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samenvatting 
Het silogebouw is gelegen in het voormalig havengebied in Veghel. Dit gebied dot aan het kanaal en in de dorpskern 
van VeghelligL wordt getransformeerd tot woon- en werkgebied. Het silogebouw vormt een van de elementen van het 
ruimtelijk geheugen die symbool sloan voor het industriele verleden. 

Bij de transformatie van het silogebouw loopt het begrip 'dialoog' als een rode draad door het verhaal. De dialoog wordt 
gezien als een continue interactie tussen ontwerper en elementen. Onder elementen verstaan we de schaalniveau's: 
stedenbouwkundige situatie, gebouw en component. De dialoog leidt tot mogelijkheden en kansen die bloot worden 
gelegd in een inventarisatie en betrekking hebben op de transformatie tot woongebouw. 

Op basis van de inventarisatie hebben we de problemen, kwaliteiten en kansen van de verschillende schaalniveau's 
bloot kunnen leggen. Deze zijn vertaald naar (nieuwe) ontwerpuitgangspunten voor het bepalen van de functie en 
dienen Ievens als basis voor de conceptvorming. 

De dialoog met de omgeving heeH ertoe geleid dot een woonfunctie is aangewezen als nieuwe functie. Het silogebouw 
vraagt echter vanwege hoar karakteristieken en kenmerken om een op- en/of overslagfunctie . Een woning en een silo 
zijn wat betreH de kenmerken elkaars inversen. Dot spanningsveld heeH geleid tot de uitdaging om beide behoeftes 
te erkennen. Er is gezocht naar een balans tussen verteden, heden en toekomst waarbij bestaande karakteristieken, en 
kenmerken van de nieuwe functie in harmonie samengaan. 

De conceptvorming in het hoofdstuk transformatie speelt in op deze problemathiek en borduurt voort op het concept 
van de graansilo als overslaginstallatie. Het concept van de graansilo is opgevat als thema waarbinnen de karakteris
tieken en kenmerken van het silogebouw zoveel mogelijk uitgebuit worden. Het kiezen van een woonfunctie vraagt het 
uiterste van het silogebouw. 

Het concept van de twee lagen theorie binnen het component geeH een antwoord op deze problemathiek en legt 
daarmee een basis voor de toekomst. Binnen het concept spelen de onderdelen stedebouw, gebouw, component. en 
daamaast de bouwfysica, constructie en bouwtechniek in op 'menselijke moat' van de woonfunctie en de bestaande 
karakteristieken van het silogebouw. Het antwerp is het resultaat waarbij silo en wonen samenkomen in een gebouw. 
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v oorwoord 
A an een lange. maar vooralleerzame studie via de MA VO, MTS. HTS en de 
Universiteit met als doel architect te worden. lijkt nu loch echt een einde te 
komen. Met veel plezier kijk ik terug op deze periode. Een flinke dosis ent
housiasme. doorzeHingsvermogen en leergierigheid hebben de basis gelegd 
voor waar ik nu sta. 

Voor u ligt het verslag. met de titel 'transformatie door dialoog' , dot hoort bij 
het afstudeerproject aan de Technische Universiteit Eindhoven. faculteit 'Ar
chitecture. Building and Planning. In dit verslag wordt de transformatie van 
een silogebouw omschreven en uitgebeeld. Een gebouw met een specifiek 
karakter dot voor mij de uitdaging heeH gevormd dit als afstudeeropgave 
op te pakken. 

De begeleiding van dit project werd verzorgd door Andre Walraven. Jouke 
Post en Marielle Aarts. Hen wil ik bedanken voor de inzet en de vooral leer
zame periode. 

Familie. vrienden en kennissen wil ik bedanken voor de steun en betrokken
heid gedurende mijn studie. 

Tot slot. veelleesplezier! 

Koen van de Brook 
Oktober 2008 
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1 . 1 1nleiding 
Het onderwerp van dit afstudeerproject is de transformatie van een silogebouw in Veghel. Een gebouw dot aan het ka
naal, in de dorpskem van Veghel, stoat en binnen afzienbare tijd een nieuwe functie zal krijgen. 

1.2 a anleiding 
De ligging van het havengebied, in de dorpskern van Veghel, heeft sinds de leegstand de fysieke relatie verloren met de 
rest van het dorp. Het havengebied is op de dog van vandaag niet de belangrijkste bron van werkgelegenheid meer in 
Veghel. Vrijwel aile havenactiviteiten zijn verplaatst of zijn veranderd. Andere vormen van bedrijvigheid zijn de havenin
dustrie allang gepasseerd. De komst van nog meer transportmogelijkheden, zoals vrachtauto en trein bieden voldoende 
alternatieven hiervoor. De consequentie van deze 'verschuiving' is dot de havengebouwen vandaag de dog nog steeds 
leeg staan en dus wachten op een nieuwe functie. 

Het bureau BAS architectuur uit Veghel heeH daarom het gebied opgenomen in een stedenbouwkundig plan waarin en
kele havengebouwen vitaal worden gemaakt en een nieuwe functie toegewezen krijgen. Een van de deze gebouwen 
is het silogebouw dot dienst deed als op-en overslag van het bulkgoed groan. 

1.3 robleemstelling 
Kan een silogebouw, dot zo specifiek is, zich lenen voor een woonfunctie? 

Koer1 von e Brook 12 



1.4 oelstelling 
De doelstelling is het herbestemmen van het silogebouw en deze van een woonfunctie te voorzien. Tevens wordt het 
'nieuwe' silogebouw vitaal gemaakt in het stedenbouwkundig plan. Het doel daarbij is het historische beeld van de silo's 
te behouden en tastbaar te Iaten. 

Het onderzoek zal zich niet richten op de herbestemming van het havengebied als zodanig maar richt zich meer op 
gebouwniveau. 

1.4.1 aatschappelijke relevantie 

Herbestemming en verbouwing behoren al lang niet meer tot de randgebieden van de architectuur, maar vormen een 
centraal motief in het overleven van de mod erne architectuur in een snel veranderende maatschappij en wereldecono
mie. 

1. .2 etenschappelijke relevantie 

De toenemende betekenis van herbestemming wordt vaak verklaard in termen van besparingen en duurzaamheid. 
Meestal is hier sprake van culturele verschuivingen. Er is een toenemende waardering ontstaan voor het oude en een 
toenemende relativering van al wat nieuw is. Herbestemming kan in die zin gezien worden als een vertragingsstrategie 
om drastische veranderingen in onze realiteit te compenseren. 

'1. .3 

Odo Marquard, in zijn essay Kleine Anthropologie der Zeit: 

De moderne wereld vergroot zowel het innovatietempo als de behoefte aan onthaasting. Weliswaar wordIer "meer verge ten en weggewor 

pen dan ooit, maar: oak meer herinnerd en respectvol bewaard dan ooit". Het tijdperk van de vuilnisbelt zou zo oak het tijdperk van de 

"verenigingsbelt" zijn. 

p raktische relevantie 

De resultaten uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan andere herbestemingsonderzoeken in toekomstige (afstudeer) 
project en. 
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2.1 anpak 
He! verslag bestaat in hoofdzaak uit vier hoofdslukken, namelijk: 

2. 1.1 

dialoog 
uitgangspunten 
funclie 
transformatie 

ia I oog 

Alvorens de functie bepaald word! voor de transformatie van he! silo ge
bouw, word! eerst een inventarisatie gemaakl van de verschillende schaal
niveau's. We maken hierbij onderscheid in drie schaalniveau's, namelijk 
stedenbouwkundige situatie, gebouw en he! component. Dit heeft als doel 
de problemen, kwalileilen en kansen per schaalniveau bloot te leggen. 

2.1.2 u itgangspunten 

De inventarisatie van de verschillende schaalniveaus leidl ertoe dol de prob
lemen, kwaliteiten en kansen vastgesteld kunnen worden. Deze vormen de 
uitgangspunten voor he! bepalen van een functie. 

2.1.3 unctie 

He! bepalen van de functie komi voorl uit he! vaststellen van de 'uitgang
spunten'. De invenlarisalie word! per schaalniveau omschreven. De functie 
word! omgezet in een stellingname ten aanzien van de transformatie. 

2.1.4 ransformatie 

In he! hoofdstuk 'lransformatie' word! een reactie gegeven op de stelling
name van he! vorige hoofdsluk 'functie'. Oil hoofdsluk bestaat uit !wee on
derdelen. Als eerste he! concept en als he! laatste he! antwerp. 

Ko en von d e Broo k 16 



2. c hem a 

stedenbouwlcundlge 
sllvatle 

.gebouw 

component 
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. 1 tedebouw 

3.1.1 nleiding 

Het havengebied van de Cehave is gelegen in het centrum van Veg
hel longs het kanaal met zwenkkom. Het gebied is allijd gekenmerkt 
door zijn functie als op- en overslag van groan en onder bulkgoed. 

Het silogebouw. bestaande uit twintig betonnen cilinders. is gebouwd 
in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Het gebouw domineert voor 
een groat deel het beeld van het havengebied en Veghel centrum. 
Door zijn enorme omvang vormt het een landmark naar zijn omgeving. 
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3.1.2 v eri eden 

Sinds 1310 is Veghel officieel een gemeente. wanneer Hertog Jan II van 
Brabant hoar parochianen het recht geeH tot het gebruik van gemeen
tegronden. Vanaf 1648 wordt Veghel onderdeel van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden waar het fungeert als militaire buffer. Pas 
in 1795 krijgt Veghel hoar vrijheden terug en wordt volwaardig onderdeel 
van het koninkrijk der Nederlanden. Met het begin van Operation Market 
Garden tijdens de tweede wereldoorlog in 1940 fungeert Veghel vanwege 
zijn strategische ligging a is landingplaats voor de 101 e Airborne divisie. 

De gemeente heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een werkgelegen
heidscentrum in Noord-Brabant. Vanaf de tweede heiH van de 19e eeuw 
ontwikkelt Veghel zich van een agrarisch dorp tot een industrieplaats als 
gevolg van de aanleg van de Zuid-Willemsvaart tussen 1822 en 1826. Met de 
aanleg van dit kanaal wordt Ievens een haven aangelegd, die tot in de kom 
van Veghel reikt. Door de waterontsluiting, gecombineerd met een tram- en 
spoorwegverbinding, genaamd 'Het Duits lijntje' werd de haven vanaf het 
midden van de 19e eeuw een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. 
No 1870 is de spectaculaire economische groei weliswaar afgenomen, maar 
deze vooruitgang bezorgt Veghel als agrarisch dorp enkele 'stadse trekjes'. 

Koen van de Brook 22 
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Veghel op de kaart. 
He! havengebied, gelegen in he! centrum van 
Veghel. 



Verkeersstructuur in en random Veghel. 

Waterstructuur in en random Veghel. 

3.1 .3 eden 

v erkeersstructuur 

De rijksweg N265 was jarenlang een knelpunt in het centrum van Veg
heL De weg vormde een onderdeel van de doorgaande verbinding 
tussen Uden - Veghel - Sint Oedenrode - Eindhoven en sneed de woon
wijken ten zuiden van de weg van het Veghels centrum of. Sinds de 
komst van de A:IJ een poor jaar geleden is Veghel als verkeerskundig 
zwaartepunt enigszins verplaatst. Het verkeer voor de richtingen Uden. 
Nijmegen. Eindhoven en 's-Hertogenbosch wordt nu om Veghel geleid in 
plaats van er doorheen. Met het Masterplan Sluiststraat - Rembrandtbou
levard is het inbreidingsplan begonnen waarbij de N265 met het oude via
duct wordt omgevormd tot een stedelijke weg; de Rembrandtboulevard. 

aterstructuur 

Zoals gezegd resulteerde de totstandkoming van de Zuid-Willemsvaart tussen 
1822 en 1846 een eerste economische groei van VegheL Het kanaal was ge
pland tussen 's-Hertogenbosch en Luik en ontworpen door A.F. Goudriaan. 
inspecteur-generaal van waterstaat. Het kanaal heeH 21 schutsluizen en is 
123 kilometer lang. Met het verbindingskanaal van een kilometer werd door 
de gemeente de verbinding gemaakt tussen Zuid-Willemsvaart en de dorps 
kom. Dit verbindingskanaal mondde uit in een binnenhaven. Rond deze bin
nenhaven zijn pakhuizen. herbergen en fabrikantenvilla's te vinden en daar
bij ontstond een belangrijk verkeersknooppunt door de kruising van kanaal. 
wegen en tramwegen. Longs de Veghelse haven en de Zuid-Willemsvaart 
vestigde zich in de loop der jaren op watertransport gerichte industrie. 
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m acroniveau 

weefselstructuur 

De ontwikkeling van het stedelijke weefsel is vanaf 1850 in een stroomversnel
ling gekomen. Ondanks deze ontwikkelingen gedurende de l9e eeuw bleef 
het een plaats met een dorps karakter. Kenmerkend voor het dorpsbeeld van 
deze structuur was een afwisseling van lintbebouwing van arbeiderswonin
gen, boerderijen en herenhuizen. In de jar en '70 en '80 werden veel oude ge
bouwen gesloopt en deze maakten plaats voor winkelcentra. Hierdoor is veel 
van het dorpse karakter verloren gegaan. Rondom het centrum zijn steeds 
meer woonwijken ontwikkeld waarvan de Oranjewijk een van de oudsten is. 
Door deze historische groei is een tweedeling ontstaan: het 'werkgebied' met 
dehaveninhetwestenende 'markt,plaatsvanhandelinhetoostenvandestad. Weelselstructuur Veghel anno 1850 

patron en 

A Is men proal over vlekkenpatroon dan heeft men het over een mengeling 
van groei- en ontstaansfactoren. Dit komt ook duidelijk terug in de ontwik
keling van Veghel. Het dorp is gelegen in het dol van Aa en ontstaan aan 
een doorwaadbare plek in het gelijknamige riviertje. Veghel heeft zich door 
de jaren heen als baannederzetting ontwikkeld waarbij het zwaartepunt 
longs de huidige Hoogstraat kwam te liggen. Door de uitmonding van 
deze straat ontstond daaruit de markt. Later verplaatste de markt zich 
naar de plaats waar het nu nog steeds zit. Door de ideale ligging ontwik
kelde Veghel zich tot een grote plaats met tal van doorgroeimogelijkheden. 

deelgebieden- wijken 

De stad Veghel is onder te verdelen in een zevental wijken. Deze wijken 
liggen allen ten oosten van het havengebied (zie groene slip). Uit de af
beelding hiernaast weergegeven is een duidelijke tweedeling in werk- en 
handelgebied zien. De oudste wijk van Veghel is de Oranjewijk (oranje kleur). 
De wijken; de Bunders, 't Zuid, De Lees!, Bloemenwijk en de Schilderswijk zijn 
daarna gebouwd. De wijk het Yen is als een van de laatste gebouwd. 

Koen von d e Brook 24 

Weelselstrucluur Veghel anno 1999 



Links 
Woonwijken Veghel 
Rechts 
tndustrle Veghel 

" 
•. --

deelgebieden- industrie 

Veghel heeft . mede door zijn gunstige ligging, een groot aanbod aan be
drijventerreinen in de loop der jaren ontwikkeld. De belangrijkste sectoren 
voor de werkgelegenheid zijn momenteel de voedingsindustrie, handel, 
industrie en dienstver1enende sector. Door de aanleg van de A50 en ver
breding van de Zuid-Willemsvaart is deze ideale ligging nog eens versterkt. 

iconen 

In Veghel zijn zoals in elke dorp of stad gedurende de jaren heen bepaal
de gebouwen mede bepalend voor he! karakter van dot dorp of die stad. 
Deze gebouwen maken deel van he! collectieve geheugen en hebben 
een 'monumentale' status in de loop der jaren verdiend. Een van de be
kendste gebouwen is de Sint Lambertus kerk. een Neogotische kerk, uit de 
periode 1854- 1863 en is ontworpen door de Roermondse architect P.J .H. 
Cuypers. Daamaasl het voormalige- raadhuis. in neo-renaissance-stijl aan 
de markt. Dit prochtige pond werd in 1876 ontworpen door architect Dobbe. 
Tot 1900 huisveste door een poslkantoor en no lot 1933 een kantongerecht. 

links 
Gemeenlehuis 1939 
Rechts 
St. Lambertuskerk 1910 
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m esoniveau 

silvering 

De silvering van de silo's is gelegen op he! Cehave- terrein nabij de bin
nenhaven (zie groene slip). Rondom de silo's zijn de ovde overslaginstallaties 
en fabrieksgebovwen van de Cehave te vinden. De zvidkant van de silo's 
grenst aan he! verbindings-kanaal dol een slukje verder uitmondl in een 
haven. Aan de noordzijde van de haven groeide de bedrijfsbebouwing tot 
een doorlopende wand aaneen. Longs de zuidkant vestigden zich minder 
grootschalige bedrijven afgewisseld door fabrikanten villa's waaronder een 
stoomwalserij, een klompenmakerij en fabriek van landbouwwerktuigen. 

ln'llilllllglllil ---~~.PI 11 1IIOrllooMg ........ 
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De haven met graansilo's ap de achtergrand. 1970. 

Het havengebied. 2007. 

m icroniveau 

historie 

Het eerste industrieterrein in Veghel ontstaat aan de oude haven. Door de 
vestiging van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (N .C.B.) kreeg 
bet gebied een nieuwe economische impuls. Het complex bestond uit 
een graansilo. maalderij en veekoekenfabriek met magazijn. No de con
centratie van de veevoederproductie door de N.C.B. in Veghel ( 1936) 
groeide bet bedrijfscomplex verder uit. De huisvesting van de Cehave is 
inmiddels verplaatst naar de rand van Veghel mede door de komst van 
de snelweg de A50. maar bel terrein is nagenoeg nog in tact gebleven. 

De enorme graansilo's en overslaginstallaties over de weg voor bet laden en 
lassen van schepen domineren nog steeds bet beeld van de industriehaven 
in Veghel. De industriele binnenhaven van Veghel is een van de weinige 
met een redelijk gave bebouwing. De 20e-eeuwse ontwikkeling volt hieruit 
goed of te lezen. De rechte kade en de bomen en industriele gebouwen 
longs bet kanaal en de haven vormen een monumentale ruimte die vanaf 
de Zuid - Willemsvaart lot aan de rand van bet winkelhart loop!. De kop 
van de haven is een belangrijke toegang tot bel centrum aan bet worden. 

Het gebied. ontstaan uit de periode 1850-1940. heeH daarom bet 
predikaat bijzondere waarde gekregen in bet kader van bel MIP. 

27 De gro nsilo 



Cooperat1eve H landelsvereeniging N.C.B. Gebouwen Veghel 
Hel havengebied met kanaal, 1934. 
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De bouw van de graonsilo's, 1960. 

