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samenvatting 

Het Van Gend & Loos complex in het centrum van Eindhoven 
heeft twee gezichten. Het kantoorgebouw weerspiegeld een 
beeld van trots door het sterke ensemble van lijnen. Het gebouw 
heeft een open karakter door het toepassen van vrijdragende 
vloervelden in een split-level principe in combinatie met 
karakteristieke paddenstoelkolommen . 
De vrachtgoederenloods is het tegenovergestelde; een modulair 
opgebouwd systeem van lichte materialen met vliesgevels en een 
lengte van 200 meter. In het gebouw bevinden zich 3 spoorrails en 
een perron ten behoeve van de overslag van goederen. 
De herbestemming van het Van Gend & Loos complex is een 
voorbeeld van hoe cultuurhistorie een aanleiding kan zijn in 
binnenstedelijke gebiedstransformatie. De kwaliteiten van het 
gebouw zijn geanalyseerd waardoor met respect voor het 
bestaande, nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd om het 
gebouw te laten regenereren op een niet alledaagse manier. Dit 
geeft gebouwen de kans om zich verder te ontwikkelen. De extra 
laag in de levensduur van het gebouw biedt stedenbouwkundige 
continuïteit en voegt extra kwaliteit toe aan een nieuwe functie 
omdat deze profiteert van de identiteit die het complex biedt. 
Van Gend & Loos is een bedrijfsnaam waarin tweehonderd jaar 
transportgeschiedenis wordt vertegenwoordigd , een herkenbaar 
beeld in onze samenleving. AI die jaren was Van Gend & Loos 
onderweg. De essentie van het vervoer ligt in verplaatsing en 
beweging. Dit betekent niet alleen snel en efficiënt transport van 
goederen, maar ook de voortdurende aanpassing aan 
veranderende behoefte en mogelijkheden . Een strategie die 
wordt voortgezet om ruimte te bieden als platform voor de 
creatieve industrie. Gebruikers zijn in staat om zich te ontwikkelen 
binnen de vrijheid die deze structuur biedt. 
Binnen de structuur van de hal komen, waar voorheen 

verschillende vervoersstromen samenkwamen en elkaar 
voedden, tegenwoordig verschillende gebruikers elkaar tegen in 
de voorzieningenstraat of op het platform; een omgeving waar 
startende creatieve ondernemers, kenniscentra en bezoekers 
elkaar inspireren en grenzen verleggen. 
De kenniscentra en ondersteunende functies worden gehuisvest 
in permanent aanwezige gebouwdelen die de in lengte 
uitbreidbare structuur van het gebouw volgen, terwijl de flexibele 
werkplekken zijn gehuisvest in units die worden aangevoerd via 
de aanwezige spoorverbinding door het gebouw. Het gebouw 
zoekt interactie met de langskomende reiziger door zich te richten 
op de as die wordt gevormd door de spoorwegemplacement. 
De permanente en tijdelijke bouwdelen onderscheiden zich door 
twee richtingen die haaks op elkaar staan: voorheen de input van 
de sporen en de verwerking op het platform. Deze functies 
worden gescheiden door hoogteverschillen. De collectieve 
voorzieningen vormen de ruggengraat van het gebouw. Ze dienen 
als input. Creatieve ondernemers zijn aangewezen op de 
synergie met andere bedrijven. Er ontstaan ruimtes waar mensen 
elkaar ontmoeten en grenzen verleggen. 
De units waarbinnen zich de werkplekken bevinden hebben een 
flexibele en modulaire opbouw. Deze functioneren als output. Het 
dynamische karakter van laden en lossen wordt weerspiegeld in 
het variërende gevelbeeld als gevold van de wisselende 
samenstelling van de bedrijven. De glazen vliesgevel wordt 
terugplaatst waardoor de bestaande constructie van de hal zich 
blootgeeft. 
De units zijn vormgegeven binnen een stalen frame dat is 
gebaseerd op standaard containerafmetingen . Deze zijn modulair 
te koppelen. De constructie is naar buiten geplaatst als referentie 
aan de transportkratten. Dit levert een beeld op dat aansluit bij de 



uitstraling van de vrachtgoederenloods. Binnen het frame wordt 
een cocon geplaatst. Deze is opgebouwd uit vezelversterkt 
polyester. Er wordt geprofiteerd van een licht materiaal ten 
behoeve van transport en flexibiliteit en van vormvrijheid. Wanden 
en vloeren vormen een doorlopend vlak. De polyester delen 
worden ten plaatse van de flens gekoppeld met bouten. Aan de 
buitenzijde worden sandwich isolatieplaten aangebracht binnen 
de kaders die gevormd worden door de flenzen. 
De permanente extensies bevinden zich aan weerszijden van de 
vrachtgoederenloods. Het zijn balkvormige volumes met sneden 
in de kopgevels waardoor het volume de relatie met het spoor 
benadrukt. Een 6,5 meter hoog vakwerk vormt hiervoor de basis. 
Dit vakwerk is ten plaatse van de sneden zichtbaar. Hierbinnen 
zijn IDES (Integrated Deck Extra Space) vloeren aangebracht. De 
gevel bestaat uit een aluminium beplating die voor de 
vensterbanen in de noord- en zuidgevel geperforeerd zijn en 
individueel geopend kunnen worden. De ontsluiting vindt plaats 
via trappenhuizen die samenkomen in de voorzieningenstraat van 
de vrachtgoederenloods. 
Het bouwfysische concept van de herbestemmingsopgave ligt in 
het verlengde van het architectonische, constructieve en 
bouwtechnische concept en is opgevat als een doos-in-doos 
principe. De bestaande niet geïsoleerde gevels van de gebouwen 
van het van Gend & Loos complex vormen de buitenste schil van 
de constructie . Hierbinnen bevindt zich een gematigd klimaat dat 
schommelingen in temperatuur toelaat. De buitenste schil vormt 
niet alleen een klimatologische buffer voor de toegevoegde 
werkunits maar door de oriëntatie naar het aanliggende 
spoorwegemplacement ook een buffer tegen geluidoverlast. In 
deze bufferruimte worden functies gehuisvest die zich kenmerken 
door een korte verblijfsduur. Naast de bouwfysische voordelen die 

deze ingreep heeft, levert het een structuur op die duidelijk 
leesbaar is. De bestaande hal en de nieuwe toevoegingen worden 
los van elkaar toegepast en hebben enkel een visuele relatie met 
elkaar. 
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lnlelding 

Ontwerpen met geschiedenis 
'What is required is less an ability to invent, than one to reassign and interpret. This leads to new 
understanding ofthe object: conversions are hybrids th at are contradictions in themselves. They 
are in opposition to the view that designing is an individual creative act, to the idea of a newly 
designed, homogeneous and autonomous object.' Christian Schittich, Building in existing Fabric 
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Ul ithema 

1.1 binnenstedelijk bouwen 
Nederland is mooi, maar kan op veel plaatsen mooier. De 
schoonheid van het landschap zit vaak verstopt achter lelijke 
bebouwing. Dat is eigenlijk niet nodig wanneer slim wordt 
omgegaan met de ruimte die nodig is voor woningen, 
bedrijventerreinen en glastuinbouw. Slim houdt in dat er voor deze 
zaken plekken gevonden worden zonder dat dit tot verdere 
verspilling en verrommeling leidt. Dit betekent dat zoveel mogelijk 
kansen in de bestaande steden en dorpen benut moeten worden, 
voordat tot het bouwen op nieuwe locaties buiten de 
gemeentegrenzen besloten wordt. Het kabinet streeft er naar om 
tussen de 25 en 40 procent van alle nieuwe woningen, winkels en 
kantoren binnen de bestaande steden en dorpen te bouwen. 

De voordelen van binnenstedelijk bouwen hebben te maken met 
de leefbaarheid van stad en omgeving . Een zorgvuldig en 
intensief gebruik van de ruimte levert een stad op met allerlei 
voorzieningen en een groene omgeving. Hoe meer mensen 
gebruik maken van een vierkante meter ruimte, hoe groter het 
draagvlak is voor economische, sociale en culturele 
voorzieningen. Daarnaast betekent binnenstedelijk bouwen dat 
de open ruimte rond de stad gespaard blijft, publieke 
voorzieningen zoals scholen, zorg, culturele instellingen en 
openbaar vervoer betaalbaar blijven en de aanleg van nieuwe, 
dure infrastructuur achterwege kan blijven. Het is ook een impuls 
voor bedrijven om zich te vestigen, wat weer goed is voor de 
werkgelegenheid. 
De kritiek op het binnenstedelijke bouwen richt zich vooral op het 
verdwijnen van groen en open plekken in de stad en het eenzijdig 
bouwen van veel appartementen. Dat is mogelijk door te zoeken 

naar slimme functiecombinaties . Verouderde bedrijventerreinen 
bijvoorbeeld vormen een kans om een aantrekkelijk nieuw gebied 
te worden. Voorbeelden hiervan zijn oude industrieterreinen, 
restruimten onder infrastructuur en leegstaande gebouwen. Het 
gaan dan niet om een kwantitatieve 'ruimtewinst' maar om een 
kwalitatieve . 
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1.2 Stra tegieën 
Er kunnen drie strategieën worden onderscheiden waarmee de 
behoefte aan ruimte kan worden ingevuld en tegelijkertijd de 
kwaliteit van ruimte kan worden versterkt: intensiveren, 
combineren en transformeren. 

Intensiveren is de strategie waarmee je op het schaalniveau van 
een wijk buurt of gebouw de ruimte beter gaat benutten door 
dezelfde functie of combinaties van functies . Een woonfunctie kan 
worden geïntensiveerd door meer woningen op dezelfde locatie 
te bouwen, en een kantoor kan worden geïntensiveerd door het 
meerdere uren per dag te gebruiken door meerdere werknemers 
in de vorm van flexibele werkplekken. 
Technische maatregelen zoals hoogbouw en ondergronds 
bouwen behoren tot deze strategie. 

Combineren is synoniem voor functiemenging: dezelfde ruimte 
wordt voor meerdere functies geschikt gemaakt. Hieronder wordt 
niet allen wonen en werken verstaan, maar daarnaast andere 
(sociale) voorzieningen zoals recreatie, milieu en waterberging . 
Stadscentra zijn van nature ingericht door functiemenging. De 
buitenwijken en bedrijvenparken zijn vaak gekenmerkt door 
functiescheiding. Hierdoor gaat de stedelijke kwaliteit verloren en 
ontstaan problemen omtrent veiligheid en mobiliteit. 

Functiemenging kan de leefbaarheid versterken . De combinatie 
van functies kunnen elkaar versterken. De sociale veiligheid gaat 
er veelal op vooruit als de ruimte meerdere uren van de dag wordt 
gebruikt. De ruimte wordt efficiënter gebruikt zonder dat de 
functies elkaar benadelen. 

De derde strategie is transformeren. Transformeren slaat op het 
omvormen van verouderd ruimte- en grondgebruik. In steden is 
vaak vraag naar hoogstedelijke gebieden met een mix van 
functies, terwijl havens, rangeerterreinen en bedrijfsgebouwen 
hun oorspronkelijke functie om verschillende redenen hebben 
verloren. Transformeren kan in dit soort situaties leiden to 
ruimtewinst en kwaliteitsverhoging . 
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1.3 Transformeren 
Bij ruimtewinst door transformatie gaat het om binnenstedelijke 
gebieden die aan het eind van hun levenscyclus zijn. 
Transformatie van deze gebieden sluit naadloos aan bij het doel 
van de Nota Ruimte om 40 procent van alle nieuwe woningen, 
winkels en kantoren binnen de bestaande steden te bouwen. 
Wanneer dit goed gebeurt, betekent het een impuls voor de stad . 
De herontwikkeling van een binnenstedelijk gebied vraagt om een 
nieuwe benadering. Er is geen tabuia rasa. De bestaande 
gebouwen, stedenbouwkundige structuur bepalen in grote mate 
de mogelijkheden. Er zijn veel beperkingen, maar ook veel 
kansen, en het is de kunst om die beperkingen in kansen om te 
zetten 

De gebieden waarom het hier gaat zijn bijvoorbeeld 
kazernegebieden, rangeerterreinen , havengebieden en 
industrieterreinen die in de negentiende en twintigste eeuw tot 
bloei kwamen aan de rand van de steden. Deze terreinen zijn 
doorgaans vanwege hun functie goed ontsloten via diverse 
infrastructuur. Tegenwoordig voldoen ze niet meer aan de functies 
waarvoor ze ooit dienden. Door de ontwikkeling van de steden 
liggen ze nu ingesloten in het stedelijke weefsel. Veel terreinen en 
gebouwen zijn met trots en vakmanschap ontworpen. Indertijd, na 
lange tijd van armoede, waren dit immers de toonbeelden van de 
nieuwe welvaart. De gebouwen hebben vaak een uitzonderlijke 
maatvoering en daardoor zijn het aantal mogelijkheden beperkt. 

De meeste locaties zijn altijd gesloten geweest, door ze nu op te 
nemen in het stedelijke weefsel ontstaan er nieuwe routes, 
oriëntatiepunten en nieuwe openbare ruimte. Er moet worden 

onderzocht hoe deze gebieden kunnen worden opgenomen in de 
stedelijke context. 

Integrale gebiedsontwikkeling 
Voor binnenstedelijke transformatie speelt cultuurhistorie een 
grote rol. De geschiedenis kan worden benut om 
maatschappelijke doestellingen te bereiken . Nieuwe 
gebruiksmogelijkheden maken het mogelijk om cultuurhistorische 
waarden te behouden . Door bewust om te gaan met de bestaande 
context is het mogelijk te investeren in identiteit, kennis en 
beleving. Aansluitend verscheen in 1999 de Nota Belvedère een 
beleidsnota van het ministerie van OCW over de relatie tussen 
cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting . 

Het gebruik van gebieden met geschiedenis en een identiteit 
maakt de stad aantrekkelijk. Het maakt steden onderscheidend en 
geeft aanleiding tot het accommoderen van een bijzondere mix 
van functies. Het is de kunst om voor de vrijkomende gebouwen 
en gebieden passende functies te vinden. De aanleiding voor de 
functie ligt in het gebouw. Hierdoor is het mogelijk de locatie nieuw 
leven in te blazen, aanvullend op het omliggende weefsel van de 
bestaande stad . 

De kenmerken van een gebied worden in relatie met de cultuur en 
de behoeften van de stad gebruikt in een nieuwe ontwikkeling. Het 
concept bestaat uit onderleggers gebaseerd op cultuurhistorie, 
bereikbaarheid en het omliggend weefsel. Op basis van een 
dergelijk concept kunnen de gebouwen, de openbare ruimte en de 
omliggende stad een geheel vormen. Er moet worden gezocht 
naar mogelijkheden om een nieuwe betekenis aan een gebied en 
de gebouwen toe te kennen. Door ontwerp, techniek en markt op 
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elkaar af te stemmen krijgen de bijzondere kwaliteiten van het 
gebouw betekenenis voor het herbestemmingontwerp. 

De gebouwen en stedenbouwkundige structuren hebben vaak 
een monumentale waarde. Dit kan bijvoorbeeld vanwege de 
uniciteit of bijzondere architectuur. Het is belangrijk de essentie 
van de waarde van het gebou w vast te leggen een strategie te 
ontwikkelen om hiermee om te gaan. Het doel bij de 
herbestemmingsprojecten van oude functieloze gebieden is om 
de gebruikswaarde van een gebied te vergroten en tegelijkertijd 
de eigenheid, die in de loop van de tijd in de bebouwing is 
verankerd, te bewaren. De uitdaging is om tussen die twee een 
symbiose te vinden. 

De bescherming van gebouwen van rijkswege is door de 
monumentenwet uit 1988 mogelijk indien panden ouder zijn dan 
vijftig jaar. De vervangingstermijn van gebouwen is echter 
beduidend korter dan de 40 tot 50 jaar waar voorheeneen gebouw 
voor werd gebouwd. Na 20 jaar worden gebouwen regelmatig 
gesloopt of ingrijpend van karakter veranderd. Veel recente 
gebouwen verdwijnen voordat ze hun waard hebben bewezen. 
Dit gebeurt meestal vanuit overwegingen op het gebied van 
economie, logistiek en comfort. Het gevolgd hiervan is dat er een 
gat dreigt te ontstaan tussen het 'klassieke' vooroorlogse 
gebouwde erfgoed en de hedendaagse architectuur. Een leemte 
gezien vanuit de cultuurhistorisch perspectief. Deze verkorting 
van de vervangingstermijn is het gevolg van cultuurverschuiving. 

Door creatief om te gaan met bestaande bebouwing kunnen 
problemen de problemen die voortkomen uit het ruimtegebrek in 
Nederland worden voorkomen. Gebouwen kunnen spontaan 

regenereren, maar als gebouwen met respect voor het 
bestaande, door analyse van de in het gebouw gelegen waarden 
verder worden ontwikkeld, ontstaan er kansen om op een niet 
alledaagse manier te wonen, werken en recreëren. Deze extra 
laag in de tijd die aan bestaande gebouwen wordt toegevoegd 
biedt stedenbouwkundige continuïteit en voegt extra kwaliteiten 
toe aan de nieuwe functie. 



ULlcultuurh i storie als 
architecton i sche drijfveer 

De cultuurhistorie geeft aan in welke tijd het gebouw gebouwd is. 
De maatschappij heeft in de periode van bouwen ontwikkeling 
invloed gehad op onder andere het uiterlijk, de plaatsing en 
situering van het gebouw. Door het gebouw in stand te houden 
kan de ontwikkeling van de maatschappij zichtbaar blijven . 

