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s met~ ttin 

Het kloppend hart van Vlissingen is decennia lang de grote scheepswerf 

van de Koninklijke Schelde Groep geweest. Het was de voornaamste 

werkgever en de katalysator van de stad. In schril contrast stond het 

feit dat de kranen en schepen hoog boven de stad uittorenden, dat de 

grote stalen casco's dienden als klankkasten en dat de geur van roestig 

ijzer alom aanwezig was. Dit alles maakt dat de KSG een grote impact 

heeft gehad niet alleen op de stad, maar ook op haar inwoners. 

Na het vertrek van de industrie naar een locatie buiten de stad is er een 

masterplan opgesteld met inachtneming van de emotionele binding 

die de inwoners met dit gebied hebben. Binnen dit plan worden er drie 

oude fabrieksgebouwen behouden, waarvan de herbestemming van 

één van deze, de timmerfabriek, in dit afstuderen wordt behandeld. 

Deze herbestemming wordt aangegrepen om een reactie te geven op 

het verschuivende werkveld binnen de architectuur. Tweederde van 

de opgaven wordt gekenmerkt door transformaties en interventies 

op alle schaalniveaus en herbestemming heeft hier een steeds groter 

aandeel in. Hiertegenover staat de toenemende drang naar expressie 

en de opkomst van contextloze bouwwerken, welke meer en meer 

gemeengoed worden. 

Wanneer we echter historische gebouwen aanschouwen, zijn er vaak 

door de jaren heen verschillende toevoegingen gedaan, welke met het 

origineel zijn versmolten tot één geheel. Deze kunst van versmelten zijn 

we vandaag de dag verloren, immers de meeste architecten richten zich 

op polariserende concepten of trekken juist de fluwelen handschoenen 

aan. Het is deze versmelting en de daarmee samenhangende manier 

van denken, waar dit afstuderen op stoelt. 

Versmelting valt uiteen in twee schijnbaar paradoxale peilers die beide 

hun plaats dienen te krijgen in het ontwerp: Historische gelaagdheid 

en Harmonie. 

Door ons starre denken in oud en nieuw zal een historisch gebouw, 

waar een hedendaagse toevoeging aan wordt gedaan, al snel in twee 

delen uiteen vallen. Door het veranderen van denkpatronen en zo het 

nieuwe en oude in een juiste verhouding tot elkaar plaatsen, kan er de 

historische gelaagdheid optreden die we zo koesteren in historische 

bouwwerken. 

De harmonie tussen oud en nieuw kan op verschillende wijzen tot 

stand komen. Namelijk door complementair contrast, abstractie en 

continuïteit. Om niet weg te vallen tussen de grote bouwblokken die 3 

rondom de timmerfabriek zijn gepland en om zo de timmerfabriek zijn 

rechtmatige plaats in het plan te laten behouden zullen het oude en 

het nieuwe als één geheel vorm gegeven worden. Dit is het best te 

behalen door middel van continuïteit. 

In de casestudy wordt door het constant schakelen tussen ontwerp en 

onderzoek de versmelting op verschillende schaalniveaus getoetst en 

aangescherpt. Met de begrippen continuïteit en historische gelaagdheid 

worden de interventies die op stedenbouwkundig, architectonisch, 

organisatorisch, bouwtechnisch en zelfs installatietechnisch gebied 

plaatsvinden, vorm gegeven. Hierdoor ontstaat er niet alleen een 

harmonische herbestemming, maar tevens verbanden en relaties 

tussen de verschillende facetten van het ontwerp, waardoor er een 

exact geheel ontstaat. 

Robbert Harte 
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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport behorende bij mijn afstuderen aan de Technische 

Universiteit Eindhoven, faculteit 'Architecture, Building and Planning'. 

Het onderwerp gaat over de combinatie van nieuwbouw en 

herbestemming van een oude timmerfabriek in Vlissingen. Een 

interessant gebouw op een zeer markante locatie. 

Het project werd begeleid door A. Walraven arch. Avb, Ir. M. Willems 

en Prof. Ir. J. Post. Graag zou ik hen willen bedanken voor hun feedback 

en het feit dat ik dankzij hen het beste uit mezelf heb weten te halen. 