Het hovengebied mel konool en zwenkkom. 1968. 

ebouwniveau 

historie 

Hel silogebouw welke onderwerp is van hel afsludeerproject is gelegen 
op hel oude Cehave- lerrein te Veghel. De eerste bouwfase van de silo's 
dateert omslreeks 1960. kort daama werd begonnen aan de tweede fase. 
De silo's die voorheen gebruikt werden als opslagmedium voor groan domi
neren he! beeld van he! Cehave - terrein en de aangrenzende haven. Ze 
verwijzen naar he! verleden. en vormen een echl landmark waar Veghel 
voor een groot deet hoar identitieit aan te danken heeH. De plaals van de 
silo's aan de haven is uniek voor Veghel. maar zeker ook uniek in Nederland. 

De silo's zijn 32 meter hoog en hebben elk een doorsnede van 11 meter. Uil 
de plallegrond is duidelijk of le lezen dol hel bouwproces uit !wee fasen 
heeH bestaan doordal tussen de tweede en derde rij een weg is aangelegd. 
De wanden van de silo's beslaan uit 200mm dik gewapend be
tan. De zogenoemde horizontale ringwapening is van groot be
lang om de ronde vorm van de silo te waarborgen. De betonnen 
silo's zijn gefundeerd op een belonnen plaat van een meter dik. Door
onder dragen nog eens ve1e tientallen palen de betonnen kolos. 
Op he! inmiddels verlaten Cehave lerrein wachten de silo's op een nieuwe 
bestemming. 
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3.1 oekomst 

Voor de nieuwe invulling van het centrumgebied van Veghel heeft het Bu
reau B+B een Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie opgesteld waarin ook de uit
gangspunten voor de transformatie van het havengebied zijn geformuleerd. 
Het hoofduitgangspunt in deze visie is het vervlechten van activiteiten. Het 
dorp Veghel wordt gekenmerkt door een historisch gegroeide tweedeling. 
Het 'werkgebied' met de haven in het westen en de 'mark!, plaats van han
del. in het oosten van de stad. Door het vervlechten van activiteiten worden 
de levendigheid en het stedelijk karakter op een positieve manier versterkt. 

• itgangspunten 

De ruimtelijke en functionele kenmerken van het centrumgebied van Veg
hel zijn in de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie in kaart gebracht en onder
verdeeld in vier typologieen. Deze typologieen vormen de basis waarin 
Veghel zich gedurende de historie ontwikkeld heeft en vormen Ievens 
het uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. 

De vier typologieen zijn: 

Stedelijke structuur: 
Lint, woonwijk, campus 
Ruimtelijk geheugen: 
Cultuurhistorische waarde van de gebouwde omgeving 
Landschappelijke strucuur: 
Aa, haven, groene hart en spoorzone 
Programma: 
De totalefunctieverdeling weergegeven in een masterplan 

In Bijlage I zijn de karakteristieken, problemen en uitgangspunten voor de 
vier typologieen per onderdeel verder uitgeschreven. 
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Boven 
Heden: industrie in he! westen en handel in he! 
oosten van he! centrumgebied. 
Onder: 
Onlwikkelingsvlsie 2004: vervlechten van actlv
ileilen in he! cenlrumgebied. 



De stedelijke structuur 

Links 
De lintbebouwing. 
Midden 
De woonwijk 
Rechts 
De campus 

s tedelijke structuur 

De stedelijke structuur is onder te verdelen in vier calegorieen. Namelijk 
he! lint. de woonwijk en de campus. De indeling in vier categorieen vormt 
de basis voor de deftnilie van de stedelijke structuur. Deze typen vertegen
woordigen vormen waarin Veghel zich ontwikkeld heeft en zijn Ievens he! 
uitgangspunt voor de toekomstige onlwikkeling van he! centrum en he! 
havengebied. Karakteristiek voor he! type 'lint' is de pandsgewijze verkave
ling en de orientatie op een weg aan de voorzijde. Aan de achterzijde 
bevindt zich luin met een aangrenzend landschap. He! type 'woonwijk' 
is ontwikkeld in de twintigste eeuw en kenmerkt zich door een bouwblok 
met een duidelijke buitenkant en semi prive binnenterrein. De archilectuur 
is kenmerkend voor de na-oorlogse periode. He! type 'campus' kenmerkt 
zich door grootschalige complexen, zoals kloosters. fabrieken en winkels. 

woonwijk 
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r uimtelijk geheugen 

He! ruimlelijk geheugen van he! dorp Veghel bestaat uit die onderdelen die 
in he! collectieve geheugen van de bewoners een rol spelen, maar die ook 
aan buitenstaanders een idee kunnen geven van de geschiedenis van Veg
hel. He! ondersteunen van he! ruimtelijk geheugen betekent in eerste plaats 
zorgvuldig omgaan met wat er is . He! havengebied word! gekenmerkl door 
de enorme graansilo's en overslaginstallalies. Daarnaast zijn er onderdelen, 
die weliswaar minder prominent aanwezig zijn, maar wei degelijk een belan
grijke betekenis hebben gekregen in he! gebied. In he! plan zijn drie ruimte
lijke elementen opgenomen die een belangrijke rol spelen bij de transfor
malie van he! havengebied en zullen refereren naar he! induslriele verleden. 
He! eerste element is de voormalige toegangspoort van de Noord Chrislelijke 
Boerenbond dot de toegang van he! voormalig havengebied markeert. He! 
lweede element is een silogebouw van de Cehave dot als silo en maalderij 
fungeerde. Dit gebouw stoat evenals he! derde gebouw direct aan he! ka
naal. He! derde element is een silogebouw bestaande uit lwintig betonnen 
cilinders dol fungeerde als overslaginstallatie voor groan. Deze !wee gebou
wen hebben archilectuurhistorische waarde wegens het belong voor de 
geschiedenis van de bouwtechniek en vanwege de plaats die he! gebouw 
inneemt in he! gebied dol he! predikaat bijzondere waarde draagt. De trans
formalie van he! loots! genoemde gebouw word! in dil verslag beschreven. 
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Links 
He! silogebouw 
Boven 
De graansllo en maalderlj 
De loegangspoort van de N.C. B. 



De landschappelijke slructuur 

Links 
DeAa 
Midden 
De haven 
Rechls 
Het groene hart 

l andschappelijke structuur 

De landschappelijke elementen in he! gebied zijn te onderscheiden in vier 
categorien. namelijk de Aa. de haven. he! groene hart en de spoorzone 
(deze word! buiten beschouwing gelaten). Veghel is ontstaan aan de oevers 
van de 'Aa' en heeH tegenwoordig een belangrijk aandeel in de water
huishouding en de ecologie. In de stad manifesteert de Aa zich als een soort 
kanaal onder diverse bruggen en in he! profiel van de singels. De aanwezig
heid van de Aa en de haven met he! kanaal worden gezien als een grote 
kwaliteit in de stedelijke omgeving. De haven is in de 19e eeuw aangelegd 
om de Veghelse industrie te onsluilen voor goederenvervoer over water en 
is nog steeds in functie als passantenhaven. De rechle kade, de bomen en 
de industriele gebouwen vormen een monumentale ruimte. Meer hierover is 
te lezen in he! hoofdstuk 'verleden' en 'heden'. He! 'groene hart' maakt als 
grote open ruimte onderdeel uit van he! kloostercomplex en heefl een grote 
historische waarde doordat he! een rustpunt was in een hectieke omgeving. 

groen hart 
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p rogramma 

Om he! havengebied aan he! kanaal een nieuwe invulling te geven en he! 
te belrekken bij he! centrum van Veghel is er een masterplan ontwikkeld. 
De 'genius loci' ofwel de gees! van de plek. behoort tot he! uitgangspunt 
van he! antwerp van he! nieuwe masterplan. De fysieke elementen van he! 
gebied spelen hierbij een grote rol. Hierbij kan men denken aan de !wee 
silogebouwen. de poort van de N.C.B en he! kanaal. He! zijn immers de bij
zondere en karakteristieke eigenschappen die een plek onderscheiden van 
een andere plek. Elke plek en dus ook he! haven gebied is daarbij uniek. 
He! gebied en daarbij ook de bewoners ontlenen daarbij hun identiteit 
aan he! verleden. Bij de meeste havengebieden word! he! beeld ge
domineerd door de grauwe standaardproducten die de bouwindustrie 
heeft weggezet. Behalve de landschappelijke elementen. leveren ook de 
fysieke elementen van een plaats beelden aan d ie de genius loci mede 
bepalen. De bebouwing in he! masterplan heeH de potentie een stedelijk 
verblijfsgebied te vormen dol zich in harmonie aansluit bij de rest van he! 
centrumgebied. He! vervlechten van activileiten is hierbij he! uitgangspunt 
geweest. De kleuren in de kaart hieronder verwijzen naar de verschillende 
structuren en elementen die in voorgaande hoofdslukken aan bod zijn 
gekomen en vormen de basis voor de nieuwe invulling van he! gebied. 
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Masterplan voorrnalig havengebied. 
De ldeuren vertegenwoordigen de sledelijke. land
schappelijke en rulrntelijke elemenlen in he! plan. 



3, 1.5 c onclusie 

De transformatie van het voormalige havengebied naar een woon- werkgebied heeH ertoe geleid dot het gebied door 
de inzet van het nieuwe masterplan een nieuwe impuls heeH gekregen. Het vervlechten van activiteiten zorgt ervoor 
dot het voormalig havengebied weer levendig is geworden en Ievens de aansluiting heeH gevonden bij de rest van het 
centrumgebied. De stedelijke en landschappelijke elementen en de elementen van het ruimtelijke geheugen goon in dit 
plan een bijzondere relatie met elkaar aan doordat ze elk hun eigen identiteit hebben. Een gedifferentieerdheid in func
tie. morfologie. structuur. school en materialisering kenmerken deze elementen. Voor de elementen van het ruimtelijke 
geheugen. waaronder het silogebouw, wordt een nieuwe rol weggelegd. De toetreding van een bijzondere woonfunctie 
tot het gebouw maakt het silogebouw toegankelijk voor iedereen. 

De introductie van de 'Ius' vormige structuur als routes voor langzaam verkeer in het gebied versterkt de relatie tussen de 
element en nog meer. De element en van het ruimtelijk geheugen. waaronder het silogebouw. zijn direct gelegen aan het 
kanaal doordat het verkeer om de gebouwen heen geleid wordt. Op deze manier wordt de onlosmakelijke relatie die 
de gebouwen vanuit hun historie hebben met het water nog eens onderstreept en blijven de (ruimtelijke) sporen in het 
gebied tastbaar. Het silogebouw vindt de aansluiting met het centrumgebied door dot het 'aangesloten' is op de routing 
die door het havengebied loop!. 

De herbestemde gebouwen. waaronder het silogebouw, hebben op een passende wijze een bestemming in het master
pian gekregen door hun ongedwongen houding met de bebouwing die er het uitgangspunt vormt. Het silogebouw zal 
door de transformatie van overslaggebouw tot woongebouw de aansluiting vinden met de andere (woon)gebouwen 
in het gebied. maar zal op geen enkele manier de strijd aangaan met deze gebouwen doordat alles in juiste properties 
en school is uitgevoerd. 
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Bovenaanzicht van het silogebouw. 2007 

Het silogebouw, gelegen aan het kanaal. 2007 

3.2 ebouw 

3.2. I i n Ieiding 

De graansilo is gelegen aan het kanaal. in het zuidelijk deel van het ha
vengebied van de Cehave. Sinds 1960 markeert dit gebouw het ha
vengebied van de Cehave en is door zijn enorme omvang een land
mark geworden in Veghel. Het gebouw werd uit puur functioneel 
oogpunt neergezet. hoogstaande architectuur was geen issue. Het re
sultaat op gebouwniveau was een uitsluitend functionele architectuur. 
De silo is ontworpen voor de op- en overslag van groan en bestaat uit 
twee blokken van lien identieke cilinders die direct aan het kanaal staan. 
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3.2.2 rchitectuur en functie 

Het silogebouw volt onder de eerste silo's die in beton werden gebouwd, 
waarbij het functionalisme een stempel drukte op de omgeving. Van expres
sionisme is bij de compositie van de verschillende gebouwdelen geen sprake, 
enkel de eenvoud overheerst. De functie is de drager geweest die de archi
tectuur van het silogebouw heeft bepaald. Om dot de silo in wezen een instal
latie is voor het op-en overslaan van groan. bepaalt de techniek van de silo 
in eerste instantie de vorm. ofwel 'Form follows function'. De functie van het 
gebouw is absoluut belangrijker dan de vorm, het heeft de uiteindelijke vorm 
bepaald en tegelijkertijd verhult de vorm van de gevel ook weer de functie. 

De aanwezigheid van het water volt vanuit de functie gezien eenvou
dig te verklaren. De aan- en afvoer van het groan gebeurde door trans
port per schip over water. Het water leent zich namelijk bij uitstek uit
stekend voor transport van bulkgoed, zoals groan. Het gebouw en het 
water zijn daarom ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aan
wezigheid van het kanaal verklaart de aanwezigheid van het silogebouw. 

3.2.3 erschijningsvorm 

De verschijningsvorm van het silogebouw wordt bepaald door drie hoofd
factoren: de plattegrond, de vormgeving en het materiaalgebruik, met 
name van de gevelwanden. Het silogebouw heeft een standaard plat
tegrond waaruit de inrichting en organisatie van de silo rechtstreeks 
volt of te lezen. Hiernaast is de plattegrond van het gebouw weerge
geven. Er is te zien dot het het gebouw eigenlijk bestaat uit twee delen. 
Elk deel heeft twee rijen van vijf silo's. Het gebouw omvat in totaal twintig 
silo's. De opzet van de gevel volt direct of te leiden van de plattegrond. 
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Links 
De werkelijke gevel met daarnaast de 
abastracte vorm van de gevel. 
Boven 
De plattegrond met daaronder de ab
stracte vorm van de plallegrond. 
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Het uitzicht vanaf het sllagebouw. 1971 3.2. I icht, luchten ruimte 

He! gebouw profilieert zich naar zijn omgeving als een exlroverte mas
sa. Oil komi door zijn geheel geslolen karakler en de keuze voor een ge
vel van onafgewerkl belon. Oil geslolen karakler word! daarnaasl ver
oorzaakl door de afwezigheid van raamopeningen in de gevel. Vanwege 
zijn funclie als groan op- en overslag was dil ook niel wenselijk. Ook de 
openbare ruimle lussen de silo's kan weinig legenwichl bieden om he! 
gebouw in gevoel van massa le reduceren. Aileen de ruimle lussen de 
twee blokken van cilinders loot een lege ruimle. Deze ruimle fungeert als 
loegang voor verkeer naar he! achterliggende gebied. De silo's staan als 
een grole robuusle massa op de grond en vertonen geen enkele emotie. 

erborgen kwaliteiten 

He! gebouw kent een kwalileit die mensen in de omgeving. me de door de on
loegankelijkheid van he! gebouw. (nog) niel kende. He! gebouw biedt vanaf 
32 meter hoogte een weids uilzicht op polders. akkers en he! dorp Veghel. 
Bij helder weer kan men zelfs de sf eden 's - Hertogen- bosch, Til burg en Eind
hoven zien liggen. 
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3.2.5 c omponenten 

Hel silogebouw word! gevormd door een composilie van componenlen. 
Deze componenlen kunnen we onderverdelen in een 'primair' deel en een 
'secundair' deel. Onder hel primaire deel verslaan we de belonnen cilinders 
waar hel groan in opgeslagen word!. Onder he! secunda ire dee I verst a an we 
de component en die hel opslaan van groan mogelijk maken. zoals de trans
porlbanden, elevator en de 'slofzuiger'. De posilie en aanwezigheid van de 
componenlen word! verklaard door hel proces voor de op- en overslag van 
groan. Hel groan word! per schip aangevoerd over hel kanaal. Door middel 
van een soort 'slofzuiger' word! hel groan uil de boot gehaald. Vervolgens 
komi hel groan via leidingen in de elevator waar hel gefillerd en/of gezui
verd word!. Via de elevator word! hel groan omhoog gebrachllol boven de 
silo's. De hoofdverdeler verdeell hel groan via de transportbanden naar de 
belreffende silo. Door middel van de lransportbanden onder hel silogebouw 
word! hel groan weer uil de silo gezogen en naar de elevator gebrachl. 
Hel groan word! uileindelijk weer door vrachlwagen of boot afgevoerd. 

3.2.6 p roces en routing 
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He! bovenaanzicht van he! silogebouw mel de 
lransporlbanden. 

He! proces en de routing van he! silogebouw. 



3.2 7 c onclusie 

Functionaliteit is de drager geweest die de architectuur van het silogebouw 
heeft bepaald . Een optimaal aan- en afvoerprogramma stond hierbij cen
traal. De verschijningsvorm van de plattegrond en de gevel zijn zeer helder en 
eenvoudig van opzet. Het gebouw profileert zich door zijn enorme omvang 
als landmark naar zijn omgeving. Bij de toetreding van een woonfunctie zul
len deze karakteristeken als uitgangspunt dienen om de 'genius loci' te be
waren. Daarnaast kan de enorme school die inherent is aan dil type gebou
wen als potentieel worden gezien bij de toetreding van een woonfunctie . 

De aanwezigheid van he I water was, vanuit functioneel oogpunt. essentieel. 
Op het momenl dot de op- en overslag functie vervalt. verliest het gebouw 
ook zijn functionele relatie met het water. Zowel het gebouw als het kanaal 
blijven echter bestaan. 

Bij de transformatie van het silogebouw zal de behoefte aan menselijke moat 
groter zijn dan voorheen. De functie op-en overslag en wonen zijn wat be
treH de karakterstieken en behoeHen elkaars inversen. Het gesloten karakter 
dot het silogebouw uitdraagt, vormt dan ook een probleem bij de transfor
matie tot woongebouw. 

Het silogebouw wordt gevormd door een compositie van twee soorten 
componenten: de betonnen cilinders waar het groan in opgeslagen wordt 
en de elementen die het opslaan mogelijk maken. Op het moment dot het 
gebouw zijn op- en overslag functie verliest. zal dit consequenties hebben 
voor het oorspronkelijke proces en de helderheid van de compositie. 
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3. omponent 

3.3.1 1nleiding 

Zoals eerder genoemd bestaat het gebouw bestaat uit een primair deel, 
namelijk de betonnen cilinder(s), en het secundaire deel de transportban
den en elevatoren. Deze componenten vormen samen een compositie die 
de verschijningsvorm van het gebouw bepaald. Onder het component ver
staan we in dit geval het primaire deel dot we de (betonnen) cilinder noe
men. Dit basisvolume vormt de uiteindelijke siloruimte waarin het groan op
en overgeslagen wordt. 

