingswaarde van het museum nog steeds ten goede. In 
de toren worden slechts deuren verwijderd en alle andere delen behouden. 

Uit de beschrijving van de afwegingen voor de ingrepen blijkt dat de meeste ingrepen gedaan worden om te 
voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie. Hierbij worden ook delen verwijderd die hoog of erg scoren voor 
de karakteristiekheid , Waarden en de staat, en die zelf niet of nauwelijks onderpresteren. Dit is per definitie niet 
respectvol voor het verleden. Ook voor het respect van het heden kan het alsnog negatief uitpakken als blijkt dat 
het de Waarden dusdanig be'lnvloed worden dat ze uiteindelijk niet verbeteren. Voor respect voor de toekomst kan 
het ook negatief uitpakken afhankelijk van de staat en de primaire verwijdering. 
Daarnaast warden er delen toegevoegd. Aangezien het toevoegen van deze delen als noodzakelijk wordt 
gezien voor respect voor het heden, is dit ook respect voor de toekomst. Afhankelijk van de verbindingen en 
de herbruikbaarheid van de componenten wordt het respect voor de toekomst hoger. Dit is echter in dit stadium 
van het ontwerp nog onduidelijk. Ook de behandeling van de delen die behouden blijven word! bepaald door de 
vereiste en gewenste prestatie. Het gebruiken van white wash is een voorbeeld van balans tussen respect voor 
het verleden en het heden. 

Dus hoewel de ingrepen met bewustzijn bepaald zijn, en het streven is een levensduurvriendelijk ontwerp te 
maken, is het nog niet zeker of het resultaat ook daadwerkelijk levensduurvriendelijk is. De evaluatie zal dit 
moeten uitwijzen. 
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Toren Bakstenen wand optopping - gewoon ++ hou en e I verwi'deren P06 
Vensters optopping Kozi'nen + behouden schoonmaken P07 

Glas verwi'deren rec cle materialen PV4 
Bakstenen wand Bo en ++ behouden verval verwi'deren P0 6 

Lisenen ++ behouden verval verwi'deren P06 
Pleistervlakken ++ behouden verval verwi'deren P06 
Gewoon ++ beh/verw recycle materialen PV4 verval verwi'deren P06 
Plint ++ behouden verval verwi'deren P06 

Deuren I ingang Kozi·nen verwi'deren rec cle materialen PV4 
Deuren erwijderen recycle materialen PV 

Vensters Kozi'nen verwi'deren rec cle materialen PV 
Glas verwijderen rec cle materialen PV4 

Transportgan - Oak Dakbedekkingsfolie behouden schoonmaken P07 
Beschot behouden hergebruiken P08 

Bekleding Ge rof. Staalplaat ++ 0 beh/verw rec cle materialen PV4 he~ ebruiken PO 
Constructie ++ behouden her ebruiken P08 

Opslag- Oak vd zolder Dakbedekkin sfolie behouden schoonmaken P07 
volume Beschot ehouden her ebruiken P08 

Bakstenen wand ++ behouden verval verwi'deren P06 
Kleine bo en ++ behouden verval verwijderen P06 
Grote pleistervlakken ++ behouden verval verwi'deren P06 
Kleine pleisterbo en ++ verwi'deren her ebruik comp. PV6 
Overi e pleistervlakken ++ behouden verval verwi'deren P06 
Lisenen ++ behouden verval verwi'deren P06 
Gewoon ++ eh/verw rec cle materialen PV4 verval verwi'deren P06 
Plint ++ behoude verval verwijderen P06 

Deuren I ingang Kozi'nen 0 verwi'deren recycle materialen PV4 
Deuren 0 , verwi'deren rec cle materialen PV4 

Vensters Kozijnen verwi'deren recycle materialen PV4 
Glas ver.Vijderen recycle materialen PV4 

Details + behouden schoonmaken P07 
0 behouden verval verwi'deren P06 

Grijze sierelementen 0 behouden schoonmaken P07 
Ankers 0 behouden schoonmaken P07 

Betonnen plint ++ behouden repareren/corrigeren P05 

Afb. 11.28: nieuwe situatie - exterieur: overblijfse/en en verwijderingen 
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Nieuwe situatie - lnterieur 
verwijderlngen en overblljfselen 

Toren Verdiepingen Binnenkant wand 
o to pin Vloeren 

Vloer 
Opslag- Zolder Ka constructte 
volume 
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Graanverdeler 
Binnenkant wand 
Zoldervloer 
Houten draa const uc i 
Houten wanden 
Staal constructie 
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Overiae ven•ter11 ~oziinen toevoecen ni11uwe compenentan 

isolatieglail toevoeaen nieuwe componenten 
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Afb. 11.30: nieuwe situatie - exterieur: toevoegingen 
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Afb. 11. 31 : nieuwe situatie interieur: 
toevoegingen 
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GI 
m 
c 

Cl. 
'Ci 
GI ell 0 GI 

Nieuwe situatie - lnterieur Ci > 
GI 

toevoegingen c .9 
'iii 
'iii ,g .. a: OJ 

Gehele interieur Klimaat installatie toevoegen nieuwe comoonenten PT2 
Verlichting toevoegen nieuwe componenten PT2 
Vloerisolatie (met afwerking) toevoegen nieuwe componenten PT2 
Wandisolatie (met afwerking) toevoegen nieuwe componenten PT2 
Soouwisolatie toevoegen nieuwe materialen PT1 

Toren Verdiepingen Binnenwanden toevoegen nieuwe componenten PT2 
Sanitair toevoegen nieuwe componenten PT2 
Brandveilige beveiligde deuren naar opslagvolume toevoegen nieuwe componenten PT2 

Transporgang Nieuwe vloer toevoegen nieuwe comoonenten PT2 
Nieuwe binnenwanden met luchtroosters toevoegen nieuwe componenten PT2 
lsolatiemateriaal toevoegen nieuwe componenten PT2 

Ops lag- Showgedeelte tribune houten bekleding toevoegen herg.te componenten PT6 
volume onderconstructie toevoegen rec. mat. I nieuwe com~ PT4/2 

Expositieruimte Vloerconstructie stalen onderconstructie toevoegen recycled materialen PT4 
in silocellen roostervloeren /- plafond toevoegen nieuwe I herg.te comp. PT2/6 

afwerkvloer polvcarbonaatplaten toevoegen recvcled materialen PT4 
Balustrade spiilen (van staalconstructie) toevoegen herg.te componenten PT6 

railing v polycarbonaat toevoegen recycled materialen PT4 
Glazen lift toevoegen nieuwe componenten PT2 
Trappen toevoegen nieuwe componenten PT2 
Trappenhuis oo overdruk toevoegen nieuwe componenten PT2 
Sorinklerinstallatie toevoegen nieuwe comoonenten PT2 
Expositieplateaus stalen onderconstructie toevoegen recycled materialen PT4 

roostervloeren toevoegen nieuwe I herg.te comp. PT2/6 
arwerKv1oer po1ycaroonaatp1aten toevoegen recyc1ed matena1en 1"' 14 

Hijsinstallatie tbv plaatsen expositieitems toevoegen nieuwe componenten PT2 
Kelder Verhoogde keldervloer toevoegen herg.te componenten PT6 

11.5 Technische uitwerking 
In de technische uitwerking worden de klimatisering van het gebouw en de materialisering en detaillering in het 
opslagvolume besproken. 

11 .5.1 Klimatisering 
Oorspronkelijk is er in de bakstenen silo geen klimaatinstallatie aanwezig. lsolatie is nooit aangebracht omdat niet 
permanent mensen aanwezig waren. Door de herbestemming tot modemuseum verandert dit. De overheid stelt 
eisen met betrekking tot de ventilatie van de ruimtes om een gezonde omgeving voor de gebruikers te garanderen. 
Daarnaast stelt ze eisen aan de energiezuinigheid van een gebouw. Zowel de overheid als de gebruikers stellen 
eisen aan het comfort. Om aan deze eisen te voldoen, is het installeren van een klimaatinstallatie noodzakelijk. In 
di! gedeelte van het verslag word! het installatieconcept in voor het modemuseum toegelicht. 

Om het klimaat in een gebouw te beheersen moeten er twee dingen geregeld worden, namelijk de 
binnenluchttemperatuur en de luchtkwaliteit. De binnenluchttemperatuur wordt geregeld door verwarming en 
keeling. De luchtkwaliteit door het verversen van de lucht met schone (geconditioneerde) lucht. Om maar een 
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soort installatie hiervoor aan te hoeven leggen, is gekozen dit te regelen via een luchtbehandelinginstallatie met 
mechanische toe- en afvoer (gebalanceerde ventilatie). Hiermee wordt tevens voldaan aan de minimale ventilatie 
eisen van de overheid. De luchtbehandelingskasten bevinden zich in de voormalige transportgang. Van hieruit 
lopen de kanalen naar drie verschillende verblijfsgebieden, de personeelsruimtes in de toren, de expositieruimte 
en het showgedeelte. Dit zijn de drie hoofdzones van het gebouw. Voor deze zones is het transportsysteem 
voor de ventilatie en plaatsing van de ventilatieroosters in de ruimte ontworpen. Voor de expositieruimte zijn 
ook de kanaalafmetingen bepaald aangezien hiermee rekening gehouden moet worden bij de detaillering. Ten 
behoeve van de energiezuinigheid van het gebouw wordt gebruik gemaakt van gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning. Het transport vanuit de installatie wordt energiezuiniger gemaakt door de toevoerkanalen te 
isoleren (zie detaillering). Daarnaast wordt het gebouw oak ge'fsoleerd. Dit wordt per zone toegelicht. Tot slot is 
ook per zone gecontroleerd of de ventilatievoud voldoet aan de regelgeving van de overheid. Aangezien de Duitse 
regelgeving niet ter beschikking was, is ten opzichte van het Nederlandse bouwbesluit getoetst. 

De toren 
De toren wordt onderverdeeld in subzones. Een verdieping is Mn subzone. Hierdoor kan per verdieping 
nageregeld worden door de gebruikers. De deelfuncties van de toren komen wat betreft activiteiten overeen met 
kantoorruimtes. De uitgangspunten voor de toren zijn als volgt: 
8ezettingsgraadklasse: 84 (8 - 15 personen per verdieping v. 11 Om2) 

Relatieve luchtvochtigheid: 40-60% 
8innenluchttemperatuur: zomer 20 - 24 °C; winter 20 - 22°C 
Ventilatievoud: 4-6 (maal het totale volume per uur), 

Deze ventilatievoud is groter dan de ventilatievoud die volgens het bouwbesluit vereist is voor kantoorgebouwen. 
Dit is namelijk een ventilatievoud van 1 (bezettingsgraadklasse 84, ventilatiecapaciteit 1,0 dm3/s/m2). 

Transportsysteem en aan- en afvoer in de ruimte 
Op iedere verdieping voorzien 6 inblaasroosters de verblijfsruimte van verse lucht. De verse lucht mengt zich door 
verdringing met de ruimtelucht. Orie roosters langs de wand voeren de vervuilde lucht weer af, zie afbeelding 
11.32. 

Jsolatie 
De energiezuinigheid van de ruimtes in de toren wordt verbeterd door de verblijfsgebieden te isoleren (met 
uitzondering van het verticale transport). De binnenwanden en vloeren worden ge'lsoleerd met thermosheet 
(zie afb. 11.33). Langs het plafond wordt ook een strook van het plafond ge'lsoleerd. Zo worden koudebruggen 
voorkomen. De vensters, die in een slechte staat zijn en niet voldoen aan vereiste prestatie, worden vervangen 
door vensters die we! voldoen aan de eisen. 

De expositieruimte 
De expositieruimte wordt verder onderverdeeld in verdiepingen zodat per verdieping nageregeld kan worden. 
Dit is wenselijk omdat de verdiepingen in de cellen hangen en de ruimtes hierdoor in open verbinding met elkaar 
staan. De warme lucht stijgt dus verder op, waardoor er op de bovenste verdiepingen behoefte zal zijn aan 
verse lucht met een lagere temperatuur. In de expositieruimte worden verschillende mode-gerelateerde stukken 
geexposeerd. Hier kunnen ook oude of delicate kostuums bij zitten. Om deze te preserveren zijn de marges van 
de uitgangspunten voor de expositieruimte kleiner dan die voor de overige ruimtes: 
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Afb. 11.32: transportsysteem en aan- en afvoer in 
plattegrond en doorsnede van een verdieping in 
de toren 
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Afb. 11. 33: binnenwandisolatie van thermosheet 

Exoosillecel Clrculatiecel 
Emdkanaal Eindkanaal IT oevoel"kanaal 

I kanaaloppervlak I m2 0,018 0.010 I 0,102 
lbreedle kanaal I mm 200 160 I 225 
lhnnnle kanaal I mm 90 63 I 450 

Afb. 11.34: de afmetingen van de eind- en 
toevoerkanalen 

128 

8ezettingsgraadklasse : 83 (50 - 70 personen per verdieping v. 420m2) 

Relatieve luchtvochtigheid: 45-55% (ivm de preservatie van museumstukken) 
8innenluchttemperatuur: 20-22°C 
Ventilatievoud: 5-8 (maal het totale volume per uur), 

Deze ventilatievoud is grater dan de ventilatievoud die volgens het bouwbesluit vereist is voor een 
bijeenkomstengebouw met bezettingsgraadklasse 83. Dit is namelijk omgerekend een ventilatievoud van 25,2 
m3/uur (84, ventilatiecapaciteit 0,8 dm3/s/m2). 

Transportsysteem en aan- en afvoer in de ruimte 
In de expositieruimte zijn de toevoerkanalen en -roosters opgenomen in de vloerconstructies. In de circulatiezones 
en de cellen met een groot vloeroppervlak zijn ook de afvoerkanalen en roosters in de vloer opgenomen. In de 
meeste cellen word! echter bovenin de eel afgezogen. Zie afbeelding 11 .35 en 11.36. 

Kanaalafmetinqen in technische doorsnede (rode kader) 
Ten behoeve van de detaillering en de technische deeldoorsnede zijn de kanaalafmetingen in het rode kader 
bepaald. Er zijn vier eindkanalen aanwezig en een toevoerkanaal. Twee identieke eindkanalen voorzien 
de circulatiecel van verse lucht en nog twee eindkanalen (ook identiek) voor de expositiecel. Van alle drie de 
verschillende kanalen worden de afmetingen berekend aangezien ze de hoogte van het vloerpakket en de stalen 
profielen bepalen . Vanuit constructief oogpunt kan de dimensionering kleiner zijn. Er is echter voor gekozen alle 
noodzakelijke toevoegingen (zoals klimaatinstallatie, sprinklerinstallatie en vloerelementen) te integreren in het 
vloerpakket zodat slechts een bouwkundige toevoeging gedaan wordt in de cellen. 

Er is voor gekozen de kanaalafmetingen van deze verdieping te berekenen omdat dit de verdieping is met de 
kanalen die de grootste capaciteit hebben omdat het deel van de cellen die zij ventileren het hoogste is. Op de 
andere verdiepingen is de vereiste capaciteit lager en kunnen de doorsneden kleiner zijn. Ook de dimensies van 
de stalen profielen kunnen hier kleiner zodat geen materiaal verspild word! (respect voor de toekomst). 

De berekening voor de kanaalafmetingen is opgenomen in bijlage 7. De resultaten zijn weergegeven in de label 
in afbeelding 11.34. 

lsolatie 
De expositieruimte word! ge'isoleerd door de spouw tussen de bakstenen en houten wanden vol te spuiten met 
minerale wol. Daar waar het hout direct tegen het bakstenen wandoppervlak aan zit kan geen isolatie aangebracht 
worden . Om condensatie ter plaatse van deze koudebruggen te voorkomen worden stralingselementen 
aangebracht. De begane grond onder het voormalige opslagvolume kan niet ge'isoleerd worden . De verdieping 
word! zo laag dat zij onbruikbaar word! en onder de vloer is ook onmogelijk door het ontbreken van een 
kruipruimte . Om warmteverlies in de opslagruimte langs deze weg loch te voorkomen worden onderkant van de 
plafondconstructie en de silomonden geYsoleerd . De begane grand zelf, die word! gebruikt als opslag, wordt niet 
gestookt om inwendige condensatie te voorkomen. 

Het showgedee/te 
Het showgedeelte is onder te verdelen in de catwalk, de kleedruimte en de circulatiezone zodat per subzone 
nageregeld kan worden. Door de hoge bezettingsgraad van het showgedeelte zal daar meer behoefte zijn 
aan frisse lucht. In de kleedruimtes is dan weer een hogere temperatuur gewenst. De uitgangspunten voor het 
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Exposltiecellen 

C•rculal1ecellen 

V1de 

CirculaUewnel 
Expasi!Jecellen 

Afb. 11.35: transportsysteem en aan- en afvoer in 
de plattegrond van de expositieruimte 
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showgedeelte zijn als volgt: 
8ezettingsgraadklasse: 82 (250 personen op 420m2 ) 

Relatieve luchtvochtigheid: 40-60% 
8innenluchttemperatuur: zomer 20-24 °C; winter 20-22°C 
Ventilatievoud: 5-8 (maal het totale volume per uur), 

Oak deze ventilatievoud is grater dan de ventilatievoud die volgens het bouwbesluit vereist is voor een 
bijeenkomstengebouw met bezettingsgraadklasse 82. Dit is namelijk omgerekend een ventilatievoud van 1,3 (82, 
ventilatiecapaciteit 1,9 dm3/s/m2). 

Transportsysteem en aan- en afvoer in de ruimte 
De ventilatie van de kleedruimtes en de circulatiezone geschied oak middels toevoer en afvoer kanalen en roosters 
die opgenomen zijn in de vloerconstructie. In de catwalkruimte word! de verse lucht boven de tribune ingeblazen 
en afgezogen in de traptreden van de tribune. Zie afbeelding 11.36._ 

Isola tie 
De binnenwanden van de zolder warden net als die van de toren geisoleerd met Thermosheet en oak de vensters 
warden vervangen. Het dak, wat nu bestaat uit een dakbeschot op de kapconstructie en een dakbedekkingsfolie, 
word! aan de bovenkant voorzien van een laag isolatiemateriaal. Hierdoor ontstaat een omgekeerd dak, ofwel 
koud dak. De oorspronkelijke onderdelen warden behouden en optimaal benut. 

11.5.2 Materialisering en detaillering 
In deze paragraaf warden de materialisering en detaillering van de toevoegingen toegelicht. Dit word! gedaan 
aan de hand van de technische deeldoorsnede uit de doorsnede over het opslagvolume (zie afb. 11 .37). De 
materialisering en detaillering van dit deel zijn representatief voor alle toevoegingen in het opslagvolume. Het 
kleine aantal toevoegingen in het exterieur word! niet gedetaileerd, de materialisering is al aan bod gekomen in de 
vorige paragraaf. De details zijn afgebeeld in de afbeeldingen 11 .38 tot en met 11.42. 

De vloerdelen 
De vloerdelen zijn opgebouwd uit een constructie van stalen liggers met daaroverheen persroosters en een 
afwerklaag van harde transparante recycling-polycarbonaat platen. (Dit in verband met de gehakte schoenen 
van sommige bezoekers.) Stalen 1-profielen overspannen de 4 meter tussen de houten balken van de behouden 
houten constructie. Over de 1-profielen liggen U-profielen waarop de persroosters liggen. Ter plaatse van de 
toegang tot de aangrenzende cellen, kragen twee U-profielen uit de eel in, om het balkon te vormen. Tussen alle 
profielen liggen de toevoer- en eindkanalen van de klimaatinstallatie en de buizen van de sprinklerinsta llatie. In de 
cellen warden zowel gewone sprinklerkoppen als wandsprinklers gebruikt zodat alle houten delen van de cellen 
binnen bereik van een sprinklerkop liggen. Om de buizen en kanalen aan het oog te ontrekken warden hieronder 
weer persroosters opgehangen. Zo is de aanblik van de onderkant van de loopbruggen minder rommelig en 
concurreren de delen niet om de aandacht met de behouden staalconstructie. De verlichtingsarmaturen warden 
in sparingen in de persroosters opgenomen. Door al le benodigde toevoegingen te integreren in de vloerdelen 
is de aanblik rustiger en neutraler dan wanneer iedere toevoeging elders de aandacht zou afleiden. Het is beter 
voor de gewenste uitstraling van een modemuseum (vereiste en gewenste prestatie - belevingswaarde). Door 
de transparantie van de persroosters en het polycarbonaat blijft de indruk van de verticale silocellen behouden 
waardoor deze materiaalkeuzes het concept 'Verticaliteit' ondersteunen. De verticaliteit van de cellen word! nag 
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verder benadrukt door de de wanden van de cellen aan te lichten. Dit gebeurt met behulp van wandverlichting die 
verstopt is in een U-profiel dat opgenomen is in de vloerconstructie, zie detail V3.2 in afbeelding 11.40. Hierdoor 
lijken de loopbruggen in de cellen te zweven en word! zichtbaar dat de wanden doorlopen onder de vloer en boven 
het plafond. Zo zorgt de detaillering voor een bevestiging van de verticaliteit in de cellen. 