De cultuurhistorie van een gebouw is bepalend voor de identiteit 
van het gebouw. Identiteit als wordt door Anke Colijn in het boek 
transformatie van kantoorgebouwen gedefinieerd als een 
duurzaamheidsaspect. Alleen daar waar gebruikers zichzelf 
kunnen identificeren met hun omgeving en de afzonderlijke 
gebouwen ontstaat duurzaamheid . Hiermee worden gebouwen 
en buurten bedoeld die voldoen aan de emotionele en zintuiglijke 
behoeften van de gebruikers. Sociale betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid voor een omgeving ontstaat vooral wanneer 
men zich met die omgeving verbonden voelt. Hiervoor is het 
belangrijk dat men zich voelt opgenomen in het sociale weefsel. 
Stedenbouw, architectuur en inrichting van de omgeving kunnen 
hierin een belangrijke rol spelen. Enclaves met een grote 
cultuurhistorische waarde bieden een uitgelezen mogelijkheid om 
een plek te creëren waar mensen zich thuis voelen. Gebouwen 
met een zeker ouderdom en geschiedenis putten hieruit identiteit. 

Identiteit heeft te maken met de eigenschappen van een object. 
Het zijn karakteristieken en herkenningspunten, onderdelen van 
de informatiewaarde en de eigenschappen van het object. 
Identiteit ontstaat dus deels door afwijkende aspecten van 
objecten. Een object krijgt identiteit door toevoeging van een 
uniek aspect. Objecten kunnen verschillen in hoogte, breedte, 
kleur, vorm, materiaalgebruik en ouderdom. 

Hoewel deze verschillen objectief zijn, zal de beschouwer zijn 
mening geven over het object. Dit is de omschrijven als 
belevingswaarde. De persoon vind iets mooi of niet en kan zich er 
daarom mee identificeren. 

Identiteit heeft ook te maken met de geschiedenis van een object. 
Dit is de informatiewaarde. Dit is anders dan het verschil in 
ouderdom, omdat het hierbij gaat hoe het object nu uitziet. Bij 
herkomst gaat het echter om welke veranderingen er zijn 
geweest, die hebben gezorgd dat het object er nu zo uitziet. 

Cultuurhistorische waarde kan worden uitgelegd aan de hand van 
de informatiewaarde en de belevingswaarde van een complex. 
Deze vertalen zich in zeven aspecten . Architectonische-, 
stedenbouwkundige-, identificatie-, historische-, symbolische-, 
gebruiks- en intrinsiekewaarde 

Informatiewaarde 
De informatiewaarde gaat het om waarden die in het gebouw 
gelegen zijn zonder dat deze aan gebeurtenissen of persoonlijke 
beleving van objecten onderhevig zijn. Deze uit zich in 
interpretatie van de context en het gebouw. 

Architectuur en kunsthistorische waarde. 
Met de architectuurhistorie kan een indeling worden gegeven van 
de stijl waarin het gebouw ontworpen is. Dit is vanzelfsprekend 
ook deels afhankelijk van de oorspronkelijke bouwperiode, maar 
kan in de loop der jaren zijn veranderd . Het kan interessant zijn 
waarom die uiterlijke verandering heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast drukt de architect ook een grote stempel op het 
oorspron kelijke ontwerp. 
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Onderzoek naar de bouwperiode is hierbij belangrijk. Een 
vooruitstrevende bouwmethode en techniek kunnen kwalitatief 
veel uitmaken of bepaalde delen of het gehele gebouw behouden 
moeten blijven. 

Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
Het ensemble geeft aan hoe een pand gebouwd is met daarbij de 
nadruk op het uiterlijk. Deze uiterlijke kenmerken kunnen zich 
uiten in symmetrie, richting, proportie, articulatie en andere 
uiterlijke kenmerken. Om inzicht te krijgen in de plaatsing van het 
gebouwen waarom het juist het betreffende uiterlijk heeft 
gekregen moet worden nagegaan of het gebouw past in het 
standaard beeld van die bouwtijd en de oorspronkelijke 
stedenbouwkundige situatie. De aanpassingen en de redenen die 
hiervoor aan te wijzen zijn wellicht interessant bij het maken van 
een nieuw ontwerp. 

Belevingswaarde 
De belevingswaarde is een overkoepelend begrip. Bij 
overwegingen of een gebouw getransformeerd moet worden of 
niet speelt de belevingswaarde van het gebouw een grote rol. 
Deze heeft te maken met emotie. Emotie vertaalt zich in 
kwaliteiten die men een gebouw toedicht: cultureel, historisch, 
maatschappelijk, qua vormgeving of functie. De belevingswaarde 
wordt bepaald door de verhouding die het gebouwen de 
omgeving met elkaar hebben. In een tafelgesprek is met 4 
deskundigen gefilosofeerd over de betekenis van het begrip 
belevingswaarde. Aan dit gesprek namen Fons Asselbergs, 
Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed, Léon Bobbe, directeur van 
Dudok, Cees Donkers, stedenbouwkundige bij de gemeente 
Eindhoven en Bert Jan van Beers, projectontwikkelaar bij Dupon 

Vastgoedontwikkeling deel. De discussie maakt duidelijk dat 
belevingswaarde vele aspecten kent en dat iedereen hier vanuit 
zijn eigen achtergrond tegenaan kijkt. De definitie van 
belevingswaarde van het gebouw is subjectief. 

Historische waarde 
De historische belevingswaarde van een gebouw kan een reden 
zijn om het gebouw te behouden. Het gebouw is onderdeel van de 
geschiedenis van de stad. Dit betekent niet per definitie dat het 
gebouw specifieke stijlkenmerken en een historisch belang heeft. 
Een ander aspect is uniciteit. Deze kan zich bijvoorbeeld 
uitdrukken in een bijzondere typologie en bouwtraditie. 
Verandering door sloop en nieuwbouw is ook een wezenlijk 
onderdeel van een dynamische ruimtelijk veranderingsproces. Bij 
hergebruik gaat het er om de kwaliteiten inzichtelijk te maken. 

Symbolische waarde 
Symbolische waarde kan onderscheiden worden van historische 
waarde. Het gebouw heeft dan een functie als symbool van de 
geschiedenis. Het refereert bijvoorbeeld aan een belangrijke 
gebeurtenis. Deze waarde kan aanleiding vormen voor de 
herontwikkeling van het gebouw zodat de symbolische waarde 
bewaard blijft. Een meetinstrument is hierbij de gehechtheid van 
de bewoners van een gebied aan een specifiek gebouw. Het heeft 
bijvoorbeeld meer waarde als de plek van oudsher meer 
gefotografeerd is of waar mensen sociale contacten zoeken of 
werken. Het gebouw speelt daarmee in op de directe gevoelens 
van mensen. 

Gebruikswaarde 
Als een gebouw niet meer voldoet aan de gebruikseisen van deze 



tijd is het functioneel verouderd en is de belevingswaarde 
afhankelijk geworden van diezelfde gebruikswaarde. 
Transformatie kan hiervoor een oplossing bieden door de functie 
of de gebruikswaarde aan elkaar aan te passen. 

Intrinsieke waarde 
De waarde van het gebouw op zich kan worden gedefinieerd als 
de intrinsieke waarde. Bij transformatie de mogelijkheden die het 
gebouw in zich heeft voor nieuw gebruik. De potentie om nieuwe 
functies in zich te nemen. De intrinsieke waarde is dus praktisch 
van aard . Deze kan hierdoor ook betrekking hebben op delen van 
het gebouw. Als het skelet bruikbaar is en de gevels niet, dan kan 
dit worden hergebruikt. 
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U31analyse 

3.1 Context 
In de stedenbouwkundige analyse wordt de relatie van het Van 
Gend & Loos complex en haar omgeving beschreven. Dit gebeurt 
op basis van de huidige situatie als de visie van de gemeente 
Eindhoven op de ontwikkeling van het centrumgebied. Ten slotte 
wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aangrenzende 
stationsgebied waarvoor een nieuw masterplan is opgesteld. Dit 
plan is tevens in de stedenbouwkundige tekeningen opgenomen. 

3.1.1 Huidige situatie 
Het Van Gend & Loos complex is gelegen op het 
distributiecentrum ten zuiden van het hoogspoor in Eindhoven. 
Deze strook is ontwikkeld nadat het hoogspoor in 1953 in gebruik 
werd genomen. Het spoor is toen in noordelijke richting verplaatst 
ten opzichte van het bestaande spoorwegnet. Hierdoor ontstond 
waar zich de bestaande spoorweg bevond ter uitbreiding van het 
centrum. Het complex ligt hierdoor op het kruispunt van het 
spoorwegemplacement en het dommelgebied . 

Het gebouw keert het spoor in de huidige situatie letterlijk de rug 
toe. In het oorspronkelijke gebruik had alleen het kantoor een 
facilitaire functie. Dit is in de uitwerking van de gebouwen te zien. 
De vrachtgoederenloods heeft aan de noordzijde een anoniem 
karakter en gaat buiten de fysieke relatie met het 
spoorwegemplacement geen visuele relatie aan met passerende 
reizigers. De gebouwen ten oosten van de Dommel zijn parallel 
aan het spoor georiënteerd als gevolg van hun functie en de 
daarmee samenhangende verbinding met het spoor. 

Het aangrenzende dommelgebied vormt de drager voor culturele 

en educatieve functies. Daarnaast vormt de dommeltunnel in de 
nabijheid van het complex de belangrijkste noord-zuid verbinding 
voor fietsers en voetgangers onder het hoogspoor. 

Het distributiecentrum vormt in de huidige situatie een geïsoleerd 
gebied aan de rand van het centrum van de Eindhovense 
binnenstad . Mede door haar beperkte hoogte gaat het complex 
geen relatie aan met andere omliggende bebouwing. Wel vormt 
het kantoorgebouw een ensemble met het station uit 1956 en het 
douanecomplex uit 1970 ten oosten van het complex. Deze 
gebouwen zijn allemaal door Van der Gaast ontworpen. 

De bereikbaarheid van het complex is erg goed door het 
samenkomen van alle vervoersstromen. Dit zijn naast de 
eerdergenoemde spoorverbinding en ook de ligging tussen de 
binnenring en buitenring, wat resulteert in een goede 
bereikbaarheid van zowel de binnenstad als het omliggend 
gebied. Het openbaar vervoer is via het station te voet bereikbaar 
binnen enkele minuten. 
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3.1.2 Visie gemeente Eindhoven 
In het "conceptplan centrumvisie" uit 2002 presenteert de dienst 
stedelijke ontwikkeling en beheer van de gemeente Eindhoven 
haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Eindhoven. In 
de analyse wordt uitgegaan van deze toekomstvisie omdat de 
ontwikkeling van de aangrenzende gebieden in volle gang is. 

In het centrumgebied tekent zich geleidelijk een activiteitenzone 
af die gekenmerkt wordt door grootschaligheid, commerciële 
voorzieningen en stedelijk wonen. De kern van deze zone wordt 
gevormd door het stationsdistrict met uitlopers in westelijke 
richting langs de westcorridor en in potentie langs de Dorgelolaan 
en Fuutlaan. Deze zone heeft een hoogstedelijk en grootschalig 
karakter met plaats voor commerciële publieksgerichte 
voorzieningen (leisure), kantoren en woningen in een compacte 
setting aan weerskanten van het hoogspoor. 
Het stationsdistrict krijgt het karakter van een Down-Town 
waarmee Eindhoven zich nadrukkelijk zal onderscheiden van 
historische steden als Den Bosch en Maastricht en zich eerder zal 
spiegelen aan Rotterdam. 

De oude radialen bieden naast een plek voor alledaagse 
voorzieningen en een broed plek voor nieuwe formules die geen 
plek vinden in de vol rakende binnenstad . 

De contramal van deze activiteitenzone wordt gevormd door de 
"rustzone" met de Dommel als natuurlijke drager. Het 
dommelgebied zal zich steeds meer kunnen manifesteren als een 
cultureel en educatief lint dat de herkenbaarheid van het culturele 
aanbod ten goede komt. Lopend door de stad van zuid naar 
noord biedt het dommelgebied plaats aan de Philips High Tech 

Campus met' de strip' als publieke voorziening; Genneperparken 
met haar uitgebreide sportieve en culturele aanbod; het 
Stadswandelpark met de Stadsschouwburg, de muziekkiosk en 
de sterrenwacht; de Dommelzone binnen de binnenring met het 
Stadshuis, het Van Abbemuseum, het terrein Schellens; het 
Havenhoofd met de doorsteek naar het DAF-museum en de 
inbedding van het oude Augustinianum; Villa de Laak (met op 
termijn wellicht een publieke functie); de Effenaar met haar op de 
Dommel gerichte tuin, het van Gend & Loos Complex als 
onderwerp van deze studie; de TUle campus met de Kennispoort, 
de zwarte doos, het Gaslab, het Auditorium en het sportcomplex 
en buiten de ring de Karpendonkse plas als locatie voor 
grootschalige evenementen. 

16 17 



Afb 6: Ontwikkeling slalionsgebied 



3.1.3 Ontwikkeling stationsgebied 
De plannen voor het stationsgebied in Eindhoven dateren met het 
ontwerp van Teun Koolhaas uit de jaren 90. Dit ontwerp is rond de 
eeuwwisseling herzien. Het Kennedy Business Center (KBC) is 
een van de eerste resultaten van de ontwikkeling van het gebied. 
De postkantoorlocatie Zuidoost is de werknaam die de 
herinrichting van het voormalige postkantoorgebied draagt. Dit 
gebied grenst direct aan het distributiecentrum waar het Van 
Gend & Loos complex deel van uitmaakt. 

Voor de postkantoorlocatie zijn totaal 350 appartementen 
gepland. 28000m2 is ingeruimd voor kantoren . Het meest 
opvallende in het stedenbouwkundige plan is de 125 meter hoge 
toren. Hierin komt het merendeel van de appartementen . Het PTT 
kantoor uit de jaren 50 wordt gesloopt. Het enige dat bewaard blijft 
is het mozaïek op de voorgevel van de Rotterdamse kunstenaar 
Wally Elenbaas. Dit zal de openbare ruimte aankleden. Om te 
voorkomen dat het monumentale stationsgebouw in het niet valt 
naast de nieuwe bebouwing is deze terug liggend geplaatst. Een 
vijf lagen tellende basis met commerciële ruimten gaat het plein 
begrenzen. Hierlangs stroomt de Gender die parallel aan de 
Stationsweg bovengronds wordt gebracht en uitkomt in de 
Dommel. 

18 19 





3.2 Architectu ur 
Om de architectonische uitwerking van het complex te 
beschrijven is eerst gekeken naar de architect van het complex en 
het station van Eindhoven dat ook van zijn hand is en uit dezelfde 
periode stamt. De architectuur van het gebouw wordt in deze 
c?ntext beschreven. Daarnaast wordt de functie van gebouw 
Uitgelegd aan de hand van haar gebruiker, namelijk Van Gend & 
Loos. 

3.2 .1 Koenraad van der Gaast 
Koenraad (Koen) van der Gaast kwam in 1950 in dienst bij de 
Nederlandse spoorwegen (NS) en werd in 1953 hoofd van het 
architectenbureau. Zijn eeste ontwerpen betroffen eenvoudige 
doelmatige haltegebouwen met een open karakter. Groter~ 
stations uit deze periode waren dat van Eindhoven (1956) en 
Venlo (1958). In Dezelfde periode dat het station van Eindhoven 
werd voltooid werd ook de vrachtgoederenloods met 
katoorgebouw ontworpen. Deze gebouwen worden gekenmerkt 
door hun opbouw van glazen puien onder een dakconstructie die 
de re.izige~ als het ware uitnodigde tot binnentreden. Openheid, 
het Uitnodigende gebaar naar de reiziger en het streven om een 
verbinding tot stand te brengen tussen stad en spoor waren in de 
beginperiode centrale thema's . 

Achtergrond 
Van der Gaast werd geboren op 10 augustus 1923 te Utrecht. Na 
de ambachtschool , MTS en het behalen van praktijkdiploma's 
voltooide hij een opleiding tot bouwkundige in Utrecht. Later 
studeerde hij van 1945 tot 1949 Bouwkunde aan de Technische 
Hogeschool te Delft. Hier volgde hij de progressieve richting onder 

leiding van de hoogleraren Van Eesteren en Van den Broek. 
Na zijn afstuderen werkte Van der Gaast enkele maanden bij 
architectenbureau Koster in Zeist. Deze firma kreeg van tijd tot tijd 
opdrachten van de NS en was goed op de hoogte van wat er 
omging op het architectenbureau van de NS . De hoofdingenieurs 
H.G.J. Schelling (1888-1978) en S. van Ravesteyn naderden de 
p~nsioensgerechtigde leeftijd, terwijl bij de spoorwegen veel 
nieuwbouw gepland stond ter vervanging van de oorlogsschade 
en oude stations en gebouwen. Toen Van der Gaast in 1950 
solliciteerde op de vacature werd hij aangenomen en trad in dienst 
vande NS. 

Van der Gaast onderzocht bij de NS de veranderende functie van 
het stationsgebouw. Deze veranderde van een wachtruimte naar 
een doorgangsruimte. Hierdoor ontstond een knoopppunt van 
verkeer. 
Om de vernieuwde doelstelling van de Nederlandse Spoorwegen 
te verbeelden was het voor Van der Gaast essentieel dat de 
spoorweggebouwen 'bij de tijd' zijn . In tegenstelling tot zijn 
voorgangers moesten deze geen ouderwetse en statige indruk 
maken, maar een modern alternatief bieden voor de auto. Door de 
functie kan een station een zeer eenvoudig gebouw zijn: een 
strakke doelmatige vorm met weinig versieringen gemaakt van 
practische materialen . Een zekere flexibiliteit was wenselijk om 
veranderingen in gebruik zonder al te ingrijpende verbouwingen 
tot stand te kunnen brengen. 
Baksteenarchitectuur kwam daarom niet in aanmerking. Het 
gebouw zou kunnen bestaan uit een dragend skelet van staal of 
beton en verder uit niet dragende materialen zoals natuursteen 
geglazuurde baksteen en tegels, glazen puien, roestvrij staal : 
enzovoort. De materialen worden niet gemakkelijk vuil en zijn 
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eenvoudig te reinigen, wat ten goede kwam aan het imago van het 
bedrijf. Bovendien sluiten de gladde en glanzende materialen aan 
op de materialen gebruikt voor moderne transportmiddelen . De 
nieuwe spoorwegarchitectuur van van der Gaast zouden de 
belichaming moeten worden van de nieuwe architectonische visie 
op het reizen per spoor. 