Le Corbusier in 'Vers une architecture', 1923 

Architectuur wordt beschouwd ols een weloverwogen compositie von 

volumes die wij donkzij he! spel von Iicht en schoduw ervoren. De prima ire 

volumes kubus. kegel, bol, cilinder en piromide zijn mooie vormen die mok

kelijk offeesboor zijn. 
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Het sllogebouw, gelegen a an het kanaal, 2007 
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Het cilinder in aanzicht. 

De kenmerken van een ciHnder .. 

3.3.2 enmerken 

Een cilinder draagf een aanlal belangrijke kenmerken met zich mee, 
namelijk: 

3.3.3 

Een cilinder vindf zijn oorsprong in de as; 
De doorsneden door de as zijn allijd gelijk. namelijk een rechlhoek; 
De richting die de cilinder aanneeml word! bepaald door 
openingen aan de onder- of bovenzijde. 

rchitectuur-organisatie 

Hef component. dol we belonnen cilinder noemen. maakt deel uif van het 
silogebouw. He I silogebouw best oaf uif 20 idenfieke cilinders. De keuze voor 
de cilindervormige vorm van de silo is fe verkloren vanuif funcfioneel oog
punt. Vanuil de construcfie was deze vorm w enselijk. De ronde vorm is voor 
opslag een geschikle vorm zodat de druk van het groan dot w ordf opge
slagen beter verdeeld word! over de wand. Binnen in de siloruimte zijn geen 
vloeren. wanden of kolommen aanwezig. Vanuit de functie, was opslag van 
groan zonder die elementen wenselijk. Zowel hef interieur als het exterieur is 
op basis van uitsluitend funcfionele archilecfuur ontworpen. 

De begone grond is gelegen op maaiveldniveau. Dif is wenselijk om dot het 
bulkgoed per vrac hfauto afgevoerd wordf. Hef dak van de silo lig f op 32 me
ter boven hef maaiveld en bestaaf uit een Iicht opgezetle stolen construe
lie. met de daarboven gelegen horizonlale transportinstallaties. De valpijpen 
sleken door het dak heen en zorgen voor directe toevoer van he I bulkgoed 
in de silo. 
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3.3. "nterieur 

He! intereur van de silo word! gekenmerkt door een introvert karakter. He! 
ontbreken van opening en in de gevel waardoor Iicht en zicht kunnen worden 
bereikl zorgt voor ge'lsoleerde en introverte binnenruimte. 

3.3.5 xterieur 

De cilindervorm heeH als eigenschap dot he! in feite maar een gevel heeft. 
Een gevel die beeindigd word! door de onder -en bovenkant van de ci
linder. In de gevel is geen enkele ritmiek of dynamiek te zien doordat sim
pelweg belijningen. vlakken en de plasticileit van gevel geabstraheerd zijn 
of zelfs ontbreken. Doordal he! gebouw uilsluitend als op- en overslag voor 
groan diende. was he! niet noodzakelijk een hoog afwerkingsniveau toe te 
passen bij de gevel. He! ruwe beton is aan de buitenzijde onafgewerkl ge
bleven. slechts de belijningen van de bekisling die tijdens de uitvoering zijn 
gebruikl, zijn waarneembaar. Door zijn geslotenheid en he! onlbreken van 
enige openingen in de gevel heeft he! component een extrovert karakter. 
He! exterieur drukt vanwege de omvang en karaktereigenschappen een du
idelijke stempel op de omgeving. 

De betonnen cllinder. 
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3.3.6 c onstructie-materiaal 

De hoofddraagconstructie bestaat uit de cilinder. de plaatfundering en de 
funderingspalen. De simplistische opzet van de conslruclie is lyperend voor 
dit type gebouwen. De gevel van de in doorsnee 11.4 meter grote cilinder 
bestaat uil 200 millimeter dik gewapend beton dot nodig is om de grote 
hoogte te construeren. He! grote voordeel van gewapend beton is dol de 
afmetingen van de cellen in principe onbegrensd zijn. De wanddikte van de 
cilinder is bepaald aan de hand van de oplredende belasting van he! groan 
op de gevel. De normaalkrachten worden opgenomen door de wapening 
in he! beton. Deze wapening word! ook wei de ringwapening genoemd en 
waarborgt de ronde vorm waardoor deze maar minimaal onderbroken mag 
worden. De dekking van de wapening ten opzichte van he! beton is vol
doende om te zorgen dot de wapening in he! beton niel aangetast kan 
worden door vocht. vloeistoffen of andere invloeden. De fundering beslaat uil 
een belonnen plaat van ongeveer een meter dikle. Deze plaat is gefundeerd 
op tienlallen betonnen palen die he! gebouw. inclusief de opslagen draagt. 

3.3.7 b ouwfysica 

Vanwege de functie van op- en overslag van groan was he! niel nodig 
gevelopeningen toe te passen. Licht. Iucht en vocht moelen zo min moge
lijk in contact komen met he! in de silo opgeslagen goed. Zuurstof kan de 
ontbranding van groan echter stimuleren waardoor de kans op stofex
plosies en brand erg groot word!. De toelreding van Iicht en vocht in de 
ruimte kunnen de kwaliteit van he! groan aanlasten. De gevel bestaat 
uitsluitend uit 200 millimeter gewapend beton en is niet ge·isoleerd. Door 
de wanddikle en de massa van he! groan blijH de temperatuur in de si
loruimte loch constant en kan he! goed langdurig opgeslagen worden. 

De invloed van de warmte op he! gebouw vormt een belangrijke factor 
bij de vervorming van he! gebouw. Bij warmtebelasting door de zon op de 
gevel veranderl de ronde vorm in he! horizontale vlak in een ovale vorm. 

De brandveiligheid in de silo word! gewaarborgd doordal de beton
nen schil goede brandwerende eigenschappen he eft . Beton is name
lijk onbrandbaar. waardoor elke cilinder in feite een brandcomparti
ment vorml. Daardoor kan brandover- en doorslag voorkomen worden. 
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3.3.8 r ealisatie 

De realisalie van he! silogebouw is lot stand gekomen in !wee hoofdfases 
van twee keer lien silo's door middel van he! principe van een glijbekisting. 
De !wee fases zijn vervolgens ook weer onderverdeeld in !wee blokken van 
vijf silo's. Deze tweedeling is duidelijk terug te zien in de opzet van he! ge
bouw. Tussen he! eerste en tweede deel van he! gebouw zit een sprang 
van ongeveer zes meter. Deze sprang dient als doorgang voor vracht- en 
autoverkeer. He! principe van he! verwerken van belonspecie met een 
glijbeskisting is eenvoudig. Door gebruik te maken van een wandbekis
ling die aan de onderzijde open is kunnen lagen betonspecie aangebracht 
worden. Oil gebeurl in een dusdanig tempo dot een continu proces ont
staat waarbij de bekisting, via de in de wand geplaatste vijzelstaven, in 
kleine stappen omhoog word! getrokken. Aan de bovenzijde word! zo 
in een continu proces de wapening gesteld en de betonspecie gestor!. 
Aan de onderzijde komi he! jonge verharde beton onder de bekisting te
voorschijn. He! nieuwe beton moe! dusdanig verhard zijn dot he! zijn vorm 
behoudt en he! eigen gewicht van he! daaropvolgende belon kan dragen. 
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De reaiisatie van he! silogebouw. 
Onder 
De eerste lase van he! silogebouw. 



3.3.9 c onclusie 

De cilinder behoort lot de primaire volumes die makkelijk afteesbaar zijn. Een 
aantal kenmerken waaronder de alzijdige symmetrie dragen deze eigen
schap. De ronde vorm was vanuil functioneel oogpunt wenselijk . De architec
tuur van he! component is uitsluitend vanuit functioneel oogpunt ontworpen. 
Bij de toetreding van een woonfunctie zullen deze kenmerken een belang
rijke invloed hebben op organiseren en functioneren van de waning. 

De simplistische maar vooral overgedimensioneerde opzet van de construe
tie en de grate open ruimte bieden een uitgangspunt voor de transformatie 
van de silo lot woonfunctie. De conslructieve opzet van de silo is te verklaren 
uit de funclie die het heeH. De transformalie tot woonfunctie vraagt om een 
radicale aanpak om dol vloeren en kolommen simpelweg ontbreken. De ring
wapening speell een belangrijke rol bij het waarborgen van de cilindrische 
vorm waardoor het maken van gevelopeningen in de silowand moeilijk is . 

He! inlerieur van de silo biedl door zijn introverte karakter weinig perspectief 
om een woonfunctie toe te Iaten. Hel ontbreken van Iicht in de siloruimle, 
zicht en inzichl zijn de voomaamste problemen die daarbij een rol spelen.De 
belonnen schil van de silo heeH beperkle bouwfysische eigenschappen. als 
het goat om warmteweerstand, vochthuishouding, klimaatbeheersing e.d. 
Enkel een betonnen wand maakt het verschil tussen de binnen- en buiten
ruimte . 
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4.1 chaalniveau's 

4.1.1 i n Ieiding 

In het vorige hoofdstuk 'dialoog' is een inventarisatie gemaakt van de ver
schillende schaalniveau's. We hebben hierbij onderscheid gemaakt in drie 
niveau's, namelijk stedenbouwkundige situatie. gebouw en component. 
Bij deze inventarisatie is ingezoomd op de verschillende onderdelen. Tijdens 
deze inventarisatie hebben we de problemen, kwaliteiten en kansen van elk 
onderdeel bloot kunnen leggen. Om de uiteindelijke functie te kunnen be
palen worden de problemen. kwalitieiten en kansen vertaald naar essentiele 
karakteristieken. Deze karakteristieken vormen de uitgangspunten voor he! 
bepalen van een funclie en legt Ievens de basis voor he! ontwerpproces. 
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4.1 .2 tedebouw 

De hoofduitgongspunten die in de Ruimtelijke Structuurvisie gesteld 
worden. zijn het vervlechten von octiviteiten. Hel dorp Veghel word! 
gekenmerkl door een historisch gegroeide tweedeling. Hel 'werkgebied' 
met de hoven in het westen en de 'mark!, ploots von handel. in het oos
ten von de stod. Door het vervlechten von octivileiten worden de lev
endigheid en het stedelijk korokter op een posilieve monier versterkt. 

De ruimtelijke en functionele kenmerken von het centrumgebied von Veg
hel zijn in de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie in koort gebrocht en onder
verdeeld in vier lypologieen. Deze typologieen vormen de basis woorin 
Veghel zich gedurende de historie in ontwikkeld heeH en vormen Ie
vens het uitgongspunt voor de toekomstige ontwikkeling von het gebied. 

De vier typologieen zijn: 

Stedelljke structuur: 
Lint, woonwijk, campus 
Ruimtelijk geheugen: 
Culluurhistorische woorde von de gebouwde omgeving 
Landschappelijke strucuur: 
Ao. hoven. groene hart en spoorzone 
Programma: 
De totolefunctieverdeling weergegeven in een mosterplon 

In de Bijloge zijn de korokteristieken. problemen en uitgongspunten voor de 
vier typologieen per onderdeel verder uitgeschreven. 
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.1.3 g ebouw 

De dialoog met het 'gebouw' heeft ertoe geleid dot we een aantal essen
tiele karakteristieken kunnen vastleggen die de uitgangspunten vormen bij 
het ontwerpproces. 

Ontwerpuitgangspunten 'gebouw': 

Landmark 
[Onlosmakelijke) relatie met het water 
Extrovert naar zijn omgeving 
Gereserveerd 
Verhouding 
Symmetry 
Harmonieus 
Homogeen 

ero- waste 

De definitie Zero Waste wordt als uitgangspunt opgevat als toekomstpers
pectief. 
Dot betekent niet doter nu maar willekeurig weggegooid word!, integendeel 
zelfs. Bewust omgaan met water is, is het doel. We streven er naar een basis 
voor de toekomst te leggen. De def1nities. lifespan, recycling en duurzaam
heid spelen hierbij een belangrijke rol. 
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4.1.4 c omponent 

De dialoog met het 'component' heeft ertoe geleid dot we een aantal es
sentiele karakteristieken kunnen vastleggen die de uitgangspunten vormen 
bij het ontwerpproces. 

Ontwerpuitgangspunten ·component·: 

(Onlosmakelijke) relatie met het water 
Extrovert naar zijn omgeving 
Introvert naar de cilindrische ruimte 
Gereserveerd 
Open vs gesloten 
Richtingsloos 
Symmetrisch 
'Op-en overslag' functie 
Verticale cilindrische ruimte 
Levensduur - functie gebonden 

ero- waste 

De definitie Zero waste wordt als uitgangspunt opgevat als toekomstpers
pectief. 
Dot betekent niet doter nu maarwillekeurig weggegooid word!, integendeel 
zelfs. Bewust omgaan met wat er is. is het doel. We streven er naar een basis 
voor de toekomst te leggen. De definities, lifespan, recycling en duurzaam
heid spelen hierbij een belangrijke rol. 
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. 1 chaalniveau 's 

.1.1 i n Ieiding 

In tegenstelling tot andere herbeslemmingsopgaven vormt hier he! gebouw 
he! uitgangspunt van de transformatie. Vaak vormt de functie he! uitgangs
punt bij een herbestemmingsopgave en niel he! gebouw of component zelf. 
De functie word! als he! ware opgelegd aan he! gebouw zonder dot de 
consequenties hiervan goed in kaart zijn gebracht. Een bekend voorbeeld 
hiervan is de transformatie van de Wennbergsilo in Kopenhagen. De uit
gangspunten voor he! bepalen van een nieuwe functie voor he! voormalig 
silogebouw worden in deze opgave bepaald vanuit drie verschillende schaal
niveaus. Deze zijn bij de analyse in he! vorige hoofdsluk 'dialoog' uitvoerig 
beschreven. De drie schaalniveaus zijn: stedenbouwkundige silualie, 
gebouw en he! component. Per schaallniveau zijn de problemen en kwaliteit
en blootgelegd om vast le slellen wat de ontwerpuitgangspunten worden 
tijdens he! antwerp. Een kwalleit dot he! gebouw of component bezil, kan 
op moment van herbeslemming juist een probleem zijn en andersom. Om 
een voorbeeld te noemen kunnen we kijken naar de geslolenheid van he! 
gebouw. Op he! moment dot een woonfunctie word! toegelaten in he! ge
bouw vormt deze geslotenheid een probleem bij de toetreding van Iicht lot 
he! gebouw. In he! geval van een functie zoals archief zal deze geslotenheid 
juist wenselijk kunnen zijn. We kunnen dus concluderen dol met he! vaststel
len van de problem en en kwaliteiten de potentie voor een mogelijke nieuwe 
functie voor he! gebouw afgeleid zou kunnen worden. Deze problemen en 
kwaliteiten vormen de ontwerpuitgangspunten tijdens he! ontwerpproces. 
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5.1.2 ialoog- stedebouw 

Vanuit de stedenbouwkundige context wordt een bijzondere woonfunc
tie gevraagd. De behoefte voor deze functie komt voort uit de 'Ruimtelijke 
structuurvisie Veghel- centrum'. 

5.1.3 ialoog- gebouw 

Op basis van de analyse op gebouwniveau kunnen we concluderen dot 
de kenmerken en karakteristieken die het gebouw heeft zijn of te leiden 
uit de functie die het heeft. De architectuur van het gebouw is voort
gekomen uit de functie, namelijke het op- en overslaan van groan. Hoog
staande architectuur was geen issue. Dit heeft als consequentie dot een 
andere functie als op- of overslag haast ontoelaatbaar is in het gebouw 
zonder dot de essentiele karakteristieken van het gebouw verloren goon. 

5.1. ialoog- component 

De analyse op componentniveau heeft eenzelfde resultaat als die van het 
gebouw namelijk dot zijn uitsluitend functionele architectuur ertoe heeft 
geleid dot er haast geen andere functie dan op- of overlslag toe te Iaten 
is in het gebouw, zonder dot de essentie van het gebouw verloren goat. 
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5.2 panningsveld 
Op basis van de analyse van de drie verschillende schaalniveau's. sleden
bouwkundige silualie. gebouw en component kunnen we concluderen dol 
deze gezien de 'wensen' c.q. uilgangspunlen een slrijd mel elkaar aangaan. 
De dialoog mel de omgeving heeft ertoe geleid dol een funclie als wonen 
zeerwenselijk is. Uil de dialoog mel he! gebouw en component blijkl dol deze 
een funclie zoals opslag of overslag loelaal. Op he! moment dol we conclu
deren dol een woonfunclie onloelaalbaar is in he! gebouw onlkennen we 
de dialoog mel de omgeving. Ook wanneer een woonfunclie word! loege
lalen in he! silogebouw word! de dialoog mel gebouw en component onl
kend. Op he! moment dol we beide dialogen erkennen onslaal een 'span
ningsveld' lussen beiden. Oil spanningsveld vorml de uildaging omdal zowel 
de behoefle vanuil de omgeving als de 'behoefle' vanuil he! gebouw en 
component ingewilligd dienen le worden. Oil spannigsveld leidl lot een slel
lingname waarbij he! doel van de lransformalie kan worden geformuleerd. 
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telling name 
Uil de analyse van de drie verschillende schaalniveau's in he! hoofdstuk 'dialoog' kunnen we concluderen dol 
zowelde context waarin he! gebouw zich bevindt. als he! gebouw zelf zeer bijzonder zijn. He! gebied en daarmee 
ook het gebouw bezit he! predikaat bijzondere waarde en is niet aileen uniek voor Veghel. maar voor heel Ne
derland. 

Het gebouw profileert zich door zijn enorrne omvang en extrovertheid, als landmark naar zijn omgeving. Het inter
ieur van het gebouw daarentegen, is altijd onbekend geweest. Aileen de arbeiders kenden het interieur van de 
betonnen cilinders. 

In de toekomst wordt het voormalige havengebied betrokken bij de stedelijlce activiteiten van Veghel. Het gebouw 
zal samen met twee andere iconen in het gebied refereren naar het industriele verleden dot Veghel kende. 

Doel van de transformatle: 

Het gebouw wordt getransformeerd tot bijzonder woongebouw en wordt 'vitaal' gemaakt in het stedenbouw
kundig plan. Het doel hierbij is hel historisch beeld van de silo's te behouden. He! concept loaf he! verleden last
boar en leg! tegelijkertijd een basis voor de toekomst. De trans forma tie van he! voormalig silogebouw balanceert 
tussen verleden, heden en toekoms!. Het doel van de transformatie is het bewaren en respecteren van de meest 
waardevolle en essentiele l<arakleris.tieken van het gebouw en de plek waar het gebouw stoat. 