De dimensionering van de luchtkanalen en profielen word! per verdieping aangepast zodat er niet meer materiaal 
verbruikt word! dan nodig. 

De balustrade 
Waar de loopbruggen niet vlak langs een wand liggen maar grenzen aan vides worden balustrades aangebracht. 
In de balustrades worden de verwijderde stalen trekstangen hergebruikt. Ze zijn verwerkt als spij len en worden 
ingeklemd tussen een stalen strip die aan de profielen bevestigd is en twee stalen klemstrips die vastgeschroefd 
worden. Aan de bovenkanten worden de punten van de trekstangen afgedekt met een rond profiel van transparant 
polycarbonaat. Hier is met opzet voor een transparante railing gekozen zodat er geen horizontale lijn geintroduceerd 
word! en de spijlen een voor een extra verticaal accent zorgen. 

De tribune 
In de tribune word! het hout van de verwijderde silowanden en zoldervloer hergebruikt. De lengte van deze delen 
varieert, maar is meestal niet erg lang. Daarom worden de delen hergebruikt als de afwerking die in de korte 
richting over de houten balken liggen. 

De verbindingen tussen de toegevoegde delen onderling 
De verbindingen tussen de verschillende toegevoegde delen zijn meestal bout- of schroefverbindingen (in de 
details weergegeven met streepjes). De bovenste persroosters worden aan de U-profielen geklemd middels 
een standaard verbinding van een bovenklem (zadel) die via een bout vastzit aan de onderbeugel die onder 
de flens van het U-profiel zit. De persroosters die als plafond dienen zijn met haken opgehangen aan de stalen 
profielen evenals de buizen van de sprinkler en de luchtkanalen. De polycarbonaat platen worden aan de randen 
gefixeerd door een schroef door kleine hoekprofielen en een houten lat langs de persroosters. Alie verbindingen 
zijn demontabel zodat de componenten later hergebruikt kunnen worden of zodat de materialen gerecycled 
kunnen worden. De materialen van de vloerconstructie zijn erop uitgekozen om dit mogelijk te maken. Staal en 
polycarbonaat zijn beiden goed te recyclen, persroosters kunnen als component hergebruikt worden. 

De verbindingen tussen de toegevoegde delen en de behouden delen 
In dit ontwerp zijn er nauwelijks plaatsen waar de toevoegingen aansluiten op de overblijfselen omdat de vloerdelen 
vrijgehouden worden van de wanden. Alleen daar waar een constructieve verblnding noodzakelijk is komen de 
delen bij elkaar. Dit is ter plaatse van de oplegging van de stalen 1-profielen op de houten balken . Op twee plaatsen 
word! de houten constructie balk aan weerszijde omsloten door een metalen band. Deze worden onder de balk 
door een boutverbinding door de houten celwand heen aan elkaar vastgemaakt. De bovenkant van de banden 
worden aan de flenzen van het 1-profiel bevestigd. Een verbinding is hler noodzakelijk om het moment en de 
opwaartse beweging, die ontstaat wanneer de overstekende balkonnetjes belast worden, in het achterste profiel te 
compenseren . Door banden om de balk heen te maken kan de trek die de balk via de verbinding moet opvangen 
verdeeld worden over de hele doorsnede van de balk en komt zij niet slecht op de bovenste vezels van de balk. 
De kans op beschadigingen word! hierdoor kleiner. Ook deze verbinding is demontabel. 
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Afb. 11.38: detail V1 en V2; uiteinde van het ba/kon; schaa/ 1:5 
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Transparant polycarbonaat 
( recyclebaar) 
Stalen trekstang (hergebruikt) 

Transparante polycarbonaatplaat 
(recyclebaar) 
Persrooster (3x30, 
maaswijdte 30x30) 

UNP 180 

Stalen strip 
Stalen klemstrip 

Persrooster (3x30, 
maaswijdte 30x30) 

Wandsprinkler 
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Transparante polycarbonaatplaat 
(recyclebaar) 

Persrooster (3x30, 
maaswijdte 30x30) 

Bevestiging persrooster 
Bovenklem (zadel), Bout 
+ Moer (MB), onderbeugel 

IPE 180 

Wandverlichting 
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Afb. 11.43: de vloeren lijken in de expositiecel te zweven 
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DEEL3 
CONCLUSIE EN REFLECTIE 

In dit dee/ van het rapport wordt de onderzoeksvraag van dit afstudeerproject 

beantwoord. 

In hoofdstuk 12 wordt geevalueerd in hoeverre de werkwijze in dit project leidt tot 

een levensduurvriendelijke herbestemming. Hoofdstuk 13 bevat de conclusie 

van dit rapport. In het slothoofdstuk 14 wordt gereflecteerd op de aanpak, de 

strategie en de randvoorwaarden die in dit project gehanteerd zijn. Oaarnaast 

warden een aanta/ aanbevelingen voor RE-ARCHITECTURE gedaan. 
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12 Evaluatie 

De basisingrepen en primaire ingrepen, de materialisering en detaillering in het definitieve ontwerp zijn nu bekend, 
evenals de score van de delen voor karakteristiekheid, Waarden en staat. Het definitieve ontwerp kan nu (in zijn 
totaliteit) geevalueerd worden op levensduurvriendelijkheid. In dit hoofdstuk word! het definitieve ontwerp voor de 
bakstenen silo geevalueerd op mate van levensduurvriendelijkheid. 

'Een /evensduurvriendelijke herbestemming is een herbestemming waarbij de drie tijden, het ver/eden het heden 
en de toekomst, gerespecteerd worden. 

De mate van levensduurvriendelijkheid word! bepaald door het succes waarmee het verleden het heden en de 
toekomst gerespecteerd zijn. Aangezien het respecteren van deze drie tijden vaak tegenstrijdigheden met zich 
meebrengt moet er een balans (of optimum) worden gevonden waarbij ze alledrie zoveel mogelijk gerespecteerd 
word en. 

Om te bepalen of het herbestemmingsontwerp levensduurvriendelijk is, word! het ontwerp eerst geevalueerd op 
respect voor de drie tijden afzonderlijk. Vervolgens worden de resultaten hiervan samengenomen om te bepalen 
of het ontwerp levensduurvriendelijk is. Per tijd word! het ontwerp op verschillende punten geevalueerd om te 
bepalen of het ontwerp respectvol was voor die tijd. De punten zijn hieronder opgesomd. Voor de evaluatie word! 
gebruik gemaakt van de score schaal van RE-ARCHITECTURE. Per tijd is in een tabel aangegeven wanneer, 
welke score aan een punt toegekend mag worden. 

Respect voor het verleden 
1) Hoeveelheid verwijderingen versus hoeveelheid overblijfselen 
2) Behoud van de karakteristieke elementen 
3) Toevoegingen 

a) passendheid bij overblijfselen 
b) verbinding tussen toevoegingen en overblijfselen 
c) relatie tussen overblijfselen en toevoegingen 

De scoreschaal voor deze punten worden weergegeven in de tabel in afbeelding 12.01 . 

Respect voor het verleden 

1) Hoeveelheid verwijderingen versus 75 < verw :5 95 50 < verw :5 75 25 < verw :5 50 
hoeveelheid overblijfselen 25 >over 2: 5 50 > over 2: 25 75 > over 2: 50 

2) Behoud van de karakteristieke elementen 
75 < verw :5 95 50 < verw :5 75 25 < verw :5 50 
25 >over 2: 5 50 > over 2: 25 75 > over 2: 50 

3) Toevoegingen gem a,b,c gem a,b,c gem a,b,c 

a) passendheid bij overblijfselen erg onpassend onpassend neutraal 

b) verbinding met overblijfselen 
erg veel schade bij veel schade bij redelijke schade bij 

demonteren demonteren demonteren 

c) relatie met overblijfselen doorbreken interieur doorbreken exterieur doorbreken anders 

Score 3 I 0 I redelijk 

Afb. 12.01: de scoreschaal voor de beoorde/ing van respect voor het verleden 
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05 < verw :5 25 0 :5 verw :5 05 
95 > over 2: 75 100 2: over 2: 95 

05 < verw :5 25 0 :5 verw :5 05 
95 > over 2: 75 100 2: over 2: 95 

gem a,b,c gem a,b,c 

passend erg passend 

weinig schade bij erg weinig schade bij 
demonteren demonteren 

fysiek contact geen fysiek contact 
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Respect voor het heden 

1) Verandering van de Waarden 

2) Voldaan aan gevraagde prestatie 
a) veiligheid 
b) energiezuinigheid 

c) belevingswaarde 
I) uitstraling 
II) concept 
111) beleving karakteristieken 

d) gebruiksvriendelijkheid 
I) heldere organisatie I routing 
II) comfort (ruimte, behaagelijkheid) 
111) rolstoeltoegankelijkheid 
IV) werkbaarheid 

Score 

Afb. 12.02: de scoreschaa/ voor de beoorde/ing 
van respect voor het heden 
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erg verminderd verminderd onveranderd verbeterd erg verbeterd 

gem a,b,c,d 

erg slecht slecht redelijk goed erg goed 
aan voldaan aan voldaan aan voldaan aan voldaan aan voldaan 

gem I, 11 , Ill 

erg slecht slecht redelijk goed erg goed 
aan voldaan aan voldaan aan voldaan aan voldaan aan voldaan 

gem I, II, Ill, IV 

erg slecht slecht redelijk goed erg goed 
aan voldaan aan voldaan aan voldaan aan voldaan aan voldaan 

3 I 0 I redelijk 

Respectvoorhetheden 
1) Veranderingen van de Waarden 
2) Voldaan aan de vereiste en gewenste prestatie 

a) Veiligheid 
b) Gezondheid 
c) Energiezuinigheid 
d) Belevingswaarde 
e) Gebruiksvriendelijkheid 

De scoreschaal voor deze punten wordt weergegeven in de tabel in afbeelding 12.02 

Respect voor de toekomst 
1) Hoeveelheid toevoegingen versus hoeveelheid overblijfselen 
2) Verwijderingen 

a) de staat 
b) primaire verwijderingen 

3) Primaire overblijfselen 
4) Primaire toevoegingen 
5) Bruikbaarheid toevoeging voor de toekomst (mogelijkheid tot soort primaire verwijdering) 

a) herbruikbaarheid materiaal/component 
b) alle verbinding (tussen toevoegingen en overblijfselen en toevoegingen en toevoegingen) 

De scoreschaal voor deze punten word! weergegeven in de tabel in afbeelding 12.03. 

Wanneer de scores voor de tijden bepaald zijn kan de score voor levensduurvriendelijkheid hieruit afgeleid worden. 
Hoge scores betekenen een hoge score voor levensduurvriendelijkheid mits er sprake is van een balans. Als de 
score voor respect van een van de tijden erg achterblijft op de andere scores, of de scores erg wisselend zijn , dan 
is er geen sprake van een balans, en dus ook niet van levensduurvriendelijkheid . Dan is het respect voor een van 
de tijden waarschijnlijk ten koste gegaan van het respect voor de andere tijden. 
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Respect voor de toekomst 

1) Hoeveelheid toevoegingen versus hoeveelheid 75 < toev :5 95 50 < toev :5 75 25 < toev :5 50 
overblijfselen 25 >over~ 5 50 >over~ 25 75 >over~ 50 

2) Verwijderingen gem a,b 

a) staat 5 I + + I erg hoog 4 I+ I hoog 3 I 0 I redelijk 

b) primaire verwijdering pv 1 pv 2,3 

3) Primaire overblijfselen po 1 po 2,3 po 4,5 

4) Prima ire toevoegingen pt 1 pt 2,3 pt 4 

5) Toekomstige bruikbaarheid toevoeging gem a,b 

a) herbruikbaarheid materiaal/component erg slecht slecht redelijk 

b) alle verbinding 
erg veel schade bij veel schade bij redelijke schade bij 

demonteren demonteren demonteren 

Score 3 I 0 I redelijk 

12.1 Respect voor het verleden 

1) Hoevee/heid verwijderingen versus hoeveelheid overb/ijfselen 
Met behulp van de gevelaanzichten, plattegronden en doorsneden van het gebouw, waar de verwijderde delen 
geel zijn aangegeven, zijn de hoeveelheid verwijderingen en overblijfselen geevalueerd. De totale hoeveelheid 
verwijderingen is maximaal 25% en minimaal 5%, waardoor het ontwerp hier hoog voor scoort. 

2) Behoud van de karakteristieke e/ementen 
Voor behoud van de karakteristieke elementen wordt gekeken naar aantal en omvang van de behouden of 
verwijderde karakteristieke delen. Hierbij worden de delen met een lage of erg lage score buiten beschouwing 
gelaten. De tabellen maken de evaluatie eenvoudiger, omdat hier per deel de karakteristiekheid en de ingreep 
uit af te lezen is. De koppeling met het aantal ingrepen wordt gemaakt met behulp van de tekeningen en de 
afbeeldingen. 

In het exterieur worden allen de deuren, vensters en kleine pleisterboogjes verwijderd. Dit is beslist meer dan 
5% maar niet meer dan 25 % van alle karakteristieke delen in het exterieur. In het interieur zijn de delen van 
het opslagvolume redelijk tot erg karakteristiek. De delen van de toren scoren laag tot erg laag en worden dus 
buiten beschouwing gelaten. De delen die uit het opslagvolume verwijderd worden zijn voomamelijk houten 
delen en delen van de staalconstructie en deze scoren erg hoog voor karakteristiekheid. Daarnaast is een grote 
verwijdering de binnenwanden van de transportgang die redelijk karakteristiek zijn. In totaal betreft het niet meer 
dan 25 % van de karakteristieke delen. De score van het ontwerp is hoog doordat veel karakteristieke elementen 
behouden blijven. 

3) Toevoegingen 
a) passendheid bij overblijfselen 

De toevoegingen in het exterieur zijn over het geheel genomen passend gematerialeerd bij de overblijfselen. De 
nieuwe vensters lijken op de oorspronkelijke vensters (zie afbeelding 12.04), evenals de etalages. De donkere 
kleur van de bestaande dakbedekking is passend bij de bakstenen wanden en wordt aangehouden voor het 

Anne Joosten 

05 < toev :5 25 0 :5 toev :5 05 
95 >over~ 75 100 ~ over ~ 95 

2 I - I laag 1 I - - I erg laag 

pv 4,5 pv 6,7 

po 6,7 po 8 

pt 5 pt 6,7 

goed erg goed 

weinig schade bij erg weinig schade bij 
demonteren demonteren 

Afb. 12. 03: de scoreschaal voor de beoorde/ing 
van respect voor de toekomst 
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Afb. 12.04: de nieuwe vensters lijken op de oude 
vensters 

Respect voor het verleden 

1) Hoeveelheid verwijderingen 
versus hoeveelheid overblijfselen 

2) Behoud van de karakteristieke 
elementen 

3) Toevoegingen 

a) passendheid bij overblijfselen 

b) verbinding met overblijfselen 

c) relatie met overblijfselen 

Eindscore 

Afb. 12.05: eindscore respect voor het verleden 
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toegevoegde isolatiemateriaal op het dak zodat dit als passend beoordeeld mag worden. De materialisering van de 
deuren is niet uitgewerkt en word! buiten beschouwing gelaten. In het interieur van de toren gaan de overblijfselen 
schuil achier de toegevoegde isolerende binnenwanden en vloeren. Dit word! als neutraal beoordeeld . In het 
opslagvolume zijn de meeste toegevoegde delen (sprinklerinstallatie, luchtkanalen, verlichting) opgenomen in 
de toegevoegde vloerelementen. Deze bestaan uit roostervloeren en stalen profielen, wat past bij het industriele 
interieur van het opslagvolume. Daarnaast is dit ook een passende materialisering wat betreft de verticaliteit. De 
expositieplateaus zijn hetzelfde gematerialiseerd en ook de trappen zijn van roostervloerelementen. De lift is van 
glas, en ook dit word! als passend beschouwd. De andere belangrijke toevoeging in het opslagvolume is de tribune. 
Hierin word! het verwijderde hout hergebruikt. Dit word! beoordeeld als erg passend bij de overblijfselen, die zelf 
voornamelijk uit hout bestaan. Gemiddeld zijn de toevoegingen in het gebouw als passend bij de overblijfselen 
beoordeeld. De score komt daarmee op hoog. 

b) verbinding tussen toevoegingen en overblijfselen 
Dit word! alleen bekeken voor het gedeelte dat ook daadwerkelijk technisch is uitgewerkt, omdat alleen dit 
beoordeeld kan word en. De enige plaats waar de toegevoegde vloerelementen verbonden zijn aan de overblijfselen 
is waar de profielen van de vloerconstructie op de houten balken van de draagconstructie van het opslagvolume 
liggen. Om de opwaartse krachten die hier kunnen ontstaan zijn twee banden om de houten balk heen gelegd. De 
banden zijn aan de stalen profielen en aan elkaar verbonden via een boutverbinding. Er word! verwacht dat bij het 
demonteren erg weinig schade zal ontstaan. Dit staat voor een erg hoge score. 

c) relatie tussen overblijfselen en toevoegingen 
In het exterieur is het vervangen van de vensters en deuren niet van invloed op de relatie tussen de overblijfselen en 
de toevoegingen omdat ze op de plaats van de oude vensters en deuren komen. De toegevoegde etalages echter 
wel. Dit is in de label x af te lezen als 'doorbreken exterieur'. In het interieur kunnen twee relaties onderscheiden 
worden. In de toren worden de toegevoegde isolerende componenten tegen de bestaande wanden en vloeren 
aangezet. Dit wordt beoordeeld als 'fysiek contact'. De relatie tussen de toegevoegde delen, de tribunen en 
de vloerelementen, en de overgebleven delen in het opslagvolume worden beoordeeld als doorbreken anders. 
Gemiddeld genomen scoort het gebouw hiervoor dan ook redelijk. 

De totaalscore voor het punt toevoegingen (3a, 3b, 3c) eindigt hiermee op hoog. 

De eindscore voor respect voor het verleden 
De bovenstaande scores zijn ingevuld in de label in afbeelding 12.05. Het gemiddelde van de drie punten is de 
eindscore voor respect voor het verleden. In dit geval is de eindscore hoog. 

12.2 Respect voor het heden 

1) Veranderingen van de Waarden 
De veranderingen van de 8 Waarden (sociaal, economisch, politiek, historisch, esthetisch, wetenschappel ijk, 
leeftijd en ecologisch) worden geevalueerd door de Waarden van de bestaande situatie te vergel ijken met 
de Waarden van de nieuwe situatie. Allereerst zijn de Waarden van de nieuwe situatie bepaald. Dit is op 
dezelfde manier gedaan als bij de Waarden van de bestaande situatie (zie hoofdstuk 8). De verantwoording 
van de beoordeling is opgenomen in bijlage 8. evenals de afbeeldingen die per Waarde de score van de delen 
weergeven, en waarmee de eindscores per Waarden zijn bepaald. Hier word! uitsluitend het resultaat in de 
vorm van het spinnenwebdiagram getoond afbeelding 12.06. Hierin zijn de eindscores van de Waarden van de 
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bestaande situatie met rood weergegeven en die van de nieuwe situatie met groen. Het is nu eenvoudig om ze 
te vergelijken en te constateren dat de leeftijd waarde het meeste is gedaald (-0,7). Daarna de wetenschappelijke 
(-0,4) en daarna de historische waarde (-0,2). De overige waarden zijn gestegen met minimaal +0,5. De politieke 
en economische waarden stijgen het meeste (respectievelijk +2, en +1 ,8). Daarna de sociale waarde (+1 ,2) en tot 
slot de esthetische en ecologische waarden (beide +0,6). Tegenover redelijke tot geringe afnamen voor de leeftijd, 
wetenschappelijke en historische waarden, staan dus aanzienlijke stijgingen van de politieke, economische, 
sociale, esthetische en ecologische waarden. Gemiddeld genomen is er dus sprake van een verbetering van de 
Waarden, ofwel een hoge score voor de verandering van de Waarden. 