Het was de tijd van de wederopbouw, de middelen waren schaars 
en tegelijkertijd moest er veel gebouwd worden . De 
spoorweggebouwen waren functionalistisch van opzet en 
omvatten alleen de noodzakelijke ruimten met gebruikmaking van 
sobere middelen. Dit komt in de hal van het station in Eindhoven 
tot uiting door de toegepaste bailey brugdelen die na Operatie 
Market Garden in de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven 
toe te passen in de overkapping . In de vrachtgoederenhal van het 
van Gend & Loos complex is gekozen voor een stalen 
vakwerkconstructie samengestelde spanten van slanke 
hoekprofielen. 

Daarnaast worden gebouwen uit deze periode gekenmerkt door 
de manier waarop in deze periode werd gedacht over hoe 
oorlogsschade kon worden hersteld en hoe de nieuwe moderne 
samenleving eruit zou moeten zien . Deze gebouwen zijn relatief 
goedkoop gerealiseerd en zijn dus een uitdrukking van hoe 
architecten dachten over de nieuwe tijd . Gebruiksvriendelijkheid 
voor het personeel was voor Van der Gaast belangrijk. Hij 
besteede hier aandacht aan door practische en comfortabele 
dienstruimten in de gebouwen op te nemen. Dit alles ging in 
dialoog met de gebruikers. 

Station Eindhoven 
Het station van Eindhoven is het eerste grote station dat Van de 
Gaast ontwierp. Het stamt uit dezelfde periode als het complex dat 
Van der Gaast voor Van Gend & Loos en de douaneloods van het 
bedrijf Philips heeft ontworpen. Doordat voor de gebouwen 
dezelfde uitgangspunten gelden is erin dezelfde lijn en 
materialisering te herkennen, waardoor de gebouwen een 
ensemble vormen. Oorspronkelijk was dit een opdracht aan van 
Ravesteijn . De drie ten westen van het station gelegen viaducten 
(1953) zijn ook van zijn hand. Uiteindelijk ging de opdracht toch 
naar van der Gaast. 
Jarenlang zijn in het centrum van Eindhoven de kruisingen van 
weg en spoorweg verkeer onderwerp van bespreking geweest. 
De oorlog leidde tot een versnelde oplossing . Voor het centrum 
dat door de geallieerde bombardementen zwaar was getroffen 
werd een totaalplan ontwikkeld, waarvan het station deel 
uitmaakte. Uitgangpunten hiervoorwaren: 
-minimum aan tijdverlies bij overstappen op verschillende 
vervoermiddelen 
-concurentiepositie versterken door treinverkeer te integreren in 
de stedelijke verkeerscirculatie. 
-voorplein in het plan opnemen dat ruimte biedt aan openbaar 
vervoer en particulier vervoer. 
-omdat het stationdeel uitmaakte van de centrumbebouwing werd 
de schaal daaraan aangepast. 

In de visie van Van der Gaast moest het station een opvallende 
plaats innemen ten opzichte van andere vervoermiddelen, maar 
tegelijkertijd aansluiten bij de omliggende bebouwing . Dit 
stedebouwkundige aspect speelde een voorname rol. Niet de 
menselijke maat was het uitgangspunt maar de stedelijke ruimte 
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gaf de doorslag bij de maatvoering. Een tweede uitganspunt was 
dat het station een doorgang markeerde: Het binnenkomen en 
verlaten van de stad. Het was een doorgangsruimte. Openheid 
was een van de middelen om het dynamische karakter tot 
uitdrukking te brengen. Waar de vervoersstroom zich beweegt 
vertoont de gevel grote openheid. 
-venster: Het was oorspronkelijk niet het uitgangspunt hoewel dit 
vaak beweerd wordt, maar de gevel wordt vaak geassicieerd met 
een radiotoestel. 
-de ingangspartij bevindt zich enigszins verscholen onder de 
glazen pui. 
-aan de westkant staat een grote klokkentoren die net als bij 
andere stationsgebouwen dienstdoet als schoorsteen. De toren 
en het gebouw vormen een markant geheel. 
-het ontvangstgebouw is een grote hal waarin alle voorzieningen 
zijn ondergebracht. 
-looproutes zijn zo direct mogelijk gehouden. 
-aan de gesloten noordwand die reizigers naar de reizigerstunnel 
leidt hangt een decoratie van gekleurd glas van de kunstenaar 
Lex Hom. 

Veel van deze uitgangspunten komen terug in het ontwerp van het 
Van Gend en Loos complex. Daarom is het van belang ook het 
stationsgebouw te bestuderen zodat zowel de overeenkomsten 
als verschillen duidelijk worden. 

3.2.2. Architectuur 
Het complex is opgebouwd uit twee rechthoekige massa's die 
verbonden zijn door een klein tussenliggend element. De massa 
aan de westzijde is in gele verblendsteen opgetrokken en vormt 
de symbolische gevel van het complex terwijl de grotere massa 
aan de oostzijde een functioneel uitgevoerde lichte 
staalconstructie betreft. Het verschil in materiaalgebruik en de 
dieptewerking trekken hierbij de aandacht. 

De organisatie van het complex is vergelijkbaar met de 
uitgangspunten die Van der Gaast voor het stationsgebouw heeft 
toegepast. Het kantoorgebouw doet net als bij het nabijgelegen 
station dienst als ontvangstgebouw. Hier zijn alle voorzieningen 
ondergebracht. De vrachtgoederenhal biedt enkel beschutting 
aan het platform waar de overslag werkzaamheden plaatsvinden. 

In het kantoorgebouw is het lijnenspel dat ontstaat door het 
afwisselen van bakstenen en glaspartijen belangrijk voor de 
ervaring van het gevelbeeld. Dit zorgt voor een sterk ritme en 
benadrukt de verticale richting van de gevel. De stroken worden 
ingeklemd door de horizontale onderrand van de plint en het kader 
dat onder het dakvlak ligt. De westelijke gevel waar zich de entree 
van het gebouw bevindt is voornamelijk gesloten. Hier ontbreekt 
dit ritme. De entree vormt hier het belangrijkste gebaar dat extra 
de aandacht trekt door de aanwezigheid van een luifel en een 
bordes en het doortrekken van de glaspartij tot onder het dak. De 
schoorsteen is anders dan bij het nabijgelegen station met het 
gebouw verbonden door deze in de massa van het kantoor te 
schuiven. 
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De vrachtgoederenloods aan de oostzijde wordt gedomineerd 
door een horizontaal lijnenspel dat is opgespannen door de 
dakrand, luifel en het laadperron. De verticale lijnen van de 
constructie en de lichte vliesgevel zijn hieraan ondergeschikt. 

Het gebouw is uit een combinatie van een groot aantal elementen 
samengevoegd. In grotere eenheden modificeren ze de relatie 
tussen gedeelten en het geheeld . De manier hoe voegen tussen 
elementen zijn benadrukt of weggewerkt resulteren in 
verschillende esthetische eigenschappen. 
In het kantoorgedeelte is een duidelijke articulatie van de 
verschillende gebouwdelen waarneembaar. Dit komt door de 
diepere neggen in het metselwerk en de repeterende afwisseling 
tussen de metselwerk penanten en de stalen kozijnen. Daarnaast 
wordt zowel de onderzijde als de dakrand extra benadrukt door de 
horizontale betonnen randen. Deze elementen hebben dezelfde 
werking hebben als de luifel boven de voordeur en die boven het 
laadplafond . 
De vrachtgoederenloods kenmerkt zicht door een geleidelijke 
voortgang tussen de verschillende gebouwdelen. De overgangen 
worden duidelijk niet benadrukt en er ontstaat een egaal geheel. 
Het terugliggende volume dat beide gebouwen met elkaar 
verbindt zorgt juist voor een negatieve articu latie. 

De gevelopeningen staan in relatie tot de functie van de ruimte in 
het gebouw. De noord en zuidgevel van het kantoorgebouw zijn 
voorzien van hoge ramen voor optimale daglichttoetreding tot 
diep in de ruimtes. Daarnaast is de bovenverdieping waar de 
belangrijkste verblijfsruimten zich bevinden in de centrale as van 
het gebouw voorzien van daglichtkoepels. De westgevel is naast 
de entree voorzien van patrijspoort jes. Deze zijn vergelijkbaar met 

de ronde vensters zoals deze in de west- en oostgevel van het 
stationsgebouw zijn toegepast. Achter deze openingen bevonden 
zich in de oorspronkelijke situatie de toiletten en archiefruimten. 

In de loods zijn de gevelopeningen geplaatst boven de luifel van 
de laadperrons en in het dak in de vorm van 8 lichtstraten boven de 
verhoogde laadvloer waar de arbeiders in het verleden de 
goederen overladen. Deze voorzien alleen in daglicht en niet in 
oriëntatie of zicht door de hoge plaatsing in de gevel. 

In de ontwerpen van Van der Gaast speelt de aanwezigheid van 
kunstwerken altijd een belangrijke rol. In de kantine van het 
kantoorgebouw bevindt zich een artistieke muurschildering van 
de kunstenaar Rodrige uit Utrecht. Hij beeldde het 
wereldgebeuren uit. Het zijn zowel de kleuren als de lijnen welke 
samen een homogeen en kunstzinnig geheel vormen. In de 
trappen hal is als geschenk van het personeel aan de directie een 
gebrandschilderd glas in loodraam aangebracht dat werd 
vervaardigd door dhr. Hendriks uit Venlo. Dit stelt de god 
Mercurius voor als centrale figuur, met daaromheen het embleem 
van Van Gend & Loos. 
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Afb 13: lngebruikname vrachlgoederenloods I Afb 14:0peningsceremonie 21 April 1956 



3.2.3 Functie 
Van Gend en Loos bestond in 1996 tweehonderd jaar. Er zijn in 
Nedeland maar weinig ondernemingen welke een dergelijke 
leeftijd zullen bereiken. Zeker op het gebied van distributie, waarin 
zich gedurende de laatste twee eeuwen een ware revolutie heeft 
voltrokken, mag dit als bijzonder worden gezien. 

Hoewel er in de loop der tijd enorm veel veranderde, bleef het 
transport over land al die jaren de kernactiviteit van Van Gend & 
Loos . Eerst per diligence en met paard en wagen, later per trein, 
met vrachtwagens en bestelbusjes. Van Gend & Loos begon met 
personenvervoer, brieven en postpakketten en vervoerde tot de 
overname door de Deutsche Post in Nederland duidenden pallets 
en tienduizendenden pakjes per dag. 

AI die jaren was Van Gend & Loos onderweg . De essentie van 
vervoer ligt in verplaatsing en beweging. Dit betekent niet alleen 
zo snel en efficient mogelijk transport van goederen, maar ook 
voortduren aanpassen aan veranderende mogelijkheden, 
behoeften en verwachtingen op vervoersgebied. 

Van Gend en Loos is zo herkenbaar geweest in onze samenleving 
dat de herinnering aan deze merknaam niet zomaar mag 
verdwijnen. In het bijzonder omdat Van Gend en Loos verworteld 
zit in de distributie van de goederen benodigd en geproduceerd in 
Eindhoven als industriestad. De verzending vanuit Eindhoven 
was voornamelijk gericht op de producten van Philips en sigaren 
en sigaretten. Van Gend en Loos vertegenwoordigd 200 jaar 
transportgeschiedenis met een maatschappelijke functie. 

Het vrachtgoederencomplex aan de Fuutlaan werd op 21 april 

1956 vervroegd in gebruik genomen als gevolg van een brand op 
8 oktober 1955 in de oude loods op de Keizersgracht in 
Eindhoven. Het nieuwe gebouw is in een recordtijd van één jaar 
voltooid en is tweemaal zo groot als de andere loods. 

Op de Fuutlaan verwerkte Van Gend & Loos dagelijks 500 ton 
stukgoederen, verdeeld over 20.000 colli per dag. Deze werden 
binnen een cyclus van 24 uur van de verzender naar de ontvanger 
gebracht. Het gebouw is via het spoorwegnet verbonden met een 
netwerk van 35 andere van deze groepshoofdstations. Van hieruit 
gaat het vervoer per auto, of paard en wagen verder. De 
goederenoverslag in Eindhoven verschafte werk voor 165 man 
personeel. 
In de huisvesting aan de Fuutlaan kunnen over 3 sporen 53 
wagons in de loods worden opgesteld . Aan de kop en het einde 
bevinden zich grote, stalen schuifdeuren die 's nachts kunnen 
worden gesloten zodat het in de loods droog en tochtvrij is, om 
ziektegevallen te kunnen beperken. De reden voor deze 
schaalvergroting was de overstap op het palletsysteem, dat Van 
Gend & Loos als eerste in Nederland toepast. Hierdoor werd het 
overslagproces geleidelijk gemechaniseerd door de toepassing 
van heftrucks en de invoering van de bestelauto als vervanger van 
de paard en wagen. Om het werk in een cyclus van 24 uur te 
kunnen continueren was de hal volledig verlicht door een grote 
hoeveelheidT.L.lampen. 
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3.3 Structuur 
Zowel het kantoorgebouw als de vrachtgoederen loods zijn 
gekenmerkt door een open en vrije structuur als gevolg van de 
functionele uitvoering van het gebouw 

Het kantoorgebouw kent een open structuur door het gebruik van 
een split-level principe in combinatie met kolommen. De bezoeker 
betreedt het gebouw vanuit een bordes waardoor zowel de 
begane grond als de verdieping van het gebouw gelijkwaardig 
benaderd worden. Hierdoor worden ook functies op de 
verschillende verdiepingen gelijkwaardig benaderd vanuit zowel 
de entree als het platform in de hal. 

In de vrachtgoederen loods worden de hoogteverschillen juist 
ingezet om het verschillende functie te faciliteren . Het 
lagergelegen gedeelte dat hetzelfde niveau heeft als het 
omringende maaiveld biedt ruimte aan de sporen die gekenmerkt 
worden door de structuur in lengterichting . Dit lagergelegen 
gedeelte bevindt zich aan in het noordelijke gedeelte van het 
gebouw dat grenst aan het spoorwegemplacement. Op het 
verhoogde platform aan de zuidzijde dat is gericht op de stad vindt 
de overslag plaats. Dit gedeelte kenmerkt zich door de structuur in 
dwarsrichting . 
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Afb 17: Exploded view van travee 



3.4 Constructie 
De constructie van het gebouw is afgestemd op de 
oorspronkelijke functie van het gebouw. Hierdoor is er een groot 
contrast tussen de constructie van de het kantoorgebouwen de 
bijbehorende loods . 

Kantoorgebouw 
Het kantoorgebouw is opgebouwd uit een betonnen constructie 
en een niet-dragende baksteen gevel. Karakteristieke 
paddenstoelkolommen dragen de verdiepingsvloer. Het gebruik 
van kolommen resulteert in een open structuur. Deze uit zich in de 
vele glazen geveldelen welke voornamelijk zijn gepositioneerd in 
de noord- en zuid gevel. 

Vrachtgoederenloods 
In de vrachtgoederenloods domineert de constructie . Vanwege de 
functie was niet meer nodig dan een bescherming tegen de 
weersinvloeden. 

In de periode van wederopbouw na de oorlog waardoor de 
middelen schaars. Hierdoor is een extreem efficiënte manier van 
materiaalgebruik is toegepast. De vrachtgoederenloods is 
opgebouwd uit een lichte staalconstructie . Het gebouw bestaat uit 
een meerlaags systeem van geprefabriceerde materialen dat 
modulair is opgebouwd. De constructie van vakwerkliggers is 
opgebouwd uit stalen hoekprofielen die door stalen platen zijn 
gekoppeld met klinknagels . Hierover is een secundaire 
constructie aangebracht van IPE profielen welke een 
overspanning van 6.48 meter hebben. 
Op 1/3 van de breedte staat om de 25.9 meter een kolom. 
Hierdoor hoeft het vakwerk in de breedterichting (29.4 meter) 

maar 2/3 deel van de breedte te overspannen. De reden hiervan is 
om de vakwerkhoogte te kunnen beperken. De hoogte van de 
ligger wordt 1.5 meter en de maximale afstand die moet worden 
overbrugd 18.9 meter. De vakwerken in de breedte herhalen zich 
om de 6.48 meter over een lengte van ongeveer 250 meter. 
Oorspronkelijk was dit 200 meter. De kolom is geplaatst onder de 
nok van lichtstraat. Hier bevindt zich tevens de 
vakwerkconstructie die de loods in de lengterichting van stabiliteit 
voorziet. 
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3.5 Bouwtechniek 
Van der Gaast zette zich af tegen de baksteenarchitectuur van zijn 
voorgangers Ravesteyn en Schelling en paste in zowel het 
kantoorgebouw als de vrachtgoederenloods innovatieve 
bouwtechnieken toe . 
De toepassing van deze bouwtechnieken is ook sterk van invloed 
op de architectonische uitwerking van het complex. 

Kantoorgebouw 
Het kantoorgebouw heeft een open structuur. Deze ontstaat als 
gevolg van de keuze voor vrijdragende vloervelden en kolommen. 
Ook de stalen kozijnen die verdiepingshoog zijn ingezet bepalen 
in grote mate het transparante karakter 

Fundering 
Zowel het kantoorgebouw als de vrachtgoederenloods rusten op 
een betonnen paalfundering. De vaste grondslag is op grotere 
diepte gelegen. De palen zijn gekoppeld door funderingsbalken 
van gewapend beton. Dit leverde een belangrijke besparing op 
metselwerk en ontgraving omdat men onafhankelijk was van de 
grondwaterstand . Deze ligt in het gebied ongeveer op dezelfde 
hoogte als het waterniveau van de aangrenzende Dommel. 