Potentie van de transformatle: 

He! concept dient een standaard te genereren woarbij een basis zal worden gelegd voor de toekomst. De keuze 
voor een functie 'wonen' bij de hUidige transformolie, schept een breed kader waarbinnen meerdere functies 
kunnen worden aangewezen voor he! gebouw dan aileen woonfunc lie of silo. Mogelijke aanwjjsbare functies 
die passen binnen he I koder 'silo- woning' , gelel op behoud von de koralderistieken die voortkomen uil de drie 
schaalniveaus zijn: archief, musea, cultuur. recrea1ie en commerciele functies. 

Naar gelang de wensen. behoeHe en programma van eisen zou een andere functie in he! gebouw kunnen 
worden toegelalen zonder dot daorbij 'opnleuw ' hel gebouw getramformeerd hoeft te worden 

De dialoog kan bij he I kiezen von een nieuwe funclie voorlgezet worden. De geformuleerde onfwerpuitgangspun
ten die uit het hoofdstuk 'dialoog'noor vorenzijn gekomen. vormen de basis bij he! ontwerpen voor het toelaten 
van een nieuwe functle. 
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6. c omponent 

6.1 1 nleiding 

In het hoofdstuk 'concept van het component' wordt een reactie gegeven 
op de stellingname uit het hoofdstuk 'functie'. De ontwerpuitgangspunten 
van het daaropvolgende hoofdstuk dienen als basis voor de conceptvor
ming. Aan de orde komt een aantal onderdelen die het uiteindelijke antwerp 
van het component goat bepalen. Er wordt ondermeer gesproken over, 
eerste- en tweede laag, functie, bouwfysica, constructie en bouwtechniek 
Deze aspect en vormen sa men het voorlopig on twerp van het component. 
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.1.2 erste laag 

'kader' 

He! concept genereert een standaard die word! beschouwd als de eerste 
laag in he! ontwerp. 
De eerste laag kan worden gezien als de oorspronkelijke betonnen schil en 
noemen we he! 'kader' . 
Mel de oorspronkelijke schil bedoelen we dol he! kader blijfl sloan en als he! 
ware een oneindige levensduur heeft. 

arakteristieken 

he! concept van de vorm van he! type is complex en oneindig. 
open vs. gesloten 
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6,1.3 t weede laag 

'inbouw' 

Het concept genereert een standaard die wordt beschouwd als de lweede 
laag in het antwerp. 
De lweede laag kan worden gezien als het overslagproducl (groan) en noe
men we de 'inbouw'. 
Met het overslagproduct bedoelen we de inbouw die een eindige levens
duur heeft. 
Deze kan naar gelang de behoeften, eisen en wensen no bijvoorbeeld 20 
jaar vervangen worden door een nieuwe inbouw. 

arakteristieken 

het concept van de vorm van het type is complex en eindig. 
profiteren en reageren 

functie 
constructie 
bouwfysica 
bouwtechniek 
duurzaam 
recycling 
veranderbaarheid 
flexibiliteit 
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6.1 f unctie 

He! toelaten van de functie wonen in he! silogebouw brengt in beginsel een 
aanlal uilgangspunten met zich mee. In he! hoofdsluk 'dialoog' zijn een aan
lal ontwerpuitgangspunten omschreven die hier aan de orde komen. Deze 
onlwerpuitgangspunten. ook wei karakteristieken genoemd, zijn onder meer 
he! behoud van de verlicale ruimte en he! ervaren van deze ruimle. Om een 
functie als wonen toe te Iaten in de siloruimte is er een zekere behoefte aan 
een structuur gewenst. Hiermee bedoelen we dol vloeren en kolommen no
dig zijn om de functies in de woning te organiseren. Men zou kunnen zeggen 
dol he! principe van organiseren van een siloruimte en een woonruimte el
kaars inversen zijn. Bij een siloruimte spreken we over verticale ruimte expan
sie. Oil belekent dot de verticale ruimte word! ingezet om he! product groan 
te organiseren, terwijl bij de woonfunctie juisl de nadruk Jig! op horizontale 
ruimteexpansie. Hierbij word! de horizontale ruimle ingezet om he! 'product' 
wonen te organiseren. 

' a am 

Om een woning als functie te Iaten slagen zal men he! principe van 'mense 
lijke moat' moeten introduceren in he! gebouw. Zoals eerder genoemd zijn 
hiervoor de hoofdgangspunten: he! behoud en beleven van de verticale 
ruimle, he! binnenbrengen van Iicht en creeeren van zicht noodzakelijk. 
Daarnaast draagt de cilinder nog een aantal belangrijke kenmerken met 
zich mee: 

Een cilinder vindl zijn oorsprong in de as. 
De doorsneden door de as zijn allijd gelijk, namelijk een rechthoek 
De richling die de cilinder aanneemt. word! bepaald door open
ingen aan de onder- of bovenzijde. 

Om aan deze criteria te kunnen voldoen, is he! concept van de 'inbouw' , 
dol hiernaast is weergegeven, geYntroduceerd. Een alternatief om openin-
gen in horizonlale of verticale vorm te maken is onacceplabel. Ze zouden Het concept van het product. 

daarmee he! evenwicht in de ruimte verstoren en de net genoemde ken-
merken van de cilinder negeren. 
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MogeHjke allematieven van de inbouw. 

v ide 

De introduclie van he! vide - principe ondersleunt he! historisch beeld die de 
siloruimte gekend heeH. namelijk de beleving van een verlicale cilindrische 
ruimte. Door aileen de aanwezigheid van de vloeren en kolommen zou deze 
kwaliteil verloren zijn gegaan. De vorm en afmeting van de vide komi voort 
uit de positie en moat van he! 'roam' aan de boven- of onderkant van de 
cilinder. He! uilgangspunt bij he! antwerp van de vide was om he! Iicht zover 
mogelijk tot onder in de waning te krijgen zodat de funclies die verder van 
he! roam gelegen zijn. loch van voldoende Iicht worden voorzien. 

plit- level 

De introductie van een split - level waning is voortgekomen uit een aantal 
ontwerpafwegingen. De hoofduitgangspunten bij het vormgeven van de bin
nenruimte zijn. zoals gezegd. de beleving van de verticale cilindrische ruimle. 
he! binnenbrengen van Iicht en he! creeeren van zichl. Om dil mogelijk te 
maken is het principe van 'split -level' ge·introduceerd. He! 'split -level' prin
cipe draagt bij aan de beleving van de verticale ruimte. De verdiepingen 
verspringen steeds een halve verdiepingshoogte van elkaar. T evens wordt 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende functies van ruimtes in de 
waning. De buitenzone. oak wei het secundaire deel genaamd. verspringt 
telkens een halve verdieping ten opzichte van de binnengebied. de primaire 
zone. De verdere betekenis van de zone wordt hiema verder beschreven. 
Een altematief voor he! split - level principe. zoals he! traditioneel stapelen 
van vloeren boven elkaar. werd al snel verworpen omdat de geslelde uit
gangspunten niet behaald konden worden. 

roduct 

Het product is het resultaat van het primaire. secundaire en intermediaire 
deel van waning. Deze drie gebieden. waaruit de waning is opgebouwd. 
vormen het 'product' . Vanuit de historie kennen we het product als zijnde 
het groan. in de nieuwe situatie noemen we het product de waning. He! 
product van de silo bestaat uit !wee woningen die beide een eigen en u
nieke orientatie hebben. De scheiding tussen de twee woningen ligl halver
wege de cilinderhoogte. 
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p rimair 

Onder primaire functies verstaan we de publieke functies. De publieke func
ties zijn gelegen in het middelste deel van de waning. Publieke functies zijn 
onder andere de woonkamer, keuken, entree, hobbykamer, studeerkamer 
en tuin. De primaire functies hebben de meeste behoeHe aan Iicht en zicht. 
De primaire functies worden aangeduid als publiek, dot betekent dot in dit 
gebied de functies gelegen zijn die niet prive, en dus voor publiek toegan
kelijk zijn. 

ecundair 

Onder secundaire funclies verstaan de we private functies. De private func
ties zijn gelegen random de primaire functies. Private functies zijn onder 
andere de slaapkamers, badkamer en toilet. De secundaire functies zijn in 
principe niet toegankelijk voor publiek vanwege de behoefte aan privacy. 
Deze funclies hebben minder behoeHe aan Iicht en zicht. De keuze om de 
secundaire functies random de primaire functies te organiseren achier de 
betonnen schil is daarom de meest logische. 

1ntermedair 

Het intermediaire deel is het overgangsgebied tussen het primaire en het se
cundaire deel van de waning. Onder het intermediaire deel van de waning 
verstaan we het verbindende deel, dot we de trap noemen. De trap heeft 
de functie de verspringende vloerdelen in zowel verticale als horizontale zin 
te verbinden. 

De keuze om de trap juist in het gebied van de 'vide'te plaatsen, geeH de 
trap meer betekenis en is het niet aileen een trap maar meer een ruimtelijke 
element dot een ver1engstuk van het primaire- en/of secundaire deel kan 
zijn. De vorm en het type trap komen voort uit de karaktersitieken van de vide 
ruimte. Op het moment dot de trap zich in het primaire- of secundaire deel 
van de waning zou bevinden, is de trap niet meer het verbindend element 
tussen beiden. Tevens kan men niet volstaan met een trap vanwege het feit 
dot vloeren ten opzichte van elkaar in hoogte verspringen en de videruimte 
plaats neemt tussen beiden. 
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Het primoire gebied. 
Midden 
Het secundoire gebied. 
Onder 
Het intermediolre gebied 



Het concept van de conslruclie. 

6.1.5 c onstructie 

1nbouw 

Het concept van de constructie is gebaseerd op twee krachten, namelijk de 
horizontale en de verticale. Om deze krachten op een zo gunstige manier of 
te dragen zijn twee stolen frames geintroduceerd. Deze staan in de X- en de 
Y richting op het stramien. Het frame dient als hoofdconstructie en bestaat uit 
twee liggers en twee kolommen. De kolommen hebben de hoogte van de 
cilinder en de liggers hebben de lengte van de diameter van de cilinder. De 
stabiliteit van het frame wordt verzorgd door de een zogenoemd windver
band. Dit windverband bestaat uit stolen schoren. met rood aangegeven. 
De positie van de schoren is bepaald aan de hand van de positie en afme
ting van het 'roam'. De verdiepingsvloeren. aangeduid als de grijze delen, 
liggen tussen de schoren. De vloeren hebben een aandeel in het reduceren 
van de knikgevoeligheid van de kolommen en de schoren. De belasting van 
de vloeren wordt afgedragen via de kolommen en de schoren. De fatale 
belasting van het frame. schoren. vloeren en 'kader' wordt afgedragen op 
de betonnen vloer met daaronder de funderingspalen. 

Hoofdconstructie bestaat uit: 

Blauwe delen: 
stolen frame 

Rode delen: 
windverband d.m.v. schoren 

Grijze delen: 
verdiepingsvloeren 

69 De gro onsilo 



b.l.b ouwfysica 

He! concept van de bouwfysica is gebaseerd op de eigenschappen van 
de eerste laag, namelijk he! 'kader'. De nieuwe bouwfysische element en 
worden opgenomen in de tweede laag, die we de 'inbouw' noemen. 
Daarmee reageert en profiteert de 'inbouw' op en van de eigenschappen 
van he! 'kader'. De inbouw heefl, in tegenstelling tot he! 'kader' , een ein
dige levensduur en kan gezien worden als he! overslagproduct dol no een 
bepaald aantal jaren weer vervangen kan worden. 

De voordelen van he! concept ten aanzien van de bouwfysica zijn oneindig. 
Doordat de 'inbouw' als een zelfslandig element functioneert kan he! ten 
aile lijde voldoen aan de bouwfysische eisen van de betreffende lijd. Door
dol de 'inbouw' een eindige levensduur heeft, kan deze no bijvoorbeeld 20 
jaar vervangen door een nieuwe inbouw. De nieuwe inbouw voldoet dan de 
bouwfysische eisen van die lijd. 

In de tweede laag de 'inbouw' worden de bouwfysische- en installatie voor
zieningen opgenomen. 
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He! concept van de bouwtysica. 



He! concept van de bouwlechniek. 

6.1.7 ouwtechniek 

He! concept van de bouwtechniek is gebaseerd op de eigenschappen van 
de eerste laag. 
In de tweede laag worden de delaillering en malerialisering van de inbouw 
opgenomen. 

De uilgangspunlen van he! concept van de bouwtechniek zijn : 

duurzaamheid 
fle xibilit eit 
veranderbaarheid 
recycling 
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.2 ebouw 

.2.1 i nleiding 

In he! hoofdsluk 'concept van he! gebouw' word! een reaclie gegeven op 
de stellingname uil he! hoofdsluk 'functie'. De ontwerpuilgangspunten die 
voortkomen uit de inventarisalie dienen hierbij als basis voor de concept
vorming. He! 'component' vormt de basis voor de composilie van he! 'con
cept van he! gebouw'. A an de orde komi een aantal onderdelen die he! 
uiteindelijke antwerp van he! gebouw goat bepalen. Er word! ondermeer 
gesproken over sladsblok, plein en routing, Deze aspecten vormen samen 
he! voorlopig antwerp van he! gebouw. 
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6.2.2 v erschijningsvorm 

Zoals gezegd bestaat he! silogebouw in hoofdzaak uit !wee volumes die elk 
opgebouwd zijn uit lien cilinders. In totaal vormen zij een gebouw dot naar 
de omgeving een extrovert karakter uitstraalt. De geslotenheid door het ont
breken van gevelopeningen alsmede de enorme school versterken dit extro
verte karakter nogmaals. 

In abstracte vorm kunnen we het gebouw vertalen naar in de plattegrond 
twee rechthoekige vlakkken die opgebouwd zijn uit elk lien vlakken. Tussen 
de twee rechthoekige vlakken is een ruimte ontstaan die mede door de 
routing van he! ene naar het gebied noodzakelijk werd en de uiteindelijke 
opzet van he! gebouw heeH bepaald. 

Hetzelfde zien we in de geveL waarbij de gevel in geabstraheerde vorm een 
rechthoekig vlak in de vorm van een 'band' voorstelt. De hoogte van de 
band word! ingeklemd door transportbanden op de silo's en de kade an
derzijds. 

6.2.3 unctie 

De toetreding van de functie wonen in he! voormalig silogebouw brengt op 
tal van gebieden consequenties met zich mee. Daarbij leidt functieveran
dering en transformatie van een gebouw tot andere inzichten en daarmee 
dus tot nieuwe uitgangspunten. De essentie blijft echter. de genius loci ofwel 
de gees! van de plek moe! blijven Ieven. De toetreding van Iicht tot de wo
ningen en het zicht vanuit de woningen zijn esssentiele onderdelen die nodig 
zijn om de transformatie tot een wooncomplex als dit te Iaten slagen. He! 
gebouw zal dus in moeten spelen op deze nieuwe uitgangspunten. 
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Boven 
Hel verschijningsvorm van de plattegrond In drie 
stappen. 
Onder 
De loelreding van de functle in hel gebouw. 



Boven 
De introduclie van he! sladsblok.. 
Onder 
De 'horde' en 'zachle' buHenkanl van he! slads
blok.. 

6.2. tadsblok 

In de volgende slap word! een zogenoemd 'sladsblok' type geintroduceerd. 
Door de behoefle aan Iicht . zicht en beleving van ruimte is de keuze voor he! 
sladsblok een logische keuze. He! zogenoemde sladsblok word! gekenmerkt 
door een formele 'horde' builenkant en 'zachle' binnenkant. He! sladsblok 
biedt plaats aan vijfentwinlig woningen en een parkeergarage met daarop 
een sledelijk plein. 

De 'horde' buitenkant word! gekenmerkl door de oorspronkelijke betonnen 
cilinders. waardoor he! exlroverte en induslriele karakler behouden blijft. 
A an de binnenkant is dit karakter ook terug te zien. maar door de aanwezig
heid van he! plein krijgl deze binnenkant een haas! vriendelijk en introvert 
karakter. 

Tevens leg! he! stadsblok een relatie met de in Veghel veel voorkomende 
woonblokken. Hierbij word! ingespeeld op de uitgangspunten die in de 
ruimtelijke structuurvisie sloan omschreven. namelijk he! vervlechten van ac
tiviteiten en structuren. 

6.2_5 and 

De toetreding van de woonfunctie heeft als consequentie dol menselijke 
moat in he! gebouw moe! worden geintroduceerd. De toetreding van Iicht, 
orientatie in en vanuit de waning zijn belangrijke aspeclen. 

Zoals gezegd kan de verschijningsvorm van de gevel gezien worden als een 
band die om he! gebouw is getrokken. Oil beeld onlstaat doordal de lege 
ruimte tussen de silo's klein is of zelfs wegvalt bij scheve projectie naar he! 
gebouw. 

De 'band' vormt daarom een belangrijk uitgangspunt bij de vormgeving en 
compositie. In he! concept word! de oorspronkelijke band als he! ware van 
de grond omhoog getrokken en van bovenuit omlaag gehaald_ Daardoor 
ontstaan !wee transparante banden die de toetreding van Iicht en orientalie 
in en vanuit de waning mogelijk maken_ He! aanbrengen van gevelope
ningen in de band is haas! ontoelaalbaar omdal ze de bandwerking en he! 
evenwichl van de cilindrische binnenruimte verstoren. 

75 De c roansilo 



Mogelijke allernalieven om de band per cilinder le Iaten varieren pas len niel 
bij hel beeld van de oorspronkelijke verschijningsvorm van de gevel. Ook hel 
afwisselen van open en geslolen geveldelen lever den niel die composilie op 
die zou kunnen aansluilen bij hel hislorisch beeld dol hel silogebouw gekend 
heefl. De gevel heefl een eenduidige en symmelrische opzel waarbij de 
'band' werking essenlieel is. 

oen von de Brao 

Rechts 
De verschillende alternalieven voor de gevel. 
Onder 
De 'band' in de maquette. 
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Het ministerie von VROM. door Jon Hoogstod. 

6.2.6 lein 

Hel plein. dot oon de binnenkont von het silogebouw gelegen is. vormt een 
monumentole ruimte. He! plein is onstoon door de introductie von het type 
'stodsblok' en heeH de potentie een stedelijkverblijfsgebied te vormen dot 
onderdeel vormt von de nieuwe routing die door het voormalig havenge
bied loop! . He! pte in vormt he! belongrijkste element binnen he! principe van 
een stodsblok. 

Het plein kan worden gezien ols een soort 'vlonder' dot tussen de silo's is 
geschoven. De vlonder biedt een service aan diverse behoeHen binnen he! 
wonen. Zo kan vonof de 'vlonder' de koppeling met diverse onderdelen van 
het stadsblok gelegd worden. Zo worden de woningen ontsloten via !wee 
elevatoren die op het plein geplootst zijn. Ook de ontsluiting van de par
keergaroge vindt ploots via he! plein. Tevens vormt een plein een plek voor 
recreatie en verblijf. 