Tot slot wil ik mijn dank betuigen aan hen die mij tijdens het proces 

hebben bijgestaan. A. Meeman van het gemeentearchief Vlissingen 

voor het beschikbaar stellen van het vele fotomateriaal. J. Schroevers 

en B van Hoepen voor de rondleidingen over het terrein en door het 

gebouw. Mijn medestudenten met in het bijzonder H. Mommers en 

A. van Leth voor de vele discussies. Tot slot vrienden en familie voor 

begrip, steun en vooral ook ontspanning. 

Robbert Harte 

Maart 2009 
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l.l A nle tllng 

Aanleiding voor dit afstuderen is een gezamenlijke interesse 

in industrieel erfgoed binnen het atelier. Het verschuiven van 

havenactiviteiten naar grotere havens vlak buiten de stad, resulteert in 

veel leegstaande gebieden op A-locaties binnen verschillende steden 

zoals Amsterdam en Rotterdam. Door de opkomst van luchttransport, 

grotere schepen en containertransport voldeden de bestaande 

locaties niet meer, doordat bedrijven niet meer konden groeien door 

de oprukkende stad of doordat de schepen met een grotere diepgang 

niet bij de havens konden komen. 

Dit resulteert in leegstaande, zeer specifieke industriële gebieden 

die vaak van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de 

stad waar ze gelegen zijn. Deze specifieke structuren van zowel de 

gebieden als de gebouwen laten weinig flexibiliteit toe, terwijl ze bij 

een transformatie toch vaak hoog gewaardeerd worden, gezien hun 

cultuurhistorische waarde. 

Hoewel er in Vlissingen sprake is van een scheepswerf, is er toch een 

duidelijke analogie met bovenstaande havengebieden. Het is een 

groot gebied dat midden in de stad ligt, wat voor een grote barrière 

zorgt, waar zeer specifieke gebouwen staan en niet in de laatste plaats 

is het gebied van de Koninklijke Schelde Groep van zeer grote invloed 

geweest op het floreren van de stad. 

Het Rotterdamse bureau VHP stedenbouwkundige + architecten + 

landschapsarchitecten heeft een masterplan ontwikkeld voor het 

gebied. Hierbinnen zijn er drie gebouwen overgebleven van de 

scheepswerf die Vlissingen voor een groot deel zijn huidige vorm heeft 

gegeven, waaronder het nationaal monument 'De Timmerfabriek'. 

Het is uiteindelijk dit pand waar een nieuwe bestemming voor gezocht 

moet worden. Dit pand, dat in een nieuwe context een nieuwe functie 

moet herbergen. Dit alles op zo'n wijze dat de historie voor de inwoners 

van Vlissingen in ere wordt gehouden. 

1.2 P I em ... •ld 

Het vrijkomen van oude havengebieden is een vrij actueel probleem 

wat meerdere lagen kent. Het zijn vaak gebieden met een bijzondere 

infrastructuur, die een barrière vormen en zo de stad op afstand 

houden. In Vlissingen zijn op stedenbouwkundig gebied deze 

knelpunten aangepakt en op een goede manier vormgegeven, maar 

ook de timmerfabriek an sich brengt een aantal problemen met zich 

mee. Het is een gebouw, gemaakt voor één specifieke functie, het is 

een nationaal monument en het heeft een zeer hoge cultuurhistorische 

en ook sentimentele waarde voor de inwoners van Vlissingen. 

Toch is het goed om een schaalniveau hoger te aanschouwen. Immers, 

dit is niet alleen een casus over hoe om te gaan met havenpanden, 

maar ook over het verschuivende werkveld binnen de architectuur. 

Hierbinnen is er een duidelijke tendens waarneembaar van een drang 

naar expressie en contextloze gebouwen, terwijl tweederde van de 

bouwopgave van vandaag de dag bestaat uit transformatieopgaven 

op alle schaalniveaus, waarbinnen herbestemming een belangrijk 

onderdeel is. Het gaat dus steeds meer om invoegen in het bestaande 

in plaats van het produceren van het nieuwe. 