Kolommen en vloeren 
De kolommen die de betonnen vloervelden dragen zijn uitgevoerd 
in gewapend beton. Door de conische paddenstoelkop vormen ze 
één geheel met de bovenliggende vloer. Deze paddenstoelkop is 
alleen aanwezig op de kolommen die op de begane grond zijn 
toegepast vanwege de afwijkende keuze voor de dakconstructie. 
Deze bestaat uit geprefabriceerde bimsbetonnen elementen. De 
stalen liggers hiervan rusten op de kolommen die op de 

verdiepingsvloer zijn toegepast waardoor een paddenstoelkop 
overbodig is . 

Trappen 
De structuur van het kantoorgebouw kenmerkt zich door het 
toepassen van het split-level principe. Aan beide zijden van het 
gebouw bevindt zich een trappenhuis . De trappen zijn 
geprefabriceerd in gewapend beton. De trappen zijn bekleed met 
een vloerbedekking en rubber tredenprofiel. 
De smeedijzeren antraciete trapleuningen zijn uitgevoerd in een 
vierkant stalen profiel dat conisch uitloopt ten plaatsen van de 
bevestiging aan de wand en vloer. Over de metalen strip van het 
leuningvlak is een kunststof leuning aangebracht. 

Kozijnen 
De stalen kozijnen bepalen door het kenmerkende slanke profiel 
in grote mate het transparante karakter dat het gebouw heeft als 
gevolg van de grote glasvlakken. Door de grote stijfheid van het 
staal en de profielvorm van de stijlen, dorpels en roeden maakt, 
dat er met geringe afmetingen van dwarsdoorsneden reeds 
vormvaste constructies ontstaan . Er zijn speciale 
vensterbankstenen toegepast om het condenswater dat aan het 
glas en metaaloppervlak ontstaat op te vangen . 

Gevelafwerking 
De gevelafwerking is uitgevoerd in dezelfde verblendsteen die 
ook in het nabijgelegen stationsgebouw is toegepast. Deze 
steensoort past in de lijn met moderne materialen die Van der 
Gaast toepaste om het gebouw de moderne uitstraling te geven 
die de moderne middelen van transport weerspiegelen. 
Naast de baksteen zijn er geprefabriceerde betonnen 
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Afb 19: Bimsbetonnen elementen 



gevelelementen rondom gevelopeningen en deuren toegepast. 
Deze bepalen de sterke belijning in de gevel. 

Vrachtgoederenloods 
De vrachtgoederenloods kenmerkt zich door de systematische 
opbouw van elementen. Hierdoor was het mogelijk het gebouw in 
een extreem korte bouwtijd te vervaardigen. De verschillende 
elementen die hierin zijn toegepast zijn geprefabriceerd, 
waardoor de bouw slechts de montage van de verschillende 
elementen omvat. 

Vloerconstructie 
De vloerconstructie in de vrachtgoederenloods die zich kenmerkt 
door de hoogteverschillen tussen de perrons en de sporen zijn 
opgebouwd uit geprefabriceerde perrondelen en vloerplaten. De 
perrondelen zijn gefundeerd op palen. Hiertussen is een 
gestabiliseerd zandbed aangebracht waarop de stelcon 
vloerplaten zijn aangebracht. 

Gevelafwerking 
De stalen vliesgevels zorgen door de slanke profielen voor een 
transparant beeld . De gevels zijn uitgevoerd in enkel glas. In het 
midden van de gevel is een stalen roede aangebracht. De stalen 
vliesgevels zijn middels een horizontaal geplaatste UNP aan de 
constructie bevestigd met stalen platen. 

Dakconstructie 
De dakconstructie van het gehele complex is uitgevoerd in 
bimsbetonnen elementen. De elementen dragen op de stalen 
balken in de dakconstructie. De elementen zijn zichbaar in de hal. 
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Afb 20: 3d detail kantoorgebouw 



3.6 Bouwfysica 
Het Van Gend & Loos complex bestaat uit twee delen: het 
bestaande kantoorgebouwen de vrachtgoederenloods. Beide 
dateren uit 1956 en verschillen sterk van elkaar in afmeting en 
opbouw. 

Kantoorgebouw 
Het geluid van buiten wordt in de bestaande situatie gereduceerd 
door de gevelopeningen voorzien van enkel glas. Het geluid in de 
ruimte zelf wordt gedempt door het bestaande vrijdragend plafond 
dat is voorzien van een akoestische pleisterlaag. De noord en 
zuidgevel van het kantoorgebouw zijn voorzien van ongeveer 
40m2 met daglichtopeningen die het gebouw voorzien van het 
benodigde daglicht. Daarnaast zijn er over de centrale as een 
zestal daglichtkoepels aanwezig. 

Het kantoorgebouw functioneert als de gevel van het complex. 
Het is gericht op de stad en uitgevoerd in statige materialen . Het 
gebouw kenmerkt zich door een rechthoekige plattegrond 
waarvan de korte gevels een gesloten en de lange gevels een 
open karakter hebben. Het is met de lange zijde georiënteerd op 
het zuiden. Het kantoorgebouw is opgebouwd uit een betonnen 
constructie van vrijdragende vloeren ondersteund door 
karakteristieke paddenstoelkolommen. Deze constructie is een 
essentieel onderdeel van de architectuur van het gebouw. Ook 
heeft het gebouw hierdoor een hoge thermische massa . Dit heeft 
een nivellerend effect op het verloop van de temperatuur. 
Ongecontroleerd opwarmen en afkoelen als gevolg van de 
on geïsoleerde gevels en daken wordt hierdoor beperkt. Deze 
gevels zijn opgebouwd uit betonnen binnenblad met een dikte 
van 200 mm en een halfsteens buiten blad dat is gemetseld in 

harde gele verblendsteen. De spouw is ongeïsoleerd en heeft een 
breedte van 100 mmo In de langsgevels zijn karakteristieke stalen 
kozijnen met kantelbare raamvleugels opgenomen die zijn 
voorzien van enkel glas . De dakconstructie bestaat uit 
bimsbetonnen elementen met een ruim overstek. Hierop is de 
dakbedekking aangebracht. De radiatoren zijn per travee onder 
de gevelopeningen aangebracht waardoor de ritmiek extra wordt 
benadrukt. 

Aandachtspunten 
De bestaande constructie kenmerkt zich door de afwezigheid van 
thermische isolatie. Hierdoor is er sprake van veel warmteverlies . 
Met de huidige opvattingen over energiegebruik is dit niet 
acceptabel. Dit is met name het geval bij de grote 
glasoppervlakken in de noord en zuidgevel. Er dient te worden 
gezocht naar een oplossing die zowel het transparante beeld van 
de stalen kozijnen voorzien van enkel glas behouden blijft als de 
thermische isolatie verbeterd . De behaaglijkheid in de omgeving 
van de ramen wordt nadelig beïnvloed door koudeval. De 
ongeïsoleerde betonnen vloeren en dakconstructie van het 
gebouw hebben ook een grote invloed op het warmteverlies . Bij 
het isoleren van deze constructiedelen is voornamelijk het beeld 
dat gevormd wordt door de paddenstoelkolommen een belangrijk 
aandachtspunt. 
Aan de noordzijde van het gebouw bevindt zich het rangeerterrein 
grenzend aan station Eindhoven . De aanwezigheid van het 
railverkeer resulteert in een verhoogde geluidsbelasting op de 
gevel. Juist deze gevel heeft een open karakter door de vele 
raamopeningen . Hier geldt net als bij de aanpassing van de 
thermische isolatie dat dit niet ten koste mag gaan van de 
transparantie van het gebouw. 
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Afb 21: 3d delail vrachtgoederenloods 



De zonwering is later aangebracht om de warmtelast op de 
transparante zuidgevel te beperken. Hierbij is echter geen 
rekening gehouden met de traveemaat van het gebouw, waardoor 
het ritme van de gevel wordt verstoord. Door deze beter af te 
stemmen op de structuur van het gebouw kan het klimaatconcept 
de belijning van de gevel benadrukken. 

Vrachtgoederen loods 
De vrachtgoederen loods wordt gekenmerkt door zijn dimensies. 
Met een lengte van meer dan 200 meter en een breedte van 
ongeveer 30 meter heeft het gebouw afwijkende afmetingen die 
zijn afgestemd op het oorspronkelijke gebruik van het gebouw. De 
lange gevel is op het zuiden georiënteerd. De hal is geconstrueerd 
uit een extreem lichte stalen vakwerkliggers die zijn opgebouwd 
uit hoekprofielen. De secundaire constructie van stalen liggers in 
dwarsrichting draagt de bimsbetonnen dakelementen met een 
ruim overstek. Tegen de kolommen is de vliesgevel aangebracht 
die bestaat uit enkel glas. 

Aandachtspunten 
Er dient een oplossing te worden gevonden waarbij de thermische 
isolatie van de vrachtgoederenloods wordt verbeterd zonder dat 
dit ten koste gaat van het beeld dat de structuur van de 
bimsbetonnen dakelementen en de transparantie van de stalen 
vliesgevel. Door de lichte constructie van de hal is er regelmatig 
sprake van ongecontroleerde opwarming van de ruimte. 
In de hal resulteert de aanwezigheid van het railverkeer ook in een 
verhoogde geluidsbelasting op de stalen vliesgevel. Hier dient 
rekening mee te worden gehouden in het bouwfysisch concept. 
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U4 1creatieve i ndust ri e 

Het gebouw heeft een kwaliteit die de architect niet bewust heeft 
gezocht, maar die spontaan is ontstaan nadat het gebouw in 
onbruik is geraakt door de overstap van het vervoer van 
stukgoederen van trein naar vrachtwagen . Het distributiecentrum 
verloor hiermee haar functie, maar regenereerde spontaan door 
de open en vrije sfeer van de hal. De hal krijgt hierdoor de 
symbolische lading van een plek waar creativiteit en 
onvoorspelbare gedragingen tot uiting kunnen komen. De hal 
gevuld met uiteenlopende functies staat voor vrijheid, lichte 
opstandigheid en voor het experiment. Gebruikers kunnen zich 
ontwikkelen en worden niet beperkt. 

Ontwikkeling 
De eerste verandering aan de structuur van het gebouw dateert 
uit 1970. Aan de oostzijde is toen een uitbreiding aangebracht 
waardoor het gebouw in lengte met 6 traveeën is uitgebreid . Hier 
wijken de staalprofielen waarmee de constructie is opgebouwd af 
van de bestaande hal. De geometrie komt wel overeen met de rest 
van de hal. 

Nadat het complex leeg kwam te staan startte de spontane 
regeneratie van het gebouw met de oprichting van Carte Blanche 
in oktober 1995. Zij zochten een vrijplaats waar kunstenaars 
geïnteresseerd in beweging, theater, muziek en beeldende kunst 
en met een verstandelijke beperking , autisme of een 
psychiatrische achtergrond hun werk konden presenteren en 
elkaar konden ontmoeten. Zij vonden deze ruimte in de 
voormalige loodsen van het Van Gend & Loos complex waar in 
mei 1996 hun eerste activiteit in première ging. 

In november 1996 kwam er aan de TUle een nieuwe 

sportvereniging voor studenten bij . De berijders van skate boards, 
inline-skates en BMX fietsen gebruikten de voormalige 
huisvesting van Van Gend & Loos als disaster area. 

De kunstenaars en muziekanten van Kultuurwerkplaats 2B 
maakten tijdelijk gebruik van de hal toen de voormalige 
linnenfabriek aan de dommelstraat gesloopt moest worden om 
plaats te maken voor de nieuwbouw van de Effenaar. Later is dit 
uitgegroeid tot het initiatief met de naam Enclave 3001 . Dit is een 
cultuurproject waar verschillende op cultuur gerichte organisaties 
zich samenvoegen tot een cultuurcluster. Dit initiatief heeft echter 
nooit een definitief karakter gekregen. 

Als gevolg van het initiatief van architect Marco Aartsen kwam 
vervolgens Het Zuidelijk Toneel (HZT) in het van Gend & Loos 
complex terecht. Hij heeft toen het bericht dat HZT bij gebrek aan 
een goede locatie in Eindhoven naar elders zou moeten 
verhuizen hen geïntroduceerd in de leegstaande gebouwen van 
Van Gend & Loos. Ten behoeve van de huisvesting zijn de 
benodigde voorzieningen en functies zijn door Aartsen&Partners 
als meubelstukken in de hal gezet waardoor het open karakter 
behouden blijft. Met het ontwerp werden ze genomineerd voor de 
Nationale Renovatie Prijs 1998. 

De invulling van het complex is aangevuld met Edhv. Media en de 
uitgeverij SOEPS. Edhv. Is een organisatie die zich kenmerkt door 
de vrijheid waarmee ze ideeën ontwikkelen . Hierdoor kunnen 
deze ideeën groeien tot concepten met een eigen identiteit. De 
vrijheid vinden ze ook in de huisvesting, waardoor deze een 
inspirerende omgeving vormt. Ook uitgeverij SOEPS kenmerkt 
zich door grensverleggende concepten. 
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Afb 23: Van inspiratie naar transactie (de Stad bv) 



Het huidig gebruik van het complex laat iets zien van de 
ongezochte vrijheid en beleving. Er ontstaat een merkwaardige, 
maar potentieel vruchtbare mix van het officiële en het vrije, het 
institutionele en het triviale dankzij het vertrek van de 
oorspronkelijke functies. 

De ontwikkeling van het gebouw kenmerkt zich door de vrije 
structuur van het gebouw waardoor het in staat is om 
verschillende functies op te nemen. De functie als platform voor 
creatieve industrie ligt in het verlengde van de ontwikkeling van 
het gebouw. Ondernemers zijn in staat zich te ontwikkelen binnen 
de vrijheid die deze structuur biedt door haar uitzonderlijke 
maatvoering. De rauwheid van de ruimten valt samen met de 
diversiteit en flexibiliteit van activiteiten . 
De geschiedenis en identiteit van het complex is aantrekkelijk 
voor de creatieve industrie. De gebruikers zoeken bij voorkeur 
locaties met een hoge 'belevingswaarde'. De creativiteit is gebaat 
bij een uitdagende en prikkelende omgeving. Om de belofte van 
de creatieve industrie te verzilveren is het van belang een 
strategie te ontwikkelen waarin de verbinding wordt gelegd tussen 
de aard van de economie, de identiteit en van het complex en het 
DNA van de stad. 

De omgeving 
Naast de het inbedden van het project in de fysieke context is het 
van belang je te richten op het DNA van de stad. Eindhoven was 
de eerste stad in Nederland die creativiteit omarmde als bron voor 
innovatie door de oprichting van de stichting Alice en de 
conferentie over creatief DNA. De omgeving heeft meerdere 
dimensies. Eindhoven geldt als het centrum van technologie in het 
zuiden van Nederland door de aanwezigheid van bedrijven en 

kennisinstellingen. De slogan van de gemeente, leading in 
technology is hierop gebaseerd. 

De creatieve industrie kenmerkt zich door de relatie tussen het 
bedrijfsleven en onderwijs (TUle). Het is een innovatieve leer- en 
werkomgeving voor ondernemers, kenniscentra en studenten in 
ontwerp, advies, media en cultureel ondernemerschap. De 
ondernemers zijn aangewezen op de synergie met andere 
bedrijven. Afb. 23 (de Stad bv) verbeeldt de verschillende facetten 
waarin de creatieve economie zich manifesteert. De eerste kring 
duidt op de functie van creativiteit als inspiratie voor 
ideeënvorming op allerlei terreinen, zoals kunst, techniek en 
wetenschap. De tweede kring betreft de interactie rond de 
creatieve productie die vorm krijgt in tentoonstellingen en 
evenementen, maar ook formele en informele ontmoetingen. In de 
derde kring wordt creativiteit verbonden met economische 
waardeketens door middel van transacties . De creatieve 
productie kan betrekkin hebbe op beleving of vormgeving van 
producten die daardoor een betekenis krijgen en op dragers van 
boodschappen, technologie, media, software ofwebsiteontwerp. 
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OS lontwe r V1Sle 

5.1 karakteristieken 
De houding ten opzichte van de karakteristieken die aan de 
analyse omschreven kwaliteiten kunnen worden ontleend zijn 
bepalen voor de ontwikkeling van het concept. Door te 
onderzoeken hoe de bestaande kwaliteiten in de ontwikkeling van 
het gebouw kunnen worden ingezet ontstaan innovatieve 
mogelijkheden voor het huisvesten van de nieuwe functie in het 
gebouw. 

5.1.1 Context 
Sporen 
De fysieke verbinding van het gebouw met het spoorwegnet levert 
in relatie tot haar geschiedenis een interessante mogelijkheid om 
de gebouwdelen industrieel te fabriceren en aan te voeren via het 
spoor dat aanwezig is in het de vrachtgoederenloods. De 
werkplekken worden vanaf het spoor op het platform geplaatst. 
Het gebouw 'groeit' dan ook van binnenuit. Wanneer een 
organisatie groeit wordt er telkens een werkplek bijgevoerd door 
de gebouwdelen te koppelen. Tegenovergesteld is er de 
mogelijkheid om de werkplekken te laten krimpen door 
gebouwdelen af te voeren naar een locatie waar deze worden 
opgeslagen. 

5.1 .2 Gebouw 
Tijdelijkheid 
Het dynamisch karakter van laden en lossen dat het gebruik van 
de vrachtgoederenloods voor lange tijd heeft gekenmerkt 
weerspiegelde zich in het variërende gevelbeeld. Hier stonden 
afwisselend rijen vracht- en bestelauto's gedurende de overslag 

van goederen. Deze tijdelijkheid is net zo kenmerkend voor de 
creatieve industrie. De permanente behoefte aan verandering en 
flexibiliteit van de creatieve ondernemers maakt hen 
onvoorspelbaar ten aanzien van hun huisvesting . In traditioneel 
ontwikkelde huisvesting wordt door gemeenten en ontwikkelaars 
daarom meestal gekozen voor een tijdelijk gebruik van maximaal 
5 jaar van een gebouw dat zal worden herontwikkeld (Post CS, 
Volkskrantgebouw, etc.) 