2) Voldaan aan de vereiste en gewenste prestatie (gevraagde prestatie) 
a) Veiligheid, b) Gezondheid, c) Energiezuinigheid 

De veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid warden in dit project niet beoordeeld. Er zijn maatregelen getroffen 
om te voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie op deze gebieden omdat zij gevolgen hebben voor de 
levensduurvriendelijkheid van dit ontwerp (denk aan de verwijdering van deuren en vensters en het toevoegen 
van isolatie en het vluchttrappenhuis). Er is echter niet gecontroleerd of de maatregelen voldoen aan de precieze 
wensen en eisen. 

d) Belevingswaarde 
De belevingswaarde van het gebouw is onderverdeeld in uitstraling, concept en in dit geval oak de beleving van 
de karakteristieke elementen. Deze warden eerst apart beoordeeld, het gemiddelde is dan de score voor de 
belevingswaarde. 
I) Uitstraling: In het exterieur is de uitstraling van het gebouw verbeterd door de delen in een slechte tot erg slechte 
staat (de vensters) te vervangen en van de overige delen de vervallen staat te verbeteren. Oak het maken van 
etalages heeft de uitstraling verbeterd. In het interieur is waar nodig de uitstraling van het gebouw aangepast aan 
dat van een modemuseum. Aan de vereiste en gewenste prestatie voor de uitstraling is dus goed voldaan. De 
score is hoog. 
II) Concept: Het concept, 'verticaliteit' komt slechts goed tot zijn recht in de expositieruimte van het gebouw. In 
de overige ruimtes van het gebouw komt dit concept niet terug en is er oak geen ander concept vormgegeven. 
De score komt op redelijk, omdat ten aanzien van het concept redelijk is voldaan aan de vereiste en gewenste 
prestatie. 
Ill) Beleving karakteristieke elementen 
Verreweg de meeste karakteristieke elementen in het exterieur zijn behouden gebleven. Ze zijn onderdeel van 
de beleving van iedereen die naar het gebouw kijkt. In het opslagvolume (interieur) zijn de meest karakteristieke 
elementen, de kapconstructie, graanverdeler, silocellen en silomonden, goed beleefbaar geworden door de 
ingrepen in dit ontwerp (zie oak de beoordeling van variant 7, tabel in afbeelding 10.66 in hoofdstuk 10) Hiermee 
is gemiddeld genomen goed voldaan aan de gevraagde prestatie waardoor de score hoog is. 

Het gemiddelde voor de belevingswaarde komt hiermee op hoog. 

e) Gebruiksvriendelijkheid 
De gebruiksvriendelijkheid is onderverdeeld in heldere organisatie I routing , comfort (ruimte en behaaglijkheid), 
rolstoeltoegankelijkheid en werkbaarheid (benodigde deelfuncties en wisselbaarheid van de expositie). Deze 
warden eerst apart beoordeeld, het gemiddelde bepaalt dan de score voor de gebruiksvriendelijkheid. 
I) Heldere organisatie I routing: zowel de organisatie en routing voor de bezoekers als voor het personeel zijn erg 
helder en bovendien is de routing van het personeel niet bereikbaar voor de bezoekers. De organisatie en routing 
voldoen dus erg goed aan de gevraagde prestatie, daarmee komt de score op erg hoog. 

Anne .Joosten 

wetenschappelljk 
(-0,4) 

soclaal 
(+1,2) 

5 

esthetisch 
(+-0,6) 

Afb. 12.06: de waarden van de bestaande en de 
nieuwe situatie 

145 



Respectvoor etheden 

1) Verandering van de Waarden 

2) Voldaan aan gevraagde prestatie 

a) veiligheid ? 

b) energiezuinigheid ? 

c) belevingswaarde + 
d) gebruiksvriendelijkheid 0 

Eindscore 

c) Belevingswaarde 
I) uitstraling + 
II) concept 0 
111 belevin karakteristieken + 

d) Gebruiksvriendelijkheid 0 

I) heldere organisatie /routing + + 
11) comfort (ruimte en behaaglijkheid) 0 
I 11)) rolstoeltoegankelijkheid 
IV) werkbaarheid O 

Afb. 12.07: eindscore respect voor het heden 
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II) Comfort: het begrip comfort omvat in ruimte en behaaglijkheid. De ruimtes voor het personeel voldoen zowel 
voor de beschikbare ruimte als de behaaglijkheid goed. De ruimtes voor de bezoekers zijn wel behaaglijk maar 
er is een beperkte bewegingsruimte. Zij voldoen dus redelijk aan de gevraagde prestatie. Gemiddeld genomen is 
de score van het gebouw redelijk. 
Ill) Rolstoeltoegankelijkheid: de ruimtes in de toren zijn redelijk rolstoeltoegankelijk. Het opslagvolume voldoet 
hieraan echter slecht. Er zijn wel faciliteiten, zoals liften, toegevoegd maar de minimale afmetingen van de 
loopbruggen en de balkonnetjes maken het moeilijk voor rolstoelgebruikers zich te verplaatsen in het gebouw. 
Voor het gehele gebouw is de score dan ook laag. 
IV) Werkbaarheid: ook de werkbaarheid valt uiteen in twee componenten. De vereiste deelfuncties moeten 
aanwezig zijn en de wisselbaarheid van de expositieruimte moet bij voorkeur eenvoudig zijn. In de deelfuncties 
wordt voorzien op de schaal van de drie gebouwen samen. Het museum voldoet hier goed aan. De wisselbaarheid 
van de expositieruimte verschilt per eel. In de cellen met de balkonnetjes is wisselen erg bewerkelijk omdat het 
via de hijsinstallatie bovenin moet. Ook het aanbrengen van expositie-items in de vide is een karwei. In de overige 
delen van de expositieruimte is het eenvoudiger. Deze score is slecht. Het gemiddelde voor 'werkbaarheid' komt 
daarmee op redelijk. 

Het gemiddelde voor de gebruiksvriendelijk komt hiermee op redelijk. 

De totaalscore voor het voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie eindigt op hoog. 

De eindscore voor respect voor het heden 
De bovenstaande scores zijn ingevuld in de tabel in afbeelding12.07. Het gemiddelde van de score voor de 
Waarden en de vereiste en gewenste prestatie is de eindscore voor respect voor het heden. deze komt op hoog 
uit. 

12.3 Respect voor de toekomst 

1) Hoevee!heid toevoegingen versus hoeveelheid overb/ijfselen 
Met behulp van de gevelaanzichten, plattegronden en doorsneden van het gebouw, waar de toegevoegde delen 
rood en blauw zijn aangegeven, zijn de hoeveelheid toevoegingen en overblijfselen geevalueerd. De totale 
hoeveelheid toevoegingen valt tussen de 25 en 50 %, waardoor het ontwerp hier redelijk voor scoort. 

2) Verwijderingen 
a) de staat 

De staat van de delen die verwijderd zijn kan afgelezen worden uit de tabellen. In combinatie met de afbeeldingen 
en tekeningen met verwijderingen blijkt dat de meeste delen in het exterieur in een redelijke tot erg slechte staat 
zijn (de vensters en deuren). De paar andere verwijderingen brengen dit op een gemiddelde van redelijke staat 
van de verwijderingen in het exterieur. In het interieur, wordt het grootste gedeelte van de verwijderingen gevormd 
door de houten delen die in een erg goede staat zijn en staal dat in een redelijke staat is. De overige verwijderingen 
hebben ook gemiddeld de score redelijk voor de staat. Voor het gehele gebouw is de gemiddelde score van de 
verwijderde delen voor de staat dus redelijk, wat onder respect voor de toekomst ook redelijk scoort. 

b) primaire verwijderingen 
Uit de tabellen kan afgelezen worden dat de verwijderde delen in het exterieur meestal primaire verwijdering 
nummer vier zijn, ofwel het recyclen van de materialen (pv4). Dit geldt voor de vensters , deuren, de geprofileerde 
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staalplaat en de gewone bakstenen wanden. De pleisterboogjes worden als componenten hergebruikt op het 
plein (pv6). Dit betekent een hoge score voor de primaire verwijderingen in het exterieur. In het interieur worden 
de meeste componenten hergebruikt (pv6): al het hout van de silowanden en zoldervloer, al het verwijderde staal 
en de silomonden.) Alleen van de deuren worden de materialen gerecycled (pv4). De twee andere verwijderde 
delen gaan naar de afvalberg (pv1 ). De score van het interieur is erg hoog. Gemiddeld komt de score hiermee op 
erg hoog. 

3) Primaire overblijfselen 
De primaire overblijfselen staan ook gespecificeerd in de tabellen. In het exterieur is de laagste primaire overblijfsel 
po 5, repareren I corrigeren (de betonnen plint) en de hoogste is po 8, hergebruiken zonder te verplaatsen. Po 6 
en 7 zijn toegepast op verreweg de meeste en grootste delen. Zij bepalen dan ook de hoge score voor de primaire 
overblijfselen van het exterieur. In het interieur lopen de primaire overblijfselen uiteen van po2, versterken, tot 
en met po8, hergebruiken. In de toren zijn de primaire overblijfselen het ingrijpendst. Verschillende wanden en 
vloeren moeten respectievelijk gerepareerd (po5) en geconsolideerd worden (po3). De voornaamste primaire 
overblijfsel in het opslagvolume is het coaten van alle houten delen (po4). Daarnaast worden er nog een aantal 
delen schoongemaakt (po?). In het interieur is de score daarmee redelijk, waarmee de gemiddelde score voor het 
ontwerp ook redelijk is. 

4) Primaire toevoegingen 
Ook voor het bepalen van de score voor de primaire toevoegingen zijn de tabellen geraadpleegd. De primaire 
toevoegingen in het exterieur varieren van een enkele pt4, recycled materialen tot nieuwe materialen pt1. De 
vensters, deuren en etalages, samen het grootste gedeelte van de toevoegingen zijn pt 2, nieuwe componenten. 
Waardoor de score voor het exterieur laag is. Ook in het interieur worden voornamelijk nieuwe componenten 
(pt2) toegevoegd. Het hergebruiken van de houten delen, de roostervloeren en de staalconstructie (pt6), en het 
toepassen van gerecyclede materialen in de vloerconstructie van het opslagvolume (pt4), wegen hier niet tegenop. 
De score voor de primaire toevoegingen in het gebouw is slecht. 

5) Bruikbaarheid toevoeging voor de toekomst (mogelijkheid tot soort primaire verwijdering) 
Dit wordt alleen bekeken voor het gedeelte dat ook daadwerkelijk technisch is uitgewerkt, omdat alleen dit 
beoordeeld kan worden. 

a) herbruikbaarheid materiaal/component 
De materialen en componenten die in het opslagvolume zijn toegevoegd, zijn zoveel mogelijk herbruikbaar 
(component) of recyclebaar (materiaal). De vloerconstructie bestaat uit roostervloeren en verschillende 
stalen profielen. Deze kunnen als componenten hergebruikt worden of, indien dit niet mogelijk is, net als de 
polycarbonaatplaten gerecycled worden. De luchtkanalen, onderdelen van de sprinklerinstallatie en de verlichting 
kunnen in principe ook hergebruikt worden. Aangezien deze vaak uit meerdere materialen bestaan is het 
moeilijker de materialen van deze delen te recyclen. De toevoegingen scoren gemiddeld genomen redelijk voor 
herbruikbaarheid. 

b) alle verbindingen (tussen toevoegingen en overblijfselen en toevoegingen en toevoegingen) 
De verbindingen tussen de toevoegingen en de overblijfselen scoren, zoals hierboven toegelicht (zie respect 
verleden, toevoegingen), erg hoog. De verbindingen tussen de verschillende toevoegingen onderling is echter 
meer bepalend voor het gemiddelde aangezien dit een groter aantal verbindingen is. Ze zijn voor het overgrote 
deel uitgevoerd als bout- en schroefverbindingen (zie paragraaf 4 van hoofdstuk 11 ), waardoor de toegevoegde 
onderdelen met erg weinig schade uit elkaar gehaald kunnen worden. De score voor het gebouw komt daarmee 
op erg hoog. 
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De gemiddelde score voor de toekomstige bruikbaarheid van de toevoegingen komt hiermee op hoog. 

De eindscore voor respect voor de toekomst 
De bovenstaande scores zijn ingevuld in de tabel in afbeelding 12.08. Het gemiddelde van de scores is de 
eindscore voor respect voor de toekomst, deze komt op redelijk uit. 

12.4 Levensduurvriendelijkheid 
Uit het voorgaande paragrafen blijkt dat het ontwerp voor de bakstenen silo het verleden en het heden in hoge 
mate respecteert. De toekomst is redelijk gerespecteerd. De tijden zijn succesvol gerespecteerd in het ontwerp en 
de scores liggen niet erg ver uit elkaar, waardoor gesteld mag worden dater een balans is gevonden tussen het 
respecteren van de drie tijden. Het ontwerp is dus in hoge mate levensduurvriendelijk (zie de tabel in afbeelding 
12.09). 

12.5 Reflectie 
De hoge score voor respect voor het verleden dankt het herbestemmingsontwerp aan de voorzichtigheid waarmee 
de bakstenen silo behandeld is. Hierdoor zijn het grootste deel van het gebouw en haar karakteristieke elementen 
behouden gebleven. Ook de toevoegingen getuigen van respect voor het verleden doordat ze passen bij de 
overblijfselen en demontabel zijn. Op de relatie tussen de overblijfselen en toevoegingen is redelijk gescoord. 
Dit komt doordat de toevoegingen in het voormalige opslagvolume op verschillende plaatsen door celwanden 
heen breken, op ander plaatsen houden ze echter weer afstand. Er is geen mogelijkheid gevonden om dit punt te 
verbeteren. Zonder deze doorbrekingen zouden de silocellen niet bruikbaar zijn als expositieruimte. 

Ook respect voor het heden krijgt een hoge score. Sommige Waarden zijn verminderd door het verwijderen van 
delen. Anderzijds zorgen deze verwijderingen dat er ook hoog gescoord wordt voor voldoen aan de vereiste en 
gewenste prestatie. Zij zorgen, samen met de toevoegingen, voor de heldere routing in de expositieruimte en de 
toegankelijkheid. Hierdoor worden de andere Waarden van de delen verbeterd. De hoeveelheid toevoegingen lijkt 
echter nog niet groot genoeg wanneer naar de score voor de gebruiksvriendelijkheid wordt gekeken. De afmetingen 
van de vloerelementen en balkonnetjes zijn nog te klein voor voldoende comfort en rolstoeltoegankelijkheid. 
Het vergroten van deze delen zou echter negatieve gevolgen hebben voor de belevingswaarde, aangezien de 
verticaliteit en andere karakteristieke elementen hierdoor minder ervaarbaar worden. 

De score voor respect voor de toekomst is redelijk. Dit komt doordat het gebouw een bezoekersfunctie krijgt. 
Hiervoor is in een groot gedeelte van het gebouw een nieuwe route toegevoegd evenals een sprinklerinstallatie 
en een nieuwe vluchtweg. In het gehele gebouw zijn delen toegevoegd ten behoeve van de klimatisering. lsolatie 
is toegevoegd omdat de eisen voor energiezuinigheid hoger zijn. De klimaatinstallatie en de sprinklerinstallatie 
kunnen niet opgebouwd worden uit hergebruikte delen, ofwel hoogwaardige toevoegingen. Voor de vensters, die 
specifiek voor deze gevelopeningen gemaakt moeten word en, is ook geen andere optie dan nieuwe componenten 
(pt2) te gebruiken. Voor de vloerelementen en de vluchttrappen, en de toevoegde binnenwanden in de toren is het 
wellicht wel mogelijk om componenten her te gebruiken. Aangezien dit een groot deel is van de totale hoeveelheid 
toevoegingen zou dit de score verbeterd hebben. 
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13 Conclusie 

'Op welke wijze kunnen de laadtoren en de silo's van de Plange MOhle levensduurvriendelijk herbestemd worden, 
en in hoeverre is RE-ARCHITECTURE hierbij een hulpmiddel?' 

Dit is de onderzoeksvraag die in het begin van dit project is gesteld . Om deze vraag te beantwoorden wordt deze 
hier in twee delen geknipt. Als eerste wordt antwoord gegeven op het deel 'Op welke wijze kunnen de laadtoren 
en de silo's van de Plange Muhle levensduurvriendelijk herbestemd worden ... ?'. Daarna volgt het antwoord op 
deel twee ' ... en in hoeverre was RE-ARCHITECTURE hierbij een hulpmiddel?' 

13.1 'Op welke wijze kunnen de laadtoren en de silo's van de Plange Mi.ihle levensduurvriendelijk 
herbestemd worden, ... ?' 

Om deze vraag te beantwoorden is allereerst vastgesteld wat een levensduurvriendelijke herbestemming is: een 
herbestemming waarbij een balans ontstaat in respect voor de drie tijden , het verleden, het heden en de toekomst. 
Een herbestemmingsontwerp is het resultaat van ingrepen in een bestaand gebouw. 

Strategie voor een /evensduurvriendelijk resultaat 
Dit project heeft als doel om een zo levensduurvriendelijk mogelijke herbestemming te realiseren. Gesteld wordt 
dat daarvoor zo min mogelijk delen verwijderd en toegevoegd mogen worden uit respect voor het verleden 
respectievelijk de toekomst. Daarvoor wordt de strategie gehanteerd dat de te kiezen functie zo goed mogelijk 
aansluit bij de kenmerken van het gebouw en haar omgeving. De vereiste en gewenste prestatie (respect heden) 
ligt dan dichtbij wat het gebouw op dit moment te bieden heeft. Hierdoor hoeven er minder delen verwijderd en 
toegevoegd te worden. 

Voor de omgeving wordt gekeken naar de aanwezige functies, de bereikbaarheid en de toekomstplannen. Voor 
het gebouw naar de ruimtelijkheid , de routing en toegankelijkheid , de daglichttoetreding, de isolatiewaarde en 
de draagkracht. Van grote invloed op de functiekeuze zijn ook de actoren, vooral de eigenaar /opdrachtgever. Zij 
moeten overtuigd worden dat een passende functie ook in hun voordeel is. 

lngrepen voor een /evensduurvriende/ijk resultaat 
Uiteindelijk bepaalt het totaal van de ingrepen hoe levensduurvriendelijk de herbestemming is. 
In dit project zijn (evenals in RE-ARCHITECTURE) drie basisingrepen onderscheiden: delen verwijderen, delen 
behouden en delen toevoegen. Per basisingreep kan middels de primaire ingrepen (primaire verwijderingen, 
primaire overblijfselen en primaire toevoegingen) exacter bepaald worden water met het betreffende deel gebeurt. 
Of ingrepen respectvol zijn voor de drie tijden hangt af van de volgende randvoorwaarden: 
1) de karakteristiekheid van het bestaande deel. Het heeft de voorkeur om delen die in hoge mate karakteristiek 

zijn vanuit respect voor het verleden te behouden. 
2) de Waarden van het bestaande deel. Het heeft de voorkeur om delen die hoog scoren voor een of meer 

Waarden vanuit respect voor het heden te behouden. 
3) de staat van het bestaande deel. Delen die in goede staat zijn kunnen het best worden behouden uit 

respect voor de toekomst. 
4) aan de vereiste en gewenste prestatie van het gehele gebouw en haar delen moet word en voldaan uit 

respect voor het heden. 
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5) de primaire ingrepen in de verwijderde, behouden en toegevoegde delen. Door een hoogwaardige primaire 
ingreep te kiezen wordt het milieu minder belast, wat respectvol is voor de toekomst. 

6) de materialisering van het toegevoegde deel. Toevoegingen dienen uit respect voor het verleden passend 
gematerialiseerd te worden bij de behouden delen. Voor respect voor de toekomst moeten ze herbruikbaar 
of recyclebaar zijn . 

7) de detaillering van de toegevoegde delen. Door de toegevoegde delen zo te verbinden aan de overblijfselen 
en elkaar dat ze zonder veel schade gedemonteerd kunnen worden, wordt respect getoond voor het 
verleden en de toekomst. 

Gevo/gde aanpak 
De aanpak in dit project is gevormd rondom de strategie en de randvoorwaarden die hierboven beschreven zijn. 
In de analysefase is gericht gezocht naar de benodigde informatie om in de vervolgfase (synthese en evaluatie) 
de functiekeuze en de randvoorwaarden ('karakteristieken', 'Waarden', 'vereiste en gewenste prestatie' en 'staat') 
te kunnen onderzoeken en evalueren. 
Deze informatie is in de voorontwerpfase gebruikt om de globale werking van het gebouw en de basisingrepen 
te bepalen. Onder het definitieve ontwerp is rekening gehouden met de overige randvoorwaarden: de primaire 
verwijderingen, overblijfselen en toevoegingen, de materialisering en detaillering. Zie afbeelding 13.01 . 