Robbert Harte 
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Het zorgvuldig omgaan met deze opgave is van wezenlijk belang voor 

zowel de stad als haar inwoners . Voor de stad om te voorkomen dat 

er een zeer gefragmenteerd beeld ontstaat. Voor de inwoners wegens 

het feit dat men, naast de cultuurhistorische waarde van bepaalde 

gebouwen en gebieden, hier vaak ook een emotionele waarde 

aan toekent. Deze aspecten maken dat de huidige manier waarop 

grotendeels wordt omgesprongen met herbestemmingopgaven niet 

meer voldoet. Dit heeft vooral te maken met de verhouding tussen het 

oude en het nieuwe. 

In zijn inaugurele rede 'De Kunst Van Versmelting' onderscheidt 

Prof. Dr. Ir. J. Coenen hier een vijftal attitudes, te weten, continuïteit, 

polariteit, dialoog, congruentie en versmelting [Coenen, de kunst 

van versmelting, 2006[. Hierbij is vooral polariteit, het aandikken van 

het contrast, de over het algemeen overheersende benadering bij 

herbestemmen en congruentie bevat meer het gebied van restaureren. 

De dialoog in combinatie met continuïteit kunnen daarentegen leiden 

tot wat Coenen 'versmelting' noemt. 

U Pro 11 ·nm lil 

Wat zijn de implicaties van versmelting bij het realiseren van een 

herbestemming en kan dit le iden tot een nieuwe mentaliteit ten 

aanzien van interventies op alle schaalniveaus? 

Het onderzoeken van versmelting door middel van theoretisch 

onderzoek enerzijds en onderzoek door ontwerp anderzijds en 

derhalve een herbestemming te realiseren . 

l.S Maat!:ehapp lljke rtl v n t 

De historische scheepswerf van de KSG is van grote invloed geweest 

op Vlissingen en het leven van haar inwoners. Na het verhuizen 

van de maatschappij ligt het terrein er desolaat bij en zullen er, 

na de implementatie van het nieuwe masterplan, nog slechts een 

paar gebouwen en plekken zijn die doen herinneren aan deze voor 

Vlissingen belangrijke industrietak . 

Deze casus richt zich er op een herbestemming te realiseren van de 

timmerfabriek, met inachtneming van de hoge sociaalculturele en 

tevens emotionele waarde van het pand en het gebied voor zowel de 

stad als haar inwoners . 

W!!tnnsch ppcll k r~l ~ n 

Het teweegbrengen van een andere mentaliteit dan polariteit en 

congruentie ten aanzien van ontwerpen in zijn algemeenheid en 

herbestemmen in het bijzonder teneinde de verregaande fragmentatie 

van het landschap en bebouwing een halt toe te roepen. 

1.7 pbouw van het v r1ta 

Het begrip versmelting is op twee vlakken onderzocht. Eerst zal het 

theoretisch basement worden behandeld, welke vervolgens op een 

casestudy zal worden toegepast en aangescherpt. Tot slot komt de 

technische uitwerking van het ontwerp aan bod. 

Robbert Hafte 
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Lllnl 1d1ng 

"Daarom beweren zij dat het behoud van deze wereld een 

voortdurende schepping is en dat de woorden 'behouden' en 

'scheppen', hier beneden zo vijandig, in de hemel synoniemen zijn." 

[Jorge Luis Borges, de geschiedenis van de eeuwigheid, 1953] 

Dit citaat geeft duidelijk weer dat het conventionele en starre denken 

vanuit de gangbare tegenstelling tussen oud en nieuw misschien wel 

minder waard is dan werd aangenomen. Dat heden en verleden wel 

degelijk met elkaar in verbinding gezien kunnen worden. 

Het gaat hierbij om een synergie tussen dynamiek en behoud, om het 

denken vanuit zowel transformatie als vanuit continuïteit. Ofwel, het 

denken vanuit het bestaande en het nieuwe hier op aan laten sluiten. 

Het op deze manier omgaan met herbestemmingopgaven, verlangt een 

wetenschappelijke houding, waarbij er continu moet wordt geschakeld 

tussen onderzoek en ontwerp op alle schaalniveaus. 

Op het gebied van stedenbouw, architectuur, organisatie en zelfs in het 

detail kan er op zo'n manier vorm worden gegeven, dat het nieuwe 

zich op een natuurlijke wijze nestelt tussen het oude. Centraal hierbij 

staat de dialoog. 