De structuur van de hal 
Het functionele karakter van de vrachtgoederenloods uit zich in de 
hoogteverschillen. Om de activiteiten op een gelijk niveau te laten 
plaatsvinden liggen de vervoersfuncties lager. Dit levert een 
structuur op van hoger gelegen platforms en lagergelegen 
verkeersstroken waar de drie in het gebouw aanwezige sporen 
liggen . Hierdoor ontstaan twee richtingen in het gebouw die haaks 
op elkaar staan . De sporen in de lengterichting en de overslag in 
vracht- en bestelauto's in dwarsrichting . 

5.1.3 Constructie 
Uitbreidbaarheid 
De constructie van de hal bestaat uit een modulair systeem van 
geprefabriceerde materialen. Deze was in 1955 ontworpen als 
een gebouw met een lengte van 8 keer 25,92 meter waardoor het 
een totale lengte heeft van 207 meter. Tijdens het ontwerp werd er 
rekening gehouden met de mogelijkheid om het gebouw uit te 
breiden met een lengte van 150 meter. Deze uitbreidbaarheid 
vormt de basis voor de ontwikkeling van het gebouw. De in lengte 
uitbreidbare structuur vormt het kader waarbinnen het gebouw 
zich kan ontwikkelen. De nieuwbouw wordt aan beide zijden in het 
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verlengde van de vrachtgoederenloods geplaatst. 

5.1.4 Bouwtechniek 
Systeem van geprefabriceerde bouwdelen 
De flexibiliteit die het gebouw biedt voor uitbreidingen is het 
gevolg van de modulaire opbouw die het gebouw kenmerkt. Deze 
vormt een belangrijk uitgangspunt voor de herontwikkeling omdat 
flexibiliteit hierin ook een belangrijke rol speelt. Deze flexibiliteit 
wordt ingezet om aan de permanente behoefte van verandering 
die de creatieve ondernemers kenmerkt invulling te geven . 

Materialisering 
Naast de innovatieve bouwtechnieken die architect Van der Gaast 
heeft toegepast bij het ontwerpen van het complex wilde hij door 
de toepassing van gladde, glanzende moderne materialen het 
imago van de moderne middelen van transport weerspiegelen . 
Voor de herontwikkeling van het complex worden ook moderne 
technieken en materialen ingezet. Hiermee worden dezelfde 
uitgangspunten ingezet, alleen worden deze uitgangspunten naar 
de huidige maatstaven ingevuld. 

5.2concept 
Samenkomen van vervoersstromen 
Het gebouw kenmerkt zich door het samenkomen van 
verschillende vervoersstromen. Deze vervoersstromen uitten 
zich in de verbinding met stad en omgeving door de 
vervoersstroom via de weg, de verbinding met het spoorwegnet 
door de goederen die in het gebouw via spoor worden 
aangevoerd en ten slotte de bezoekers in het bijbehorende 
kantoorgebouw. 

Door ruimte te bieden aan de uitwisseling tussen deze 
vervoersstromen heeft het gebouw in het verleden kunnen 
functioneren . De vervoersstromen voedden elkaar op het 
platform. Hier vinden de eigenlijke overslagactiviteiten plaats . Dit 
overslagproces is erg kenmerkend voor de nieuwe functie van het 
gebouw. De creatieve industrie kenmerkt zich door de synergie als 
gevolg van interactie tussen verschillende disciplines en 
gebruikers. In de herontwikkeling wordt een multifunctioneel 
bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld waarin gebruikers onderling 
informatie uitwisselen. Door van de oorspronkelijke structuur uit te 
gaan worden gebruikers met elkaar in contact gebracht en 
ontstaan er ontmoetingen, samenwerking en bedrijvigheid. 

5.3 inpassing functie 
Doordat de functies volgen uit de ontwikkeling van het gebouw zijn 
de eisen die aan functies worden gesteld en de karakteristieken 
van het complex goed op elkaar afgestemd. Op basis van de 
verschillende functies is een programma van eisen geformuleerd . 
Dit is opgesteld aan de hand van de studie:De creatieve industrie 
in Nederland van ABF research en een aantal referentieprojecten 
met een vergelijkbaar programma. Hierin wordt het belang van de 
interactie tussen de gebruikers benadrukt. Om hieraan vorm te 
geven is een relatieschema opgesteld waarin te zien is hoe deze 
interactie tot stand komt. 

Naast de dimensionering van de ruimtes zijn ook functionele 
eigenschappen als overweging meegenomen in de plaatsing van 
de functies in het gebouw. Hierbij speelt naast de kolomvrije 
ruimte, ruimtelijke kwaliteiten en daglichttoetreding ook de context 
een belangrijke rol door de geluidsbelasting die aanwezig is op de 
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gevel als gevolg van treinverkeer. Ook de geanalyseerde 
waarden van het complex die aanleiding bieden voor het 
genereren van het concept zijn bepalend voor de 
organisatiestructuur van het complex. 

Ontvangst en presentatieruimte 
Het voormalige kantoorgebouw krijgt haar representatieve functie 
als ontvangstruimte terug. Waar voorheen klanten voor service bij 
de verzending of het ontvangen van goederen terecht konden aan 
de balie in het kantoorgebouw, krijgt het meest in het oog 
springende gedeelte van het complex nu een functie als 
ontvangst en presentatieruimte met horecafunctie. Ondernemers 
kunnen hier met zakenrelatie lunchen of aan het eind van de dag 
onder het genot van een hapje of een drankje nagenieten. 

Voorzieningen straat 
De voorzieningenstraat wordt in de noordelijke helft van het 
gebouw gesitueerd die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid 
van de 3 door het gebouw lopende spoorrails en daardoor een 
structuur in de lengterichting heeft. Dit lagergelegen gedeelte van 
het gebouw heeft hetzelfde niveau als het omliggende maaiveld 
en grenst direct aan het spoorwegemplacement. Dit gedeelte van 
het gebouw vormt het verbindende element tussen de 
verschillende gebruikers. Hier zijn voorzieningen gehuisvest waar 
gemeenschappelijk gebruik van wordt gemaakt. Deze kenmerken 
zich net als de verkeersruimte door een korte verblijfsduur in 
verband met de aanwezige geluidbelasting van de spoorweg. 

In de voorzieningenstraat zijn naast de verkeersruimte de 
receptielpostbussen, de trappenhuizen, sanitair, werkkasten, 
lunchcafé (keuken), fietsenberging, reproservice en 

vergaderruimten opgenomen. 

Werkplekken met korte vestigingsduur 
De werkplekken bevinden zich in de flexibel vormgegeven units in 
de zuidelijke helft van het gebouw op het platform waar voor heen 
de fysieke overslag van goederen heeft plaatsgevonden . De 
werkplekken profiteren van hun oriëntatie op het zuiden waardoor 
een optimale benutting van daglicht mogelijk is. De werkplekken 
passen zowel in hoogte als breedte in de vrije ruimte die de 
constructie van de hal biedt. De flexibel te plaatsen kantoorunits 
resulteren in een wisselend gevelbeeld als referentie aan de 
bestelauto's aan de zuidgevel van het gebouw. 

Permanente kantoorruimten 
De permanente kantoorruimten zijn gehuisvest in de nieuwbouw. 
Deze worden gevormd door de nieuwbouw in de lengterichting 
van de bestaande hal. Ze benadrukken de as in het gebouwen 
zoeken een relatie met de reizigers door zich te richten op het 
aangrenzende spoorwegemplacement. De permanente 
kantoorruimten worden gebruikt door bedrijven met een langere 
vestigingsduur en kenniscentra . Deze bieden een 
ondersteunende functie voor de werkplekken vormgegeven op 
het platform. 
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061herbestemming 

In het ontwerp voor de herbestemming worden de 
karakteristieken geïnterpreteerd om het concept te vertalen in een 
ontwerp. Het ontwerp wordt in toenemende schaal, van context tot 
detaillering beschreven. 

6.1 c ontext 
De fysieke verbinding van het gebouw met het nabijgelegen 
spoorwegemplacement door de drie sporen die in lengterichting 
door de vrachtgoederenloods lopen wordt ingezet om 
gebouwdelen industrieel te vervaardigen en aan te voeren via het 
spoor. Hierdoor kan het gebouw flexibel worden gebruikt. 
Deze as die in lengterichting door het gebouw loopt functioneert 
niet alleen als aanvoer van de gebouwdelen die als units worden 
uitgevoerd, maar functioneert tevens als ontsluiting. De as wordt 
doorgetrokken tot fietspad dat een belangrijke noord-zuid 
verbinding over het hoogspoor vormt aan de Dommel. Het 
distributiecentrum wordt opgenomen in "rustzone" met de 
Dommel als natuurlijke drager. 
De uitkragende extensies die worden vormgegeven binnen het 
kader gevormd door de in lengte uitbreidbare structuur van de 
vrachtgoederenloods. Hierin zijn de permanente kantoren 
gehuisvest. De extensies benadrukken de as die in het gebouw 
wordt ingezet als centrale verkeersstrook en de relatie met de 
reizigers door zich te richten op het spoorwegemplacement. 
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6.2gebouw 
De structuur in het gebouw wordt gekenmerkt door twee 
richtingen die haaks op elkaar staan. De lengterichting wordt 
gekenmerkt door de input en de dwarsrichting door de output. In 
de lengterichting bevindt zich de verkeersruimte in de vorm van de 
voorzieningenstraat. Deze voorzieningen worden collectief 
gebruikt en hebben net als de extensies een permanent karakter. 
Het is de ruimte waar verschillende gebruikers en bezoekers met 
elkaar in contact komen in een informele omgeving en waar ruimte 
is voor interactie tussen gebruikers. 
De voorzieningenstraat wordt ontsloten vanuit de bestaande 
stalen deuren aan de kopgevels van de vrachtgoederenloods. De 
stalen beplating van de schuifdeuren wordt verwijderd waardoor 
het frame als kozijn gebruikt kan worden voor de nieuwe glazen 
invulling. 
In deze richting bevinden zich ook de extensies. Deze vormen als 
resultante van de uitbreidbare structuur van de hal een volume dat 
boven het bestaande dakvlak is vormgegeven. In de gevels die 
zich in op de as van het spoor richten zijn in dit volume grote 
sneden aangebracht. De sneden functioneren als vensters in 
oost-west richting. De noord- en zuidgevel zijn terughoudender 
uitgevoerd. Hier is de geveibeplating in geperforeerde vorm voor 
de venterbanen doorgezet. De geveibeplating is ten plaatse van 
de vensters individueel regelbaar te openen . 
De constructie van deze volumes bestaat uit een 
vakwerkconstructie vergelijkbaar met die van de 
vrachtgoederenloods. Profielen worden met platen gekoppeld 
waardoor een driedimensionaal vakwerk ontstaat. Dit vakwerk is 
over de totale hoogte van het volume uitgevoerd en bevindt zich 
aan de binnenzijde van de gevel. Waar zich de sneden in het 

volume bevinden geeft de constructie zich bloot. 
De extensies worden ontsloten vanuit trappenhuizen aan 
weerszijden van de voorzieningenstraat. Deze koker snijdt door 
het dak van de hal zonder de constructie te beïnvloeden. 

Doordat de zuidgevel die zich kenmerkt door een grote serie 
laaddeuren wordt verwijderd, geeft de constructie van het gebouw 
zich bloot. Hetdak maakt zich los van het gebouwen gaat zweven. 
Deze karakteristieke dakconstructie die de techniek van de hal 
weergeeft vormt een verbindend element tussen de losse 
gebouwdelen die flexibel worden vormgegeven. Het gebouw 
wordt gesloten door in de lijn van de lichtstraat een gevel te 
plaatsen die te openen is. Hierdoor kunnen de werkplekken die uit 
modulair te koppelen units zijn opgebouwd vanuit het gebouw op 
het platform worden geplaatst 
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Afb 27: Voorzieningen 



6.3 voorzieningen 
De ondernemers zijn aangewezen op de synergie met andere 
bedrijven . Om in de gewenste kruisbestuiving te voorzien zijn de 
gedeelde voorzieningen vormgegeven als ruggengraat van het 
ontwerp. Er ontstaan ruimtes waar mensen elkaar ontmoeten en 
grenzen verleggen. 

Binnen de units die zich in de voorzieningenstraat bevinden zijn 
alle functies zoals verlichting, ventilatie en het spoelreservoir 
geïntegreerd in een "dikke" achterwand. Hierdoor is het mogelijk 
de delen waaruit werkruimtes opgebouwd zijn als basis te nemen 
voor de verschillende functies in de voorzieningenstraat. De 
distributie van elektra, water, ventilatie en riolering bevindt zich in 
de verkeersstrook. Door de units over het platform te laten steken 
kunnen deze op de kanalen en leidingen worden aangesloten. 

Afb 28: 'dikke ochlerwond' 
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Afb 30: Cocon 
Afb 31 : Afwerking 
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6.4 units 
De werkplekken voor ondernemers worden modulair 
vormgegeven in units. Door de units te koppelen ontstaan 
aanpasbare werkplekken die variëren in oppervlakte Deze 
bestaan uit een stalen frame waarbinnen een vezelversterkte 
polyester schil is geplaatst. Het stalen frame is geconstrueerd uit 
stalen strippen en profielen. De afmeting van dit metalen frame is 
gebaseerd op de gestandaardiseerde containerafmetingen van 
een 20 voet container. Hierdoor heeft het kader waarbinnen het 
frame is ontwikkeld een afmeting van 6060 x 2440 mm. 

De breedte van 6060 mm kan exact tussen de kolommen in het 
gebouw worden geschoven die een stramienmaat van 6480 mm 
hebben. De constructie van deze units is naar buiten geplaatst 
waardoor het een contramal vormt voor de hal waarbinnen deze is 
geplaatst. Dit levert een structuur op die doet denken aan de oude 
transportkratten welke door Van Gend & Loos werden gebruikt. 

De vezelversterkte polyester schil vormt een cocon binnen de 
grove constructie van de units. De units zijn door de toepassing 
van polyester extreem licht geconstrueerd ten behoeve van het 
transport en de flexibiliteit. Het materiaal biedt de mogelijkheid 
vloeren en wanden als een doorlopend vlak uit te voeren. 

De polyester delen kunnen worden gekoppeld door middel van 
bouten die in de flens van de polyester delen worden gedraaid . 
Hiertussen vormen rubberen strippen de afdichting. Aan de 
buitenzijde van de polyester delen worden sandwich 
isolatieplaten aangebracht binnen de kader gevormd door de 
flenzen. De units worden gesloten door aan de kopgevels 

kozijnen te monteren binnen een door een hoekstaal versterkte 
flens. 



6.5 detaillering 
Extensies 
De doosvormige constructie van de extensies bestaat uit vier 
vakwerken die parallel in lengterichting zijn geplaatst. Deze 
vakwerken lopen door over beide verdiepingen en hebben een 
hoogte van 6,5 meter. In dwarsrichting zijn deze met elkaar 
verbonden waardoor een constructief geheel ontstaat. Het 
vakwerk is ondersteund door V-vormige stalen kolommen. De 
vakwerken zijn opgebouwd uit HEB profielen. De profielen 
worden waar deze bij elkaar komen met stalen platen aan elkaar 
gemonteerd. De horizontale profielen bestaan uit ASB liggers. 
Deze asymmetrische liggers hebben aan één zijde een brede 
onderflens waarop de IDES vloer draagt. De IDES vloer is 
ontwikkeld door architectenbureau CEPEZED en is opgebouwd 
uit cassettes van staalplaat van 1,5 mm dik. Dwars daarop ligt een 
geprofileerde staalplaat met een anhydriet dekvloer. Deze rust op 
strips om contactgeluid te voorkomen. De stalen cassettes zijn 
over de helft van de hoogte gevuld met minerale wil om de 
brandwerendheid te garanderen en bieden ruimte aan 
luchtkanalen. Boven de oplegging zijn de cassettes afgeschuind 
om plaats te maken voor de distributie van kabels parallel aan de 
gevel. Waar nodig heeft de vloer uitneembare panelen, of 
vloerroosters. 
De gevels worden gevormd door het toepassen van stalen 
binnendozen gemonteerd tegen de verticale HEB profielen. Deze 
zijn voorzien van minerale wol. Aan de buitenzijde zijn L-stalen 
aangebracht die functioneren als afstandshouders voor het T 
profiel waarin de geveibeplating wordt opgehangen. Zowel de L 
als T profielen zijn op vaste afstand voorzien van slobgaten 
waardoor de benodigde stelmogelijkheid in beide richtingen 

ontstaat. De aluminium cassettes aan twee zijden voorzien van 
een doorlopende strip waardoor de achterconstructie volledig 
afgedekt wordt. Omdat de doosvormige extensies op kolommen 
staat is ervoor gekozen om het gevelsysteem ook aan de onder en 
bovenzijde aan te brengen. 
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Units 
De constructie van de units vormt het stalen frame dat is 
ontwikkeld op basis van de afmetingen van een 20 voet 
containerchassis. Ten behoeve van het transport van de units zijn 
in dit frame twistlock bevestigingen opgenomen die worden 
gebruikt om de unit tijdens het transport op de wagon te fixeren. 
Binnen het stalen frame is een vezelversterkte polyester schil 
aangebracht. Om deze aan het frame te bevestigen zijn er stalen 
strippen in het frame gelast. Het frame blijft hierdoor los van de 
polyester schil. De polyester vloer van de unit draagt op een stalen 
dakplaat die tussen de profielen van het frame is geplaatst. 
De polyester schil is opgebouwd uit 14 segmenten die zijn 
voorzien van flenzen om deze te koppelen . Tussen de flenzen 
worden rubberen strippen aangebracht om de afdichting te 
garanderen. Aan de buitenzijde vormen de flenzen kaders 
waarbinnen sandwich panelen worden aangebracht. 
Door verschillende units te koppelen ontstaat een langwerpige 
ruimte met een breedte van 5,60 meter en een diepte van 
maximaal 14,65 meter. Deze wordt gesloten door aan beide 
kanten een kopgevel aan te brengen op de polyester flens . De 
flens wordt door een hoekstaal versterkt om het gewicht van het 
aluminium montagekozijn te kunnen dragen. 
Aan de buitenzijde worden aan het naar buiten geplaatste frame 
de lichtplanken aangebracht. Om de lichtplanken overlappend op 
de gevel te plaatsen scharniert de onderconstructie over twee 
asymmetrische armen. 
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071 bouwfysica 

Bij nieuwbouw worden de functie en de structuur van het gebouw 
op elkaar afgestemd. Wanneer door herbestemming de functie 
wordt gewijzigd, betekent dit dat er wat anders gebeurt met het 
gebouw dan waarvoor het is ontworpen. Dit heeft ook 
consequenties voor de bouwfysische werking van het gebouw 
omdat de eisen gesteld aan daglichttoetreding, klimaat en geluid 
van de vrachtgoederenloods en de herbestemming aanzienlijk 
verschillen . Daarnaast zijn de eisen die aan de fysica van de 
ruimte zijn gesteld in de loop der tijd veranderd. 