Architect Jan Hoogslad: 

De serre. of een ple•n. Ievert een margeruimfe op die zorgl voor 

bewegingsvriJheid d te in de maafschappij van vandaag de dog vaak weg 

georganiseerd is·. 
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6.2.7 enster 

De introductie van het zogenoemde 'venster' , vormt een belangrijke toevoe
ging binnen het principe van het stadsblok. Vanuit de historie waren het water 
en het silogebouw onlosmakelijk met elk oar verbonden. Zonder het water had 
het gebouw geen functie en zonder de aanwezigheid van het silogebouw 
was de aanwezigheid van het kanaal overbodig. Bij de transformatie van 
silogebouw tot woongebouw verdwijnt deze relatie grotendeels. Een directe 
relatie tussen het gebouw en het waterwerd gelegd uit puur functioneel oog
punt. Het bulkgoed werd per schip aangevoerd en via de transportinstallaties 
de silo's in geleid. Omdat derelatie functie gerelateerd is, he eft doorhet verdwij
nen van op-en overslag van groan deze relatie een onder karakter gekregen. 
Daarnaast komt men met de introductie van het venster tegemoet aan de 
uitgangspunten die in Ruimtelijke Structuurvisie gesteld zijn. Namelijk het ver
vlechten van activiteiten en structuren . 

.-------
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Boven 
He! 'venster' in de sludiemaquette . 
Links 
Relatieschema, water/gebouw en venster. 



Boven 
De oorspronkelijke routing. 
Midden 
He! concept van de routing. 
Onder 
De nieuwe routing. 

j 
) 

6.2.8 r outing 

De oorspronkelijke routing bestool uil in hoofdzook twee onderdelen. De 
tronsporlinslollolies voor de oonvoer von groan. deze bevinden zich op de 
belonnen cilinders. en de tronsporlinslollolies voor de ofvoer von groan. 
deze bevinden zich onder de cilinders. Beiden kennen een gelijke opzet. De 
routing voor de of- en oonvoer von groan beslool uil vier geleiders die elk 
uitmonden in een hoofdgeleider welke vervolgens weer in verbinding stoat 
met de elevator. Voor de complete werking von de groonsilo, verwijs ik noor 
het onderdeel proces en routing in het vorige hoofdstuk 'dioloog'. 

De nieuwe routing in het gebouw zol eenzelfde functie krijgen ols bij si
logebouw. nomelijk het 'oon- en ofvoeren' von mensen/bewoners. Bij de 
nieuwe siluotie zullen de of- en oonvoerroute somensmelten tot een nieuwe 
route holverwege de hoogte von het gebouw. 

Hel binnen- en buitenlreden von de cilinder vindt net zools het bestoonde 
ploots in het centrum von de cilinder. Aileen wordt de toetreding tot de ci
linderruimte op een onder moment ingezet. nomelijk holverwege de cilinder. 
In het centrum von de cilinder bevindt zich de ingong noor de onder- en 
bovenwoning. 

De nieuwe routing mondl uil in een hoofdgeleider die in verbinding stoat met 
de elevator op het binnenplein. Deze elevator, bestoonde uit een trap en 
een lift. mookl de onlsluiting met het mooiveld en de porkeergoroge door
onder mogelijk. Tevens vormen de elevotoren een belongrijk element in het 
stodsblok. Het beleven von de binnenruimte wordt door het belreden von de 
lroppen optimool gemookt. 

Er is onderzochl of besloonde routes ingezel konden worden ols nieuwe route. 
moor dit bleek een dusdanig complexe opgave le worden. dol gekozen is 
voor een nieuwe route. Het bestaande gangenstelsel heeft een minimale 
afmeting en is slechts toegankelijk voor hel groan. Een aanpassing zou bele
kenen dot het slelsel te grool van opzet zou worden en doorbij het beeld van 
het silogebouw naar de omgeving dusdanig zou worden aangetast . 

79 De gr ansilo 



He! 's1eigerpinclpe'. 

Koen von de Br o k 

Een mogelijk alternatief om een soort 'steigerprincipe' in de vorm van rou
ting te introduceren aan de binnenkant van het stadsblok is van de hand 
gewezen. De toetreding van de siloruimte vindt oorspronkelijk plaats in het 
hart van de silodakmond. Op he! moment dot he! steigerprincipe toegepast 
zou worden, word! de toegang van de waning van he! centrum van de ci
linder naar de zijkanl verplaatst. dus aan de binnenkant van he! 'stadsblok' . 
Daarmee zou een belangrijk kenmerk verloren goon. 

80 



w 

I-

z 

63 omponent 

6.3.1 i n Ieiding 

In dil hoofdsluk word! hel definilief onlwerp van hel component besproken. 
Hierbij is de conceptvorming van hel component vertaald naar een defini
lief ontwerp. Aan de orde komen de onderdelen die de basis vormen van 
hel uileindelijke onlwerp. Er word! ondermeer gesproken over 'kader' en 'in
bouw' . Daarnaasl komen uiteraard de onderdelen functie, conslruclie, 
bouwfysica en bouwtechniek aan de orde. 
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6.3.2 k ad e r 

He! 'kader'. 
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Tolaalaanzicht Villa Savoye, gebouwd in 1965. 

Het 'kader'. ook wei de (oorspronkelijke) betonnen schil. noemen we de 
eerste laag. De eerste laag heeft een 'gevel' functie. Het kader draagt de 
karakteristieken en kenmerken van de oorspronkelijke schil mee en vormt de 
architectuur van het c omponent. 

Aan het antwerp van het 'kader' liggen drie uitgangspunten ten grondslag. 
namelijk het creeren van: 

Iicht 
zicht 
ruimte 

In de Bijlage zijn de verschillende studiemodellen van het 'kader' te vinden. 

le Corbusier. 'Villa Savoye': 

De synfhese van dif alles is de Villa Savoye. die een "zeer edelmoedig" type 

illusfreert. doordal "aan de buifenka n t een arc hitectonische wil wordl 

onders freept [en} aan de binnenkant in e lk soort func tionele behoefte 

wordt voorzien". 
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&.3.3 nbouw 

De "inbouw·. 

Koen von de Brook 
84 



De woonkamer en het terras van Villa Savoye. 

De 'inbouw', ook wei hel joverslag) product. noemen we de lweede laag. 
De tweede laag draagl de naam 'product' mel zich mee. Hel product 
draagl de kenmerken van hel overslagproducl jgraan) mee en vorml de 
funclie van hel component. 
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6.3.4 f unctie 

p rim air 

Het woord primair kan aangeduid worden als de belangrijk, ofwel de belangrijkste behoefte. Binnen het wonen zijn dit 
de leefruimtes. Licht, zicht en inzicht zijn de belangrijkste dragers om de ruimte ook daadwerkelijk leefbaar te maken. De 
juiste positie van een functie in de woning is daarom erg belangrijk. De leefruimtes kunnen aangeduid worden als b ijvoor
beeld een keuken, woonkamer, eetkamer en hobbyruimte. Ook een tuin kan tot leefruimte behoren, maar vall onder 
het begrip buitenruimte. De primaire functies bevinden zich in het middengebied van de woning . Door hebben ze het 
meeste Iicht en zicht. De ligging van deze functies in het centrumgebied van de woning, zoals in het hoofdstuk concept 
al aangegeven, is daarom logisch. De primaire functies worden opgevat als de publieke functies en zijn dus 'toe
gankelijk' voor zowel de bewoners als de bezoekers. 

De posities van de functies zijn georganiseerd vanuit de entreeruimte. Bij de bovenwoning leidt de route je vanuit de 
entree, via de trap eerst naar de garderobe. Een verdieping hoger is het atelier en/of hobbyruimte te vinden. Het op een 
no bovenste vloerveld is de grootste leefruimte van de woning. Door bevinden zich de keuken, woonkamer, eetkamer en 
toilet. Vanaf dit vloerveld is het zicht op de omgeving en de intrede van het daglicht optimaal. De ruimte van dit vloerveld 
is als extrovert te ervaren doordat men zich vanwege de aanwezigheid van het 'roam' op de omgeving orienteert . 
Vanuit dit vloerveld kan men ook naar de daktuin. De daktuin biedt een wijds uitzicht over het Brabantse landschap en 
vormt daarnaast een verlengstuk van de woonkamer. 

AI deze functies worden verbonden c.q. ontsloten door middel van een trap met daarnaast een lift. Deze lift loopt door 
de as vanuit de entree naar de daktuin. De lift is een snel transportmiddel dot ingezet kan worden op het moment dot 
men de trap niet wil of kan belopen. 

De vloervelden van de primaire functies verspringen ten opzichte van de secundaire functies. Door de toepassing van 
het split level principe wordt de beleving van de siloruimte versterkt. De positie van het roam onder of boven in de woning 
beeindigt het split level effect. Vanaf deze plek kan men buiten de silo kijken . De vide vormt een duidelijke scheiding Ius
sen het primaire- en secundaire gebied. De vide is open van opzet om het daglicht tot onderin de woning zover mogelijk 
door te Iaten dringen. Vanuit het entreegebied kan men het 'roam' en kan men de hoogte van de totale wa-
ning ervaren. 
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s ecundair 

Onder het secundaire gebied van de waning verst oat men het dee I dot rond 
het primaire gebied ligt . In het secundaire gebied liggen met de name de 
private functies en worden dus voornamelijk door de bewoners zelf gebruikt. 
Onder private functies verstaat men de functies met de grootste behoefte 
aan privacy. Zo kan bijvoorbeeld een toilet of badkamer gezien worden als 
een private functie . 

De onderlinge afstand tussen de diverse functies in de waning speelt een 
rol bij het optimaal functioneren van de waning. Daarom zijn de secundaire 
functies om de primoire functies georganiseerd zodat deze kunnen facili
teren. Ondersteunende functies zijn noodzakelijk om het functioneren van 
primaire functies mogelijk te maken. Het mengen van verschillende functies 
door de waning maakt de waning gebruiksvriendelijk. Faciliteiten zoals bij
voorbeeld een toilet bieden ondersteuning aan het wonen. 

In het secundaire gebied zijn twee slaapkamers ondergebracht, twee bad
kamers en inloopkasten. Vanuit de overloop zijn deze ruimtes bereikbaar. De 
ring daarboven vormt een onbenoemde ruimte en kan een plek voor kunst 
of de boekenkast zijn. Voor de open delen bij de slaapkamers zijn extra priva
cy- schermen geplaatst die de bewoner in gewenste positie kan schuiven. 

De secunda ire functies zijn verder van het 'roam' gelegen en krijgen daardoor 
minder daglicht dan de functies in het middengebied. Juist bij deze functies 
is de behoefte aan daglicht, zicht en inzicht aanzienlijk minder. De functies 
zijn met hun 'rug' tegen de silowand gelegen, waardoor de orientatie op 
het middengebied komt te liggen. De ruimte wordt in dit gebied dan ook als 
introvert ervaren. Dit komt mede doordat de silowand gesloten is . 

De vloervelden van de secundaire functies worden ontslolen door middel 
van de trap die longs deze functies loopt. De zogenoemde overloop vormt 
de overgang tussen trap en verblijfsruimte. maar Ievens ook de overgang 
tussen private en publieke zones. 
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m ortolgie van de ruimte 

Onder de morfolgie van de ruimte verstaat men de vormkunde van de 
ruimte, waarbij zowel de verschijningsvorm als de inherente vorm bedoelt 
wordt. Onder de ruimte van de silo wordt de open ruimte verstaan. Deze 
wordt begrensd door de cilindrische schil. 

De consequentie van de toetreding van de woonfunctie vraagt om een an
dere ruimleexpansie. Typisch voor een cilindrische ruimle is de grote verti
cale ruimle. die simpelweg onlstaal doordat een slrucluur aan kolommen, 
wanden en vloeren ontbreekt. Een woonfunclie vraagl om een horizontale 
ruimle expansie waarbij een dergelijke structuur juisl zeer welkom is. 

Het karakler van de binnenruimle wordt naluurlijk hoofdzakelijk bepaald 
door hel concept van hel 'product'. Het product bestaat zoals gezegd uit 
een primair, secundair en intermediair deel. Daarnaast functioneren de wan
den, ook wei seNice element en genoemd, als afscheiding binnen de ruimte. 
Daarbij stoat voor ogen dot de geest van de open cilindrische ruimte moet 
blijven voortbestaan. 

De scheidingswanden sloan op een radiale strucluur. Een orthogonale struc
tuur is vanwege de organisatie niet mogelijk. Uit onderzoek is gebleken dot 
een orthogonale structuur te weinig functionele ruimtes opleverde. Met name 
in hel secundaire gebied gaf deze structuur grote problemen. Op het mo
ment dol wanden op een orthogonaal grid gezet worden. vormt de aansluil
ing met de c ilindrisc he schil een probleem om de ruimtes ergonomisch te kri
jgen. Hierbij speelt de aanwezigheid van de vide in de organisatie een grote 
rol. Omdat gekozen is voor een duidelijk binnen- en buitengebied, zijn deaf
zonderlijke vloeNelden groot genoeg voor een funclie . Op het moment dot 
verschillende funclies op eenzelfde vloeNeld gecombineerd worden, Ievert 
dit een probleem op. In het primaire deel zou een orthogonale structuur wei 
kunnen maar er is gekozen om de ruimte helder en eenduidig le Iaten zijn. 

Fragment van de plaltegrond. 
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lmpressie von de bOvenwoning. 

De graansilo 
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De trap in de woning. 
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i ntermedair 

Het begrip intermediair kan worden gezien als het overgangsgebied tussen het primaire- en secundaire gebied van de 
waning. Onder het intermediaire deel verstaat men het verbindende deel van de waning. ofwel de trap. De trap heeft 
de functie . de verspringende vloerdelen in zowel verticale als horizontale richting te verbinden. Daarbij heeft het interme
diaire deel niet aileen een verbindende functie. maar kan het ook een verlengstuk zijn van het primaire. of secundaire 
gebied. Een referentie van dit concept is zien bij de Tower House dot door Bow-Wow is ontworpen. Zo kan in de trap ook 
een boekenkast of toilet opgenomen worden. Daamaast kan het ook een plek zijn voor kunstobjecten of juist een plek 
om te verblijven. De trap is naast een verbindend element dus ook een gebruikselement. De horizontale verbinding vindt 
plaats doordat de trap ter plaatse van een vloerveld uitmondt in een bordes. Vanaf het bordes kan een een vloerveld 
van het primaire- of secundaire deel betreden worden en verbindt het dus ook horizontaal. 

De trap vindt zijn oorsprong in het centrum van de cilinder. bij de entree. De vorm van de trap is te zien als een spiraal die 
zich door de videruimte van de waning beweegt. De vorm van de trap reageert op de positie en afmeting van het roam. 
In het centrum van de cilinder. heeft de trap de smalste treden. Naar gelang men zich verplaatst over de trap richting het 
'roam' waaiert deze verder uit. Op het moment dot de trap aangekomen is bij het 'roam'. neemt de trede een continue 
gelijke moat aan. Daardoor reageert de trap in zijn vorm en richting op de eigenschappen van het 'roam' . 

De materialisering van de trap is eenvoudig en helder van opzet. De traptreden zijn van glas en zijn duurzaam en slijtvast. 
De keuze voor glas geeft een steer van transparantie en helderheid. Daarbij is de keuze voor glas een logische. omdat 
de toetreding van Iicht tot in de kem van de silo optimaal en zo groat mogelijk moet zijn. De draagconstructie is van stool 
en de balustrade van de trap is van RVS. De verbindende functie van de trap krijgt nog eens extra karakter doordat de 
ophanging van de trap zich afwisselt in positie tussen het primaire- en secundaire vloerveld . 

Tower house. door Bow - Wow. 
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De plattegronden van de benedenwoning zijn te vinden in 
de Bijlage. 
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6.3 5 c onstructie 

Het antwerp van de hoofdconstructie van de 'inbouw' bestaat uit drie 
elementtypen: 

stolen frame 
schoren 
verdiepingsvloeren 

5 talen frame 

Twee stolen frames vormen de hoofddraagconstructie van de 'inbouw' en 
bestaan elk uit twee kolommen en twee liggers. De frames sloan in de X- en 
Y richting van de cilinder. De kolommen lopen over de totale hoogte van de 
cilinder en worden om de 3.2 meter onderbroken door de aansluiting van 
de verdiepingsvloer. De twee liggers hebben een Iengle van ongeveer de 
diameter van de cilinder. De onderste ligger ligt in het vlak van de begone 
grondvloer terwijl de andere in het vlak van de dakvloer van de bovenwo
ning ligt. 

choren 

De stolen schoren fungeren als windverbanden en waarborgen de stabi
liteit van de frames. Tevens dienen de schoren als ophanging voor de ver
diepingsvloeren. De schoren bestaan uit een rond stolen buisprofiel van 
220mm doorsnede. De standleidingen van riolering, verwarming, ventilatie, 
elektra en hemelwater zijn in de schoren opgenomen. zodat het verloop van 
ongewenste leidingen door de ruimte vermeden word!. 

De afweging om een stolen frame binnen he! concept te kiezen komi voort 
uit een aantal ontwerpafwegingen. Op he! moment dot he! principe omge
draaid word! en de schoren als hoofddraagconstructie goon fungeren, he eft 
dit grate consequenties voor de belastingafdracht. Het constructieschema 
heeft de vorm van een zandloper waarbij de belasting van de bovenste 
driehoek via de punt van de driehoek daaronder word! afgedragen. Het 
gevolg hiervan is dot dit punt aile belasting op zich neemt. Daarnaast geld! Het vloerconcept. 

de regel dot de stabiliteit in X- en Y richting gewaarborgd moet worden. Het 
middelpunt zal als een scharnier fungeren waardoor de belas-
tingafdrachtkrach1 op de buitenschil te groat word!. 
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v I o e r 

De keuze van het type vloer komi voort uit de uitgangspunlen die eerder gesteld zijn. namelijk: 

flexibilieit 
duurzaamheid 
recyclebaar 
integratie 
veranderbaarheid 

A Is vloer is gekozen voor een aluminium vloer met stolen liggers. De vloer best oat uit aluminium liggers die op een bepaal
de afstand van elkaar liggen. De liggers worden opgehangen aan een stolen ring die gedragen word! door de kolom
men. Tevens word! een stolen kruis gelegd van en naar de kolommen om extra stijtheid te vormen. De aluminium liggers 
worden aan de onder- en bovenkant afgewerl<t met panelen die aan de Jiggers vaslgeklikt worden. In de vloerpanelen 
zijn de leidingen voor vloerwarming en -koeling opgenomen. De leidingen voor elektra en ventilatie liggen in de vloer en 
zijn aanpasbaar naar de behoeften en eisen van de belrettende ruimte. De vloer- en plafondplalen zijn eenvoudig te 
verwijderen zodat aanpassing van installatie plaats kan vinden. 