2.2 D aloDJl 

Een herbestemming staat altijd op zichzelf. Een kantoor wordt anders 

aangepakt en behandeld dan een monument. Hoewel iedereen 

natuurlijk een bepaalde visie kan hebben over hoe om te gaan met 

laatstgenoemde, zijn ook daar grote interne verschillen in. 

leder gebouw heeft zijn eigen karakter en karakteristieken en dus 

vraagt elk gebouw ergens anders om. Om te ontdekken waar een 

gebouw behoefte aan heeft en te komen tot versmelting, is een 

uitvoerig dialoog van fundamentaal belang. Op deze manier kan er 

ontdekt worden wat het gebouw in deze specifieke situatie vergt, 

waarbij continuïteit een kernbegrip is. 

Door op een dergelijke manier te werk te gaan, wordt het nieuwe voor 

een belangrijk deel gedicteerd door het oude, en is het dus minder een 

afspiegeling van de specifieke wensen van de architect . 

Deze wisselwerking tussen analyse, dialoog en continuïteit is terug 

te vinden in alle facetten van het ontwerp en er dient dan ook een 

constante terugkoppeling te zijn tussen de genoemde onderdelen. Het 

gaat er uiteindelijk om dat er een symbiose ontstaat tussen oud en 

nieuw, dat ze in een bepaalde harmonie verkeren en samen als één 

nieuw complex gaan werken. 

Robbert Harte 
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1.'3 P 11 rs 

Versmelting valt uiteen in twee belangrijke peilers: historische 

gelaagdheid en harmonie. Wanneer deze schijnbaar tegenstrijdige 

elementen op een subtiele wijze met elkaar verzoend kunnen worden, 

zal het ontwerp een grotere diepgang krijgen en als vanzelfsprekend 

worden ervaren. 

2 J.l Hl~ toruwe ewedheld 

Versmelting is niet iets nieuws. Het feit dat we onzorgvuldig met 

het gebouwde erfgoed omgaan is iets wat typerend is voor onze 

hedendaagse gehaaste prestatiemaatschappij, waar ieder zich op een 

zo sterk mogelijke manier wil profileren. Wanneer we echter kijken 

naar historische steden en de gebouwen hierbinnen, in het bijzonder 

kastelen, paleizen, kerken enz., zien we dat deze door de jaren heen 

steeds verder zijn gegroeid. De vele aanpassingen van toen worden 

nu als heel natuurlijk ervaren, als een geaccepteerde discontinuïteit. 

Als jaarringen in een boom zijn hier de verschillende tijden aan af te 

lezen en het is dan ook deze historische gelaagdheid die wij vandaag 

de dag koesteren. 

Hoewel we deze tijdsringen duidelijk kunnen aflezen in oude gebouwen, 

worden deze toch in zijn totaliteit als 'oud' bestempeld. Dit is ook de 

reden waarom de aanpassingen door de jaren heen als heel natuurlijk 

worden ervaren en samen als één geheel worden ervaren. 

Naast de historische gelaagdheid hebben deze gebouwen en steden 

nog een aantrekkingskracht op mensen. Ze worden namelijk collectief 

als 'mooi' bestempeld, dat te wijten is aan het gebrek aan een 

referentiekader. Oud valt immers buiten de hedendaagse smaak en 

mode die als mooi en prettig, of op zijn minst als vertrouwd, wordt 

ervaren. 

Dit alles brengt een moeilijkheid met zich mee wanneer een 

hedendaagse toevoeging aan een historisch gebouw dient te worden 

gedaan. Immers, herbestemde gebouwen vallen door ons starre 

denken in oud en nieuw al snel in twee delen uiteen. Door op een 

juiste manier om te gaan met interventies in het bestaande kan er 

wederom een historische gelaagdheid optreden die wij hedendaags 

koesteren bij oude gebouwen. Het oude dient dan niet angstvallig 

afzijdig te worden gehouden, of vervallen tot een decor, maar in een 

juiste verhouding te staan tot het nieuwe, in harmonie. Deze harmonie 

is op verschillende manieren te bereiken, waarvan er drie kort zullen 

worden behandeld, aangezien die de uitersten van het palet van 

mogelijkheden vertegenwoordigen. 

Het is zinvol om eerst even kort aan te stippen waarom we schoonheid 

zien in bepaalde zaken, om vervolgens te komen tot concepten van 

versmelting. 