In het tweede deel van het afstudeerproject is met behulp van een ontwerp voor de bakstenen silo getest of de 
aanpak, strategie en randvoorwaarden inderdaad in een levensduurvriendelijk herbestemmingsontwerp resulteren. 
Uit de evaluatie van het ontwerp blijkt dat dit inderdaad het geval is. Er mag dus geconcludeerd worden dat de 
aanpak en de strategie voor de bakstenen silo inderdaad een levensduurvriendelijk ontwerp heeft opgeleverd. 

I 1) Orientatie h 1,2,3, 4 Orientatie 

I 2) Analyse h6 Analyse 

3) Functiekeuze h? Synthese en 

4) Randvoorwaarden voor het levensduurvriendelijk ontwerp h8 evaluatie 

5) Voorontwerp 
a) Globale werking van het gebouw bepalen h9 
b) Conceptontwerp, basisingrepen bepalen h 10 

6) Definitieve ontwerp uitwerken On twerp 

a) Vereiste en gewenste prestatie van de delen analyseren h 11.2 
(zijn afhankelijk van de allocatie van de deelfuncties) 
b) Primaire ingrepen bepalen h 11 .3 
c) Technische uitwerking h 11.4 

I 1) Evalueren h 12 Evaluatie 

I s) Verslaglegging Verslaglegging 

Afb. 13.01: de aanpak in dit afstudeerproject 
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Hier moet wel op aangemerkt warden dat het essentieel is om met behulp van de randvoorwaarden de juiste 
keuzes te ma ken. Uit het variantenonderzoek blijkt dat ook met een passende functie ontwerpen gemaakt kunnen 
warden die niet levensduurvriendelijk zijn. Dit zijn de varianten waar de randvoorwaarde 'vereiste en gewenste 
prestatie' (respect voor het heden) binnen de afwegingen voorop stond. Dit ging duidelijk ten koste van respect 
voor de overige tijden. Het heeft ook een negatief effect op respect voor het heden zelf, vanwege de vermindering 
van de Waarden van het gebouw. De levensduurvriendelijkheid van deze varianten bleek lager dan die van de 
variant waarbij met alle vier de randvoorwaarden ('karakteristiekheid', 'Waarden', 'staat' en 'vereiste en gewenste 
prestatie') goed rekening is gehouden (variant 7). 

Het antwoord op de hoofdvraag is als volgt: 
De laadtoren en silo's van de Plange Mu hie kunnen levensduurvriendelijk herbestemd warden door de aanpak en 
strategie in dit project te volgen. Essentieel is dat de ingrepen en de uitwerking in het ontwerp gebaseerd warden 
op wat volgens de randvoorwaarden gunstig is voor respect voor de drie tijden. 

13.2 ' ... en in hoeverre is RE-ARCHITECTURE hierbij een hulpmiddel?' 

De vraag of RE-ARCHITECTURE een hulpmiddel is doet de betekenis van deze methode voor dit project te kort. 
Levensduurbewustzijn en RE-ARCHITECTURE zijn meer dan een hulpmiddel geweest. Het is het gedachtegoed 
waar dit project op is gebaseerd. Alleen de introductie van de karakteristieken is hierbij echt nieuw. Door de 
wens een doelgerichte en compacte aanpak te formuleren is de methode niet volledig gevolgd en zijn er slechts 
onderdelen uit de methode ingezet als hulpmiddel. Dit zijn de volgende onderdelen: de inventarisaties uit de 
analyse subfase, het Waardenonderzoek en de Waardenevaluatie, een gedeelte van het Omgevingsonderzoek, 
de manier van beoordelen met behulp van de score schaal, het onderscheid tussen de basisingrepen en het 
gebruik van de rood-geel-blauw-zwart-wit tekeningen, de primaire verwijderingen, overblijfselen en toevoegingen, 
en delen van de evaluatie in de ontwerpfase. 
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14 Reflectie op het project en aanbevelingen RE-ARCHITECTURE 

De aanpak, de strategie en de randvoorwaarden in dit project hebben een levensduurvriendelijke herbestemming 
van de bakstenen silo opgeleverd. Op de werkwijze kan echter nog het een en ander aangemerkt warden, 
daarover gaat het eerste deel van dit hoofdstuk. Het tweede deel geeft aanbevelingen voor de methode RE
ARCHITECTURE. 

14.1 Reflectie op het project 

14.1.1. De aanpak 
In dit project is gepoogd de aanpak doelgerichter te maken. Het wegvallen van het onderscheid tussen de 
voorontwerpfase en de ontwerpfase van RE-ARCHITECTURE kan hierbij als nadeel gezien warden . Zolang echter 
de analyse, synthese en evaluatie van de randvoorwaarden en de ontwerpfase maar van elkaar gescheiden 
blijven (zoals in dit project), valt het nadeel hiervan wel mee. Het enige nadeel is dan dat de omschrijving van de 
bestaande situatie en de nieuwe situatie in een verslag staan. Een ander nadeel van de doelgerichtere aanpak 
is dat niet alle parameters beschreven warden, maar dat selectief naar relevante parameters gekeken word!. 
Tijdsbesparing is hiervan het voordeel. Of dit als een nadeel of een voordeel beschouwd moet warden hangt ook 
af van de classificering van het gebouw. In het geval van een werelderfgoed monument kan er de voorkeur aan 
gegeven warden om alle parameters te beschrijven zodat er een compleet beeld ontstaat van het gebouw en haar 
omgeving in het verleden, het heden en eventueel de toekomst. Voor een doorsnee gebouw is dit minder van 
belang en kan tijdsbesparing de voorkeur verdienen . 

De som die in RE-ARCHITECTURE gebruikt word! om uit de evaluatie van de delen de eindscore voor het gebouw 
af te leiden, is om tijd te besparen niet overgenomen. In plaats daarvan is met behulp van de kleurenafbeeldingen 
een inschatting gemaakt. De nauwkeurigheid is hierdoor minder groot, maar het is beduidend sneller dan met 
behulp van de som voor alle delen van het gebouw het volume te bepalen en deze verrekenen . 

De risico 's die RE-ARCHITECTURE koppelt aan de Waarden, zijn in dit project uit doelgerichtheid buiten 
beschouwing gelaten. Ze zijn namelijk niet essentieel voor het maken van levensduurvriendelijk ontwerp. Wei zijn 
ze een nuttig hulpmiddel voor de ontwerper wanneer hij de risico's voor een gebouw in kaart wil brengen. 

Dit project heeft er naar gestreefd om duidelijk te krijgen hoe ingrepen de levensduurvriendelijkheid van het 
herbestemmingsontwerp be'lnvloeden. Het uitschrijven van de basisingrepen en hun invloed op het respect 
voor de tijden en werkte heel verhelderend. De tabel waarin per deel de scores voor de randvoorwaarden zijn 
samengevat, vormt een handig hulpmiddel voor de ontwerper. Hij kan hiermee iets eenvoudiger het effect van een 
ingreep in een bepaald deel op levensduurvriendelijkheid inschatten, omdat hij alle randvoorwaarden op een rij 
heeft staan. Het blijft echter moeilijk omdat ingrepen in delen zelden respectvol zijn voor alle drie de tijden en dit 
afhangt van een groot aantal parameters. Zolang er echter naar een balans wordt gestreefd tussen respect voor 
de tijden zou het goed moeten gaan. Om dit verder te vereenvoudigen kunnen in de label nog extra kolommen 
opgenomen warden waarin de invloed van de ingreep in het deel per tijd weergegeven kunnen warden . In de 
afbeeldingen 14.01 en 14.02 zijn hier voorbeelden van opgenomen . 
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Om duidelijk le krijgen hoe ingrepen de levensduurvriendelijkheid van het herbestemmingsontwerp be"invloeden 
help! het ook de evaluatie onder te verdelen in de drie tijden . Daarnaast kan hierdoor de score voor respect voor 
een tijd bepaald worden en kan afgeleid worden of hier een balans in is. Dit is essentieel om inzichtelijk te maken 
of er inderdaad een levensduurvriendelijk herbestemmingsontwerp is gemaakt. 

14.1.2 De strategie 
De strategie in dit project kan worden verbeterd door twee kenmerken toe le voegen, namelijk de uitstraling van 
het gebouw en de vluchtwegen. In de ontwerpopgave bleek dat de houten wanden behandeld moesten worden 
met white wash, om de wanden te laten voldoen aan de neutrale uitstraling die vereist is voor een modemuseum. 
Wanneer de functie ook had gepast bij de uitstraling van de delen van het gebouw dan was dit niet nodig geweest. 
Voor de vluchtwegen zou gekeken moeten worden naar de capaciteit van en de afstand tot de vluchtwegen. Dit 
leidt tot een maximale bezettingsgraadklasse waar de functie binnen moet blijven anders moeten er ingrepen 
gedaan worden. Bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe vluchtroutes of compartimentering. 
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afwerkvloer polycarbonaatplaten toevoegen recycled materialen PT4 

Balustrade spiilen (van staalconstructie) toevoegen herg.te componenten PT6 
.. . 
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14.1.3 De randvoorwaarden 
Terugkijkend dekken de randvoorwaarden voor levensduurvriendelijkheid uit dit project niet geheel de lading . Voor 
wat betreft de randvoorwaarde 'karakteristiekheid' is het de vraag of deze objectief kan worden vastgesteld . Een 
randvoorwaarde die moet worden toegevoegd is de Conditie uit RE-ARCHITECTURE. Deze blijkt wel degelijk van 
belang voor levensduurvriendelijkheid. De vereiste en gewenste prestatie wordt gehandhaafd . Tot slot volgt een 
reflectie op het onderwerp omgeving . Onderstaand worden deze kanttekeningen toegelicht. 

Karakteristiekheid 
De randvoorwaarde 'karakteristiekheid' kan wellicht beter verwijderd worden. Bij nader inzien is het de vraag 
of deze objectief vastgesteld kan worden. Tot op zekere hoogte is het mogelijk met de werkwijze uit dit project, 
namelijk door te bezien of een deel weggehaald of veranderd kan worden zonder dat het gebouw daarbij in 
zijn wezen aangetast wordt. Het is echter de vraag of dit inderdaad respect voor het verleden betekent. Het is 
respectvol voor het gebouw om de karakteristieke delen te behouden en daarmee het gebouw in haar wezen te 
laten, maar is respect voor het gebouw hetzelfde als respect voor het verleden? 

Ook lijkt er een overlap te bestaan tussen 'karakteristiekheid' en esthetische en historische Waarden. Gevolg 
is dat deze delen 'dubbel scoren ' waardoor het lijkt alsof ze voorgetrokken worden . Een mogelijke oplossing is 
te kijken of de historische, esthetische, wetenschappelijke en leeftijd Waarden niet erg zijn verminderd . Dit zijn 
namelijk de waarden die betrekking hebben op het verleden van het gebouw. 

Conditie 
Gaandeweg het project werd duidelijk dat de Conditie uit RE-ARCHITECTURE wel degelijk ook een randvoorwaarde 
is voor levensduurvriendelijkheid. Voor zowel respect voor het heden als voor de toekomst is het van belang de 
Conditie van het gebouw te verbeteren . Dit word! ge"lllustreerd aan de hand van drie voorbeelden: 
1) door de Conditieparameter aanpasbaarheid te verbeteren worden zowel de mogelijkheden voor het 

heden als voor de toekomst met het gebouw groter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van 
compartimentering om een flexibele ruimte te verkrijgen. 

2) door de staat van de behouden delen te verbeteren voldoen ze in het heden aan de vereiste en gewenste 
prestatie en zijn ze ook bruikbaar voor de toekomstige generaties . Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
verbeteren van de staat van de verdiepingsvloeren in de toren van de bakstenen silo. 

3) door de isolatiewaarde van het gebouw te verbeteren gaan de kosten voor het heden om het gebouw te 
klimatiseren omlaag . Daarnaast wordt er minder energie verbruikt wat respectvol is voor de toekomst. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van isolatiemateriaal, zoals ook gebeurd in de bakstenen silo. 

Deze voorbeelden illustreren dat alle basisingrepen ook respectvol kunnen zijn voor de toekomst. Als direct 
gevolg hiervan kunnen ook de primaire verwijderingen, overblijfselen en toevoegingen loch voordelig zijn voor 
de toekomst. Dit wordt in de evaluatie van de huidige aanpak over het hoofd gezien . Om dit mee te nemen moet 
onder de evaluaties van respect voor het heden en de toekomst gecontroleerd worden of de Conditie inderdaad 
verbeterd . Het voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie , zoals in deze aanpak gebeurd, betekent namelijk 
niet dat de Conditie verbetert. Sterker nog: het kan ook een achteruitgang van de Conditie betekenen. Wanneer 
bijvoorbeeld een oude timmerfabriek (veel open ruimtes) herbestemd word! tot hotel (verschillende kamers), dan 
moeten de grote open ruimtes gecompartimenteerd worden (zie afbeelding 14.03). Dit is een achteruitgang van 
de Conditie, want de flexibiliteit van de ruimte gaat achteruit door deze ingreep. Oit voorbeeld illustreert ook het 
belang van een passende functiekeuze. 
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Vereiste en gewenste prestatie 
De randvoorwaarden vereiste en gewenste prestatie (voor gebouw en omgeving) is wel degelijk noodzakelijk om 
een gebouw te laten functioneren, en daarmee respect voor het heden te tonen . Om deze reden word! aanbevolen 
vast te houden aan deze randvoorwaarde. Voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie voorkomt dat op korte 
termijn nieuwe aanpassingen nodig zijn of het gebouw opnieuw haar functie verliest . 

Omgeving 
Wat betreft het omgevingsonderzoek en de omgevingsevaluatie die RE-ARCHITECTURE voorstelt ; in dit project 
word! eraan vastgehouden niet het hele omgevingsonderzoek te doen en niet alle parameters te evalueren . De 
ontwerper mag er niet vanuit gaan dat hij door in te grijpen in een bestaand gebouw, de omgeving sterk kan 
verbeteren. Hij kan suggesties doen voor een betere bereikbaarheid en het toevoegen van diensten als ICT, 
en riolering , maar hij heeft niet de macht om hier echt verbeteringen in aan te brengen. Verschillende andere 
parameters zoals hoogte, hierarchie, of 'massa versus leegte' zijn moeilijk te verbeteren door een gebouw her te 
bestemmen. Zekerwanneer daarbij zo min mogelijk verwijderd en toegevoegd mag word en. De meeste parameters 
zijn bruikbaar voor het bepalen van uitgangspunten. zoals het handhaven van de bestaande hierarchie of het 
definieren van de maximale hoogte van een eventuele toevoeging . Het is wellicht efficienter om dit aan bod te 
laten komen bij het ontwerpen, wanneer blijkt dat een toevoeging noodzakelijk is . Bijvoorbeeld met behulp van 
een massastudie in de omgeving. 

14.2 Aanbevelingen voor RE-ARCHITECTURE 
De RE-ARCHITECTURE methode is een bijzonder volledige methode waarbij aan alles is gedacht. Gedurende 
het project werd van steeds meer parameters het belang duidelijk en werd duidelijk hoe ingenieus de methode 
en sommige onderdelen (bijvoorbeeld de parameter aanpasbaarheid) in elkaar sleken. Het is echter deze 
volledigheid en de wens de evaluaties te objectiveren die de methode erg uitgebreid maken. Zo uitgebreid dat het 
praktisch onmogelijk is bij een eerste verkenning goed te begrijpen waarom alle parameters zo belangrijk zijn, en 
welke ingrepen wel en niet bijdragen aan een levensduurvriendelijk resultaat. Het onderscheid tussen primaire 
en secundaire actoren, locaties , documenten, substanties, prestaties, ... en alle codes die telkens teruggezocht 
moeten worden, en de soms abstracte beschrijving van parameters , maken dit alleen maar gecompliceerder. 
Het is wel zo dat deze bijdragen aan het onderscheid tussen subjectief of objectief (primaire en secundaire 
documenten), of het om het gebouw zelf gaat of om referentieprojecten, etc. Maar in hoeverre zijn ze essentieel 
voor een levensduurvriendelijk resultaat? 

1. Maak een beknoptere versie 
Dit project beveelt aan een beknoptere versie te maken. De reden hiervoor is dat een methode die te uitgebreid en 
ingewikkeld is , ten onder zal gaan aan haar eigen complexiteit. Dit zou zonde zijn aangezien levensduurbewustzijn 
en levensduurvriendelijkheid van belang zijn, om in herbestemmingsprojecten bij te dragen aan het oplossen 
van de milieuproblemen van deze eeuw. En ook om de willekeur waarop met de bestaande voorraad word! 
omgegaan te verkleinen. Om hier werkelijk verbetering in te brengen moet de methode toegankelijk en begrijpelijk 
zijn voor een grote groep ontwerpers. Dit kan bijvoorbeeld door onderscheid tussen primair en secundair en de 
bovengenoemde codes eruit te halen en de methode terug te brengen tot de essentie: bepalen welke ingrepen 
wel en niet tot een levensduurvriendelijk resultaat leiden. 

2. Relateer de randvoorwaarden voor een levensduurvriendelijke herbestemming aan de drie tijden 
De tweede aanbeveling is dan ook in een volgende methode allereerst toe te lichten wat de randvoorwaarden 
voor een levensduurvriendelijke herbestemming zijn, en dit te relateren aan de drie tijden. Dit komt ten goede aan 
het levensduurbewustzijn van de ontwerpers waardoor ze in staat zijn levensduurvriendelijke keuzes te maken. 
Daarnaast word! ook he! belang van de onderzoeken en evaluaties duidelijk. De label waarin per deel de scores 
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voor alle randvoorwaarden gebundeld zijn kan hierbij helpen. Deze laat de invloed zien van een ingreep in een 
deel op respect voor de tijden. Dit kan de ontwerper verder assisteren bij het maken van de afwegingen voor de 
ingrepen. De balans tussen de tijden is hierdoor eenvoudiger in het oog te houden. Door tot slot in de evaluatie 
te toetsen aan de hand van de tijden word! het inzicht in de gevolgen van een ingreep voor de tijden nog verder 
vergroot. 

3. Neem de stap 'functiekeuze ' op 
De derde aanbeveling is de slap functiekeuze op te nemen in de methode. Op basis van het resultaat in dit project 
lijkt een passende functie de levensduurvriendelijkheid te vergroten. Deze slap is dan een slap die niet doorlopen 
hoeft te worden indien de functie al bekend is. 

4. Geef aandacht aan de bestaande ruimtes 
In samenhang met de functiekeuze bleek in de ontwerpopgave dat de bestaande ruimtes in het gebouw erg 
belangrijk zijn. Ze zijn het eerste middel dat de ontwerper ter beschikking heeft om te voldoen aan de vereiste en 
gewenste prestatie op gebouwniveau. Daar waar de ruimtes niet voldoen worden basisingrepen vormgegeven . 
De vierde aanbeveling is dan ook de ruimtes en haar kenmerken meer nadruk te geven in een volgende versie. 
In de huidige versie zijn ze wel aanwezig, maar ze zijn verstopt onder de parameters substanties - vormen en 
functies. 

5. Rangschik subparameters per discipline 
Om de methode beter aan te laten sluiten op de praktijk word! aanbevolen de disciplines die nu betrokken zijn bij 
een herbestemmingsontwerp in de methode terug te laten komen . In de huidige versie staan de subparameters 
die te maken hebben met een discipline onder verschillende hoofdparameters. Wanneer ze gerangschikt zijn per 
discipline is het eenvoudiger experts in te zetten waar nodig. Dit zal de acceptatie van de methode in de praktijk 
ten goede komen. Daarnaast is het een voordeel dat de experts de delen die relevant zijn voor hun discipline 
beschrijven. Hierdoor is de samenhang tussen de delen meteen duidelijk. 

Wanneer de twee bovengenoemde punten (ruimte en disciplines) samengenomen worden kan bijvoorbeeld onder 
interieur, per ruimte naar de verschillende disciplines gekeken worden. Per discipline worden naar verschillende 
aspecten van de ruimte gekeken en daarnaast naar de delen van en in de ruimte die voor de discipline relevant 
zijn. Een voorbeeld: 

Architectuur: 
Ruimte: toegankelijkheid, ruimtelijkheid, daglichtinval, sfeer, 
Delen: afmetingen deuropeningen, afmetingen van de wanden en vloeren, transparantie van de geveldelen, 
materialisering van de delen, 

Bouwfysica: 
Ruimte: akoestiek, verlichting, klimatisering, .... 
Delen: aanwezige verlichtingselementen, aanwezige klimatiseringselementen, absorptiefactor van de wanden, 
reflectiefactor van het plafond, isolatiewaarde van de wanden, ... 