7.1 Transformeren volgens het Bouwbesluit 
Bij renovatie en herbestemming wordt vaak verondersteld dat aan 
de nieuwbouweisen moet worden voldaan. Dit heeft in de praktijk 
onnodige kosten en inspanningen tot gevolg, wat soms de 
realisatie van een plan op het spel zet. De technische regelgeving 
is in Nederland sinds 1992 landelijk vastgelegd in het Bouwbesluit 
en de daarmee samenhangende documenten. Hierin zijn twee 
minimum kwaliteitsniveaus aangegeven; het niveau waaraan 
nieuwbouw moet voldoen en het minimaal vereiste 
kwaliteitsniveau voor bestaande bouw. Dit laatste laat zich 
karakteriseren als het niveau van 1901. Bij het vaststellen van de 
eisen bij een herbestemming moet ervan worden uitgegaan dat 
de nieuwe functie al in het bestaande gebouw is gelegen. 
Vervolgens moet worden nagegaan welke onderdelen van het 
bestaande gebouw niet voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit ten aanzien van bestaande bouw voor de nieuwe 
gebruiksfunctie. Voor deze onderdelen geldt dat deze moeten 
worden aangepast. De delen die worden aangepast, dienen aan 
de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit te voldoen. Voor de delen 
die niet worden aangepast, gelden dus geen nieuwbouweisen. De 

exacte eisen georganiseerd naar de categorieën veiligheid, 
gezondheid en bruikbaarheid zijn opgenomen de 
transformatietabel'Bouwbesluit en verbouw' . Deze is opgenomen 
in bijlage 2. 

Om een functionerend gebouw te realiseren is het nodig om na te 
gaan welk kwaliteitsniveau na de transformatie wenselijk en 
realiseerbaar is. Het kwaliteitsniveau wordt afgestemd op de 
flexibiliteit die het gebouw biedt bij de huisvesting van de nieuwe 
functie en daarnaast de eisen die worden gesteld aan de hand van 
het programma van eisen en de doelgroep. Het is belangrijk 
functies zo te organiseren dat deze passen bij de prestaties die de 
betreffende gebouwconstructies bieden . Hierdoor blijft de 
bestaande structuur zo veel mogelijk behouden en voldoen de 
gebouwdelen tegelijkertijd aan de eisen die door een bepaalde 
functie worden gesteld. 
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Afb 34: gevelprincipes: klimaatgevel; lucht uit de verblijfsruimte wordt via de spouw lussen de glasplaten afgezogen. 
Tweedehuidfacade; de buitenlucht vorml een buffer tussen binnen en buiten. Triplehuidfacade; combinatie van beide. 



7.2 Bouwfysisch concept 
Het bouwfysische concept van de herbestemmingsopgave ligt in 
het verlengde van het architectonische, constructieve en 
bouwtechnische concept en is opgevat als een doos-in-doos 
principe. De bestaande niet geïsoleerde gevels van de gebouwen 
van het van Gend & Loos complex vormen de buitenste schil van 
de constructie. Hierbinnen bevindt zich een gematigd klimaat dat 
schommelingen in temperatuur toelaat. De buitenste schil vormt 
niet alleen een klimatologische buffer voor de toegevoegde 
werkunits maar vormt door de oriëntatie naar het aanliggende 
spoorwegemplacement ook een buffer tegen geluidoverlast van 
voorbijrijdende treinen. De functie van deze ruimte wordt hierop 
aangepast. Door de variërende temperatuur en de 
geluidbelasting in de ruimte wordt deze gebruikt als 
verkeersruimte omdat deze functie zich kenmerkt door een korte 
verblijfsduur. Naast de bouwfysische voordelen die deze ingreep 
heeft, levert het een structuur op die duidelijk leesbaar is . De 
bestaande hal en de nieuwe toevoegingen worden los van elkaar 
toegepast en hebben enkel een visuele relatie met elkaar. Aan de 
bu itenste bestaande gebouwschil die de buitenst doosconstructie 
vormt wordt vanuit regelgeving in het bouwbesluit geen eisen 
gesteld, de nieuw aangebrachte gebouwschil die de binnenste 
doosconstructie vormt wordt uitgevoerd naar de huidige 
maatstaaf. Ook in het bestaande kantoorgebouw zijn de 
thermische en akoestische problemen opgelost door een tweede 
gebouwschil toe te voegen binnen de bestaande. Om grip te 
krijgen op dit concept is gekeken naar verschillende 
gevelprincipes (Afb. 34). 

Het idee van een bufferzone in een tweedehuidfacade komt sterk 
overeen met het doos-in-doos principe. In tegenstelling tot de 
klimaatgevel is dit principe gebaseerd op natuurlijke ventilatie, 
verwarming en koeling in de bufferruimte. In de buitenste huid zijn 
openingen aangebracht waardoor verse buitenlucht de spouw 
binnenkomt. Deze lucht kan door te openen ramen in de 
geïsoleerde binnenste schil de verblijfsruimte worden 
binnengehaald. Vervuilde lucht wordt binnen de verblijfsruimte 
mechanisch afgezogen. Door de onderdruk wordt de schone 
ventilatielucht vanuit de bufferruimte aangevoerd. De bufferruimte 
is ongeklimatiseerd. Alleen in extreme gevallen zal in de 
bufferruimte aanvullende verwarming worden ingeschakeld. 
In de zomersituatie stijgt de lucht in de bufferruimte door de 
opwarming van de zon en de interne warmtebronnen op en verlaat 
via openingen aan de bovenzijde van de buitengevel het gebouw. 
's Winters kunnen de openingen in de gevel deels worden 
gesloten waardoor een luchtbuffer ontstaat tussen binnen en 
buiten. Hierdoor worden natuurlijke weersinvloeden niet 
geforceerd buiten gehouden maar in getemperde vorm gebruikt 
om het klimaat binnen te beheersen. 

Er zijn twee vormen van ventilatie: De bufferruimte tussen de 
buitenste schil en de binnenste geïsoleerde schil wordt 
geventileerd door gebruik te maken van natuurlijke ventilatie. 
Lucht wordt via gevelopeningen in de onder en bovenzijde van de 
gebouwschil aan en afgevoerd. Het aanvoeren gebeurt door in het 
gebouw aanwezige onderdruk als gevolg van de lucht die het 
gebouw verlaat nadat deze is opgewarmd door de zon of andere in 
het gebouw aanwezige warmtebronnen. 
De verblijfsruimten worden geventileerd door de ventilatielucht 
mechanisch af te zuigen. De afgevoerde ventilatielucht wordt door 
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een warmtewisselaar geleid waarna deze wordt afgevoerd . De 
warmtewisselaar onttrekt de warmte uit de vervuilde 
ventilatielucht en voert deze in schone lucht in de bufferruimte. 
Hieraan wordt op natuurlijke wijze lucht onttrokken voor de 
verblijfsruimten. Deze lucht is al deels geklimatiseerd. 

Fysische werking van de verschillende ruimten 
Het Van Gend & Loos complex bestaat uit twee verschillende 
gebouwen. Na de herbestemming komen hier nog twee 
verschillende constructies bij. Van deze vertrekken zijn de 
relevante bouwfysische aspecten onderzocht en wordt de 
fysische werking beschreven. 

De nieuwe gebruikers profiteren van de uitstraling van het 
gebouw. Tegelijkertijd moeten er een aantal wijzigingen worden 
aangebracht om het nieuwe gebruik als presentatieruimte met 
horecafunctie te kunnen garanderen. De aanpassingen die in het 
kantoorgebouw worden doorgevoerd worden gekenmerkt door 
terughoudendheid . Het doel bij deze ingrepen is om de 
transparantie te behouden, de paddenstoelvormige kolommen in 
het zicht te laten en de monumentaliteit te waarborgen. Zonder de 
bestaande gevels aan te tasten wordt een doos-in-doos principe 
gerealiseerd, door aan de binnenzijde een geïsoleerde gevel te 
plaatsen. Voor deze gevel kan worden gekozen voor een 
binnenwandsysteem, dat goedkoper is dan een 
buitengevel systeem , maar een transparantere uitstraling heeft. 
Door de betonnen dakconstructie van buiten te isoleren en 
leidingen en kanalen in een verhoogde cementdekvloer op te 
nemen blijven de karakteristieke paddenstoelkolommen in het 
interieur intact. 
De bestaande zonwering die later is aangebracht aan het 

Kantoorgebouw om de warmtelast op de transparante zuidgevel 
te beperken wordt vervangen door een zonweringsysteem in de 
bufferruimte tussen de bestaande buitengevel en het geïsoleerde 
binnengevelsysteem. Hierdoor wordt het gevelbeeld van het 
kantoorgebouw niet meer verstoord door een zonweringsysteem 
dat afwijkt van de traveemaat in de gevel. Tussen beide gevels 
ontstaat een ruimte van minimaal 60 centimeter, om onderhoud 
aan het zonweringsysteem mogelijk te maken en de gevels te 
kunnen reinigen . 
Terwijl de bufferruimte aan de zuidzijde wordt gebruikt om het 
zonweringsysteem in onder te brengen, is dit aan de noordzijde 
van het gebouw overbodig. Hier fungeert de ruimte naast 
klimatologische buffer ook als geluidsbuffer die de 
geluidsbelasting als gevolg van het treinverkeer beperkt. 

Hal 
De vrachtgoederenloods van het complex is een modulair 
opgebouwd systeem van geprefabriceerde lichte materialen. De 
constructie wordt gevormd door samengestelde profielen, waarop 
een dakconstructie rust die identiek is aan het kantoorgebouwen 
bestaat uit bimsbetonnen elementen met een ruim overstek. De 
bestaande zuidgevel die is opgebouwd uit een grote serie 
laaddeuren wordt verwijderd waardoor het gebouw zicht opent 
naar de stad en de constructie blootgeeft. Aan de noordgevel blijft 
de glazen vliesgevel behouden. 
Na de herbestemming volgens dient de vrachtgoederenloods als 
een bufferruimte waarbinnen de nieuwe functies volgens de 
oorspronkelijke structuur van het transportgebouw worden 
gerangschikt. De noordzijde fungeert daardoor als een 
verkeersstrook en de flexibele werkplekken die in de units zijn 
gesitueerd bevinden zich aan de zuidzijde. De betonnen 
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dakconstructie van de hal wordt van buitenaf geïsoleerd waardoor 
de structuur van elementen in de hal leesbaar blijft . Doordat de 
gevel met laaddeuren wordt verwijderd aan de zuidzijde ontstaat 
een overstek met een diepte van 8400 mmo Dit beperkt de 
warmtelast als gevolg van zoninstraling op de zuid gevel van de 
hal. Het grote volume van de bufferruimte die in hal ontstaat blijft 
net als het kantoorgebouw in de winter grotendeels gesloten 
waardoor de lucht functioneert als buffer. Deze lucht wordt 
opgewarmd met de ventilatielucht uit de units waar zich de 
werkplekken bevinden. Deze warmte uit deze lucht wordt via een 
warmtewisselaar overgedragen op verse ventilatielucht die de hal 
wordt ingevoerd. Aan de lucht in de hal wordt, door onderdruk die 
ontstaat in de kantoren als gevolg van de mechanische afzuiging, 
op natuurlijke wijze verse ventilatielucht onttrokken . Wanneer de 
temperatuur in de vrachtgoederenloods in de wintersituatie onder 
de 17 graden zakt wordt aanvullende verwarming ingeschakeld. 
In de zomer wordt de hal op natuurlijke wijze geventileerd door de 
daglichtopeningen in de lichtstraat te openen en verse lucht aan 
de onderzijde van de gevel aan te voeren . Hierdoor is geen 
aanvullende koeling nodig. 

Units 
De Units die aan de zuidzijde in de hal worden geplaatst zijn 
opgebouwd uit modulaire elementen die zijn afgestemd op 
afmetingen van een 20 voet container. Hierdoor ontstaat er een 
optimale mobiliteit, maar tegelijkertijd beperkt dit de vrijheid in 
dimensionering van de ruimte. De voorzieningen ten behoeve van 
verlichting, elektra, data en ventilatie zijn de kopgevel van de units 
op een vaste plaats gesitueerd. Hierdoor kunnen de luchtkanalen 
ook modulair worden opgebouwd . 
Er worden afhankelijk van de ontwikkeling van het betreffende 

bedrijf maximaal 6 elementen geschakeld . De maximale voetprint 
van de ruimte is 5,60 meter bij 14,65 meter. Door de diepte van het 
vertrek is de hoogte maximaal uitgevoerd met 2,90 meter. De 
kopgevels zijn volledig transparant. Aan de buitenzijde zijn 
lichtplanken aangebracht welke verstelbaar zijn en direct zonlicht 
via de lichte plafondconstructie dieper de ruimte in reflecteren . Dit 
is noodzakelijk om een homogene verdeling van het licht te 
kunnen garanderen . 

Extensies 
In de extensies die in het verlengde van de bestaande 
vrachtgoederenloods worden geplaatst zijn de permanente 
bedrijfsruimtes geplaatst. Omdat deze volumes op kolommen 
boven de hal staan zijn deze extreem licht geconstrueerd en 
hebben een hiermee samenhangend klimaatconcept. 
Gebouwdelen zijn zo uitgevoerd dat deze meerdere functies 
tegelijk vervullen . Het klimaatconcept is gebaseerd op de 
toegepaste IDES plenumvloeren en het daglichtsysteem dat is 
geïntegreerd in de geveibeplating. IDES is de afkorting van 
Integrated Deck Extra Space. De IDES vloer (Afb. 37) is 
ontwikkeld door architectenbureau CEPEZED en bestaat uit 
bakken van gezet staal die zijn voorzien van isolatiedekens om de 
brandwerendheid te kunnen garaderen . Door de holle ruimten 
stroomt de verse lucht naar de ventilatiemonden in de vloer. 
Daarnaast worden langs de asymmetrische ASB ligger de elektra 
en datavoorzieningen opgenomen waardoor deze tijdens de 
gebruiksfase toegankelijk blijven . De vloerdikte van het systeem is 
minimaal wat een positieve invloed heeft op de netto hoogte in de 
vertrekken. Hierdoor kan daglicht ver in de ruimte doordringen . De 
bakken van gezet staal hebben door de reflectiefactor ook een 
positieve invloed op de verdeling van het daglicht. Aan de 
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buitenzijde van de constructie die bestaat uit een 
binnendoossysteem voorzien van isolatiedekens worden 
aluminium gevelplaten aangebracht. De geperforeerde 
aluminium geveibeplating functioneert als een individueel 
verstelbare zonwering voor de brede vensterbanen in de 
zuidgevel. Ten plaatse van de vensters die zich achter de 
verstelbare geveibeplating bevindt zijn deze platen geperforeerd 
om ook in dichte toestand diffuus licht door te laten . 
De daglichtverdeling is door de ruimte voetprint van de extensies 
niet homogeen. Langs de gevels ontstaan zones met een hoge 
daglichtfactor terwijl in de assen van het gebouw de waarden 
onvoldoende zijn om deze ruimte optimaal te kunnen inzetten. Om 
dit op te lossen is onderzocht hoe er door een snede in de het 
volume te maken de daglichtverdeling in de middenzone van het 
gebouw kan worden verbeterd. Deze snede bevindt zich in de 
snijpunt van beide symmetrieassen in het gebouw. Hierdoor 
ontstaat daarnaast een relatie tussen de onderliggende 
vrachtgoederenloods en de nieuwe volumes. 
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7.3 Bo uwfysische aspec ten 
Thermische isolatie 
Het temperatuurverloop in het gebouw is de resultante van de 
fysische eigenschappen van gebouwdelen. Deze eigenschappen 
worden voor de herbestemmingsopgave onderzocht door gebruik 
te maken van de HAM BASE tooI. HAMBASE is de afkorting van 
Heat, Air and Moisture, Building And Systems Engineering . Door 
de temperatuuroverschrijding te bestuderen nadat de fysische 
eigenschappen van één afzonderlijk gebouwdeel worden 
beïnvloed is het mogelijk voor de bestaande constructie een 
aantal aandachtspunten op te stellen . De resultaten van deze 
simulaties zijn opgenomen in bijlage 3. 