De afweging om voor dit type vloer te kiezen die tot op dit moment nog onbekend is . is opvallend. De keuze voor een 
aluminium vakwerkligger brengt vele voordelen met zich mee op het gebied van de bovengenoemde uitgangspunten. 
De installaties zijn op een ergonomische manier te verwerken doordal er voldoende ruimte is tussen en in de vloerele
menten. De keuze voor een onder type vloer was vanuit dit oogpunt geen optie. Een Infra + vloer bijvoorbeeld. brengt 
vele mogelijkheden met zich mee maar blijf1 op een aantal punten tekortkomen. De verwerking van installaties is nage
noeg gelijk. aileen he! materiaal bet on en stool geven de vloer aanzienlijk meer gewicht mee. Aluminium heeft een laag 
gewicht en is een duurzaam materiaal dot op termijn rec yclebaar is en hergebruikt kan worden. Tevens biedt de ftexibi
lite it van d e losse plafond- en vloerpanelen vele mogelijkheden met zic h mee. De gebruiker/bewoner heeft ten aile tijde 
de keuze om de Iicht- en ventilatiepunten in he! platond te verplaatsen. He! hoge integratieniveau word! als voornaam
ste kwaliteit gezien. Aile leidingen zijn in de vloer en kolommen opgenomen. zodat geen enkel installatieonderdeel in de 
ruimte zichtbaar is. Zoals gezegd. brengt het materiaal aluminium een laag gewicht met zich mee ten opzichte van stool 
en beton. Het grate voordeel is dot de belasting op de fundering minimaal is. 

De keuze voor dit nieuw ontwikkelde vloerconcept komi tegemoet aan de hierboven geformuleerde uitgangspunten. 
He! nieuwe vloerconcept brengt c onstrue tie en installatie sam en en zij buiten elk oar op een positieve manier uit. De ve
randerbaarheid. flexibilieit, integreerbaarheid en duurzaamheid zijn hierbij in ruime mate aanwezig. 
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6.3.6 ouwfysica 

w oning 

De transformatie van een silocomplex naar een voor waning bestemd ge
bouw. brengt grate consequenties op het gebied van bouwfysica met zich 
mee. Een silo en een waning zijn op dit gebied elkaars inversen. De factoren 
Iicht. zicht. en klimaatbeheersing zijn voor opslag geen issue. Dit in tegenstel
ling tot een waning waar Iicht. ori€mtatie. beleving. comfort. klimaat vereisten 
zijn om te kunnen Ieven. Het introduceren van menselijke moat is dus een 
vereiste om de transformatie van een silo tot waning te Iaten slagen. 

De Vestedatoren. ontworpen door Jo Coenen. dient als beeldreferentie voor 
de problematiek die bij de transformatie van de silo's een rol speelt. De fa
cade van de loren typeert zich door de transparante voorgevelconstructie 
die zich achter de prefab draagstructuur bevindt. De opzet van de construe
tie aan de buitenkant. ver1eent daarbij maximale vrijheid aan de layout van 
de appartementen aan de binnenkant. Duidelijk naar voren komt de twee 
lagen structuur: de constructie en daarachter het glas met de zonwering. Het 
resultaat is een helder en transparant gebouw dot een icoon vormt voor de 
gehele Eindhovense binnenstad. 

99 

De Vesledatoren. door Jo Coenen. 

Architect Jo Coenen: 

"Een Eindhovense loren, fier en tijn toegsneden". 

Hiermee omschrijH hij op treffende wijze de heldere 

constrvctie. die een consequente, vertijnde uitwerk

ing heeH gekregen. 
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u itgongspunten 

De uitgangspunten die gesteld worden aan de factoren Iic ht. zicht en in
zicht worden vonuit twee gebieden bepaald . 

gebied 

Aanwezig: 
Iicht 
zicht/orientatie 
inzic ht 

Behoefte: 
privacy 
zonwering 

gebied 2 

Aanwezig: 
privacy 
zonwering 

Behoefte: 
Iicht 
zicht/orientatie 
inzicht 

-

-
Op basis van de gestelde uitgangspunten kunnen we concluderen dot bei- geb l ed 1 

de gebieden elkaars inversen zijn. De aanwezigheid van Iicht en zicht in het 
ene gebied kan in het andere gebied ontbreken en daarom juist een be
hoefte voor dot gebied zijn. Tach hoeft het niet te betekenen dot de aan-
wezigheid van een bepaalde factor in een gebied automatisch als kwaliteit 
gezien kan worden. De aanwezigheid van bijvoorbeeld Iicht in gebied I , kan 
juist onaangenaam zijn. In de zomersituatie Ievert een hoge zonbelas- Een schematische weergave van de gebieden. 

ling opwarming van de waning op. Er zal dus naar middelen moe ten worden 
gezocht om dit te voorkomen. 

We kunnen stellen dot beide gebieden hun problemen en kwaliteiten heb
ben. Het doel is echter het evenwicht terug te brengen in de ruimte. Daarbij 
wordt gezocht naar middelen die kunnen bijdragen naar het zoeken van 
evenwicht. Een van deze middelen is zoals gezegd de organisatie van de 
waning, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen primaire- en secun
daire functies. 

Om te kunnen bepalen wat de problemen op het gebied van Iicht. zicht en 
inzicht zijn zullen. eerst de kritieke punten in beeld moeten worden gebracht. 
Daarrmee kunnen we stellen dot er naar een oplossing moet worden ge
zocht om beide gebieden in hun behoefte te voorzien. 
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Boven 
Het 'kriHeke punf. 
Midden 
De panelen op een vaste plek in het 'kriHeke punt'. 

i c h t 

In het onderste en bovenste deel van de silo (gebied l) vindt lichttoetre
ding plaats. De behoefte aan daglicht in gebied 2 is groat doordat de tunc
ties verder van het 'roam' gelegen zijn. Voor de toetreding van zon in de 
gebied l is een zonwerend glas toegepast in plaats van buitenzonwering. 
De ZTA (zontoetredingsfactor) is 0,34, en is voor een neutrale (helder) zonwer
ende begalzing bijzonder laag. De coating van het zogenoemde thermo plus 
glas zorgt voor een hoge mate van daglichttoetreding met goede zonwe
ring zonder verkleuring van het glas. De toetreding van het Iicht in gebied 2 
is essentieel. Dot verklaart de keuze voor het type glas en niet een alternatief 
in de vorm van zonwering zoals lamellen of gesloten panelen, die de licht
toetreding naar gebied 2 zou blokkeren. 

i c h t 

inzicht- uitzicht 

Om te bepalen welke problemen een rol spelen zijn de 'kritieke punten in 
beeld gebracht. Het kritieke punt is de plek waar het zicht naar de buren, en 
het inzicht het grootste is. Op deze plek is de behoefte aan privacy en het 
voorkomen van inkijk in de waning het belangrijkste. 

De oplossing voor het probleem is de keuze voor het principe van een pane 
len systeem. De panelen bevinden zich op een vaste plek als ze in open toe
stand zijn. Afhankelijk van de behoefte aan privacy (en zonwering) kunnen 
de panelen met de gebogen gevel mee worden geschoven. Het paneel 
best oat uit horizontale stroken van l ,60 meter en reageert op de varierende 
verdiepingshoogte. Op het moment dot aile panelen uitgeschoven zijn, 
bevindt zich op het 'kritieke' punt altijd een paneel. De panelen zijn aan de 
buitenkant van de aluminium vliesgevel geplaatst waardoor de warmte in de 
waning ten gevolge van de zonbelasting gereduceerd wordt. Tevens neemt 
de structuur van de panelen een deel van de lichtinval weg. De afweging 
om voor een dergelijk paneel systeem te kiezen komt voort uit het antwerp
concept. Bij dit concept wordt het probleem vanuit het twee lagen principe 
benaderd. Dot betekent dot het probleem vanuit de 'inbouw' opgelost 
dient te worden omdat een dergelijke andere functie misschien geen be
hoefte heeft aan privacy. 
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He! print op he! glas gezien vanuil he! inlerieur. 

De foto van het 
groan. 

Daarnaast vormt deze benadering een sterk contrast tussen beide lagen. 
De vliesgevel van de inbouw volt achter de prefab betonstructuur van het 
'kader' waardoor een opvallende dieptewerking wordt gercreeerd. 

Op de panelen is een foto van de graanvelden tot een zuiver patroon van 
verticale strepen gereduceerd. Dit motief is als een zeefdruk op de glazen 
panelen aangebracht. De zeefdruk refereert naar het overslagmateriaal 
groan. dot voorheen in de silo opgestagen was. 

De facade van de silowand aan de binnenzijde is ook voorzien van deze 
zeefdruk waardoor deze met het transparantere deel een homogeen ka
rakter uitstraalt. De beleving van het interieur van de bedrukte buitenwand is 
vanuit verschillende standpunten zo gekozen. dot steeds een onder karakter 
zich openbaart: van een hangend gordijn. structuur behang tot stroperige 
strepen. Het ontstane beeld draagt een meditatieve stemming uit waardoor 
een zeker introvert beeld van de binnenruimte bereikt wordt . 

Vanuit het exterieur is het patroon van verticale strepen terug te zien in de 
facade achter de betonnen schil. De strepen worden deels onderbroken 
door de betonnen diagonalen die onderdeel zijn van het 'kader'. Daardoor 
ontstaat een duidelijk contrast tussen de twee lagen: het 'kader' en de 'in
bouw' . 
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Links 
He! rallssysfeem. 
Rechts 
Detail van he! railssysteem. 

l 

erking 

De posilie van de (privacy) panelen hebben een vasle plaals in de waning 
gekregen, namelijk op de plek waar hel zichl naar de buren oplimaal is . Van
uil deze plek kunnen de panelen uilgeschoven worden . De panelen schui
ven mel de ronding van de gevel mee. De bewoner kan naar eigen behoef
le bepalen lot hoever de panelen uilgeschoven kunnen worden. Afhankelijk 
van de behoefle aan privacy en de zoninlensileil kunnen de panelen verder 
in- of uilgeschoven worden. Op de volgende bladzijde sloan drie mogelijke 
silualies weergegeven. Op hel moment dol aile panelen uilgeschoven zijn 
bevindl zich op hel 'krilieke' punt allijd een paneel. Hel krilieke punt is zoals 
gezegd de plek waar hel zichl naar de buren. en hel inzichl hel groolsle is . 
Vanuil hel oogpunl van privacy is hel dus noodzakelijk door een continue 
privacy le waarborgen. De bewoner kan naar eigen behoefle de pane-
len uilschuiven. dil gebeurt middels een soort van railsysleem waaraan de 
panelen bevesligd zijn. Mel behulp van een eleklronisch geleidingssysleem 
kunnen de panelen over de rail geleid worden en in de gewenste posilie 
geschoven worden. Aan de builenkanl. lussen hel aluminium kozijn en de 
belonnen slrucluur is een stolen T - profiel bevesligd dol als geleider dienl 
voor de panelen. In deze geleider zijn slaaldraden opgenomen waaraan 
de panelen hangen. De hoagie van de panelen bedraagt 1.6 meter en is 
afgeslemd op de hoagie van de verdiepingsvloeren en de zichtlijnen vanuit 
de waning naar builen toe. 
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De werking von de ponelen vonult he! lnlerleur 
gezien. 

I I 
I I I I I 

Boven 
De ponelen In geslolen loestond. 
Midden 
De ponelen In hoH open/geslolen loeslond. 
Onder 
De ponelen in open loestond. 
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b innenklimoot 

klimaatbeheersingsinstallatie 

He! creeren van een aangenaam binnenklimaat voor dit type woningen is geen eenvoudige opgave. Omdat de wa
ning feitelijk gezien kan worden als een grate open ruimte brengt dit op tal van punten problemen met zich mee. He! 
voorkomen van luchtverplaalsing. stofcirculatie. loch!. geluid. uitdroging en een hoog energieverbruik verdienen hierbij 
de nodige aandachl. 

Traditionele methoden zoals als radiatorenverwarming. luchtverwarming en airconditioning bieden uitkomst maar geven 
onvoldoende antwoord op een dergelijke problematiek. He! klimaatinslallatie concept van de waning bestaat daarom 
uit vloerverwarming- en koeling in combinatie met een warmtepomp. Hierbij word! elk plateau voorzien van vloerver
warmings- en koelingelementen. Op deze manier kan in de waning een gelijkmatig en aangenaam binnenklimaat gere
aliseerd worden en creeert men een belere luchtkwaliteit met tegelijkertijd een laag energieverbruik. 

De koeling van de waning vindl plaats via watercirculatie in de vloer. In plaats van de luchltemperatuur direct te ver
lagen. word! de gevoelstemperatuur verlaagd door een of meer vloervelden in de ruimte te koelen. De warmteover
dracht vindt plaats door middel van fuil) straling. Omgekeerd dus als bij vloerverwarming waarbij de temperatuur van 
de vlakken verhoogd word!. He! gebruik van een warmtepomp is een milieuvriendelijk en energie besparend allernatief 
voor een conventionele koel- I cv installatie. De warmtepomp word! geplaatst in de 'kelder' van de bovenwoning en 
in de 'zolder' van de onderwoning. Daarnaast word! vloerverwarming onzichtbaar verwerkt en is he! een esthelische 
aanwinst voor de waning. Oil in tegenslelling tot een systeem met radiatoren. Een onder voordeel van vloerverwarming 
is dol er geen obstakels in de vorm van radiatoren of convectoren in de ruimte geplaatst worden. waardoor er ook geen 
stofnesten ontstaan. Ook vindt er minder luchtverplaatsing plaats. Dergelijke verschijnselen zijn een groat probleem voor 
bijvoorbeeld mensen met astma. 

He! principe van vloerverwarming- en keeling met 
een warmtepomp. 
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k limootbeheersing von de ruimte 

winter- en zomersituotie 

In de winter word! de ruimle verwormd middels een vloerverwormingssys
teem. Dil systeem is in de verschillende plateaus opgenomen woorbij elk pla
teau ofzonderlijk te regelen is. De bewoner bepoolt zelf in welke mote een 
ruimte of plek in de woning verwormd moe! worden. 

He! principe von koelen in de zomer is gelijk oon het principe von verwormen 
in de wintersituotie. De ruimte word! gekoeld middels een vloerverwormings
systeem. Bij (zon) opworming von de ruimte zol de worme Iucht opstijgen. Dil 
heefl ols concequentie dot de temperotuur boven in de woning hoger zol 
zijn don onderin de woning. Doordol elk plateau afzonderlijk te regelen is, 
zal he! op dil moment wenselijk zijn de plateaus bovenin de woning op een 
lager niveau in te stellen als de plateaus onderin de woning. Daordoor zol he! 
klimaat zowel boven- als onder in de woning gelijk zijn. 

venlilotie 

De ventilatie von de woning word! geregeld middels een gebolanceerd 
venlilotie sysleem met wormteterugwinning. De toevoer von verse Iucht in de 
woning vindt plaots door mechonische venlilalie. De afvoer von 'gebruikle' 
Iucht vindt ploats middels een mechonisch ofvoer systeem. Door de aan
wezigheid von een wormtewisselaor kan wormteterugwinning uit de afgezo
gen Iucht ploatsvinden. 
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Boven 
He! principe von koeling in de zomer. 
Onder 
He! principe von verworming In de winter. 
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spuiventilqtie 

Het spuien van de woning gebeurt middels roosters en delen die open te 
zetten zijn. Deze spuivoorzieningen zijn opgenomen in de gevel van de 'in
bouw' De spouw, dit is de ruimte tussen het 'kader' en de 'inbouw', wordt 
gebruikt als ruimte waardoor Iucht kan stromen. Deze Iucht kan vervolgens 
via de spuivoorzieningen de woning binnentreden. De bewoner kan naar 
eigen behoefte de spui capaciteit van de ruimte bepalen. 

T er plaatse van de slaapkamers en de badkamers vindt het spuien plaats 
middels roosters. Waar de gevel transparant is, dus onder- en bovenin de silo, 
kan men spuien door middel van geveldelen die open te zetten zijn. 

Om dot de woning uit twee gebieden bestaat en daardoor ook een verschil
lend karakter heeft is de keuze voor twee soorten spuivoorzieningen logisch. 
Bij het transparante deel van de woning kunnen raamdelen open gezet 
worden. De del en achter de oorspronkelijke silowand vragen om een andere 
spuivoorziening. namelijk de toepassing van roosters met een spuistand. De 
roosters zijn dusdanig te regelen waardoor in elke ruimte de spuicapaciteit 
afzonderlijk geregeld en ingesteld kan worden. 

o pbouw 

Zoals gezegd zorgt de transformatie van silocomplex naar wooncomplex 
voor de nodige aandachtspunten op het vlak van bouwfysica. Zo ook bij 
het ontwerpen van de gevel. vloer en dak. Voordat transformatie plaats kan 
vinden dienen de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden van het bestaande 
gebouw geanalyseerd te worden. Uit deze analyse. zie hoofdstuk 'dialoog' is 
gebleken dot de bestaande gevels, vloeren en daken sterk tekortkomen om 
een functie als wonen in comfort. Iicht. zicht. warmteweerstand e.d. te be
dienen. Om de problemen en kwaliteiten van de gevel, dak en de wanden 
bloot te leggen is een berekening van de warmteweerstand gemaakt. Op 
basis hiervan is het temperatuurverloop bepaald. Daarna is met de methode 
Glaser de dampspanning bepaald en de eventuele optredende conden
satie in de constructie vast te stellen. 

Koe r1 vo n de Broo 108 

Boven 
Het principe van venlilalie: paars-toevoer. blauw
alvoer en lichfblauw-alvoer via WTW-unit 
Onder 
Het principe van spuien. 



warmtweerstand en temperatuurverloop 

Om de warmteweerstand van een gebouwonderdeel te kunnen berekenen zijn er een aantal factoren die hierbij een 
rol spelen. De eigenschappen van het toegepaste materiaal bepalen de mate waarin warmte wordt tegengehouden 
of doorgelaten. 