Bouwtechniek 
Ruimte: aanpasbaarheid, . 
Delen: aanpasbaarheid van de delen op basis van detaillering en materialisering, gevoeligheid van de delen, .... 

Hetzelfde kan gedaan worden voor de vormen en de delen in het exterieur. Deze punten kunnen beoordeeld 
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worden door de betrokken expert zodat een score ontstaat voor de conditie van het gebouw in de bestaande 
situatie. Aan het einde van de ontwerpfase is de score veranderd door de ingrepen en kan gecontroleerd worden 
of de score verbetert. Wellicht is het mogelijk met behulp van software deze aspecten en gegevens te relateren 
aan de hoofdparameters die RE-ARCHITECTURE onderscheidt zodat deze representatief blijven voor de conditie, 
en de spinnenwebdiagrammen als hulpmiddel bruikbaar blijven. 

6. Vereiste en gewenste prestatie 
De zesde aanbeveling betreft de vereiste en gewenste prestatie. In de huidige versie van RE-ARCHITECTURE 
heel dit de doelstellingen van de actoren. Deze worden voor de verschillende parameters geanalyseerd 
(ontwerpfase - analyse) en onderzocht (ontwerpfase - synthese). De doelen die onderscheiden worden zijn 
degraderen, vervangen, verbeteren, herstellen en onderhouden. Dit zijn doelen voor de delen. De meeste actoren 
geven slechts globaal aan wat hun doelen (eisen en wensen zijn) voor het gebouw zijn. De variantenstudie in 
dit project laat zien dat deze op verschi llende manieren in een ontwerp verwezenlijkt kunnen worden. Hierbij 
verschillen de doelen voor de delen wezenlijk van elkaar. Het lijkt dan ook vreemd de doelen van de delen te 
bepalen en dan te gaan ontwerpen. Wei moet er achteraf gecontroleerd worden of aan de doelstellingen van de 
actoren (vereiste en gewenste prestatie) voldaan is. Is dit niet het geval dan verliest het gebouw binnen de kortste 
keren haar functie opnieuw. 

7. Steer, be/evingswaarden en uitstraling 
Tot slot de opmerking dat steer, belevingswaarde en uitstraling van het gebouw en haar delen nu niet terugkomen 
in de methode. Het zijn we! redenen om ingrepen te doen in het gebouw, en daarnaast evenals ruimte belangrijke 
middelen waar een ontwerper mee werkt. 
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Bijlage 1 

lngrepen en streven naar een levensduurvriendelijk herbestemmingsontwerp 
Om te achterhalen welke ingrepen nu wel en niet bijdragen aan een levensduurvriendelijk herbestemmingsontwerp is per ingreep per tijd bepaald waar de 
ingrepen aan moeten voldoen om respectvol te zijn voor een tijd. Vervolgens is dit samengevat om per ingreep te bepalen welke factoren bepalen of een 
ingreep wel of niet tot een levensduurvriendelijk resultaat leidt. 

lngrepen en respect voor de drie tijden 

Delen verwijderen 
Het verwijderen van delen is in principe niet respectvol voor het verleden, waarbij de score van het deel voor karakteristiekheid bepaald hoe disrespectvol 
het is. Hoe karakteristieker, hoe minder respectvol. Een verwijdering wordt enigszins goed gemaakt indien het deel hergebruikt wordt binnen het gebouw en 
het karakteristieke element herkenbaar blijft. Op gebouwniveau moet nag bekeken warden of de verhouding tussen de overblijfselen en de verwijderingen 
respectvol blijft, teveel verwijderingen is niet respectvol. 

Een deel wordt doorgaans verwijderd om te voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie van het gebouw, wat respect voor het heden ten goede komt. 
Dit is echter diffuus omdat de vereiste en gewenste prestatie uit meer aspecten bestaat, waarbij verwijderingen voor een aspect gunstig kunnen zijn 
(bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid) en negatief kunnen uitpakken voor een ander aspect (bijvoorbeeld belevingswaarde). Een voorbeeld hiervoor is 
zichtbaar bij de varianten, in hoofdstuk 10. Daar blijkt de verwijdering van de silocellen en toevoeging van open vloervelden (varianten 0 tot en met 2) beter 
voor de gebruiksvriendelijkheid, maar minder gunstig voor de belevingswaarden. Dit wordt nag gecompliceerder omdat een verwijdering oak invloed heeft op 
de andere component van respect voor het heden, namelijk de Waarden van het gebouw. Deze is afhankelijk van de scores van het verwijderde deel voor de 
verschillende Waarden. Omdat er acht verschillende Waarden zijn, die deel hoog en deels laag kunnen scoren kan dit een diffuus beeld geven. De 
verwijdering werkt dan positief voor de ene waarde en negatief voor de andere waarden. 

Of een verwijdering respectvol is voor de toekomst is afhankelijk van de score voor de staat. Is deze score hoog dan is het niet respectvol voor de 
toekomst om het deel te verwijderen. Wordt het deel echter volgens een van de hoogwaardige primaire verwijderingen verwijderd dan betekent dit meer 
respect voor de toekomst. Wanneer de score voor staat laag is, dan is een hoogwaardige primaire verwijdering misschien niet meer mogelijk. Als het deel 
dan op de afvalberg belandt (de laagste van de primaire verwijderingen) dan is dit niet disrespectvol maar oak niet respectvol voor de toekomst. 

Delen behouden 
Delen behouden is respectvol voor het verleden, onafhankelijk van hoe karakteristiek het deel is. 

Het behouden van delen is niet perse respectvol voor het heden. lndien het behouden van een deel de vereiste en gewenste prestatie op gebouwniveau in 
de weg staat is het niet respectvol voor het heden het deel te behouden, maar oak hier wordt dit gecompliceerder door de Waarden van het deel en de 
tegenstrijdigheid tussen wat gunstig is voor de verschillende aspecten van de vereiste en gewenste prestatie. 



Of een deel behouden respectvol is voor de toekomst is afhankelijk van de hoogwaardigheid van de primaire overblijfsel waarmee het deel behandeld 
moet warden om te voldoen aan de vereiste en gewenste prestatie. Hoe hoogwaardiger hoe respectvoller. 

Delen toevoeqen 
Of een toevoeging respectvol is voor het verleden is afhankelijk van de passendheid van de materialisering en de aansluiting tussen de overblijfselen en 
de toevoegingen en de relatie tussen deze twee. 

Het toevoegen van delen is meestal wel respectvol voor het heden aangezien een toevoeging doorgaans gedaan wordt om te voldoen aan de vereiste en 
gewenste prestatie. Het heeft daarbij invloed op de Waarden van het gebouw, wat mede bepaalt of het respectvol is of niet. Ook voor toevoegingen geldt dus 
dat het diffuus is of ze respectvol zijn voor het heden. 

Het toevoegen van delen is in principe niet respectvol voor de toekomst, maar de hoogwaardigheid van de primaire toevoegingen beinvloedt de mate van 
disrespect. Is het een deel dat hergebruikt wordt (een hoogwaardige primaire toevoeging) dan is het minder disrespectvol. Ook de materialisering en de 
aansluiting tussen de overblijfselen en de toevoegingen onderling zijn van belang aangezien zij bepalen hoe eenvoudig het is de delen I materialen op een 
hoogwaardige manier her te gebruiken na ontmanteling (demontabel is dus beter). 

Samenvatting 
Samenvattend geldt dus het volgende voor de ingrepen: 

Delen verwiideren 
In principe mogen er zo min mogelijk delen verwijderd warden. Op basis van de vereiste en gewenste prestatie wordt bepaald waar verwijderingen 
noodzakelijk zijn. Wei moet er gezocht warden naar een manier waarop zo weinig mogelijk delen die in hoge mate karakteristiek zijn, hoge Waarden hebben, 
of in een goede staat zijn, verwijderd warden. Dit is namelijk in principe niet levensduurvriendelijk. De verwijderde delen moeten op een zo hoogwaardig 
mogelijke manier warden hergebruikt. De primaire verwijderingen geven hier inzicht in. 

Delen behouden 
Tijdens het ontwerpen moet er op gelet warden dat delen behouden warden die in hoge mate karakteristiek zijn, hoge Waarden hebben of in een goede staat 
zijn . Ze dienen optimaal benut te warden om de vereiste en gewenste prestatie te verwezenlijken . De behandeling die de overblijfselen krijgen moet 
afgestemd warden op de vereiste en gewenste prestatie van het deel en hun actuele staat. De primaire overblijfselen kunnen hierbij helpen. 

Delen toevoeqen 
In principe mogen er zo min mogelijk delen toegevoegd warden. Op basis van de vereiste en gewenste prestatie van het gebouw wordt bepaald waar 
toevoegingen noodzakelijk zijn. Ze moeten passen bij de overblijfselen en hun materialisering. De verbinding tussen overblijfselen en toevoegingen mag niet 
te veel schade aan de overblijfselen veroorzaken. Delen die toegevoegd warden zijn bij voorkeur delen die op zo hoogwaardig mogelijke manier hergebruikt 
warden, zie de primaire toevoegingen. Ze zijn bovendien zo bevestigd dat ze in een later stadium eenvoudig te verwijderen zijn en dan weer op zo 
hoogwaardig mogelijke manier her te gebruiken zijn (zie primaire verwijderingen). 



Bijlage 2 
De verschillen tussen evaluatie in de aanpak en de evaluatie van RE-ARCHITECTURE. 



Bijlage 2: De verschillen tussen evaluatie in de aanpak en de evaluatie van RE-ARCHITECTURE. 

De evaluatie uit RE-ARCHITECTURE is niet precies aangehouden door de wens de levensduurvriendelijkheid van het ontwerp te evalueren met behulp van 
de drie tijden. Zo kan namelijk vastgesteld worden of er sprake is van een balans in respect voor de drie tijden. Voor de evaluatie in de aanpak zijn 
verschillende evaluatieparameters van RE-ARCHITECTURE overgenomen en gerangschikt onder respect voor de drie tijden. Deze parameters zijn terug te 
vinden in tabel 150 op pagina 323 van de PDF-versie van boek 2 van RE-ARCHITECTURE: Lifespan rehabilitation of built heritage', door A. Pereira Roders. 

Respect voor het verleden 
Bij respect voor het verleden zijn de volgende parameters overgenomen: 
- De hoeveelheid verwijderingen versus de hoeveelheid overblijfselen (tabel 150, PJ7; remainings versus substractions), en de 
- relatie en passendheid van de toevoegingen en overblijfselen (tabel 150 PO, JO en CO- naamloos). 
- verbindingen tussen de toevoegingen en overblijfselen (ge·inspireerd op tabel 150 JO-naam/oos), 
Eraan toegevoegd is de evaluatie van 'behoud van de karakteristieke elementen'. 

Respect voor het heden 
Bij respect voor het heden is de volgende parameter overgenomen: 
- De evaluatie van de verbetering van de Waarden (Waardenevaluatie nieuwe situatie, p315 POF-versie boek2) 
Eraan toegevoegd is de evaluatie of aan de vereiste en gewenste prestatie voldaan is. 

Respect voor de toekomst 
Bij respect voor de toekomst zijn de volgende parameters overgenomen 
- 'Hoeveelheid toevoegingen versus de hoeveelheid overblijfselen' (tabel 150, PJ8; remainings versus additions) 
- De primaire verwijderingen, overblijfselen en toevoegingen (tabel 150, PJ4, substractions, PJ5, remainings, PJ6 additions) 
De primaire verwijderingen worden echter gerelateerd aan de staat van het deel. Het is namelijk niet disrespectvol voor de toekomst om een deel in slecht 
staat te verwijderen en niet op een hoogwaardige manier her te gebruiken (volgens de primaire verwijderingen). 
Daarnaast wordt in dit project gecontroleerd op de herbruikbaarheid van de toevoegingen voor de toekomst. Hiervoor wordt de herbruikbaarheid van de 
materialen en componenten bekeken en wordt de demontabelheid van alle verbindingen bekeken (ge"inspireerd op tabel 150, JO- naamloos). 

Niet meegenomen in de evaluatie in dit project is de evaluatie van de doe/en voor de Omgeving, Waarden en Conditie (tabel 150 PJ1 Environment, PJ2 
Significance en PJ3 environment) . De doe/en, degraderen, vervangen, verbeteren, herstellen en onderhouden voor deze onderwerpen 
wil nog niet zeggen dat de doelstelling voor het deel hetzelfde is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de Conditie verbeterd wordt door het deel te herste/len. 
Daarnaast is het erg moeilijk de doelen te relateren aan respect voor het verleden het heden en de toekomst. 



Bijlage 3 
Referentieproject - Van silo tot archeologisch depot 



Van silo tot archeologisch depot 
(08-09-2006) 

Stalen vloeren in houten karen 

Projectgegevens 
Architect 

Opdrachtgever 

Hoofdaannemer 

Adviseur 
Constructies 

Start restauratie 

Op/eve ring 

Bruto 
v/oeroppervlak 

Stichtingskosten 

/nitiatief 

Tekst 

Foto's 

Architektenburo L. Latour & R. Wijk BV, Amsterdam i.s.m. Johans 
C.G. Kreek architect(Mall). Diepenveen 
NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel NV, Deventer 
(Mall) 
Bouwcomblnatie Koopmans BAM v.o.f., Enschede 
Bartels lngenieursbureau, Lochem 

april 2004 
april 2005 
1160 m2 (silo)+ 860 m2 (pakhuis) 

2.200.000 euro (silo+ pakhuis) 
provincie Overijssel en Gemeente Deventer 
Carla Debets 
Erwin Zijlstra 
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De silo van Weijers In Deventer dat9€rf uit 1899 en bestaat u11 acht karen 

{vakken) van 4 x 4 rn. rend een evenzo grate rulmte Naarin het frdppent1uls Is 

De i 5 m hoge ru1mtes werden gebruikt voor op lag van gm an Binnen de 

gemetselde gevels bestaan de sllowanden ult 15 m lange gr ner1l1outen 

kolommen van 280 x 280 mm h.o.h. 2 m waartussen 50 mm dlkke houten 
schotten. Staten trekstangen 1noeslen de spatkrachtan opvangen I ij voile 

lad1ngen graan De Provir)cie Overijssel heefl he1 gebouw laten renoveren en 

gebru1kt hel nu als provlnciaal en gemeentelijk depot voor archeologische 
vondsten. 

Voor het plaatsen van in totaal 1,5 km stelling zijn in de karen, tussen de houten 

vloer net boven de trechters en de houten zoldervloer zijn vijf roostervloeren 

aangebracht een verdiepingshoogte van 2,5 m. Daardoor blijft de volledige 

hoogte van de oude karen in zicht en zorgen de roosters voor goede 

ventilatiemogelijkheden van de ruimtes. De roostervloeren liggen op stalen 

UNP160 profielen die met houtdraadbouten aan de houten kolommen zijn 
bevestigd en in de hoeken op stalen consoles liggen. De tussenondersteuningen 

voor de vloeren bestaan uit stalen kokers 160 x 80 x 5 mm die direct onder de 

pootjes van de stellingen liggen. Daardoor hoeven de roosters zelf geen 
puntlasten op te vangen waardoor ze licht van constructie kunnen zijn: strips 30 x 

2 mm, met vakken van 30 bij 30 mm. De roostervloeren zijn met standaard 

roosterklemmen en bovenbeugels bevestigd op de staalprofielen. 
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Bijlage 4: Verantwoording van de karakteristieke delen 
In dit project wordt gesteld dat alle delen van een gebouw karakteristiek zijn, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. De delen zijn echter niet 
allemaal in even hoge mate karakteristiek. Om te bepalen hoe karakteristiek bepaalde delen zijn is in dit project gekeken hoe kenmerkend een deel is voor 
het gebouw. Het bleek hierbij handig te zijn om vast te stellen hoe sterk een deel bij het gebouw hoort door te bedenken of het weggehaald of veranderd zou 
kunnen warden en of het gebouw dan het gebouw nag zou zijn . Dit trucje werkt niet waar het hele kleine delen van het gebouw betreft. Zij kunnen wel 
degelijk erg kenmerkend zijn voor het gebouw maar een wijziging hoeft niet veel invloed te hebben op het totale voorkomen van het gebouw. Een voorbeeld 
is een klein element dat uiting geeft aan de stijl van een gebouw. Zander die delen is een gebouw oak zichzelf niet meer dus zijn ze wel degelijk in hogere 
mate karakteristiek. De mate van bijzonderheid van een deel is oak van invloed op hoe kenmerkend een deel is. Dit was een tweede trucje . Herkenbaarheid 
is echter geen criterium, aangezien dit bekendheid van het deel verondersteld. Oak een deel wat niet of minder bekend is, denk hierbij aan delen en ruimten 
in het gebouw, of kleine delen, kunnen karakteristiek zijn voor het gebouw. 

Karakteristieke elementen in het exterieur (zie afb. 5.01) 
Voor de karakteristieke elementen zijn het exterieur en het interieur bekeken. In het exterieur zijn de meeste in het oogspringende stijlkenmerken erg hoog 
gewaardeerd (blauw gekleurd). Vooral de lisenen die zorgen voor de verticale geleding van de gevel en de pleistervlakken zijn niet uit het gevelbeeld weg te 
denken. Enkele kleinere stijlkenmerken zijn de grijze sierelementen die de bogen flankeren, de verticale bakstenen lijnen en de blauwe geglazuurde tegeltjes 
(Jugendstil) in de hoektorens. Oak de ankers, die duidelijk verbonden zijn met de oorspronkelijke functie van het gebouw, zijn erg karakteristieke delen van 
het gebouw. 

De optopping, de vensters in de toren en bovenin het opslagvolume en de bakstenen boogconstructies zijn oak karakteristiek (groen gekleurd) alleen net wat 
minder dan de delen die hierboven genoemd zijn , omdat ze net wat minder bijzonder zijn. De optopping is een kenmerk dat in een latere fase is toegevoegd. 
Het ziet er duidelijk anders uit dan de rest waardoor het erg opvalt en daardoor kenmerkend is voor het gebouw. De vensters in de toren zijn kenmerkend 
door de raamverdeling . De dubbele raamstrook met een afgerond einde is een stijlkenmerk van de laat Duitse neogotiek. Oak de vensters in de bovenste 
rand van het opslagvolume zijn kenmerkend voor het gebouw door hun formaat en de ritmiek . De grate boogconstructies ondersteunen de verticale geleding 
door de lisenen en zijn eveneens een stijlkenmerk van de Duitse neogotiek. Ze zijn echter net wat minder kenmerkend dan de kleinere stijlkenmerken 
aangezien meer gebouwen over dergelijke bogen bezitten. 

De normale bakstenen vlakken en stroken, zij het horizontaal of verticaal, zijn redelijk karakteristiek. Ze zijn niet bijzonder kenmerkend voor het gebouw maar 
de ritmiek doorbreken zou een raar beeld opleveren . Hetzelfde geldt voor de vensters in de plint van het gebouw. 

Hoewel de vorm van de transportgang kenmerkend is voor het gebouw, is haar materialisering (geprofileerde staalplaat) weinig karakteristiek. Met een 
andere bekleding zou het gebouw nag steeds hetzelfde zijn. De onderste strook van het gebouw is oak een weinig karakteristiek element. 

Het dak is het enige element dat erg weinig karakteristiek is. Zowel wat betreft vorm als materialisering als helling etc. is het geen duidelijk kenmerk van het 
gebouw. 



Karakteristieke elementen in het interieur (zie afb. 5.02) 
Uiteraard zijn de houten silocellen, met hun stalen constructie en bijzondere ruimtelijkheid, de meest karakteristieke delen in het interieur. De bakstenen silo 
zou zeker niet meer dezelfde zijn zonder zijn houten cellen. Ook de andere functionele elementen in het gebouw, de graanverdeler en de silomonden, zijn erg 
kenmerkend. De bijzondere kapconstructie op de zolder is ook karakteristiek. De transportgang op de zolder is redelijk karakteristiek voornamelijk door haar 
kenmerkende langgerekte vorm en de houten kapconstructie. De materialisering is niet bijzonder karakteristiek. De kelder is ook redelijk karakteristiek door 
de vorm, die ook langgerekt is, en de silomonden die de kelder insteken. In tegenstelling tot het exterieur van de toren is het interieur niet erg karakteristiek. 
De ruimtes en materialisering zijn weinig bijzonder. De vloeren zijn nog een heel klein beetje karakteristiek door de constructie van de vloer van ter plaatse 
gestoorden betonnen balken en vloerdek. De wanden zijn de minst karakteristieke delen van het interieur. Het zijn gewoon wit gesausde wanden. De lift is 
erg weinig karakteristiek bevonden. Dit soort liften zitten in wel meer gebouwen. Het trappenhuis is weinig karakteristiek. (Deze laatste twee zijn niet zichtbaar 
op de afbeeldingen). 