Door op basis van de bestaande constructie van de 
vrachtgoederenloods het temperatuurverloop te simuleren met 
behulp van HAM BASE blijkt dat de lichte constructie gevoelig is 
voor temperatuurschommelingen . Omdat de 
vrachtgoederenloods niet als verblijfsruimte wordt gebruikt 
worden temperatuurschommelingen toegelaten . Het 
temperatuurverloop moet echter tussen de 16 en 26 graden 
Celsius blijven . Door het verwijderen van de bestaande zuidgevel 
wordt het warmtetransport als gevolg van zoninstraling beperkt 
wat een gunstige invloed heeft op het ongecontroleerd opwarmen 
van de hal. De gevel van de hal wordt teruggeplaatst. Hierdoor is 
ook het warmtetransport als gevolg van zoninstraling door het 
glasvlak van de lichtstraat dat op het zuiden is georiënteerd niet 
meer van invloed op het binnenklimaat. Dit deel van de lichtstraat 
staat niet in contact met de binnenlucht. In het noordelijke deel 
van de lichtstraat wordt het veiligheidsglas vervangen door 
isolatiebeglazing om warmtetransport door transmissie te 

voorkomen. Ook het dakvlak en de vliesgevel aan de noordzijde 
worden geïsoleerd . De vrachtgoederenloods wordt geventileerd 
door te openen elementen in de gevel en in de lichtstraat. Als 
gevolg van de opwarming van de binnenlucht ontstaat natuurlijke 
ventilatie. 

De bufferruimte in het kantoorgebouw wordt niet gebruikt. Deze is 
alleen toegankelijk voor onderhoud. De thermische massa die in 
het kantoorgebouw aanwezig is maakt het gebouw minder 
gevoelig voor temperatuurschommelingen dan de naastgelegen 
vrachtgoederenloods. De schommelingen worden door deze 
massa genivelleerd . De belangrijkste aandachtspunten in het 
kantoorgebouw vormen de grote glasvlakken in de noord en 
zuidgevel. Deze bestaand uit enkel glas in stalen kozijnen. Door 
het toepassen van het binnengevelsysteem kan dit worden 
ondervangen . Ook de dakconstructie en vloerconstructie worden 
geisoleerd . 

Thermische isolatie van de daken 
De bestaande platte daken van het complex zijn ongeïsoleerd en 
opgebouwd uit een onderconstructie van bimsbetonnen 
elementen gedragen door stalen IPE profielen in de lengterichting 
van het gebouw. Hier overheen is het dakbedekkingsysteem 
bestaande uit meerdere lagen bitumineuze dakbedekking 
aangebracht. Er zijn een aantal mogelijkheden om de bestaande 
dakconstructie te isoleren (Afb 39). 

Koud dak 
De isolatie wordt aangebracht aan de binnenzijde of tussen de 
onderconstructie . Er heersen tussen of boven de 
onderconstructie buitencondities doordat de toegepaste spouw in 
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verbinding staat met de buitenlucht. 

Traditioneel warm dak 
De isolatie wordt aangebracht op de onderconstructie nadat de 
bestaande dakbedekking is verwijdert. Tussen de 
onderconstructie en de isolatie wordt een dampremmende laag 
aangebracht. Over de isolatie wordt een nieuw 
dakbedekkingsysteem aangebracht. In de praktijk zal de 
bestaande dakbedekking als dampremmende laag worden 
toegepast. 

Omgekeerd warm dak 
Het omgekeerde warm dak kenmerkt zich door het verschil dat de 
thermische isolatie zich bevindt boven het dakbedekkingsysteem . 
Deze isolatie bestaat altijd uit geëxtrudeerd polystyreenschuim 
(XPS) 

Een goede werking van een koud dakconstructie is gebaseerd op 
de voorwaarde dat de plafondconstructie volkomen luchtdicht is 
waardoor enkel damptransport optreedt door diffusie en niet door 
convectie . Deze luchtdichte onderconstructie is in de praktijk 
alleen te realiseren in gestort beton waardoor onder invloed van 
vochttransport door convectie inwendige condensatie zal 
optreden. Daarnaast is het voor de ruimtelijke beleving van het 
complex noodzakelijk dat zowel de plafondconstructie met 
paddenstoelkolommen in het bestaande kantoorgebouw als de 
bimsbetonnen elementen in de vrachtgoederenloods in het zicht 
blijven. 

Bij de toepassing van het warme dak is ondanks de 
dampremmende laag altijd sprake van een minimale hoeveelheid 

inwendige condensatie. Deze vindt plaatst in de isolatielaag 
tussen de bestaande en nieuw aangebrachte 
dakbedekkingsysteem. 
Door de aanwezigheid van het bestaande dakbedekkingsysteem 
boven de onderconstructie is de omgekeerde warm 
dakconstructie de meest logische keuze zodat de condensatie 
boven het dakbedekkingsysteem plaatsvindt. Boven de isolatie 
mag daarom geen dampremming plaatsvinden. 

Koudebruggen 
Omdat er gekozen wordt voor de toepassing van een omgekeerd 
warm dakconstructie zullen er bij de aansluiting van de 
dakconstructie met de gevel koudebruggen ontstaan. Om dit 
probleem te ondervangen wordt de isolatie ten plaatsen van de 
aansluiting met de gevel aan de boven en onder zijde over een 
breedte van 500 mm doorgezet waardoor er aan het oppervlak 
van de betonnen onderconstructie daar geen condensatie zal 
optreden . 

Thermische isolatie van de vliesgevels 
De vliesgevel van de vrachtgoederenloods is opgebouwd uit 
stalen kozijnen die zijn voorzien van enkel glas. Door middel van 
een kunststof kaderprofiel dat aan het bestaande kozijn wordt 
bevestigd met een kliklijst is het mogelijk dubbelglas in de 
bestaande kozijnen te plaatsen. Dit is weergegeven in Afbeelding 
40. 

Het direct toepassen van dubbelglas in de bestaande sponning is 
niet mogelijk door de geringe hoogte en diepte die het profiel heeft. 
Een ander knelpunt vormt de aansluiting van het staal op het glas. 
De conforglace inbouwelementen worden geleverd als 
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geïsoleerde glasvlakken die fabrieksmatig zijn voorzien van een 
kunststof kader. Dit kader wordt binnen de bestaande sponning 
gesteld waarna het met kliklijsten over de flens van het stalen 
kozijn wordt vastgezet. 

Koudebruggen 
Bij de toepassing van dubbel glas in de bestaande stalen kozijnen 
ontstaat er een koudebrug ten plaatse van het bestaande kozijn . 
Hier zaloppervlaktecondensatie optreden. Het condenswater 
wordt afgevoerd over de kliklijst waarmee het kaderprofiel is 
bevestigd. 

Daglichttoetreding 
Voor de werkzaamheden die na de herbestemming worden 
uitgevoerd in het complex, is het belangrijk dat er in de units en in 
de extensies wordt beschikt over een verlichtingssterkte waarbij 
dat mogelijk is . Deze verlichtingssterkte wordt gekozen aan de 
hand van activiteiten die worden uitgevoerd . Bij de activiteiten die 
zich kenmerken door bureauwerk, zoals lezen, schrijven, het 
verwerken van data en computerwerk, hoort een 
verlichtingssterkte van 500 lux. Een tabel waarin de 
verlichtingssterkte voor diverse toepassingen is opgenomen is 
opgenomen in bijlage 2. Hierbij is natuurlijk licht een vereiste. Of 
de verlichting voldoet heeft te maken met de verdeling van de 
verlichting over de ruimte, de kwaliteit van het licht en of er geen 
verblinding optreedt. 

Door in de ontwerpopgave rekening te houden met de 
hoeveelheid daglichttoetreding wordt ook voorzien in uitzicht wat 
van belang is voor het algemeen welzijn van de mens. De 
schommelingen in lichtintensiteit en kleursamenstelling van het Afb 40: Conforglace-sysfeem 
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daglicht doorbreken de monotonie van kunstverlichting en 
scheppen een meer leefbare en plezierige omgeving . Daarnaast 
biedt daglichttoetreding een aanzienlijke energiebesparing door 
het toepassen van tijdelijk aanvullend kunstlicht en het 
achterwege blijven van de koellast veroorzaakt door continu 
aanwezige kunstverlichting . 

De daglichtfactor maakt het mogelijk om tijdens het 
ontwerpproces verschillende geometrische varianten te 
vergelijken en daaruit de daglichtbenutting in te schatten. Dit geeft 
een indicatie van het belang van overstekken, 
lichttransmissiewaarden van de gekozen beglazing, het 

dag lichtfactor daglichtbenutti ng 

>6 zeer groot 

3-6 goed 
1-3 matig 

< 1 slecht 

glaspercentage van de gevel en de reflectiefactor van het 
interieur, de plaatsing van de werkplek ten opzichte van de 
gevelopening en belemmeringen in en buiten het gebouw. De 
daglichtfactor drukt uit of in 75% van de kantoortijd op de werkplek 
gemiddeld een bepaald daglichtniveau wordt bereikt. 

Units 
Door de volledig transparant uitgevoerde zuidgevel profiteren de 
units van een optimale daglichttoetreding die zich uit in een hoge 
daglichtfactor In het midden van de unit met een voetprint van 5,60 
meter bij 14,65 meter heeft de daglichtfactor een waarde heeft van 

4.4 procent. Doordat de verdeling van de daglichtfactor niet 
homogeen is bestaat er aan de gevels kans op verblinding. Dit 
moet worden voorkomen door de lichtplanken die aan de 
buitenzijde zijn aangebracht welke verstelbaar zijn en direct 
zonlicht via de lichte plafondconstructie dieper de ruimte in 
reflecteren . 

Extensies 
De verdeling van de daglichtfactor over het vloeroppervlak van de 
extensies is niet homogeen. Door de diepte van het vertrek 
varieert de daglichtfactor in de centrale as van het gebouw tussen 
de 2.2 en 2.9 procent. Omdat deze waarden te laag zijn om als 
werkverlichting te kunnen dienen zijn hier de toiletten en 
trappenhuizen geplaatst. Hierdoor blijven aan de gevel waar 
optimaal gebruik kan worden gemaakt van daglicht voor 
werkzaamheden ruimte vrij voor de werkplekken . Hier variëren de 
waardes tussen de 5.4 en 6.9 procent. 

Geluid 
Door te kiezen voor het doos-in-doos principe wordt er een buffer 
gecreëerd tussen de verblijfsruimten en het verkeerslawaai van 
buiten. Dit geluid wordt veroorzaakt door de directe aanwezigheid 
van het spoor ten noorden van het complex . Aan de 
verkeersruimte die ontstaat binnen de oorspronkelijke schil van 
het gebouw worden geen wettelijke eisen gesteld. Om te kunnen 
waarborgen dat er een bruikbare ruimte ontstaat is voor deze 
ruimte de eis gesteld dat het gewogen geluiddrukniveau de 
waarde van 45 dB(A) niet overschrijdt. Dit niveau laat zich 
karakteriseren tussen dat in een bibliotheek en dat van een 
gesprek. 



Railverkeergeluid 
Railverkeergeluid verschilt in een aantal aspecten aanzienlijk van 
weg- en luchtverkeergeluid . 
Railverkeergeluid bevat in tegenstelling tot verkeergeluid meer 
energie bij de hoge frequenties. Hierdoor kan voor de 
geluidwering een lichtere schil volstaan. 
De bronhoogte is lager: Het zijn voornamelijk de stalen wielen op 
de stalen rails die het hoogfrequente geluid maken. 
De scheidingsconstructie dient bij voorkeur geluidsabsorberend 
te worden uitgevoerd omdat een trein een groot reflecterend vlak 
vormt, waardoor er anders rekening moet worden gehouden met 
het geluid dat door herhaalde reflecties ook hoger in de gevel en 
op het dakvlak invalt. 

Bepaling van gewogen geluiddrukniveau 
Het geluid van railverkeer is fluctuerend in de tijd . Zowel wat 
betreft geluidsniveau als frequentiesamenstelling . Om voor deze 
geluiden een objectieve maatstaaf te verkrijgen is een middeling 
noodzakelijk. De gemiddelde energie inhoud van een fluctuerend 
geluid wordt als maatstaaf genomen. Het resultaat is het 
equivalent geluiddrukniveau Leq in dB(A) 
Het Europese Parlement heeft een richtlijn vastgesteld dat 
inwoners van de Europese Gemeenschap beschermd moeten 
worden tegen de belangrijkste bronnen van geluid : wegverkeer, 
industrie, railverkeer en vliegtuigen. Om te inventariseren hoeveel 
geluid deze bronnen produceren, zijn in opdracht van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat geluidkaarten gemaakt. In 
deze geluidkaarten wordt onderscheid gemaakt tussen het 
gemiddelde geluidsniveau gedurende het etmaal (Lden) en het 
gemiddelde geluidniveau gedurende de nachtperiode (Lnight). 
Gezien de gebruikscyclus van het van Gend & Loos complex 

wordt hier alleen het dagniveau in de bepaling van het 
gewogengeluiddrukniveau binnen meegenomen. Uit de 
geluidkaarten in bijlage 2 blijkt dat de waarde van het gewogen 
geluiddrukniveau is op de langsgevel van de 
vrachtgoederenloods is 74 dB(A). Voor het dak geldt door de 
geometrie een waarde 3 decibel lager wat resulteerd in een 
geluid niveau van 71 dB(A). 

Langsgevel 
..frequentie i 

-
. .1000 

-
CZOOO lH~_ 125 2~0_ + :&<1 Ct Railverkeer -v- - -17 -~ -4 -4 J@J. 

RGlas11.1 , -24 -28 -31 -33 -37 , [dBI 
-51 -45 1-40 -37 -41 dB 

De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA) 
van de langsgevel is 34dB(A) 

Da keon stru eti e 
frequentie i 125 - 2 50 

I ~~~ 
c-1goo - - 200<). 

I~~ Ct Railverkeer 
__ 2J 

-17 .~ .:4 .l@] 
RGlas11 .1 -33 -35 . -36 -41 -47 _Id8] 

1 -60 -52 1-45 -45 -51 1 [dB] 

De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA) 
van de dakconstructie is 41 dB(A) 

Bij een streefwaarde voor de bufferruimte van 45 dB(A) wordt de 
minimale gewogen luchtgeluidisolatie van de langsgevel hiermee 
32dB(A) en van de dakcontructie 29dB(A). Deze waarden worden 
vervolgens van de correctieterm voor de A-gewogen 
standaardspectra (ei) afgetrokken om de effectieve geluidisolatie 
van de betreffende scheidingsconstructie te bepalen. 
Gewogen geluiddrukniveau in de ruimte 
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Om het totale geluiddrukniveau te bepalen dat zich in de 
bufferruimte bevindt moeten de waarde van de gevel en het dak 
energetisch worden opgeteld . Dit resulteert in een waarde van 44 
dB. Hiermee is aangetoond dat de streefwaard van 45 dB(A) in de 
bufferruimte van de vrachtgoederenhal haalbaar is zonder dat er 
aanvullende voorzieningen getroffen dienen te worden. Dit komt 
de transparantie van de vrachtgoederenloods ten goede. 



un~ 

32r; 1 / 33 

31 ~!::L~---=-=----=--=----j1 14 

=" 23 , 
anlOQrgebo~ 

a9ioojoon:l 
blnnengevo!systeem 

J~n================~ 
.. ~ 

ld ~ 

32 [::-:J 
31 ~ 

/ 33 

~=-=-=-=:...; 14 

--, 

4==1 2 

- - - -I, 

14 
"' ~ ~ ...- . . .... .--. 

i 33 

Atb 43: Instollolieconcept vrachtgoederenloods I Afb 44:lnslollotieconcept kontoorgebouw 

Componenten 

3 stralingsplafond 
4 vloerverwarming 
14 CV leidingen 
18 geluiddemper 
19 aanzuigventilator 
22 kleppensectie 
23 buitenluchtrooster 
31 ketel 
32 koelmachine 
33 gekoeldwaterleidingen 
36 warmtewisselaar 



7.4lnsta llatieconc e p t 
Het primaire doel van klimaatinstallaties in gebouwen is het 
realiseren en handhaven van binnenklimaatcondities afgestemd 
op het programma van eisen . De klimaatinstallaties worden alleen 
toegepast in de verblijfsruimten. De overige bufferruimtes die 
worden gevormd door de bestaande gebouwschil wordt op 
natuurlijke wijze gekoeld en verwarmd met restwarmte uit de 
verblijfsruimten. 