Robbert Harte 
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Volgens Alain de Botton noemen we abstracte sculpturen mooi, 

wanneer deze erin slagen de eigenschappen van mensen en dieren op 

te roepen die wij het aantrekkelijkst vinden [Botton, de architectuur 

van het geluk, 2006] . Immers, het ligt in onze aard om meubilair, 

gebouwen, maar ook zelfs een lettertype te vergelijken met levende 

wezens en gemoedstoestanden. Dit gaat zelfs zo ver dat we een 

menselijke eigenschap kunnen afleiden uit de verschillende vormen of 

zelfs een eenvoudige lijn. 

Gebouwen die worden bewonderd zijn gebouwen die op een of 

andere manier waarden verheerlijken, die hoog aangeschreven 

worden. Gebouwen die met hun materialisatie, vormentaal en kleur 

verwijzen naar positieve eigenschappen. Het gevoel voor schoonheid 

en onze morele maatstaaf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

"Schoonheid is de belofte von geluk." [Stendhal, 1830] 

Volgens deze beredenering valt er ook te stellen dat de gebouwen die 

we mooi vinden, juist die eigenschappen in zich hebben, waaraan we 

in ons eigen leven een gebrek hebben. 

Dan komen we nu op een kernbegrip wanneer we het over versmelting 

hebben: harmonie. 

Het feit dat we harmonie tussen contrasterende elementen 

aantrekkelijk vinden, ligt in bovenstaande uiteenzetting verscholen. 

Ook hierin is een menselijke goedheid in te vinden. We hebben de aard 

om innerlijke driften af te lezen in gebouwen en de tegenstellingen 

die sommige gebouwen in zich hebben, worden al vaak in verband 

gebracht met strijdige kanten van ons karakter. 

Vanuit psychologisch opzicht kunnen we stellen dat de harmonie die 

we als mooi bestempelen, omschreven kan worden als geestelijke 

gezondheid of geluk. Ook in ons zitten tegenstellingen, waar goedschiks 

of kwaadschiks mee moet worden omgegaan. En ook wij kunnen ons 

verlagen tot uitersten, ook al erkennen we dat ons welzijn ervan 

afhangt hoe we deze tegenstrijdige menselijke emoties met elkaar 

kunnen verzoenen en in balans te brengen [Botton, de architectuur 

van het geluk, 2006]. 

Maar waar bij ons tegenstrijdige emoties niet tegelijkertijd plaats 

kunnen vinden, zijn harmonieuze gebouwen veel vrijer. Denk aan 

de tegenstelling luxe en eenvoud, verweven met de gedachten aan 

pretentieus, arrogant en gebrek aan elegantie. Er zijn in de bebouwde 

wereld meer dan genoeg voorbeelden te vinden van strakke witte 

ruimten met modern meubilair en design elementen, terwijl dit 

alles plaatsvindt op een ongelakte houten vloer. Zo worden dit soort 

ruimten en gebouwen gezien als toonbeelden van hoe je om kan gaan 

met conflicterende emoties, hoe je tussen uitersten kan bemiddelen 

om er zo toch iets moois uit te halen. 

Deze harmonie tussen oud en nieuw is van wezenlijk belang in de 

zoektocht naar passendheid, naar versmelting en kan tot uiting 

komen in verschillende vormen, waarvan er kort drie besproken zullen 

worden. 

Robbert Harte 
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2.3.2.1 Complementair contrast 

Hoewel er altijd een vorm van contrast zal zijn wanneer er oud en 

nieuw met elkaar gecombineerd worden, wordt hier het contrast in 

vormentaal, expressie en materiaal bedoeld. iets wat wel blijvend 

in gedachte gehouden dient te worden is dat er ook daadwerkelijk 

harmonie moet optreden tussen beide. Er is in dit geval sprake van 

een weloverwogen balans tussen polariteit en dialoog. 

Dit is te zoeken in een bepaalde uitstraling, verhouding tussen open 

en gesloten enz. Na de gevoerde dialoog zullen deze elementen het 

uitgangspunt dienen te vormen, waarbij op die wijze het alsnog het 

oude is wat het nieuwe vorm geeft. 

In nevenstaand voorbeeld lijkt het gebouw zonder de nieuwbouw 

zeer streng en zonder het oude lijkt het nieuwe niet meer dan 

compromisloos. Samen echter verkeren ze in harmonie. 