Afb. 4.01: karakterfstieke elementen exterieur 
Afb. 4. 02: karakteristieke elementen interieur 
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Bijlage 5: verantwoording van de waarden van de bestaande situatie 
De Waarden van het gebouwen moet de Waarden die in het heden aan het gebouw toegekend warden representeren. Aangezien nooit eerder met een 
evaluatie van Waarden is gewerkt, is de aanpak van deze evaluatie in hoofdlijnen gebaseerd op het Waarden onderzoek en de Waarden evaluatie van RE
ARCHITECTURE. Zo zijn de 8 Waarden die RE-ARCHITECTURE definieert, sociaal , economisch, politiek, historisch, esthetisch, wetenschappelijk, leeftijd 
en ecologisch, overgenomen en is er naar de subparameters per Waarde gekeken. De informatie die hierover gevonden is, is samengevat in de tabel 
hieronder. De eindscore is dan nag niet bepaald. Met behulp van deze gegevens zijn per Waarde, de delen van het exterieur en het interieur beoordeeld. De 
verantwoording van de beoordeling en de afbeeldingen staan in deze bijlage onder 'Niveau van de delen'. 

Vervolgens is met behulp van de afbeeldingen de eindscore van het gebouw per Waarde bepaald . Voor zowel het exterieur als het interieur is de gemiddelde 
score geschat aan de hand van de kleuren en hun volumes in de afbeeldingen. De score van exterieur wetenschappelijk, bijvoorbeeld, is voornamelijk geel, 
maar met extra groene en blauwe delen dus een score van 3,4. (Er is dus geen gebruik gemaakt van de som uit RE-ARCHITECTURE, welke nauwkeuriger 
zou zijn maar oak tijdrovender.) De score voor het exterieur wordt gemiddeld met de score voor het interieur. Dit gemiddelde is de eindscore. (Voor 
wetenschappelijk toevallig beide 3,4, dus komt de eindscore van de wetenschappelijke Waarde van het gebouw op 3,4). De eindscore is ingevuld in de tabel 
hieronder en levert het spinnenwebdiagram op dat onder de tabel staat. 

Niveau van het gebouw 
Van iedere Waarde is per subparameter bekeken of er informatie over gevonden was en of het van toepassing was op het gebouw. 

I Sociale waarden 

Gebouw a/s s iritueel ob ·ect in relatie tot eloof 

Emotioneel, individueel Gebouw a/s dee/ van individuele identiteit in relatie tot herinnerin en en ervarin en 
Onbekend 

Emotioneel, collectief I Gebouw a/s dee/ van collectieve identiteit in relatie tot herinnerinqen en ervarinqen 
De bakstenen silo heeft sociale waarde omdat het, door de stijl uit begin 20e eeuw en functionele kenmerken van graanopslag, voor iedereen 
een herinnering vormt aan het havenverleden van de plek en van Dusseldorf (aldus monumentenbescherming van Dusseldorf). De silo met zijn 
laadtoren herinnert er bovendien aan dat de voedingsmiddelen industrie van belang was voor de haven. Dit is voor het collectief echter alleen 
uit het exterieur op te maken aangezien het interieur niet publiek toegankelijk is en oak nooit is geweest waardoor het geen deel uitmaakt van 
het collectieve qeheuqen. 

Alie orisch Gebouw a/s s mbo/ische voorstellin van een idee in relatie tot status, uiter/i"k en denkbeelden 
In het verleden verbeeldde de bakstenen silo de status en ri"kdom van haar ei enaar en diens bedri"f. Dit eldt echter niet voor de huidi e 



I eigenaren dus heeft dit nu geen invloed op de sociale waarde van het gebouw. 

I Andere sociale waarden I 
I Niet van toepassinq 

I Eindscore sociale waarden I Ext=3,4 I lnt=1 I Eindscore I 2,2 

I Economische waarden 

Gebruikswaarde I Gebouw a/s bruikbaar obiect vanuit oorspronke/ijke functie 
Het gebouw is niet erg bruikbaar meer voor haar oorspronkelijke functie, het opslaan van graan. Dit is onmogelijk geworden doordat in 
sommige silomonden en in de wanden van de cellen gaten zijn gemaakt om het overgebleven graan te verwijderen. Daarnaast zijn de 
machines die het transport van het qraan naar en van de cellen moqeliik maakten (op de qraanverdelers na) verwiiderd . 

Niet-qebruikswaarde I Gebouw a/s verouderend object (wat is we/ noq economisch waardevol, bv qrond) 
De grond waar de bakstenen silo op staat is redelijk waardevol. Zij zal in de toekomst met de uitbreiding van de Medienhafen alleen maar 
waardevoller worden. 

Entertainment Gebouw a/s enerator van inkomsten in relatie tot de toeristenindustrie I vermaak 
Niet van toe 

Gebouw a/s s mbolische voorstellin van een idee in relatie tot status, uiterli'k en denkbeelden 

Andere economische 
I waarden 

Het gebouw als bran van inkomsten 
Er gebeurt nu niets in het gebouw behalve op de begane grond. Daar slaan gebruikers van het complex spullen op. Er wordt dus ook geen 
inkomen qeqenereerd. 

Eindscore economische waarden I Ext=2 I lnt=1 I Eindscore I 1,5 



I Politieke waarden 

Educatief Gebouw a/s educatief ob ·ect in re/a tie tot de olitieke ontwikkelin en van de samenlevin 
Niet van toe 

Manaqement I Gebouw a/s onderdeel van een strategie, vroeger of nu 
De grond waarop de bakstenen silo staat is onderdeel van een ontwikkelingsplan voor de haven. Er is echter geen concrete invulling gegeven 
aan de silo. 

Entertainment Gebouw a/s verbreider van cultureel bewustzrn 
Niet van toe 

Gebouw als s mbool voor macht, autoriteit en welvarendheid in relatie tot olitiek 

Andere politieke 
I waarden 

Niet van toepassinq 

Eindscore politieke waarden I Ext=1 I lnt=1 I Eindscore I 

I Historische waarden (belangrijk in de geschiedenis en niet zomaar alles van het verleden) 

Educatief Gebouw a/s educatief ob ·ect in re la tie tot het civilisatie races van de samenlevin 
Niet van toe 

Historisch-artistiek I Gebouw a/s kunstwerk in relatie tot historische stilistische of historisch diffuse bewegingen 
De bakstenen silo bezit stijlkenmerken van de Duitse Neogotiek en Jugendstil. Enkele opvallende stijlkenmerken zijn echter met de jaren 
verdwenen (biivoorbeeld de daken van de toren en hoektorens). 

Historisch-conceptueel Gebouw a/s integrale materialisatie van conceptuele bedoe/ingen betreffende historisch stilistische, of historisch 
diffuse bewe in en 

1 



I Jugendstil) minder goed tot hun recht. 

Svmbolisch I Gebouw als svmbool voor macht, autoriteit en welvarendheid 
In het verleden verbeeldde het statige complex de economische voorspoed van de haven door haar weelderige gevel. Ze gaf daarmee ook de 
stad een welvarend uiterlijk. De bakstenen silo staat nu nog symbool voor de welvarendheid van de haven van DOsseldorf in die tijd. Daarnaast 
verbeeldt zii de hoge positie van de voedingsmiddelen industrie in deze haven. 

Gebouw als dee/ van eeuwenoude beschavin en 

Andere historische 
I I waarden 

Gebouw als symbool voor het civilisatieproces van de samenleving 
De historie van graansilo's is verweven met de ontwikkelingen in onze samenleving. De mens heeft altijd de behoefte gehad graan op te slaan 
en te vervoeren naar steden (of legers). Lange tijd gebeurde dit voornamelijk op kleine schaal, als stukgoed verpakt in zakken. Lokale 
pakhuizen voorzagen in de behoefte. De industriele revolutie (en de uitvinding van de stoomkracht) veroorzaakte echter ook hier 
veranderingen. Ze veroorzaakte een enorme bevolkingsgroei, voornamelijk in de steden, waardoor er meer behoefte aan graan was in de 
steden. Hier kon aan voldaan warden doordat de industriele revolutie ook technische ontwikkelingen in de graanproductie mogelijk maakte 
waardoor de graanproductie toenam. De pakhuizen, waar graan in zakken opgeslagen werden, voldeden nu niet meer. Hun opslagcapaciteit 
waste laag en de methode waste arbeidsintensief en langzaam. In het begin van de 19° eeuw kwam uit Amerika de kennis voor de bouw van 
silogebouwen overwaaien. Het graan kon nu als bulkgoed opgeslagen warden. De opkomst en ontwikkeling van de silo gaat dus gepaard met 
de industrialisatie van onze samenleving en de daarmee gepaard gaande bevolkingsgroei in de steden. De bakstenen silo is een symbool van 
deze ontwikkeling. 

Eindscore historische waarden I Ext=3,5 I lnt=3,5 I Eindscore I 3,5 

I Esthetische waarden 

Artistiek I Gebouw als oriqineel product van creativiteit en verbeeldinq 
De bakstenen silo is voornamelijk ontworpen vanuit een functionalistisch idee. Hier waren al verscheidene voorgangers waar de opzet van het 
gebouw van afgekeken kon warden. Voor het integreren van de stijlen (Duitse Neogotiek en Jugendstil) in het gebouw was wel creativiteit en 
verbeelding nodig. 



Notabele I Gebouw als product van een (bekende) scheooer 
De bakstenen silo is ontworpen door de bekende en belangrijke Hamburgse architecten Raabe en Wohleke. Zij wordt daarom net als de toren 
van het hoofdqebouw, de werkolaats en woning van de hoofdmolenaar van belanq geacht. 

Conceptueel I Gebouw als integrate materia/isatie van conceotue/e bedoe/ingen 
Zoals bij veel industriele gebouwen is de functionaliteit de voornaamste basis voor de materialisatie en vormgeving van de bakstenen silo 
(interieur en exterieur). Op het schaalniveau van het complex was er echter de conceptuele bedoeling het een eenheid te laten zijn. Dit heeft 
zeker invloed gehad op de materialisatie en stilering van de gevels van de bakstenen silo. 

Authenticiteit I Gebouw als authentiek (echt) voorbeeld van een stijl of diffuse beweging I strominq 
De bakstenen silo is beslist een authentiek voorbeeld van een industrieel gebouw met deze stijlvermenging van Duitse Neogotiek en Jugendstil 
in de qevels. 

Andere esthetische 
I waarden 

Niet van toeoassinq 

Eindscore esthetische waarden I Ext=4 I lnt=1 I Eindscore I 2,5 

I Wetenschappelijke waarden 

Vakmanschap I Gebouw als oriqinee/ product van mense/ijke arbeid 
De bakstenen silo is door mensenhanden gemaakt. De gevels zijn steen voor steen door mensenhanden gemetseld en de kapconstructie en 
de cellen ziin het werk van een of meer timmermannen. 

Technisch I Gebouw als stukje vaardigheid met betrekking tot technieken en materiaal 
De bouwmethode van de bakstenen silo is traditioneel, namelijk metselwerk en timmerman. De bogen en geleding en ornamenten zijn 
technische hooqstandies in baksteen. De houten silocellen en kapconstructie qetuiqen van vaardiqheid met houtconstructies. 

Conceptueel 
I 

Gebouw als integrale materialisatie van conceptuele bedoelingen in relatie tot de ingenieusheid van de concepten 
met betrekkina tot de materiaalkeuzes 

De materialisering van de bakstenen silo uit baksteen, hout en staal, is voor de handliggend voor die tijd. Voor de vormgeving van een silo is 
het een redeliike materialiserinq, het is echter niet de meest qeschikte (inqenieuze). De materialiserinq en vormqeving van de betonnen silo zijn 



ingenieuzer omdat het gebruik van gewapend beton de ultieme constructieve oplossing voor graanopslag mogelijk maakt. Wei duiden de 
plofgevels, overdimensionering van de houten constructie en de stalen constructie voor het opvangen van de spatkrachten van redelijk slimme 
oplossingen van de mogelijke problemen bij graan opslag in vierkante houten cellen (ongelijke verdeling van de spatkracht, brand en 
stofexplosie ). 

Andere 
wetenschappelijke 
waarden 
De bakstenen silo is exemplarisch voor het type silogebouwen (graan opgeslagen in de houten karen) dat tot ongeveer 1915 veel gebruikt 
werd en draaqt daardoor bii aan de wetenschap over een tijdperk. 

Eindscore wetenschappelijke waarden I Ext=3,4 I lnt=4 I Eindscore I 3,7 

I Leeftijd waarden (Puurheid met betrekking tot de leeftijd van het gebouw) 

Vakmanschap 
I 

Gebouw als origineel product van menselijke arbeid in relatie tot de kundigheid van het tijdperk waarin het gebouwd 
we rd 

In de tijd dat de bakstenen silo werd gebouwd (1906) was de variant in beton nog onbekend. Het was toen gebruikelijk graansilo's zo te 
bouwen als deze silo is opgebouwd, met bakstenen buitenwanden en binnenin, karen (houten silocellen) waarin de spatkrachten opgevangen 
werden door een staalconstructie. De boqen, qeledinq en ornamenten ziin echter wel technische hooqstandies in baksteen. 

Rijpheid I Gebouw als herinnering aan voorgaande generaties (in de vorm van sporen) 
De bakstenen silo is al 102 jaar oud. Ze is door de herbestemming van het complex in handen van de 5e generatie. De ingrijpendste 
verandering die zij hebben doorgevoerd is het verwijderen van de machines. Enkele kleine veranderingen zijn het renoveren van het interieur 
van de 3e verdieping en de begane grand . De generatie daarvoor is waarschijnlijk degene geweest die een lift hebben ingebouwd en de daken 
hebben vervangen. De twee generaties daarvoor hebben voor zover bekend geen grate aanpassingen gedaan. De 1e generatie is uiteraard 
verantwoordeliik voor de constructie van het qebouw. 

Existentieel I Gebouw als bruikbare vormen, componenten en materialen waar de tand des tijds aan af te lezen is (oatina) 
Aan alle vormen, componenten en materialen van het gebouw is de tand des tijds wel af te lezen. De bakstenen in de gevel zijn duidelijk 
verkleurd en op sommige plaatsen is sprake van veralging. In de meeste ramen is minstens een ruit kapot, de rest is bedekt onder een 
ondoorzichtige film. De stalen kozijnen zijn gecorrodeerd. In het interieur zijn de oppervlakken van de vloeren en de wanden beschadigd en zijn 
bovendien bedolven onder stof, brokstukken en voqelpoep. In de karen (houten silocellen) ziin stof en spinnenwebben alom teqenwoordiq. 



I Eindscore leeftijd waarden I Ext=3,6 I lnt=3,7 I Eindscore I 3,7 

I Ecologische waarden 

Spiritueel 

Niet van toepassinq 

Essentieel 
Niet van toe 

I 
Gebouw als object met ecologische maatregelen in re/atie tot spiritualiteit of een bepaald geloof (bv vanuit Feng 
shui) 

Gebouw als ob ·ect met ecolo ische bedoelin en, las van of de bedoelin en doeltreffend zi'n uit evoerd 

Existentieel I Gebouw a/s (her)bruikbare vormen, comoonenten en materialen 
Uit de analyse van de staat (zie bijlage 'Verantwoording staat van de delen') blijkt dat veel delen van het gebouw in een goede of erg goede 
staat verkeren. Enkele uitzonderinqen ziin biivoorbeeld de vensters, deuren, en de binnenkant van de wanden en de vloeren van de toren. 

Andere ecologische 
I waarden 

Niet van toepassing 

Eindscore ecologische waarden I Ext=3,8 I lnt=4,2 I Eindscore I 4 



leeftijd 

wetenschappelijk 

sociaal 
5 

esthetisch 

Afb. 5. 01 : de Waarden van de bestaande situatie 



Niveau van de delen 

Sociaal 
Exterieur 
Het gehele gebouw behalve de stijluitingen en functionele delen van de silo is geel gekleurd aangezien het gehele gebouw en dus al haar delen redelijk 
bijdragen aan de herinnering aan het verleden van de plek, en de rol van voedingsmiddelen industrie. De duidelijke stijluitingen en functionele delen zijn 
groen gekleurd aangezien zij sterker verwijzen naar de oudheid van het gebouw en de oude functie. 

lnterieur 
De ruimtes waren nooit publiek toegankelijk. Er zijn dus maar weinig mensen die een herinnering hebben aan delen van het interieur. Vandaar dat de sociale 
Waarde van de delen in het interieur als erg laag is beoordeeld. 

Afb. 5.02: sociale waarde exterieur 
Afb. 5.03: socia/e waarde interieur 



Economisch 
Hier wordt alleen gekeken naar de niet-gebruikswaarde van de delen aangezien het gebouw door het verwijderen van de machines niet meer bruikbaar is 
voor haar oorspronkelijke functie en er op deze locatie ook geen behoefte meer is aan deze functie. (zie toekomstplannen) 

Exterieur 
De vensters zijn in erg slechte staat. Zij hebben dus een erg lage economische waarde . Ook de rest van de bakstenen gevel is als erg laag beoordeeld 
omdat het terugwinnen van bakstenen (zeker van deze dikke muren) niet rendabel is. Alleen de grond waar het gebouw op staat is beoordeeld als redelijk 
waardevol. 

lnterieur 
Op dit moment zijn de ruimtes niet in gebruik. Ze zijn ook niet bijzonder bruikbaar op het moment aangezien het grootste gedeelte bestaat uit silocellen en de 
verdiepingen in de toren zijn in een staat die gebruik niet mogelijk maakt (onveilig). Hierdoor zijn de ruimtes nu niet economische interessant. Ook de 
componenten en materialen waaruit de ruimtes bestaan zijn niet economisch interessant aangezien het meer kost ze terug te winnen dan ze opleveren. Alie 
delen (vormen, componenten en materialen hebben dus een erg lage score voor de economische waarde. 

Afb. 5.04: economische waarde exterieur 
Afb. 5.05: economische waarde interieur 



Politiek 
Exterieur en interieur 
Aangezien er geen plannen zijn voor de silo, zijn er ook geen plannen voor de delen van de silo. Ze hebben dus een lage politieke Waarde. 

Afb. 5.06: politieke waarde exterieur 
Afb. 5.07: politieke waarde interieur 



Historisch 
Het gehele gebouw staat symbool voor het civilisatieproces van de samenleving doordat de opkomst van de silo direct gelinkt is aan de industrialisatie van de 
samenleving en de daarmee gepaard gaande urbanisatie. Hierdoor ontstond de behoefte graan in grote hoeveelheden te vervoeren en op te slaan. 
Aangezien alle delen van het gebouw bijdragen aan de functie zijn alle delen van het gebouw als redel ijk waardevol beschouwd. De functionele delen van het 
gebouw, (in het exterieur de gesloten grote bogen, en de ankers en in het interieur de graanverdelers, silocellen en silomonden) zijn hiervoor belangrijk en 
zijn daarom als erg hoog beoordeeld. Deze delen verduidelijken ook de aanwezigheid van de voedingsmiddelen industrie in de haven. In het exterieur zijn 
daarnaast de delen met de Neogotische en Jugendstil stijl hoog gewaardeerd omdat zij waardevolle historisch-artistieke delen zijn. 

Afb. 5. 08: historische waarde exterieur 
Afb. 5.09: historische waarde interieur 



Esthetisch 
Exterieur 
De esthetische waarde van het gebouw wordt vooral bepaald doordat ze authentieke voorbeelden zijn van deze stijlen en als product van de redelijk bekende 
scheppers architecten Raabe en Wohleke. Het zijn de stijl elementen en uitingen die op zeer creatieve wijze zijn ge'lntegreerd in het gebouw, en die het 
concept op het schaalniveau van het complex (de eenheid van de gebouwen) bewerkstelligen. De delen die duidelijk de stijlen van het gebouw uitdragen 
warden daarom erg hoog gewaardeerd. Dit zijn onder andere de bogen, de witte pleistervlakken en de lisenen. De ankers, de transportgang, de betonnen 
plint en het dak hebben een erg lage esthetische waarde toe bedeeld gekregen aangezien zij niets met de stijl te maken hebben. Omdat de optopping met 
enig gevoel is uitgevoerd is deze op laag gewaardeerd, net als de drie vensters van het reinigingsdeel. De meeste overige delen zijn op hoog gewaardeerd 
aangezien de meeste daarvan rondboog vensters zijn of van baksteen, wat oak een stijluiting is. De delen die dan nag overbleven zijn geel gemaakt. 

lnterieur 
De delen in het interieur zijn erg laag gewaardeerd voor de esthetische waarde. Ze zijn namelijk geen uitingen van de stijlen die voor de esthetische waarde 
van dit gebouw zo bepalend zijn. 