In de units die zich in de vrachtgoederenloods bevinden wordt een 
stralingsplafond toegepast ten behoeve van verwarming en 
koeling. Deze keuze komt voort uit de geometrie van de 
doorlopende wanden en vloeren die zijn uitgevoerd in 
vezelversterkte polyester. Een segment van de polyester 
constructie kan worden vervangen door een stralingspaneel 
waardoor de beleving van de ruimte niet verstoord wordt. 
Dit systeem ten behoeve van verwarming en koeling wordt 
gecombineerd met een mechanische afzuiging in combinatie met 
natuurlijke ventilatietoevoer. De afgevoerde lucht wordt door een 
warmtewisselaar geleid . Deze geeft de warmte die wordt 
onttrokken aan de ventilatielucht af aan de verse lucht die wordt 
toegevoerd in de vrachtgoederenloods 

aandachtspunten: 
Kleine verticale temperatuurgradiënt 
Installatie kan koudeval aan de gevel niet opvangen 
Vrije aanstraling van personen moet zijn gewaarborgd 
Individuele temperatuurregeling per 1 ,8m mogelijk 
Snelle regeling op operatieve temperatuur 
Door stralingsafgifte in winter lage luchttemperatuur mogelijk 

Beperkte regelbaarheid van het ventilatiedebiet 
Droge lucht kan in de winter klachten geven 

In het bestaande kantoorgebouw is het niet mogelijk om een 
stralingsplafond toe te passen omdat de karakteristieke 
paddenstoelkolommen in het zicht dienen te blijven. Daarom is 
ervoor gekozen om in de verhoogde cementdekvloer een 
vloerverwarming- en koelingsysteem aan te brengen. 
Ook in het bestaande kantoorgebouw wordt het systeem ten 
behoeve van verwarming en koeling gecombineerd met 
mechanische afzuiging in combinatie met natuurlijke 
ventilatietoevoer. De afgevoerde lucht wordt door een 
warmtewisselaar geleid. Deze geeft de warmte die wordt 
onttrokken aan de ventilatielucht af aan de verse lucht die wordt 
toegevoerd in de bufferruimte tussen de bestaande gevel en het 
binnengevelsysteem . 

aandachtspunten: 
Lange opwarmtijd 
installatie is niet zichtbaar 
relatief hoge bouwkundige kosten 
kleine verticale temperatuurgradiënt 
beperkt zelfregelende verwarmingscapaciteit 
grote traagheid en daardoor moeilijke regeling 
temperatuurregeling slechts per ruimte mogelijk 
Installatie kan koudeval aan de gevel niet opvangen 
Combinatie met andere verwarmingssystemen mogelijk 
door stralingsafgifte in winter lagere luchttemperatuur mogelijk 
Beperkte regelbaarheid van het ventilatiedebiet 
Droge lucht kan in de winter klachten geven 
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Atb 48: Dwarsdoorsnede over extensie en kantoorgebouw I Atb 49: Dwarsdoorsnede over vrachtgoederenloods 
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9.2 Transformatietabel Transformatietabel'Bouwbesluit verbouw'Zeeland, H (2007) Transformeren volgens hel Bouwbesluit 

Constructieve velllWleld 
2.1 Algemene sterKte van bouwconstructie 
2.2 SterKte bij brand 
GebruiksveilIghei d 
2.3 Vloerafscheiding 
2.4 Overbruggen van hoogteverschillen 
2.5 Trap 

2.6 Hellingbaan 
2.7 Elec!ridteits· en noodstroomvoorziening 
2.8 Verlichting 
2.9 Gasvoorziening 

2.10 Be\Wegbare constructieonderdelen 
BrandveIlIWleid 
2.11 Be perKing van het ontstaan van een 

brandgevaa~ijke snuatie 

2.12 BeperKing van ontwikkeling van brand 
2.13 BeperKing van uitbreiding van brand 
2.14 Verder beperking van uitbreiding van brand 

2.15 BeperKing van ontstaan rook 
2.16 BeperKing van verspreiding van rook 
2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment 

en een subbrandcompartiment 

2.18 Vluchtroutes 
2.19 Inrichting van rookvrije vluchtroutes 
2.20 VoorKoming en beperking van ongevallen 

b ij brand 
2.21 Bestrijding van brand 
2.22 Grote brandcompartimenten 

2.23 Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw 
Sociale veilIheld 
2.24 Toegang tot het bouwwerk 

2.25 Inbraakwerendheid, nieuwbouw 

Kolom A heeft betrekking op nieuwbouw (ontheffing niet mogelijk) 

A 

X 

8 

x 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

B 

Kolom B heeft betrekking opde situatie waarin er sp"ake is van eeneerderebouwverglJlm,.. met een kwaliteitsniveau 

lager dan nieuwbouw, maar hOKer dan het minmLrnniveau VOa' verbouw 

Kolom C geeft aan bij welke aspecten in de betreffende afdelircen er een verbouwniveau is aarcegeven 

Kolom Dheeft betrekking op de siualiewaarin mei een eerder argegeven bouwverglllnirc eenlager kwaliteItsniveau 

is geaccordeerd dan het nu verpichteverbouwriveau. maar hoger dan het minimumniveau \fOOr best aa nd e bouw 

c 

o 

3 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 

Kolom E heeft betreklong op de minimumvoorschlihen voor benaande bouw, los van het feit cl er sprake js v an verbouwen 

Kolcm F heeft betrekking op de s,ltuatie waa r van een leef oud gebouw waarvoor nooit bouwverg...,nirc is afgegeven 

en waarvan lelf het niveau van 1901 niet wordt gehaald, cl vaneen monll1lent (wellicht met een monumentenverguming 

waarva n fit (te) lage niveau is gelega liseerd 
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Vervolg transformatie tabel 'Bouwbesluit verbouw' Zeeland, H (2007) Transformeren volgens hel Bouwbesluil 

A 8 c 

GeluidwerIng 5 4 

3.1 Beschenning tegen geluid van builen 
3.2 Beschenning tegen geluid van installalies, 

nÎeuwbouw 
3.3 Geluidswering tussen verblijfsruimten van dezelfde 

gebruiksfunctie. nieuwbouw 
3.4 Beperking van galm, nieuwbouw 

3.5 Geluidswering tussen ruimlen van versmillende 
gebruiksfuncties, nieuwbouw 

Wering van vocht 
3.6 Wering van vomt van buiten 
3.7 Wering van v och t van binnen 
3.8 Afvoer van afvalwater en fecaliën 

3.9 Afvoer van hemelwater, nieuwbouw 
luchtverversing 
3.10 Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfs-

ruimte, toiletruimte en badruimte 
3.11 Spuivoorziening 

3.12 Luchtve rversin g van overig e ruimt en 
3.13 Toevoer van verbra nding slu cht 
3,1 4 Afvoer van rook 
Overige 
3.15 Be peri<ing van de toepassing van schadelilke 

materialen 
3.16 Beperking van het kunnen binnendringen van uit de 

grond afkomstige schad. stoffen of straling, nieuwbouw 
3.17 Bescherming tegen ratten en muizen 
3.18 Drinkwatervoorziening 
3.19 Warmwatervoorziening 
3.20 Daglicht 

Kolom A heeft belrekking op nieuwbouw (onlheffing niet mogelijk) 

x 

x 

x 
x 

4 

X 
X 

x 
x 
X 

6 
X 

x 

x 
x 

Kolom 8 heeft betrekk.ing opdc .. ituatie waarin er sjT<I'ke Is viln eeneerdere bOlM'\Ierg ...... ni~ mei een kwaliteitsniveau 

lager dan nieuwboWl, maar hoger danhel mlnlmllnnive.1U wa vmolM! 

Kolom C geeft. aan bj welke aspecten in de belretferde afdeli~en er een ver bouwnivea u is aareegeven 

Kolom 0 heeft betrekJc.ing op de SiUol tic waarin met een eerder afgegeven bOlNJverglJlnirc een lager kwaliteitsniveau 

is geaccordeerd dan het AJ verplichte ve rbruwriveau. ma 4lr hoger dan het minimumniveau voor bestaande bouw 

Kolom E heeft. betrekking op de minimum\loorschriften voor bestaande bouw. losvan het feit ei er sprake iS\lan \lernauw en 

Kolcm f heeft betrekking op de silualie waar van een ~er oud gebouw waarvoor nooit bouw~g~nirg is afgege \len 

enwaar\lan zelt hel riveau van 1901 niet wordt gehaald, ei vaneen momment (wf"llicht met eenmanumenlen\lerguming 

waarvan dt (te) lage niveau is gelegaliseerd 

x 

o 

o E 

o 

x 
X 

5 
X 

X 

X 

X 

X 



A B C D -ae ... lkbaarheld 
4.2 Toegankelijkheidssector, nieuIMJouw X X 

4.3 Vrije doorgang X X X 

4.4 Bereikbaameid, nieuwbouw X 

OI_,.lonering van ruimten 9 0 3 

4.5 Verblijfsgebied, nieuwbouw X 

4.6 Verblijfsruimte X X 

4.7 Toiletruimte X X 

4.8 Badruimte X X 

4.9 Gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk X 

afval, nieuIMJouw 

4.10 Stallingsruimte voor fietsen, nieuIMJouw X 

4.11 Meterruimte, nieuwbouw X 

4.12 Liftschacht, nieuwbouw X 

4.13 Liftmachineruimte, nieuwbouw X 

Opstelpiaatsen 3 0 2 

4.14 Opstelplaats voor een aanrecht en opstelplaats X X 

voor een kooktoestel , nieuwbouw 

4.15 Opstelplaats voor een stooktoestel X X 

4.16 Opstelplaats voor een warmwatertoestel, nieuIMJouw X 

Voorschrlftlln uit het oogpunt van energIezuInigheld 3 0 

5.1 Thermische isolatie, nieuwbOuw X X 

5.2 Beperk ing van de luchtdoo~atendheid, nieuwbOuw X X 

5.3 Energieprestatie, nieuwbOuw X X -- -
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9.3 Resultaten MATLAB 

Invoer simulatie kantoorgebouw 

PART 1: THE CALCULATION PERIOD 
BASE.Period=[1996,1,1,365]; 

BASE.DSTime=1 ; 

PART 2: THE BU ILDING 

VOLUMES 
BASE.Vol{1}= 2606.032; 

CONSTRUCTION COMPONENTS DATA 
BASE.Con{1}= [0.13, 0.120,457, 0.600,1, 
BASE.Con{2}= [0.13, 0.018,381,0.120,410, 
BASE.Con{3}= [0.13, 0.120,457,0.600,1, 
BASE.Con{4} = [0.13, 0.018,381, 0.120,410, 
BASE.Con{5}= [0.13, 0.018,366, 0.018,510, 
BASE.Con{6}= [0.13, 0.100,330,0.100,457, 

GLAZII\JG SYSTEMS DATA 

0.018,363, 0.200,344, 0.200,1, 0.1,233, 0.04,0.4,0.9]; 
0.018,381, 3.500,1, 0.018,363, 0.1,344, 0.1,1, 0.1,233, 0.04,0.4,0.9]; 
0.018,363, 0.200,344, 0.200,1, 0.1,233, 0.04,0.4,0.9]; 
0.018,381, 3.500,1, 0.018,363, 0.1,344, 0.1,1, 0.1,233, 0.04,0.4,0.9]; 
0.320,1, 0.100,336, 0.010,613, 0.12,457, 0.04,0.9,0.9]; 
0.250,344, 0.04,0.9,0.9]; 

BASE.Glas{1}=[1.253, 0.116, 0.072, 0.072, 0.116,1.253]; 
BASE.Glas{2}=[1.309, 0.047, 0.308, 0.072, 0.116,1.253]; 

ORIENTATIONS 
BASE.Or{1}= [90.0, 
BASE.Or{2}= [90.0, 
BASE.Or{3}= [90.0, 
BASE.Or{4}= [90.0, 
BASE.Or{5}= [0.0, 

-13.0 ]; 
77.0 ]; 
167.0 ]; 
-77.0 ]; 
0.0 ]; 
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SHADOWING DATA 
BASE.shad{1}=[ 1, 1, 16.445,4.7, 5.3775, 1, 1, 0); 
BASE.shad{2}=[ 1, 1, 18.975,3.55, 4.1125,1, 1.575, 0]; 

I. EXTERNAL WALLS 
BASE.wallex{1}= [1, 182.24, 1, 1, 0]; 
BASE.wallex{2}= [1, 95.81, 2, 2, 0]; 
BASE.wallex{3}= [1, 182.24, 3, 3, 0] ; 
BASE.wallex{4}= [1, 95.81, 4, 4, 0]; 
BASE.wallex{5}= [1, 388.96, 5, 5, 0]; 

11 . WINDOWS IN EXTERNAL WALLS 
BASE.window{1}= [1, 77.2915, 1, 1 ]; 
BASE.window{2}= [3 , 67.36125, 2, 2]; 

lil. CONSTANTTEMPERATURE WALLS 
BASE.walliO{1}= [1, 388.96 , 6, 10.0, 0]; 

IV ADIABATIC EXTERNAL WALLS 
BASE.wallia{1}= [1, 0.01, 1]; 

V.INTERNAL WALLS BETWEENAND IN ZONES 
BASE.wallin{1}= [1, 1, 0.01, 1]; 

PART 3: protiles tor internal sourees, ventilation , sunblinds and tree cooling 

PROFILES 
BASE.Ers{1}=300; 
BASE.dayper{1}= [0, 8, 18]; 
BASE.vvmin{1}= [1, 1, 1 ]; 

120 121 



BASE.vvmax{1}= [3, 6, 3 ]; 
BASE.Tfc{1}= [22, 22, 22]; 
BASE.Qint{1}= [1, 185, 1]; 
BASE.Gint{1}= [1, 1, 1 ]; 
BASE.Tsetmin{1}= [19, 19, 19 ]; 
BASE.Tsetmax{1}= [ 24, 24, 24]; 
BASE.RVmin{1}= [-1, -1, -1 ]; 
BASE.RVmax{1}= [100, 100, 100 ]; 

THE PROFILES OF THE BUILDING 
BASE.weekfun{1}= [1, 1, 1, 1, 1, 

PART 4: Heating, cooling, humidification, dehumidification 
BASE.Plant{1 }=[20000,-1 0000,0.001 ,-0.001]; 

BASE.convfac{1 }=[0 .8, 1,0.5]; 

BASE.heatexch{1 }=[O 22]; 

BASE.furnishings{1}=[1,0.2]; 

1, 1]; 
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Invoer simulatie vrachtgoederen loods 

PART 1 : THE CALCULATION PERIOD 
BASE.Period=[1996,1,1,365]; 

BASE.DSTime=1 ; 

PART 2: THE BUILDING 

VOLUMES 
BASE.vol{1}= 24508; 

CONSTRUCTION COMPONENTS DATA 
BASE.Con{1}= [0 .13,0.001,104,0.12,457,0.001,104,0.04,0.4,0.9]; 
BASE.Con{2}= [0.13,0.001,104,0.12,457,0.001,104,0.04,0.4,0.9]; 
BASE.Con{3}= [0 .13,0.001,104,0.12,457,0.001,104,0.04,0.4,0.9]; 
BASE.Con{4}= [0 .13,0.001,104,0.12,457,0.001,104,0.04,0.4,0.9]; 
BASE.Con{5}= [0.13,0.3,413,0.12,344,1,0.9,0.9]; 
BASE.Con{6}= [0 .13,0.12,335,0.16,457,0.04,0.4,0.9]; 

GLAZING SYSTEMS DATA 
BASE.Glas{1 }=[1.253, 0.116, 0.072 , 0.072, 0.116,1 .253]; 
BASE.Glas{2}=[1.8, 0.01,0.01,0.01,0.01,1 .5]; 

ORIENTATIONS 
BASE.Or{1}= [90.0, 
BASE.Or{2}= [90.0, 
BASE.Or{3}= [90.0, 
BASE.Or{4}= [90 .0, 
BASE.Or{5}= [0 .0, 

-13.0 ]; 
77.0 ]; 
167.0 ]; 
-77 .0 ]; 
0.0 ]; 
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SHADOWING DATA 
BASE.shad{1}=[1, 0.7, 207, 5.6, 5.6, 1.1, 0, 0; ... 

2, 12.00, 207, 0.12, 0, 0, 0, 5.8); 
BASE.shad{2}=[1, 0.7, 18.5, 1.5, 0, 5.5, 0, 0); 
BASE.shad{3}=[1, 0.7, 207, 5.8, 0, 1.1, 0, 0); 
BASE.shad{4}=[1, 0.7, 18.5, 1.5, 0, 5.5, 0, 0]; 

I. EXTERNAL WALLS 
BASE.wallex{1 }=[1, 1325, 1, 1, 0]; 
BASE.wallex{2}=[1, 125 2, 2, 0); 
BASE.wallex{3}=[1, 1325, 3, 3, 0); 
BASE.wallex{4}=[1, 125, 4, 4, 0); 
BASE.wallex{5}=[1, 3830 , 5, 5, 0); 

11. WINDOWS IN EXTERNALWALLS 
BASE.window{1}=[1, 1200.6, 1, 1); 
BASE.window{2}=[2, 27 .75, 1, 2); 
BASE.window{3}=[3 , 1200.6, 1, 3); 
BASE.window{4}=[4, 27 .75, 1, 4]; 

111. CONSTANTTEMPERATURE WALLS 
BASE.waIli0{1}= [1 , 3829.5, 6, 

IV ADIABATIC EXTERNAL WALLS 
BASE.wallia{1}= [1, 0.01, 1]; 

10.0, 

V.INTERNALWALLS BETWEENAND IN ZONES 
BASE.wallin{1}= [1, 1, 0.01 , 1]; 

0); 

PART 3 : profiles for internal sourees, ventilation , sunblinds and free cooling 



PROFILES 
BASE.Ers{1}=100; 
BASE .dayper{ 1}= [ 0, 8, 20 ]; 
BASE.vvmin{1}= [ 1, 1, 1 ]; 
BASE.vvmax{1}= [ 10, 6, 10 ] ; 
BASE.Tfc{1}= [ 22, 24, 22 ]; 
BASE.Qint{1}= [ 0, 0, o ]; 
BASE.Gint{1}= [ 0, 0, 0 ] ; 
BASE.Tsetmin{1}= 0, 17, 0 ]; 
BASE.Tsetmax{1}= [ 22, 22, 22 ]; 
BASE.RVmin{1 }= [ -1, -1, -1 ]; 
BASE.RVmax{1}= [ 100, 100, 100 ]; 

THE PROFILES OFTHE BUILDING 
BASE.weekfun{1 }= [1, 1, 1, 1, 1, 

PART 4: Heating , cooling, humidification, dehumidification 
BASE.Plant{1 }=[2000000,0,0,0]; 

BASE.convfac{1}=[0.8, 1, 0.5]; 

BASE.heatexch{1 }=[-1, -1]; 

BASE.furnishings{1}=[1,0.2]; 

1, 1 ]; 
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9.4 Verlichtingssterkte De standaarverlichtingssterkte voor diverse toepassingen volgens NEN 1890 

klasse aard van de ver1ichting subklasse typering van de taak standaard voorbeelden van 

verlichti~ ssterk te ~ ux] taken en ruimten 

I oriëntatieverlichting waamemen van grote opslagruimte 

(geen of slechts incidenteel a objecten en beweging 50 parkeergarage 
gebruik van de ruimte als van personen 

werkruimte ) waameming van grove gang 

b details en herkenning 100 1rappenhuis 

van personen 

11 werkverlichting waamemen van grove grof cons1ructiewerk 

(permanent gebruik van a details 200 werkmagazijn 
de ruimte als werkruimte) 

lezen en schrijven en kantoor 

b vergelijkbare details 400 leslokaal 

en con1rasten 

waamemen van kleine tekenkamer 

c details en zwakkere 800 fijn montagewerk 

contrasten 

III speciale werkverlichting waamemen van zeer precisiewerk 

a fijne details en zwakke 1600 kadastraal tekenwerk 

contrasten op donkere inspectie werk 

achterqrond 

waamemen aan de micromini aturisatie 

b grens van het 3200 operatietafel 

qezi chtvermoqen 
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