2.3.2.2 Abstractie 

In deze vorm wordt het oude op een meer nauwgezette wijze als 

uitgangspunt genomen voor het nieuwe. Het nieuwe is als een moderne 

interpretatie van de historie. Een goed voorbeeld is het Rijksarchief 

Limburg van Marc van Roosmalen (Rijksgebouwendienst). 

Hier is duidelijk een bepaalde ritmiek in te ontdekken die ontleend 

is aan het originele gebouw en hoewel het een duidelijk moderne 

toevoeging is, is het tevens evident dat de verschillende vleugels met 

elkaar verwant zijn. Het op zoek gaan naar overeenkomsten is hetgeen 

de interesse wekt en het geheel spannend en aantrekkelijk maakt. 

2.3.2.3 Continuïteit 

In dit geval vormt het oude op een zeer letterlijke manier de basis voor 

het nieuwe. Het Kolumba museum van Peter Zumthor is hier tekenend 

voor. 

Het bestaande en het nieuwe zijn samen als één entiteit behandeld, 

waarbij er van het oude is uitgegaan. Het zijn immers de vervallen 

muren die voor een belangrijk deel de afmeting van het gebouw 

bepalen. 

Hoewel de toevoeging er één van moderne aard is, is er toch 

onmiskenbaar sprake van een eenheid, van een harmonie tussen oud 

en nieuw, tussen continuïteit en transformatie, waarbij er tevens een 

duidelijke historische gelaagdheid optreedt. Het is dan ook deze vorm 

waarbinnen de ultieme vorm van versmelting optreedt. 

Robbert Harte 
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2 4 Cond ç•e 

Naast voorgaande uiteenzetting over de esthetische verhouding 

tussen oud en nieuw, moet ook het organisatorische element niet over 

het hoofd worden gezien. In de term versmelting ligt het concept van 

eenheid verscholen. Dit kan pas volwaardig bereikt worden, wanneer 

het gebouw ook als zodanig gaat werken. We hebben het hier dan over 

de organisatie van de nieuwe functie, over routing en beleving, over 

een gezamenlijk concept voor het complex als geheel. Kortom, juist die 

elementen, die ook bij een nieuwbouw project van essentieel belang 

zijn. 

Wegens twee factoren blijft versmelting een moeilijk te pakken 

begrip. Ten eerste staat het open voor de interpretatie van de 

architect en ten tweede blijft het concept zeer gebouwafhankelijk. 

Er zijn geen generieke spelregels te maken over hoe om te gaan met 

herbestemming, aangezien elk gebouw ergens anders om vraagt. 

Ten tweede bestaat een dialoog altijd tussen twee persoonlijkheden en 

zal deze met andere mensen nooit een gelijke uitkomst hebben. Echter 

het feit dat de dialoog wordt aangegaan en er vanuit de gedachte van 

continuïteit en transformatie wordt gehandeld, is iets wat eenieder 

gemeen zou moeten hebben. 

Uiteindelijk kan gesteld worden dat de essentie van versmelting het 

denken vanuit het bestaande is, in plaats van het denken vanuit het 

nieuwe. En van daaruit het beantwoorden van de behoefte van het 

gebouw, zodat er een harmonische en synergetische relatie tussen het 

oude en het nieuwe ontstaat op alle vlakken. 
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.1 Cont~~t 

3 l . l H•>ron :he anloop 

Vlissingen is ontstaan bij de monding van de Westersehelde in de 

Noordzee. Bedoeld als handelsstad en vissersdorp worden de eerste 

havens al rond 1300 gegraven. Vanaf omstreeks 1580 wordt door de 

nationale marine een admiraliteit met een marinewerf in het stadje 

gevestigd. Nog altijd is de belangrijkste bron van inkomen voor de stad 

de handel, dit zal echter langzaam maar zeker verschuiven naar de 

scheepsbouw. 

In de Franse tijd werd door een drietal gebeurtenissen de basis gelegd 

voor het moderne Vlissingen. Ten eerste was er het openen van de 

Westersehelde richting Antwerpen, waardoor een groot deel van de 

handelsactiviteiten kwam te vervallen. Vervolgens worden in 1809 

grote delen van Vlissingen verwoest bij de invasie van de Britten. 