Afb. 5.10: esthetische waarde exterieur 
Afb. 5. 11 : esthetische waarde interieur 



Wetenschappelijk 
De delen van het gebouw zijn minimaal als redelijk wetenschappelijk waardevol beoordeeld aangezien de materialisering redelijk ingenieus is en de delen zijn 
exemplarisch voor dit type silogebouw, waardoor ze een redelijke wetenschappelijke waarde hebben. Daarop zijn de volgende uitzonderingen: 

Exterieur 
Alie delen van de bakstenen silo zijn een uiting van vakmanschap, aangezien ze helemaal door mensen handen zijn gemaakt. De grote bogen zijn 
technische hoogstandjes. Zij dragen namelijk niet af op de plofgevels daaronder aangezien zij overeind moeten blijven als bij een explosie de plofgevels eruit 
ploffen. Zij zijn dan ook blauw gekleurd. De overige boogconstructies zijn groen net als de verticale ornamenten in de hoektorens en de lisenen (geleding). 

lnterieur 
De houten silocellen en kapconstructie getuigen van vaardigheid met houtconstructies. Daarnaast zijn de silomonden, de cellen en de graanverdelers 
natuurl ijk erg belangrijk voor de exemplarische rol en zijn om die reden als erg hoog gewaardeerd. 

Afb. 5. 12: wetenschappelijke waarde exterieur 
Afb. 5. 13: wetenschappelijke waarde interieur 



Ecologisch 
Exterieur en interieur 
De ecologische waarde van de delen wordt volledig bepaald door de existentiele ecologische waarde, ofwel (her)bruikbaarheid van de delen. Deze is 
gerelateerd aan de staat. Voor de verantwoording hiervan zie de bijlage Verantwoording staat van de delen in de bestaande situatie. 

Afb. 5. 16: ecologische waarde exterieur 
Afb. 5. 17: ecologische waarde interieur 



Leeftijd 
Exterieur en interieur 
De meeste delen in het exterieur en het interieur zijn ruim vier generaties oud en worden daarom beoordeeld met een hoge leeftijd waarde. (1e generatie 
1906-1930, 2e 1930-1955, 3e 1955-1980, 4e 1980-2002 en 5e 2002- ... ). Alleen de optopping, de lift, het dak en de transportgang en hun delen, zijn jonger 
(behalve de kapconstructie van de transportgang die lijkt origineel). Ze zijn vermoedelijk van de 3e generatie en worden dus als redelijk beoordeeld. De 
bakstenen invulling onder de boog op de 6e verdieping is door de huidige en 5e generatie gemaakt om het gat dat achterbleef na het verwijderen van de 
verbinding met het hoofdgebouw. De vensters en vloeren die aangebracht zijn in de interventie die niet te dateren valt zijn grijs gekleurd. 

Afb. 5. 14: leeftijd waarde exterieur 
Afb. 5. 15: leeftijd waarde interieur 



Bijlage 6 
Verantwoording van de staat van de delen in de bestaande situatie 



Bijlage 6: Verantwoording van de staat van de delen in de bestaande situatie 
De staat van de delen is een inschatting op basis van observaties die gedaan zijn tijdens een bezoek aan het gebouw en die later vastgesteld zijn bij het 
bestuderen van de foto's die tijdens het bezoek gemaakt zijn. Het is erg moeilijk om hier met zekerheid iets over te zeggen. Toch is dit geprobeerd aangezien 
de staat een belangrijke factor is bij het maken van een levensduurvriendelijk ontwerp. 

Exterieur (afb. 6.01) 
De bakstenen geveldelen zijn nog in een goede staat. Ongelijke verkleuringen van stenen, een beetje viezigheid en wat veralging hier en daar, worden 
beschouwd als slechts een klein minpuntje. De staat van de witte pleistervlakken is hetzelfde en dus ook als goed ingekleurd. De betonnen plint is hier en 
daar beschadigd en dus als redelijk beoordeeld . 

Er zijn twee soorten vensters in het gebouw. In het oorspronkelijke gedeelte zitten vensters met ranke stalen kozijnen en enkel glas. Over het glas ligt een 
film waar nauwelijks nog doorheen gekeken kan worden. (Het is onbekend of deze verwijderd kan worden door wassen.) Het stalen kozijn is hevig 
gecorrodeerd en in de verschillende vensters zijn een of meer ruitjes gebroken. De staat varieert van erg slecht tot slecht. In de optopping zitten vensters met 
aluminium kozijnen. (Het is onbekend of het enkel of dubbel glas is). De kozijnen zijn nog in een goede staat. Van ongeveer de helft van de vensters is er een 
ruit kapot. De staat varieert van slecht tot redelijk . 

De daken van het gebouw lijkt in een goede staat te verkeren, er is alleen sprake van een aanslag op de dakbedekkingsfolie. De bekleding van de 
transportgang is in een erg goede staat, behalve op een plek daar is het beschadigd . De aansluiting tussen de wanden van de transportgang en het dak is 
niet waterdicht getuige de vochtplekken op de binnenwanden van de transportgang. 

lnterieur (afb. 6.02) 
De staat van de binnenwanden en vloeren in de toren verschilt per verdieping. Dit is afhankelijk van de staat van de pleisterlaag, of er vochtplekken (bv. op 
de 6e verdieping) zijn en of er veel of weinig gaten in de vloeren zitten . De staat van de wanden en vloeren van de 3e verdieping is goed, want dit is de 
verdieping die is opgeknapt om als kantoor van de aannemer te dienen tijdens de herbestemming. De tweede verdieping is de voormalige machinekamer. De 
wandafwerking is hier geen pleister maar tegelwerk en ziet er nog prima uit, wat zich uit in de beoordeling goed . De staat van de wanden van de begane 
grond (in de toren en onder het opslagvolume) is goed, waarschijnlijk worden zij onderhouden omdat deze verdieping dient als opslagruimte. Toch zijn niet 
alle gaten in deze vloer goed dichtgemaakt onder het opslagvolume zijn grote delen van een geul van een meter breed en 0,5-1 meter diep niet afgedekt. De 
betonnen balken en de plafondvlakken zijn in een goede staat. De halve silomonden die hier zichtbaar zijn, zijn echter in een erg slechte staat. Er zijn grote 
gaten in gemaakt om het overgebleven graan uit de cellen te laten. De betonnen wanden en vloer van de kelder zijn nog in een erg goede staat net als de 
halve silocellen die in deze ruimte zichtbaar zijn. 

De silocellen waren niet toegankelijk en bovendien donker. Op basis van foto's van enkele cellen is aangenomen dat de staat van de houten wanden van alle 
cellen erg goed is, evenals de houten constructiedelen. Ze zitten a Ileen onder de spinnenwebben en het stof, maar verder lijkt het alsof de planken zo uit de 
fabriek komen. De stalenconstructie in de cellen is redelijk gecorrodeerd . Zij krijgt dan ook de staat redelijk toebedeeld. De roostervloeren in de 
reinigingszone zijn hier en daar een beetje roestig maar zien er over het algemeen nog goed uit, de staat is redelijk bevonden. 



De houten vloer van de zolder verdieping is vies maar in een goede staat. Er zitten alleen enkele gaten op plaatsen waar vroeger luiken zaten. De houten 
kapconstructie van het dak lijkt oak in een goede staat te zijn, net als de graanverdelers. Over de binnenwanden kan niets gezegd warden. 

De kapconstructie van de transportgang lijkt oak in een goede staat te zijn. De wanden en de vloer zijn in een slechte staat. Ze vertonen grate vochtplekken 
en barsten in het pleister. In de vloeren zitten zwakke plekken en er zijn gaten dichtgelegd. 

Afb. 6.01: De staat van de de/en exterieur 
Afb. 6.02: De staat van de de/en interieur 



Bijlage 7 
Technische uitwerking - Kanaalafmetingen in technische doorsnede 



Bijlage 7: Kanaalafmetingen in technische doorsnede 



Kanaalafmetinqen in technische doorsnede (rode kader) 
Ten behoeve van de detaillering en de technische deeldoorsnede zijn de kanaalafmetingen in het rode kader bepaald. Er zijn vier eindkanalen aanwezig en 
een toevoerkanaal. (Twee identieke eindkanalen voorzien de circulatiecel van verse lucht en nog twee eindkanalen (ook identiek) voor de expositiecel. ) Van 
allemaal zijn de afmetingen bepaald aangezien ze bepalend zijn voor de hoogte van het vloerpakket en de stalen profielen die gebruikt worden. 

Er is voor gekozen de kanaalafmetingen van deze verdieping te berekenen omdat dit de verdieping is met de kanalen die de grootste capaciteit hebben 
omdat het dee! van de cellen die zij ventileren het hoogste is. Op de andere verdiepingen is de vereiste capaciteit lager en kunnen de doorsnedes kleiner zijn. 
Ook de dimensies van de stalen profielen kunnen hier kleiner zodat geen materiaal verspilt wordt (respect voor de toekomst). 

Eindkanalen 
Als eerste is de benodigde ventilatiecapaciteit van de ruimte bepaald met behulp van formule 1. leder eindkanaal in de eel moet de helft van deze capaciteit 
aankunnen. Met dit gegeven kon de oppervlakte van een kanaal bepaald worden met behulp van de luchtvolumestroom in het kanaal en de maximaal 
toegestane luchtsnelheid in de kanalen (eindkanaal = 3m/s), zie formule 2. Daarmee zijn de kanaalafmetingen bepaald aan de hand van formule 3. De 
afmetingen moeten binnen de verhouding bxh 4:1 of 1 :4 blijven. De resultaten zijn weergegeven in de tabel in afbeelding 7.01. Er is gerekend met de laagste 
ventilatievoud (5) aangezien de bezettingsgraad niet erg hoog is. 

lxbxhxV=C 

qv 
--=A 

v 

A= bxh 

C = Ventilatiecapaciteit 
vd ruimte (m3!1111r) 

I = lengte ''d nlimte (m) 
b = breedte vd ruimte (m) 
h = hoogte vd ruimte (m) 
V = Venti/atievoud (n/uur) 

q v= l11chtvo/11me stroom (m3/s) 
A = kanaaloppen-lak (rn2) 
v = luchtsne/heid kanaal (mis) 

A = kanaaloppen·lak (ml) 
b = breedte vh kanaal (m) 
h = hoogte vh kanaal (m) 

Formule 1 

Formule 2 

Formule 3 



Ruimte Expositiecel Circulatiecel 
lengte m 4,5 2,6 Toevoerkanaal 
breedte m 4,0 4,0 Luchtvolumestroom 
hoogte m 4,3 4,3 eindkanaal expositiecel m31s 0,054 

aantal I toevoerkanaal n 6 
Ventilatievoud nluur 5,0 5,0 

Luchtvolumestroom 
Ventilatiecapaciteit m3/uur 387 223,6 eindkanaal circulatiecel m31s 0,031 
aantal eindkanalen n 2 2 aantal I toevoerkanaal n 6 

Luchtvolumestroom Luchtvolumestroom 
I kanaal m3/s 0,054 0,031 toevoerkanaal m3/s 0,510 

Max. Luchtsnelheid mis 3,0 3,0 Max. Luchtsnelheid mis 5,0 

oppervlak eindkanaal m2 0,018 0,010 oppervlak toevoerkanaal m2 0,102 
breedte eindkanaal mm 200 160 breedte toevoerkanaal mm 225 
hoogte eindkanaal mm 90 63 hoogte toevoerkanaal mm 450 

Afb. 7. 01: afmetingen eindkanalen Afb. 7. 02: afmetingen toevoerkanaal 

Toevoerkanaal 
De luchtvolumestroom van het toevoerkanaal is de som van de luchtvolumestromen in alle eindkanalen. Uit de plattegrond blijkt dat dit 6 eindkanalen in de 
expositiecellen zijn en 6 eindkanalen in de circulatiecellen. De luchtvolumestroom is zojuist berekend en staat in de tabel in afbeelding 7.02. Wederom wordt 
met formule 2, het kanaaloppervlak bepaald (maximaal toegestane luchtsnelheid in het toevoerkanaal = 5m/s) en met formule 3 de afmetingen. Ook hier 
moeten ze binnen de verhouding bxh 4:1 of 1 :4 blijven. De resultaten staan in de tabel in afbeelding 7.02. 



Bijlage 8 
Verantwoording Waarden van de nieuwe situatie 



Bijlage 8: Verantwoording Waarden van de nieuwe situatie 
Om te bepalen of de Waarden van het gebouw in de nieuwe situatie zijn verbetered ten opzichte van de bestaande situatie word en hier de Waarden van de 
nieuwe situatie beoordeeld. Dit zijn uiteraard dezelfde als in de bestaande evaluatie: sociaal, economisch, politiek, historisch, esthetisch, wetenschappelijk, 
leeftijd en ecologisch. Aangezien de nieuwe situatie nog niet verwezenlijkt is, is de beoordeling gebaseerd op het effect dat de herbestemming vermoedelijk 
zal hebben. De methode die gevolgd is, is dezelfde als bij de beoordeling van de bestaande situatie. Eerst wordt per Waarde naar de subparamters gekeken 
en is de verwachting opgeschreven in de tabel hieronder. De eindscore wordt nog niet bepaald. Eerst zijn met behulp van de verwachtingen, per Waarde, de 
delen van het exterieur en interieur beoordeeld. De verantwoording van de beoordeling en de afbeetdingen staan in deze bijlage onder 'Niveau van de delen'. 

Vervolgens is met behulp van de afbeeldingen de eindscore van het gebouw per Waarde bepaald. Voor zowel het exterieur als het interieur is de gemiddelde 
score geschat aan de hand van de kleuren en hun volumes in de afbeeldingen. De score voor het exterieur wordt gemiddeld met de score voor het interieur. 
Dit gemiddelde is de eindscore. De eindscore is ingevuld in de tabel hieronder en levert het spinnenwebdiagram op dat onder de tabel staat. In het 
spinnenwebdiagram zijn de eindscores Waarden van de bestaande situatie met rood weergegeven en die van de nieuwe situatie met groen . Het is nu 
eenvoudig om ze te vergelijken en te constateren dat de leeftijd waarde het meeste is gedaald (-0,7). Daarna de wetenschappelijke (-0,4) en daarna de 
historische waarde (-0,2). De overige waarden zijn gestegen met minimaal +0,5. De politieke en economische waarden stijgen het meeste (respectievelijk +2, 
en +1,8). Daarna de sociale waarde (+1,2) en tot slot de esthetische en ecologische waarden (beide +0,6) . Tegenover redelijke tot geringe afnames voor de 
leeftijd , wetenschappelijke en historische waarden, staan dus aanzienlijke tot geringe stijgingen van de politieke, economische, sociale, esthetische en 
ecologische waarden. 

8.1 Niveau van het gebouw 
Van iedere Waarde is per subparameter bekeken wat de verwachting was voor het gebouw. 

I Sociale waarden 

Gebouw a/s s irituee/ ob ·ect in relatie tot e/oof 

Emotioneel, individueel I Gebouw als dee/ van individuele identiteit in relatie tot herinneringen en ervaringen 
Door de silo her te bestemmen tot modemuseum zal het gebouw gaan bijdragen aan de individuele identiteit van de bezoekers en werknemers 
omdat zij allemaal hun eigen ervarinqen en herinnerinqen eraan over zullen houden. 

Emotioneel, collectief I Gebouw a/s dee/ van collectieve identiteit in relatie tot herinneringen en ervaringen 
Het gebouw blijft ondanks de introductie van een nieuwe functie herinneren aan de oorspronkelijke functie van de haven aangezien de 
karakteristieken kenmerken van haar oorspronkelijke functie (de grate gesloten vlakken, ankers en laadvoorzieningen) zijn behouden. Doordat 
de nieuwe functie een openbare functie is, zullen er meer mensen naar het gebouw komen . Er wordt verwacht dat deze herinnering daardoor 
sterker zal warden. Daarnaast vormen de individuele of gedeelde herinneringen van de bezoekers en werknemers van het gebouw voor een 
nieuwe collectieve band . 



Gebouw a/s s mbolische voorste/lin van een idee in relatie tot status, uiterli'k en denkbeelden 

I Andere sociale waarden I 
I Niet van toepassing 

I Eindscore sociale waarden I Ext=3,3 I lnt=3,5 I Eindscore I 3,4 

I Economische waarden 

Gebruikswaarde I Gebouw als bruikbaar object vanuit nieuwe functie 
Door ingrepen, zoals de staat en prestatie van de vloeren in de toren verbeteren, entree toevoegen, vloeren toevoegen in de cellen en daar op 
een aantal plaatsen de staalconstructie en delen van de houten celwanden verwijderen ten behoeve van de toegankelijkheid en organisatie, is 
het gebouw bruikbaar gemaakt als modemuseum. 

Niet-gebruikswaarde I Gebouw als verouderend object (wat is we/ nog economisch waardevol, bv grand) 
De nieuwe materialen/componenten en het verbeteren van de staat en prestatie van verschillende delen verhogen de niet-gerbuikswaarde van 
het qebouw. 

Entertainment I Gebouw als qenerator van inkomsten in relatie tot vermaak I toeristenindustrie 
Er wordt verwacht dat door het gebouw her te bestemmen tot museum, het een culturele trekker wordt waarmee inkomsten gegenereerd 
worden in relatie tot vermaak en de toeristenindustrie. 

Gebouw als s mbolische voorstellin van een idee in re/atie tot status, uiterli'k en denkbee/den 

Andere economische 
I waarden 

Het gebouw a/s bron van inkomsten. 
Er worden weer inkomsten qeqenereerd door het qebouw. 

Eindscore economische waarden I Ext=3,2 I lnt=3,3 I Eindscore I 3,3 



I Politieke waarden 

Educatief Gebouw als educatief ob ·ect in relatie tot de olitieke ontwikkelin en van de samenlevin 
Niet van toe 

Management I Gebouw als onderdeel van een strategie, vroeqer of nu 
De grond waarop het gebouw staat is onderdeel van een ontwikkelingsplan voor de haven. De silos zijn hier echter na herbestemming nog 
steeds qeen belanqriik onderdeel van. 

Entertainment Gebouw als verbreider van cultureel bewustzrn 

Gebouw als s mboo/ voor macht, autoriteit en welvarendheid in relatie tot o/itiek 

Andere politieke 
I waarden 

Niet van toepassinQ 

Eindscore politieke waarden I Ext=3, 1 I lnt=4 I Eindscore I 

I Historische waarden 

Educatief Gebouw als educatief ob ·ect in relatie tot het civilisatie races van de samenlevin 
Niet van toe 

Historisch-artistiek I Gebouw als kunstwerk in relatie tot historische stilistische of diffuse beweqinqen 

3,6 

De bakstenen silo bezit stijlkenmerken van de Duitse Neogotiek en Jugendstil. Enkele opvallende stijlkenmerken zijn echter met de jaren 
verdwenen (bijvoorbeeld de daken van de toren en hoektorens). Met de herbestemming zijn de meeste overgebleven stijlkenmerken behouden 
gebleven. Alleen de klein pleistervlakken onder de Qrote pleisterbogen zijn verwijderd. 

Historisch-conceptueel I Gebouw als integrale materialisatie van conceptuele bedoelingen betreffende historisch stilistische, of historisch 
diffuse bewegingen 

In de bakstenen silo ziin de stiilen onderqeschikt aan de functionele aspecten van qraanopslaq. Hierdoor komen de stiilen (Duitse Neoqotiek en 



I Jugendstil) minder goed tot hun recht. Dit verandert niet door de herbestemming . 

Svmbolisch I Gebouw als symboo/ voor macht, autoriteit en welvarendheid 
In het verleden verbeeldde het statige complex de economische voorspoed van de haven door haar weelderige gevel. Ze gaf daarmee ook de 
stad een welvarend uiterlijk. De bakstenen silo staat nu nog symbool voor de welvarendheid van de haven van DUsseldorf in die tijd . Daarnaast 
verbeeldt zij de hoge positie van de voedingsmiddelen industrie in deze haven. De ingrepen in het gebouw zijn dusdanig dat dit nog steeds uit 
het qebouw af te lezen is doordat de functionele kenmerken qrotendeels behouden ziin qebleven. 