De warmteweerstand kan berekend worden aan de hand van de volgende formule: Rc = d I A, waarbij: 

d 
A 

dikte van het materiaal in meters. 
warmtegeleidingcoefficient in W /m * K 

Vanuit het Bouwbesluit wordt een warmteweerstand voor uitwendige scheidingsconstructies geeist.van Rc = 2,5 m2 K/W. 
Om het temperatuurverloop van een gebouwonderdeel te bepalen wordt uitgegaan van een ontwerpbuitentempe
ratuur van -1 0 graden en een ontwerpbinnentemperatuur van zo' n 20 graden. Op deze manier kan per laag het tempe
ratuurverloop bepaald worden. Hieruit kan geconcludeerd worden waar de kritieke punten zitten. 

condensatie 

Het berekenen van de dampspanningsverloop aan de hand van de methode 'Glaser' in de constructie heeft als doel 
aanwezige condensatie te voospellen/signaleren. en vervolgens tegen te goon. Condensatie uit zich door ophoping 
van vocht tussen de verschillende lagen. Er is meer waterdamp dan de Iucht kan bevatten. Diverse oplossingen kunnen 
aangedragen worden om dit probleem tegen te goon, waaronder: 

Goed ventileren 
Dampremmende lagen 
Keuze kwaliteit isolatiemateriaal 

Het dampspanningsverloop wordt berekend aan de hand van de volgende parameters: 

iJ 
d 
Ti en Te -
t!Pn 
RV 

dampdiffusieweerstandsgetal 
dikte van het materiaal in meters 
binnen- en buitentemperatuur 
dampspanningsverschil over laag n 
relatieve vochtigheid 

Met de methode kunnen we nauwkeurig de vochttechnische kwaliteit van de constructie bepalen. Niet aileen kan de 
plaats waar de condensatie optreedt worden bepaald, het is ook mogelijk de hoeveelheid binnendringend vocht te 
berekenen. 

109 De groo nsilo 



g ebouwdelen 

g eve I 

De oorspronkelijke silowand bestaat uit 200mm dik gewapend beton. De 
wand deed uitstekend dienst alsop- en overslag von he! product groan. De 
toetreding van de functie wonen brengl grote consequenties met zich mee. 
De betonnen wand. ook wei he! 'kader' genoemd. heeft slechte thermi
sche eigenschappen. Oil is onder meer te zien aan de warmteweerstand van 
wand. deze is Rc = 0.10 m2 K/W. De minimale eis von Rc = 2.5 m2 K/W word! 
daarbij lang niet gehaald. De tweede laag. ook wei de 'inbouw' genoemd. 
zal de tekortkomingen van he! 'kader'compenseren. De wand van de 'in
bouw' be stoat uit een aluminium roamwerk dot per verdiepingshoogte is ge
plaatst. He! aluminium raamwerk heeft een thermische onderbreking wear
door koudebruggen vermeden worden. Binnen he! aluminium kader is een 
sandwich element aangebracht dot een warmteweerstand heeft van Rc = 
2.44 m2 K/W . Tussen de betonnen wand en de 'inbouw' word! een ruimte 
gelaten. Deze ruimte functioneert als luchtspouw en heeft een ventilerende 
functie . De totale wandconstructie bestaat no transformatie uit een beton
nen wand van 200mm. een luchtspouw van 150mm en he! aluminium raam
werk met sandwichelement. De warmteweerstand van deze totale construe
tie bedraagt nu 2.71 m2 K/W . Hiermee word! de warmteweerstandseis van 
Rc=2.5 m2 K/W gehaald. Voor de berekeningen van de warmteweerstand. 
temperatuurverloop en condensatie word! verwezen naar de berekeningen 
in de Bijlage. 

De bestaande silowand bestaat uit een homogene betonconstructie waar
bij geen inwendige condensatie plaatsvindt. Wei komt de dampspanning 
aan he! koude binnenoppervlak van he! beton erg dicht bij de maximale 
dampspanning behorende bij die oppervlakte temperotuur. Door de afkoe
ling word! de relatieve vochtigheid zo hoog dot deze richting de 100% goat. 
Hierdoor ontstaat he! risico op schimmelgroei. Bij een lagere temperatuur 
dan 0 graden celsius zal er zelfs oppervlakte condensatie optreden. Door he! 
aanbrengen van de geisoleerde binnenschil word! de binnentemperotuur 
van de gevel aanzienlijk verhoogd. namelijk 19.23 in plaats van 11.81 graden 
celsius. Behalve dot er geen oppervlakte condensatie en schimmelvorming 
zal ontstaan word! er ook een positief effect op de behaaglijkheid bereikt 
doordat de koude uitstraling van de wand teniet word! gedaan. De damp
remmende eigenschap van he! sandwichelement zorgt ervoor dot er geen 
inwendige condensatie onstaat . 
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links 
De bestoonde loestond von de wand. 
Midden 
De gewijzigde toeslond von de wand. 
Onder 
De gewijzlgde toestond von de wand met glos. 



Boven 
De besloonde toeslond von de vloer. 
Onder 
De gewijzigde toeslond von de vloer. 

De keuze om de isolatie aan de binnenkant van de silo aan te brengen is 
ingegeven door verschillende afwegingen. Allereerst sluit de keuze aan bij 
de gedachlen van het concept. namelijk de lheorie van de !wee lagen. het 
'kader'en de 'inbouw'. Hierbij compenseert de 'inbouw' de bouwfysische 
lekortkomingen van he I 'kader'. Je dus kunnen zeggen dot de 'inbouw. voor
heen het groan. reageert (en 'profiteert') op hel kader. Deze houding heeft 
ertoe geleid dol de monumentaliteit van de silo's meer recht is aangedaan 
dan een conventionele ingreep met isolatie aan de buitenkant had kunnen 
bewerkstelligen. Het oplossen vanuit het twee lagen concept biedt daar
naast potentie voor de toekomsl. De inbouw fugeert als losse laag en kan 
naar verloop van tijd vervangen worden door een andere. De nieuwe in
bouw kan op dot moment weer voldoen aan de bouwfysische van die lijd. 

vI o e r 

De bestaande vloer bestaat uit een meter dik gewapend beton. Deze vloer 
word! direct ondersteund door tientallen funderingspalen. De bestaande 
vloer heeft slechle thermische eigenschappen. Om de warmteweerstands 
eis te halen zal de opbouw aangevuld moeten worden met materialen die 
betere thermische eigenschappen met zich meedragen. 

Daarom is gekozen voor een vloer die opgebouwd is uil een PS-isolatie laag 
van lOOmm met daaronder de betonnen vloer. Tussen de isolatie en hel be
ton is een PE-folie aangebracht om vocht te weren . Deze opbouw heeft een 
warmteweerstand van in to tool Rc=3.43 m2 K/W. Daarmee word! de eis van 
Rc=2,5 m2 K/W ruimschoots gehaald. Zonder toevoeging van de PS-isolalie 
en de PE-folie werd slechts een warmteweerstand van Rc=O,SO m2 K/W ge
haald. De afweging om de isolatie aan de onderkant aan te brengen bracht 
vanuit meerdere opzichten problemen met zich mee. He! aanbrengen van 
de isolatie aan de onderkant van de vloer is een haas! onmogelijke opgave 
om dot er geen loze ruimte onder de vloer aanwezig is. Daarnaast ontstaan 
er verschillende koudebruggen vanwege he! gegeven dot de betonnen 
vloer doorloopt tot buiten de cilinder. Doordat de isolalie nu op de vloer ligt 
kan deze ononderbroken overgaan in de isola tie van de wanden. 
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He! dak van de oorspronkelijke silo bestaat een afdekking met daaronder 
een Iichte constructie. Deze opzet heeft een totale warmteweerstand van 
Rc=O,OOOO 1 0 m2 K/W wat veruit onvoldoende is. 

De nieuwe dakconstructie bestaat uit aluminium liggers met daarop under
laymen! en een dampremmende 1aag. Hierop ligt een PS-isolatie pakket van 
1 OOmm, een dakbedekking en daarop een vegetatie laag van 300mm. A an 
de onderzijde van de aluminium liggers is een plafondplaat aangebrachl. 
He! totale dakpakket heeH een warmteweerstand van Rc=3,85 m2 K/W. Dit 
is ruimschoots voldoende om aan de eis te voldoen. 

He! dak bestaat uit een staalplaat ondersteund door een staalconstructie. Er 
vindt oppervlakte condensatie plaats aan de onderkant van de staalplaat 
doordat de maximale dampspanning bij een oppervlakte temperatuur van 
7,77 graden celsius (=1059 Po) veellager is dan de optredende dampspan
ning van de binnenlucht ( 1170 Po). In de nieuwe situatie word! er een warm
dakconstruclie toegepast. Daardoor word! de oppervlakle temperatuur 
aan de binnenkant verhoogd, waardoor de maximale dampspanning veel 
hoger komi te liggen dan de optredende dampspanning. Door een damp
scherm aan te brengen in de vorm van een dampdichle constructie word! 
de condensalie aan de onderkant van de dakbedekking tot een minimum 
teruggebrachl. Volgens de berekening (zie Bijlage) blijkl dot de optredende 
condensatie in de conslruclie slechls 0,60 gr/m2 is. De droging in de zomer 
bedraagt daarentegen 59.4 gr/m2, daarmee word! de condensatie dus 
ruimschoots opgelosl. 
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Boven 
De bestaande toestand van het dak. 
Onder 
De gewijzigde toestand van het dak. 



w armteverlies 

Mel hel b epalen van hel warmlever1ies door een conslructie word! hel benodigd vermogen bepaald voor hel verwar
men van een ruimle. Oil vermogen. ook wei de capacileil genoemd. is nodig om onder de extreme omslandigheden 
een behaaglijke binnenlemperaluur in stand le houden. Met hel berekende vermogen kan een inslallalie voor de ver
warming vaslgesleld worden. 

Hel warmleverlies van een ruimle kan berekend worden aan de hand van de volgende formule: 

!pij = 2: Ak Uk ( 8 i- 8 j) +pep V j i ( 8 i- 8 j) != Transmissie + Ventilalie) . waarbij : 

!pij 
Ak 
Uk 
8i 
8j 
p 
cp 
Vji 

warmtestroom van ruimte i naar ruimle j 
oppervlakte met warmtedoorgangscoefficient Uk van wand (deel) lussen ruimte i en j 
warmtedoorgangscoefficient van bouwdeel tussen ruimte i en j 
temperatuur van ruimle i 
temperatuur van ruimte j 
soortelijk massa Iucht 
soortelijke massa warmle Iucht 
volumedebiet van Iucht uit j naar ruimle i 

De som van deze warmleslromen is hel warmlevermogen dot nodig is om het vertrek op de gewenste temperatuur te 
houden. 

woning 

De bovenwoning heeft een to tool trasnmissieverlies van 12.38 kW. Oil is het verlies door uitwendige scheidingsconstruc
ties. Daamaast is er een ventilatieverlies van 9.58 kW op basis van een woning inhoud van 1 064 m3. Dit komt neer op een 
totaal warmtever1ies van 21.96kW. De beneden woning heeft een totaal transmissieverlies van 13.91 kW en daarnaast 
een ventilatiever1ies van 13.68 kW voor een woning van 1520 m3. Oil Ievert een totaal aan warmteverlies op van 27.59 kW. 
Voor de berekeningen van het warmteverlies van beide woningen word! verwezen naar de Bijlage. 

Op basis van bovengenoemde gegevens kan geconcludeerd worden dot voor de bovenwoning een vermogen van 
21 .96 kW gelevert moe! worden. De benedenwoning he eft een groter warmteverlies. namelijk 27.59 kW. Het verse hi I Ius
sen beide woningen is te verklaren op basis van de volgende foe loren: 

De benedenwoning heeft een aanzienlijke groler glasoppervlak waardoor transmissieverliezen groter zijn. 
De bovenwoning heeH een kleinere inhoud en daardoor een verliesgevend oppervlak. waardoor transmissie
en ventilatieverliezen kleiner zijn dan bij de benedenwoning. 
Beide woningen zijn in type verschillend: bovenwoning vs benedenwoning. 
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nstallaties 

De installaties zijn, zoals gezegd, ge·lntegreerd in de vloer. De vloerverwar- Het aluminium vloerconcept. 

ming en koeling zijn opgenomen in de vloerelementen die afzonderlijk van 
elkaar te regelen zijn. De leidingen voor elektra liggen in de kabelgoten die 
door de aluminium liggers gelegd zijn. De ventilatiekokers zorgen voor de 
toe- en afvoer van de verse Iucht in de ruimte. De toevoer en afvoerpun-
ten van ventilatie zijn in de plafondpanelen opgenomen. De verschillende 
installatietypen zijn aangesloten op de verticale standleidingen die in de ko-
lommen van de constructie opgenomen zijn. De standleidingen zorgen voor 
de aan- en afvoer van: verwarming, koeling, riolering, elektra en ontluchting 
naar elk afzonderlijk vloerveld in de waning. Tevens vindt er warmteterug-
winning plaats doordat de opgestegen warme Iucht in de waning via de 
standleidingen weer terug naar de warmtewisselaar gebracht wordt. 
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Het service element in combinalie mel hel alu
minium vloerconcept 

ervice- element 

Het service element is een element in de vorm von een schijf of volume dot 
service biedt binnen de waning_ Het service element kon worden gezien ols 
een wand of volume dot op de vloer geplootst word! in de vorm von bij
voorbeeld een wand of toiletobject. In het element kunnen voorzieningen 
opgenomen worden voor elektro, riolering, verworming e.d. 

De wand is opgebouwd uit verticole aluminium ribben. Aon beide konten 
is een hoogwoordige houten ploot oongebrocht ols ofwerking. Tussen de 
aluminium ribben is er ruimte om leidingen te leggen. De leidingen kunnen 
vonof de vloer omhoog getrokken worden en oongesloten worden op een 
sonitoir element of oonsluitpunt voor elektro of internet. 

De service elementen zijn te verschuiven c.q. te verplootsen over de vloer. 
Op een eenvoudige monier kon de wand gedemonteerd worden en op een 
andere ploots op de vloer weer gemonteerd worden. De sporingen in de 
vloer zullen nouwkeurig bepoold moeten worden in verbond met de positie 
von d e leidingen von de vloerverworming in de vloerponelen. 

De ofweging om voor een dergelijk principe te kiezen, komi voort uil een 
oontol ontwerpuitgongspunten. Getrocht word! om de flexibiliteit binnen de 
waning zo groat mogelijk te houden. Op deze monier worden ongewensle 
leidingen in de ruimle vermeden. Sonitoire- en verwormingselemenlen rna
ken onderdeel uit von d e vloer of hel servic e element woordoor de ruimle zo 
zuiver mogelijk word! gehouden. 
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1 / / 
~" ichht•oot 

rvs staanders. dikte 30mm 
panelen. hard gtos 
rvs buisleuning. dikte 40mm 

3 

vegatatiedak 

aluminium pui 
zonwering. panelen 
spouw 150mm 
betonnen structuur 

PS-isotatie. Rc=3.5 m2 KJW 
vtoerptaat. dikte 35mm 
aluminium val<werkliggers 
190mm h.o.h. 600mm 
plafondplaat. dikte 12mm 

aluminium pui . Rc=3.5 m2 K/W 
spouw ISOmm 

11---------- belonnen schil. dikle 200mm 

aluminium zelwerk 

II 

alwerkvloer paneel. dokle SOmm 
aluminium vakwerkliggers. hoog 
190mm h.o .h . 600mm 
plafondplaat. dikte 12mm 
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De dalduin van de woning. 
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Taller de Arquitectura. Barcelona door Ricardo 
Boflll 

Toller de Arquitecturo. Barcelona in 1975. door 

Ricardo Bofill: 

"Een zoektocht noor de modemifeit gezien ols een 

mengeling von geschiedenis. kennis, gebruiken. 

met ovont-gordistische vemieuwingen en technolo

gieen ". 

.3.8 l andschap 

Tijdens de inventarisatie. in het hoofdstuk 'dialoog'. is gebleken dot het 
gebouw een aantal verborgen kwaliteiten kent. Deze tot nu onbekende 
kwaliteiten zijn te verklaren doordat het gebouw niet of nauwelijks toegan
kelijk was voor mensen. Een van deze kwaliteiten komt voort uit de school die 
dit type gebouwen kent. namelijk de enorme school. Vanaf 32 meter hoogte 
heeH men een wijds uitzicht op het omringende polderlandschap. 

Beide woningen hebben een duidelijke maar tach verschillende orientatie 
meegekregen. Deze orientatie is te verl<laren uit de eigenschappen die de 
cilinder kent. namelijk een duidelijke onder- en bovenkant. Om beide ver
schillen een karakter te geven en tastbaar te Iaten zijn. is ervoor gekozen om 
de landschappelijke elementen bij het wonen te betrekken. 

De bovenwoning is georienteerd naar boven en heeH een fantastisch uit
zicht op het Brabantse landschap. Dit landschap word! taslbaar gemaakt 
doordat het landschap als een deken over het silocomplex is getrokken. Op 
deze manier wordt de relatie met het landschap dol Veghel zo karakteri
seert. versterkt. De woningen beneden genie ten een andere kwaliteit en zijn 
op he! water. het plein en het maaiveld georienteerd. De voornaamste re
den om de landschappelijke elementen/kwaliteiten in te zetten. is het wonen 
aangenamer. maar vooral leefbaarder te maken. T evens wordt met deze 
aanpak een antwoord gegeven op de uitgangspunten die in de Ruimtelijke 
structuurvisie gesteld zijn. 
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.4 ebouw 

IJ. .1 i n Ieiding 

In dit hoofdstuk word! he! definitieve antwerp van he! gebouw besproken. 
Daarbij vormt he! definitieve antwerp van het component de basis voor de 
compositie van het 'antwerp van het gebouw' . He! antwerp van he! compo
nent en het gebouw komen hier samen. Aan de orde komen die onderdelen 
die een rol spelen bij he! uiteindelijke antwerp. Er word! ondermeer gespro
ken over stadsblok. plein. venster en routing. Deze aspecten samen vormen 
he! uiteindelijke antwerp van he! gebouw. 
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Een lmpressie van hel sllogebouw. 
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6.4.2 v erschijningsvorm 

De toetreding van de woonfunctie loot ook in de verschijningsvorm van het 
gebouw zijn sporen no. De compositie van de betonnen cilinders. is door de 
functieverandering nagenoeg onveranderd gebleven. behoudens de intro
ductie van he! type 'stadsblok' en het 'venster'. De betonnen cilinders heb
ben een witte kleur gekregen waardoor de zuivere cilindervorm zijn heldere 
vormentaal loot spreken. De eenduidige en heldere opzet die het gebouw 
gekend heeft. is blijven Ieven en is daarbij zelfs versterkt . De plattegrond, 
de gevel en het materiaalgebruik zijn met grote zorgvuldigheid behandeld 
waardoor het historische beeld overeind blijft. De toegevoegde elementen 
zoals het 'plein' en de nieuwe routing wijken in kleur en materiaalgebruik of 
van de silo's. Daarrmee word! een sterk contrast gelegd tussen de elemen
ten uit het ver1eden en de elementen van deze tijd. Het gebouw vormt door 
zijn omvang nog steeds een landmark in zijn omgeving. Daarbij vormt het 
een icoon in het dorp Veghel en wijde omgeving. 

6.4.3 unctie 

Aan de verschijningsvorm van het gebouw is zoals gezegd te zien dot een 
woonfunctie tot het gebouw is toegelreden. Deze verandering heeft ertoe 
geleid dol 'menselijke moat' tot het gebouw is loegetreden. De open struc
luur in de gevel van he! component is daarbij het opvallendste. He! compo
nent loot een duidelijke gelaagdheid zien. Achier de oorspronkelijke beton
nen schil is nu de woonfunclie zichlbaar. dil in tegenstelling tot de situatie 
voor de lransformalie waarbij hoar inner1ijk voor iedereen onbekend was. De 
beide lagen. 'kader' en 'inbouw' in de cilinder zijn duidelijk herkenbaar door
dot een opvallende dieptewerking tussen beiden wordt gecreerd. 

Daamaast zelten de dakluinen in op een fraai en levendig beeld en ver
sterken daarmee hel woonkarakler van hel silogebouw. Op hel maaiveld 
geven de binnenluinen van de benedenwoning hel plein een vriendelijke 
karakler en vorml hel plein een denkbeeldig verlengsluk van de woonka
mer. 
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6.4. tadsblok 

Vanwege de behoefle aan Iicht. zichl en beleving van ruimle is hel type 
'sladsblok ge·inlroduceerd. Hel sladsblok kenmerkl zich door de 'horde' 
builenkanl en de 'zachle' binnenkanl. De builenkanl wordl gevormd door 
de belonnen cilinders. Hel plein en de elevaloren maken deel uil van de 
binnenruimle. De vlonder heefl door houlen bekleding en de aanwezigheid 
van hel groen en de vijvers haasl een vriendelijk karakler gekregen. 

Hel silogebouw dol lypologisch al gedefinieerd was als exlroverte logge ko
los. heeft mel de inlroduclie van type 'sladsblok' een nieuwe inlerprelalie 
gekregen. De slrucluur van hel silogebouw wordl gevormd door repele
rende delen. de belonnen silo's. Echler de ruimle lussen de cilinders. hel 
plein en hel vensler zorgen voor transparanlie en ruimlelijke expansie en 
halen de massivileil uil hel enorme belonnen volume. De lransparanlie 
wordl daarnaasl nog eens verslerkl door de open slrucluur van de cilinders 
aan de onder- en bovenkanl. Hel openbreken van de massa die inherent is 
aan omvangrijke gebouwen als deze. en hel belrekken van de omgeving in 
hel onlwerpconcepl. zijn kenmerkend. Dil concept is eveneens lerug le zien 
bij hel sladion in Bari dol door Renzo Piano is onlworpen. 
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He! stadion In Bari, door Renzo Piano. 



Het stadsblok. 
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De begone grond. 
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6 .. 5 lein 

He! binnenplein vormt de belangrijksle ruimle van he! gebouw. Deze ruimte 
is ontstaan uil de toepassing van he! principe 'stadsblok·. Op he! binnenplein 
is een enorme vlonder gelegd. Deze vlonder heeft een verbindende functie 
en onlsluil via !wee stijgpunten de appartementen en de parkeerkelder met 
he! maaiveld. Oak worden de achlerliggende woningen visueel betrokken 
bij he! water doordal de platlegrond een 'U - vorm' aanneemt. De cilinders 
vormen een fysieke verbinding met he! water doordal de 'vlonder' als plein 
doorgetrokken is naar he! water. He! plein is afgewerkl met haul waardoor 
he! plein een vriendelijk karakter en Ievens de uilstraling van een vlonder 
krijgt. Mel de keuze voor haul word! een contrast gelegd mel de industriele 
cilinders random he! plein. Het plein is in trapvorm uitgevoerd zodat je van
uit het achterste deel van he! plein naar he! water toe geleid word!. Als je 
he! binnenplein op maaiveld niveau binnentreedt. word! je blik naar boven 
gelrokken. De enorme betonnen silo's domeren het binnenplein. Door de 
!rappen in de ruimte te belopen. kun je deze gigantische ruimte optimaal 
ervaren. 

Van de binnenste silo's die verwijderd zijn. is aileen de footprint nag zicht
baar. Deze dienen als plateaus voor groen en recreatie op he! plein. De 
twee middelste footprints bij de trappenhuizen zijn opengemaakt en vormen 
nu een vide naar de parkeergarage. Vanuit de as herrijzen twee trappen
huizen die de parkeerkelder met he! plein verbinden. Tevens brengt de vide 
daglicht in de kelder. Tussen de footprints van de silo 's !open op de moat van 
he! slramien voetpaden en !rappen. Deze hebben de funclie. de hoagie 
van de plateaus te overbruggen. De toegang van de parkeerkelder bevindt 
zich tussen de !wee blokken silo's. voorheen de aan- en afvoerroute voor het 
vrachtverkeer. Oak is hier een voetpad aangelegd dot onderdeel uit maakt 
van de nieuwe routing die door he! voormalig havengebied loop! . Daarmee 
heeft he! plein de potentie een stedelijk verblijfsgebied te vormen en leg! he! 
een relatie met andere openbare plekken in het dorp. 
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De zuidgevel met he! venster. 
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6.4.6 enster 
Om het plein niet de verschijningsvorm te geven van een panoptische ruimte, is een groat venster gemaakt naar het 
kanaal. De aanwezigheid van het venster loot de onlosmakelijk relatie. die het silocomplex en het kanaal vanuit hun 
historie hebben. Ieven zonder dot daarbij liniaire structuur van het kanaal verloren goat. 

Het venster kenmerkt zich door de grate open ruimte aan de waterkant. Aan het water ontstaat een plek waar boten 
kunnen aanmeren en waar bewoner of passant een prettige plek vindt om te verblijven. Het venster heeft een belangrijk 
aandeel in het creeren van een verbinding tussen het water en het plein en draagt dus bij aan de uitgangspunten die 
in de Ruimtelijke structuurvisie zijn gesteld. namelijk het vervlechten van activiteiten. 

Het venster wordt opgedeeld in drie betonnen schijven. Deze betonnen schijven hebben als doel de richting vanuit het 
plein naar het water en andersom te versterken en zijn Ievens de dragers van de drie betonnen cilinders die daarboven 
·hangen ·. De betonnen schijf maakt onderdeel uit van de zogenoemde 'H - constructie · die hi ern a uitvoerig word! be
schreven. 

Het karakter van het venster verandert op het moment dot men het gebouw van dichterbij benadert. A Is men dichterbij 
het venster komi. opent het venster zich waardoor het achterliggende plein zichtbaar wordt. Doordat het venster vanuit 
de omgeving als gesloten ervaren wordt. blijft het gesloten en extroverte karakter dot het silogebouw gekend heeft 
Ieven. 

Hel vensler, schuin geprojecteerd. 
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6.-4.7 onstructie venster 

De ruimte onder de drie belonnen cilinders aan de waterkanl, vormt een 
venster vanuil en naar he! plein. De drie cilinders boven dil vensler worden 
gedragen door een zogenoemde 'H' - constructie. Per cilinder word! deze 
constructie toegepast. Deze 'H' - constructie bestaat uit !wee betonnen 
platen met daartussen een betonnen schijf die ingeklemd is . De eerste be
tonnen plaat is de vloer in de cilinder, deze is 1200mm dik. De vloer en de 
cilinderwand zijn aan elkaar gestor! waardoor een stijf geheel ontslaat. Dit 
geheel stoat op een schijf van 1500mm dik. Deze is centrisch geplaatst onder 
de cilinder. De schijf heeft als doel verticale belaslingen of te dragen naar 
de fundering en vervormingen onder invloed van excentrische belastingen 
op te vangen. De tweede betonnen plaat is de funderingsplaat. Deze is vol
doende dik om de optredende momenten en belastingen op te vangen. 
Deze plaat draagt vervolgens zijn belasting of naar de tientallen funderings 
palen in de grand. 

Excentrische belastingen op de vloer worden opgevangen door de mo
mentvaste verbindingen met de verticale schijf. Centrische belastingen op 
de vloer worden loodrecht via de verticale schijf op de funderingsplaat af
gedragen. De belasting word! via de schijf afgedragen op de betonnen fun
deringsplaat. De schijf is momentvast verbonden met de funderingsplaat. 

Ook is er gekeken naar oplossingen om de constructie op een andere manier 
vorm te geven. Verschillende oplossingen zijn aangedragen. waaronder een 
gigantische vakwerkligger. een 'lafel' constructie en de betonnen structuur 
van het 'kader' handhaven. 

Gebleken is dol dergelijke oplossingen niet he! gewenste resultaat oplever
den. De reden hiervoor was dot veel oplossingen niet binnen he! concept 
vielen of zelfs te ingewikkeld waren. Wat voor ogen lag, was een zuiver beeld 
van het 'venster' principe. He! uitgangspunt was een eenvoudige oplossing 
te bedenken. waarbij de karaktereigenschappen van het venster bewaard 
of zelfs versterkt werden. 
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De zuldgevel met he! ' venster' . 
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Het entreegebied van de waning met daaromheen 
de route. 

6.4.8 outing 

De onsluiting von de woningen vindt ploots middels een gongenslelsel dot 
holverwege de cilinderhoogte is oongebrochl. Dit gongenslelsel is lineoir von 
opzet en koppel! de veertien cilinders aon elkoor. He! stelsel word! ontsloten 
via !wee elevotoren. bestoonde uit !rappen en liHen. die op he! binnenplein 
sloan. Er is gekozen voor twee elevotoren omdot de verschijningsvorm von 
he! silogebouw zoveel mogelijk in symmelrische opzet is gebleven. T evens 
wordt vonuil de bouwregelgeving geeist dot een tweede (vlucht} route oon
wezig moe! zijn in he! gebouw. 

In he! centrum von elke cilinder bevindt zich he! enlreegebied von zowel de 
onder- ols de bovenwoning. Vonuit deze plek kon de bewoner of bezoeker 
de onder- of bovenwoning belreden. Als men door will lopen noor een vol
gende cilinder kon de route vervolgd worden die om de entreeruimte geleid 
word!. Aon deze route liggen ook de toegongen noor de bergingen en in
stollotieruimles von de woningen. Op he! moment dot men zich beweegl 
door het gongenstelsel. ervoort men voortdurend de overgong von danker 
noor Iicht. Men loop! ols he! wore door de silo noor buiten en vonuil buiten 
volgt de overgong weer noor binnen in de silo. 
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7.1 c onclusie-reflectie 
Kan een silogebouw, dot zo specifiek is, zich /enen voor een woonfunctie? 

De titel 'transformatie door dialoog' verklaart de strategie die binnen het verslag is neergezet. Bij een conventionele 
herbestemming vormt de functie het uitgangspunt bij de herbestemmingsopgave. Daarbij wordt de functie als het ware 
opgelegd aan het gebouw en dient deze zich daarin te conformeren. De aanpak leidt tot een concept waarbij ontwor
pen wordt vanuit de gedachte van de functie. De keuze van de functie wordt opgelegd door de act oren. Dit type ge
bouw voldoet vaak niet aan de vanuit de functie gestelde eisen waardoor er [ongewenste) transformaties noodzakelijk 
zijn. Anders als bij een conventionele herbestemming vormen hier de functie, de esthetische waarde van het gebouw 
en component juist de uitgangspunten van de transformatie. Dus zowel de(opgelegde) functie, als het gebouw en het 
component vormen de uitgangspunten voor de transformatie. Daarbij krijgen de kwaliteiten van het het bestaande ge
bouw en component dus een nieuwe kans. De dialoog speelt een belangrijke rol in het uiteindelijke bepalen van het lot 
van het gebouw. 

De keuze voor deze aanpak heeft ertoe geleid dot het maximale aan kwaliteit dot het gebouw bezit uitgebuit wordt. 
Door uit goon van de eigen kwaliteiten van het gebouw en component is dit nog sterker uit het herbestemmingsproces 
gekomen dan bij een meer conventionele aanpak. Uit de dialoog met de context is gebleken dot juist een andere tunc
tie gevraagd wordt dan een functie die dichter bij het gebouw ligt. namelijk wonen. Een woonfunctie en een opslag
functie zijn qua karakteristieken en kenmerken elkaars inversen. Dit spanningsveld heb ik aangegrepen als uitdaging om 
de uitgangspunten vanuit de drie 'dialogen' te erkennen en mee te nemen in het antwerp. 

De zoektocht naar een concept waarbij de woonfunctie en voormalige op- en overslag functie in harmonie samen 
zouden goon, leverde voor mij het concept van de twee lagen theorie op. Deze theorie draagt een belangrijk kenmerk 
met zich mee. namelijk het principe van een 'doos- in- doos' concept. Hierbij is dus de op-en overslag functie gedachte 
aanleiding geweest. met de betonnen silo als eerste laag (het 'kader'), en het groan als tweede laag (de 'inbouw'). Met 
de 'graansilo' als thema zijn de voordelen van dit concept oneindig en worden daarmee als belangrijkste aspect de 
karakteristieken en kwaliteiten van het voormalig silogebouw in Ieven gelaten. 

De toepassing van de twee lagen theorie zorgt ervoor dot aan verschillende wensen en eisen tegemoet kan worden 
gekomen. Vanuit de woonfunctie wordt de introductie van 'menselijke moat' in het gebouw verwacht. De inbouw func
tioneert nu als een extra laag waarbij aile bouwfysische elementen opgenomen kunnen worden die de betonnen schil 
a an eigenschappen tekortkomt. Hierbij volt te denken aan klimaatbeheersing, zonwering, ventilatie etc. Enkel de facetten 
Iicht. zicht en inzicht worden door de buitenste laag mogelijk gemaakt. Op het gebied van de constructie functioneert de 
tweede laag als een zelfstandig element en maakt het gebruik van de eigenschappen van de betonnen schil [de eerste 
laag dus) zonder daarbij aanpassingen aan deze schil te hoeven doen. Binnen de bouwtechnische elementen is een 
antwoord gegeven op de aspecten duurzaamheid, recyclebaarheid en flexibiliteit door bewuste materialen te kiezen. 
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De toetreding van een woonfunctie zou betekenen dol behoortijke ingrepen in he! gebouw verwacht worden waarbij 
de essentiele karakteristieken van he! voormalige silogebouw zouden worden verstoord of weggegooid. De !wee la
gen lheorie zorgt er daarnaast dus voor dot behoorlijke ingrepen en ongewenste transformaties vermeden worden en 
bestaande eigenschappen (kwaliteiten) worden gebruikt en gerespecteerd. 

Potentie 

He! antwerp heefl meer opgeleverd dan een antwoord op de probleemstelling. He! concept borduurt voort op he! 
concept van de graansilo als overslaginstallalie. Daarmee is een basis voor de toekomst gelegd. He! concept van de 
graansilo is opgevat als lhema waarbinnen de karakteristieken en kenmerken van he! silogebouw zoveel mogelijk uit
gebuil worden. He! kiezen van een woonfunctie vraagt he! uiterste van he! silogebouw. namelijk om zich door in aan te 
passen, maar leg! daarmee een basis voor de toekomsl. Aan de in de maatschappij veranderende behoeflen kan nu 
een anlwoord worden gegeven. He! concept maakt he! mogelijk dol een andere c.q. nieuwe functie toetreedl tot he! 
gebouw. Zoals gezegd zijn een woonfunctie en een op- en overslag functie elkaars inversen. Op he! moment dot een 
woonfunctie in een silogebouw kan functioneren en de transformatie dus is geslaagd. betekent dil dol meerdere functies 
in de toekomst toelaatbaar ZJ]n lot he! gebouw. Binnen he! kader 'silo- wonen' zijn verschillende functies aan te wijzen, 
waaronder archief. musea, cultuur. recreatie en commerciele functies. 

De dialoog met de verschillende schaalniveau's kan dus oneindig worden voortgezet. Daarbij vormt he! 'kader' de 
architectuur en kan de 'inbouw' in elke vorm van functionele behoefle worden voorzien. De dialoog tussen de silo en 
wonen. tussen concept. context. bouwfysica. constructie en bouwtechniek vormt een symbiose tussen verleden. heden 
en toekomst. 
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8.1 V IS I e 

8.1.1 ransformatie 

Bij de transformalie van een gebouw of gebied ligl een duidelijk doel voor ogen. namelijk hel bewaren van de genus 
loci. He I goal hier om hel colleclieve geheugen van een plek. Symbolen van een induslrieel verleden die een plek, een 
idenlileit hebben gegeven. 

Hel 'gesprek' dol gevoerd wordt mel een dergelijk gebouw als dil gaol verder dan hel herkennen en erkennen van ka
raklerislieken die uitganspunlen vormen voor hel antwerp. De funclie verklaart in veel gevallen de archilecluur van he I 
gebouw. De transformatie van veel herbeslemmingen wordt gedomineerd door de funclie die hel opgelegd krijgl, lerwijl 
de dialoog mel hel gebouw wordt vergelen of genegeerd. Andersom zie je nu gebouwen die zuiver en aileen funclies 
loegewezen krijgen die de 'geest'van hel gebouw volgen maar daarmee de dialoog mel de conlexl negeren. Juisl hel 
'spanningsveld' dol onlstaat. moet de uitdaging voor elke ontwerper zijn. die zich mel herbestemming bezighoudl. 

Een concept dot verder goat dan zuiver het Iaten zien van de karakterisleken van dot gebouw en de functie opval als 
thema binnen de herbestemmingsopgave. heeH potentie voor de toekomsl. We Ieven in een maatschappij waarbij 
duurzaamheid. reclycling en lifespan een steeds belangrijkere rol spelen. Deze lhema's kunnen we beter uitbuilen als 
er een concept bedacht wordt dot niel aileen antwoord geeH op de hedendaagse problematiek, maar ook potentie 
biedt voor de toekomst. 

Het denken vanuil hel lwee lagen principe dol in hel verslag stellig is neergelegd. volgl deze gedachle. Le Corbusier 
valle zijn Villa Savoye ook op als twee lagen; de funclie en de architecluur. In principe is deze gedachlengang ook le 
vertalen naar een herbestemmingsopgave. 

8.1.2 e-achitecture 

De methode Re-archileclure werd in het begin van het afstuderen aan mij opgelegd. De kennismaking met de methode 
ging moeizaam omdat het boek moeilijk loegankelijk was. Dit was te wijten aan de grole dichlheid aan informatie die 
op me of kwam en de helderheid van de methode. die mij nog onlbrak. AI snel merkle ik dol dil niel mijn manier van 
werken was. lk wilde uiteindelijk een on twerp neerleggen waar ik mijn eigen handtekening onder kon zeit en. en niel die 
van Ana Rita. mel aile respect. Gedurende het proces. merkte ik dol de methode echter uitersl behulpzaam kan zijn bij 
het stellen van de juisle vragen aan mezelf. AI snel merkte ik dol er een soort 'hoot -liefde' verhouding onstond. Wie de 
titel van mijn afstudeerverslag leest. zal weten dot de gedachtengang die de methode mij heeH meegegeven. als een 
rode draad door het proces heeH gelopen. 
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