Gebouw als dee/ van eeuwenoude beschavin en 

Andere historische 
I I waarden 

Gebouw als symbool voor het civilisatieproces van de samenleving 
De historie van graansilo's is verweven met de ontwikkelingen in onze samenleving. De mens heeft altijd de behoefte gehad graan op te slaan 
en te vervoeren naar steden (of legers). Lange tijd gebeurde dit voornamelijk op kleine schaal, als stukgoed verpakt in zakken. Lokale 
pakhuizen voorzagen in de behoefte. De industriele revolutie (en de uitvinding van de stoomkracht) veroorzaakte echter ook hier 
veranderingen. Ze veroorzaakte een enorme bevolkingsgroei, voornamelijk in de steden, waardoor er meer behoefte aan graan was in de 
steden. Hier kon aan voldaan warden doordat de industriele revolutie ook technische ontwikkelingen in de graanproductie mogelijk maakte 
waardoor de graanproductie toenam. De pakhuizen, waar graan in zakken opgeslagen werden, voldeden nu niet meer. Hun opslagcapaciteit 
was te laag en de methode was te arbeidsintensief en langzaam. In het begin van de 19e eeuw kwam uit Amerika de kennis voor de bouw van 
silogebouwen overwaaien. Het graan kon nu als bulkgoed opgeslagen warden. De opkomst en ontwikkeling van de silo gaat dus gepaard met 
de industrialisatie van onze samenleving en de daarmee gepaard gaande bevolkingsgroei in de steden. De bakstenen silo is een symbool van 
deze ontwikkeling. Dit verandert niet door de herbestemming. 

Eindscore historische waarden I Ext=3,4 I lnt=3, 1 I Eindscore I 3,3 

I Esthetische waarden 

Artistiek I Gebouw als oriqineel product van creativiteit en verbeeldinq 
De bakstenen silo is voornamelijk ontworpen vanuit een functionalistisch idee. Hier waren al verscheidene voorgangers waar de opzet van het 
gebouw van afgekeken kon warden. Voor het integreren van de stijlen (Duitse Neogotiek en Jugendstil) in het gebouw was wel creativiteit en 
verbeelding nodig. Voor de herbestemming van het gebouw en het onderbrengen van de nieuwe functie was ook creativiteit nodig. 



Notabele I Gebouw als product van een (bekende) scheooer 
De bakstenen silo is ontworpen door de bekende en belangrijke Hamburgse architecten Raabe en Wohleke. Zij wordt daarom net als de toren 
van het hoofdgebouw, de werkplaats en woning van de hoofdmolenaar van belanq geacht. Dit verandert niet door de herbestemming . 

Conceptueel I Gebouw als inteqrale materia/isatie van conceptuele bedoelingen 
Zoals bij veel industriele gebouwen is de functionaliteit de voornaamste basis voor de materialisatie en vormgeving van de bakstenen silo 
(interieur en exterieur). Op het schaalniveau van het complex was er echter de conceptuele bedoeling het een eenheid te laten zijn. Dit heeft 
zeker invloed gehad op de materialisatie en stilering van de gevels van de bakstenen silo. Bij de herbestemming is in het voormalige 
opslaggedeelte van het gebouw een nieuw concept gematerialiseerd, Verticaliteit. Dit beinvloedt de conceptuele esthetische waarden van 
verschillende delen. 

Authenticiteit I Gebouw als authentiek (echt) voorbeeld van een stij/ of diffuse beweging I stroming 
De bakstenen silo is beslist een authentiek voorbeeld van een industrieel gebouw met deze stijlvermenging van Duitse Neogotiek en Jugendstil 
in de gevels. Door het vervangen van de vensters en deuren zijn deze niet langer authentiek. 

Andere esthetische 
I waarden 

Niet van toepassing 

Eindscore esthetische waarden I Ext=3,8 I lnt=2,4 I Eindscore I 3,1 

I Wetenschappelijke waarden 

Vakmanschap I Gebouw als oriqineel product van mense/ijke arbeid 
De bakstenen silo is door mensenhanden gemaakt. De gevels zijn steen voor steen door mensenhanden gemetseld en de kapconstructie en 
de cellen zijn het werk van een of meer timmermannen . De herbestemming is deels het product van nog meer menselijke arbeid. Het 
verwijderen van delen, behandelen van overblijfselen en het toevoegen van delen zal door mensen moeten gebeuren aangezien het kleine en 
specifiieke ingrepen zijn. Het exterieur wordt wel met apparaten behandeld (bv zandstralen van de gevels) en ook de nieuwe vensters worden 
door machines vervaardigd. 

Technisch I Gebouw als stukje vaardiqheid met betrekking tot technieken en materiaal 
De bouwmethode van de bakstenen silo is traditioneel, namelijk metselwerk en timmerman. De bogen en geleding en ornamenten zijn 
technische hoogstandjes in baksteen. De houten silocellen en kapconstructie getuigen van vaardigheid met houtconstructies. Dit verandert 
minimaal door de herbestemming, daar zijn geen uitzonderlijke vaardigheden voor nodig. 



Conceptueel 
I 

Gebouw als integrate materialisatie van conceptue/e bedoelingen in relatie tot de ingenieusheid van de concepten 
met betrekkinq tot de materiaalkeuzes 

De materialisering van de bakstenen silo uit baksteen, hout en staal, is voor de handliggend voor die tijd. Voor de vormgeving van een silo is 
het een redelijke materialisering, het is echter niet de meest geschikte (ingenieuze). De materialisering en vormgeving van de betonnen silo zijn 
ingenieuzer omdat het gebruik van gewapend beton de ultieme constructieve oplossing voor graanopslag mogelijk maakt. Wei duiden de 
plofgevels, overdimensionering van de houten constructie en de stalen constructie voor het opvangen van de spatkrachten van redelijk slim me 
oplossingen van de mogelijke prablemen bij graan opslag in vierkante houten cellen (ongelijke verdeling van de spatkracht, brand en 
stofexplosie). Ook dit verandert eniQzins door het verwijderen van enkele delen die dit representeren. 

Andere 
wetenschappelijke 
waarden 
De bakstenen silo is exemplarisch voor het type silogebouwen (graan opgeslagen in de houten karen) dat tot ongeveer 1915 veel gebruikt 
werd en draagt daardoor bij aan de wetenschap over een tijdperk. Het gebouw wordt minder expemplarisch door de ingrepen die nodig waren 
om het Qebouw her te bestemmen tot modemuseum. 

Eindscore wetenschappelijke waarden I Ext=3,4 I lnt=3,2 I Eindscore I 3,3 

I Leeftijd waarden (Puurheid met betrekking tot de leeftijd van het gebouw) 

Vakmanschap 
I 

Gebouw als origineel product van menselijke arbeid in relatie tot de kundigheid van het tijdperk waarin het gebouwd 
~~ . 

In de tijd dat de bakstenen silo werd gebouwd (1906) was de variant in beton nag onbekend. Het was toen gebruikelijk graansilo's zo te 
bouwen als deze silo is opgebouwd , met bakstenen buitenwanden en binnenin, karen (houten silocellen) waarin de spatkrachten opgevangen 
werden door een staalconstructie. De bogen, geleding en ornamenten zijn echter wel technische hoogstandjes in baksteen. 

De bakstenen silo is al 102 jaar oud . Ze is door de herbestemming van het complex in handen van de 5e generatie. De ingrijpendste 
verandering die zij hebben doorgevoerd is het verwijderen van de machines. Enkele kleine veranderingen zijn het renoveren van het interieur 
van de 3e verdieping en de begane grand. De generatie daarvoor is waarschijnlijk degene geweest die een lift hebben ingebouwd en de daken 
hebben vervangen. De twee generaties daarvoor hebben voor zover bekend geen grate aanpassingen gedaan. De 1e generatie is uiteraard 
verantwoordeli"k voor de constructie van het ebouw. Door de herbestemmin wordt de hoeveelheid s oren van de 5e eneratie rater. 

Existentieel Gebouw als bruikbare vormen, com onenten en materialen waar de tand des ti"ds aan af te lezen is atina 



verkleurd en op sommige plaatsen is sprake van veralging. In de meeste ramen is minstens een ruit kapot, de rest is bedekt onder een 
ondoorzichtige film . De stalen kozijnen zijn gecorrodeerd. In het interieur zijn de oppervlakken van de vloeren en de wanden beschadigd en zijn 
bovendien bedolven onder stof, brokstukken en vogelpoep. In de karen (houten silocellen) zijn stof en spinnenwebben alom tegenwoordig . 
Door het reinigen van de gevel en het interieur, en het vervangen van de vensters warden de tekenen van de tijd voor een groat deel 
weaaepoetst. 

I Eindscore leeftijd waarden I Ext=3,0 I lnt=3,0 I Eindscore I 3,0 

I Ecologisch waarden 

Spiritueel 

Niet van toepassinq 

Essentieel 
Niet van toe 

I 
Gebouw a/s object met ecologische maatregelen in relatie tot spiritualiteit of een bepaald geloof (bv vanuit Feng 
shui) 

Gebouw a/s ob ·ect met ecolo ische bedoe/in en, los van of de bedoe/in en doeltreffend zi'n uit evoerd 

Existentieel I Gebouw a/s (her)bruikbare vormen, componenten en materialen 
Uit de analyse van de staat (zie bijlage 6)blijkt dat veel delen van het gebouw in een goede of erg goede staat verkeren. Enkele uitzonderingen 
zijn bijvoorbeeld de vensters, deuren, en de binnenkant van de wanden en de vloeren van de toren. De staat van de delen die er slecht aan toe 
waren is verbeterd waardoor het qebouw stijgt voor deze waarde. 

Andere ecologische 
I waarden 

Niet van toepassinq 

Eindscore ecoloqische waarden I Ext=4,8 I lnt=4,4 I Eindscore I 4,6 



leeftijd 
(-0,7) 

wetenschappelijk 
(-0,4) 

sociaal 
(+1,2) 

5 

esthetisch 
(+0,6) 

politiek 
(+2) 

historisch 
(-0,2) 

Afb. 8.01: de waarden van de bestaande en de nieuwe situatie 



8.2 Niveau van de delen 

Sociaal 
Exterieur 
De score van de meeste delen wijzigt blijft hetzelfde (redelijk of hoog) aangezien ze nog steeds even sterk bijdragen aan de herinnering aan het verleden van 
de plek, en de rol van voedingsmiddelen industrie. De duidelijke stijluitingen en functionele delen zijn namelijk bijn allemaal behouden. Het vervangen van de 
vensters doet geen afbreuk aan de score. Het grotendeels verwijderen van de kleine halfronde pleistervlakken zorgt dat dit gedeelte nu op oranje komt te 
staan. De vorm blijft herkenbaar en er is nog een verwijzing naar de pleistervlakken maar deze stijlkenmerken zijn toch grotendeels verdwenen. 

lnterieur 
In het interieur verandert de score van veel delen doordat het gebouw een functie heeft gekregen die een gedeelte van het gebouw publiek toegankelijk 
maakt. De delen van de kelder, de silocellen en de zolder warden nu op hoog gewaardeerd voor de sociale waarden omdat zij onderdeel warden van de 
herinneringen en ervaringen van bezoekers en bezoekers, wat zal bijdragen tot zowel de collectieve als de individuele identiteit. De delen in de toren zijn op 
redelijk gewaardeerd. Zij dragen uitsluitend bij aan de collectieve en individuele identiteit van de werknemers. De delen van de begane grand en de 
transportgang warden niet met dezelfde intensiteit gebruikt en zijn ook uitsluitend voor werknemers. Zij warden respectievelijk met laag en erg laag 
gewaardeerd. 

Afb. 8.02: sociale waarde exterieur 
Afb. 8.03: socia/e waarde interieur 



Economisch 
Exterieur 
De ruimtes in het interieur zijn nu in gebruik als modemuseum waardoor de delen van het gebouw inkomsten genereren en dan inkomsten in relatie tot 
vermaak en de toeristenindustrie. Alie delen van het gebouw, zowel interieur als exterieur, werken hierin samen en krijgen daardoor allemaal de score hoog 
mee. De uiteindelijke score van de delen wordt echter ook be"invloed door de gebruikswaarde en niet-gebruikswaarde van de delen. De gebruikswaarde van 
de wanden en vensters voor de nieuwe functie is verbeterd door ze te isoleren, respectievelijk te vervangen. Ze scoren hoog. Dit wordt gecompenseerd door 
de niet-gebruikswaarde. De score voor niet-gebruikswaarde van de wanden blijft erg laag, waarvoor ze uiteindelijk redelijk scoren. Die van de vensters wordt 
hoog omdat ze vervangen zijn, zij scoren dus uiteindelijk hoog. De score voor de grand blijft redelijk. 

lnterieur 
Wat betreft gebruikswaarde voor de nieuwe functie scoren de delen van de zolder, de silocellen, en de kelder slechts redelijk omdat de evaluatie van de 
vereiste en gewenste prestatie uitwijst dat de gebruiksvriendelijkheid te wensen overlaat. Ook de niet-gebruikswaarde van deze delen compenseert de hoge 
score voor inkomsten aangezien de niet-gebruikswaarde van deze delen laag scoort. De delen zijn door de ingrepen namelijk slechts bruikbaar als 
expositieruimte waardoor de delen minder economisch interessant zijn wanneer de functie modemuseum vervalt. De score van de delen in de zolder, de 
silocellen en de kelder komt daardoor op een eindscore van redelijk . De delen in de toren scoren hoog voor gebruikswaarde (ze voldoen beter aan de 
gebruiksvriendelijkheid) en hoog voor niet-gebruikswaarde omdat de delen opgeknapt zijn waardoor de verdiepingen voor meerdere functies bruikbaar zijn 
geworden en ook in de toekomst economisch interessant blijven. Deze delen eindigen dus op een hoge score. De transportgang en de begane grand scoren 
laag voor de gebruikswaarde en niet-gebruikswaarde. Ze zijn te laag voor permanent gebruik door mensen. Samen met de hoge score voor het genereren 
van inkomsten komt hun score op redelijk uit. 

Afb. 8. 04: economische waarde exterieur 
Afb. 8.05: economische waarde interieur 



Politiek 
Exterieur en interieur 
De politieke waarde van de meeste delen in het exterieur en interieur stijgen door de herbestemming tot modemuseum want hierdoor word en de delen 
verbreider van cultureel bewustzijn. De meeste delen worden hierdoor als redelijk beoordeeld omdat alle delen hierin samenwerken. In het exterieur worden 
de etalages onder de bakstenen boogjes echter als erg hoog beoordeeld en in het interieur krijgen de delen van de expositieruimte (de silocellen, de zolder 
en de kelder) een erg hoge waarde. 

Afb. 8.06: politieke waarde exterieur 
Afb. 8.07: politieke waarde interieur 



Historisch 
Het gehele gebouw staat symbool voor het civilisatieproces van de samenleving doordat de opkomst van de silo direct gelinkt is aan de industrialisatie van de 
samenleving en de daarmee gepaard gaande urbanisatie. Aangezien alle delen van het gebouw bijdragen aan de functie zijn alle delen van het gebouw als 
redelijk waardevol beschouwd . De functionele delen van het gebouw, (in het exterieur de gesloten grote bogen, en de ankers en in het interieur de 
graanverdelers, silocellen en silomonden) zijn hiervoor belangrijk en waren daarom voor de bestaande situatie erg hoog gewaardeerd. Door de 
herbestemming worden de delen van de silocellen echter nog slechts als redelijk beoordeeld omdat de ingrepen (verwijderingen van (delen van) celwanden 
en staalconstructie) de historische waarden hebben doen dalen. Daarnaast zijn er enkele silomonden verwijderd, waardoor de score nog verder daalt (in de 
afbeelding weergegeven door de overgebleven silomonden groen te kleuren). De meeste delen in het exterieur behouden ook hun beoordeling hoog door de 
historisch-artistieke waarde. Alleen de etalages onder de bakstenen boogjes worden als erg laag beoordeeld aangezien zij erg weinig historische waarden 
hebben en in de plaats zijn gekomen voor de pleistervlakken die daar zaten. 

jj J 

Afb. 8. 08: historische waarde exterieur 
Afb. 8. 09: historische waarde interieur 



Esthetisch 
Exterieur en interieur 
De esthetische waarden van de meeste delen in het gebouw verandert niet. Alleen de score van de vensters gaat omlaag naar redel ijk omdat ze niet meer 
authentiek zijn. Wederom wordt het verwijderen van de kleine pleistervlakken met laag beoordeeld. In het interieur gaat de score voor de esthetische waarde 
van verschillende delen omhoog. De verdiepingen in de toren blijven laag beoordeeld maar in de silocellen is het concept verticaliteit ge"fntegreerd . Voor dit 
dee! was tevens creativiteit nodig om de nieuwe functie onder te brengen in het bestaande gebouw. De delen van de cellen warden daardoor nu op hoog 
beoordeeld. Oak de karakteristieke elementen in het interieur, de kapconstructie en graanverdeler en de behouden silomonden krijgen de score hoog 
aangezien zij onderdeel zijn geworden van de beleving. 

Afb. 8. 10: esthetische waarde exterieur 
Afb. 8. 11: esthetische waarde interieur 



Wetenschappelijk 
Exterieur en interieur 
De wetenschappelijk waarden van de meeste delen in het gebouw verandert niet. In het interieur komen er wel delen bij door menselijke arbeid, in zowel de 
toren als het voormalige opslagvolume (denk aan de isolatie maar ook de vloerdelen en het behandelen van de houten celwanden). Dit verhoogt de score 
voor de wetenschappelijke waarden van de delen in het interieur. Maar tegelijkertijd wordt het interieur ook minder exemplarisch voor dit type silogebouwen 
omdat het in zijn geheel wordt herbestemd tot modemuseum. Deze twee vallen tegen elkaar weg waardoor de score van de delen niet verandert. De score 
van de silocellen verandert echter wel omdat de conceptuele wetenschappelijke waarden (gebouw als integrale materialisatie van conceptue/e bedoelingen in 
relatie tot de ingenieusheid van de concepten met betrekking tot de materiaalkeuzes) minder wordt door het verwijderen van zowel delen van de 
staalconstructie als de celwanden. De score daalt naar redelijk. Daarnaast zijn er enkele silomonden verwijderd, waardoor de score nog verder daalt (in de 
afbeelding weergegeven door de overgebleven silomonden groen te kleuren). In het exterieur veranderen de scores van de delen niet. 

Afb. 8. 12: wetenschappelijke waarde exterieur 
Afb. 8. 13: wetenschappelijke waarde interieur 



Leeftijd 
Exterieur 
De meeste oude delen in het exterieur zijn behouden gebleven, behalve de pleistervlakken onder de kleine bakstenen bogen en de vensters en deuren. Deze 
worden vervangen voor nieuwe delen en krijgen daardoor de score erg laag. Het patina van de bakstenen delen en pleistervlakken is verwijderd, maar dit is 
tevens een spoor van de 5e generatie waardoor de score voor de leeftijdswaarde van deze delen gelijk blijft. Het dak wordt voorzien van een laag (nieuwe) 
isolatie, hierdoor daalt de score van het dak naar laag. Hetzelfde geldt voor het dak en de buitenwanden van de transportgang. Dit wordt in de afbeelding 
weergegeven door het deel in oranje te kleuren (het gemiddelde), in de tabel houdt het deel de beoordeling van de bestaande situatie en wordt dit 
meegenomen door de toevoegingen met een lage leeftijdswaarde te beoordelen). 

lnterieur 
In het interieur blijven in de toren alle delen behouden. Er worden echter ook nieuwe delen toegevoegd (de isolatie). Dit wordt in de afbeelding weergegeven 
door de wanden en vloeren geel te kleuren (het gemiddelde). In de tabel houdt het deel de beoordeling van de bestaande situatie en wordt dit meegenomen 
door de toevoegingen met een lage leeftijdswaarde te beoordelen. In het opslagvolume worden echter oude delen verwijderd en komen er nieuwe delen, 
zoals de binnenwanden van de transportgang, loopbruggen en een lift voor in de plaats. Sommige daarvan bestaan echter uit de oude delen (de tribune die 
deels is gemaakt van de verwijderde houten delen en de balustrades van de loopbruggen). Dit wordt in de afbeelding weergegeven door de silocellen geel te 
kleuren. In de tabel houdt het deel de beoordeling van de bestaande situatie en wordt dit meegenomen door de toevoegingen met een lage leeftijdswaarde te 
beoordelen. 

Afb. 8. 14: leeftijd waarde exterieur 
Afb. 8. 15: leeftijd waarde interieur 



Ecologisch 
Exterieur en interieur 
De ecologische waarde van de delen wordt volledig bepaald door de existentiele ecologische waarde, ofwel (her)bruikbaarheid van de delen. Deze is 
gerelateerd aan de staat. Voor de verantwoording hiervan zie de bijlage Verantwoording staat van de delen in de nieuwe situatie . 

Afb. 8. 16: ecologische waarde exterieur 
Afb. 8. 17: eco/ogische waarde interieur 