Tot slot is er het terugkeren van de marine na het vertrekken van de 

Fransen. De marine eiste grote delen van de geruïneerde stad op, 

voornamelijk langs de Dokhaven. Het bouwen van schepen bood een 

mogelijkheid om de gehavende stad een nieuw leven in te blazen. 

Aan het einde van de negentiende eeuw wordt het Kanaal door 

Walcheren gegraven en de spoorlijn aangelegd . Door deze 

ontwikkelingen kon de stad zich verder ontplooien en in deze periode 

werd tevens de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) opgericht, 

de latere Koninklijke Schelde Groep {KSG) . Dit scheepsbouwbedrijf zal 

de verdere ontwikkeling van Vlissingen tot de eenentwintigste eeuw 

bepalen, totdat het bedrijf verhuist naar de grotere havens ten oosten 

van de stad waar het niet gehinderd wordt door de kleine sluizen in de 

binnenhaven en verder kan groeien. 

l 1 Vlf~s n n 

Wie Vlissingen zegt, zegt water. De ligging aan zee, het strand, het 

historisch centrum met zijn oude havens en de boulevards, zijn zaken 

die van grote invloed zijn op de beleving van de stad . Daarnaast 

is Vlissingen een klein stadje, redelijk afgelegen van de rest van 

Nederland. Hierdoor is de 'ons kent ons' mentaliteit sterk aanwezig. 

In de zomer en bij goed weer wordt het stadje overspoeld door 

toeristen, aangetrokken door het water. Recreatie is dan ook een 

belangrijk element voor de stad. 

Ook wat betreft de fysieke verschijningsvorm speelt het water 

een belangrijke rol. Naast de recreatie heeft het ook de industrie 

aangetrokken. Het is deze industrie die van oudsher de stad zijn 

hedendaagse vorm heeft gegeven. Daar waar vroeger de industrie aan 

de rand van de stad lag, is het tegenwoordig het kloppend hart. Het 

heeft enerzijds de historische stad verdrongen, terwijl het anderzijds 

een nieuwe ringbebouwing heeft aangelegd rond deze oude kern. 

In morfologisch opzicht is Vlissingen nu te herkennen aan de schijnbaar 

willekeurige bouwblokken van het historische centrum, omarmd 

door de geplande opzet van de ringbebouwing met daarachter de 

tuindorpen. In sterk contrast hiermee staan de haven en de industrie. 

De losse volumes, die als autonome objecten zijn geplaatst in de 

ruimte, vormen een duidelijke anomalie in de structuur van de stad. 

Het is het primaat van de industrie en het daaruit volgende 

verstandshuwelijk tussen de stad en het water, wat ten grondslag ligt 

aan het wezen van Vlissingen. 

Robben Harte 
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) J.3 De K ntnld J scheld Groep 

In sterk contrast tot de rust die Vlissingen uitstraalt aan het strand, staat 

de industrie in het midden van de stad. De KSG besloeg ongeveer een 

kwart van de stad en was als een anomalie in de stedelijke structuur 

wat betreft functie, morfologie, schaal en sfeer. 

De structuur was functioneel van aard. De opzet van het terrein werd 

geoptimaliseerd voor het productieproces. De verschillende primaire 

productielijnen ten behoeve van de assemblage van de schepen waren 

langs het water gesitueerd. In het achterland waren de ondersteunende 

functies en alternatieve productielijnen te vinden. 

Deze plaatsing van de verschillende gebouwen en de grote leegte, die 

langs en tussen de gebouwen door meandert, is het meest kenmerkend 

voor de morfologie van het gebied. De overwegend toegepaste 

bouwstijl was die van stalen geraamtes met een bakstenen invulling. 

De behouden Machinefabriek en Plaatwerkerij dienen hiervoor als 

schoolvoorbeeld. 

Wat betreft de beleving van het gebied kwamen vrijwel alle zintuigen 

aan bod. Grote schepen en kranen die hoog boven stad uittorenden, 

waren bepalend voor het stadsbeeld. De grote stalen casco's dienden 

als enorme klankkasten en waren binnen een grote straal te horen; de 

geur van roestig ijzer was prominent aanwezig. 

Tegenwoordig herinneren slechts nog de overgebleven gebouwen, 

een enkele verloren kraan, de robuuste bestrating en de kades aan de 

bedrijvigheid die er in de oude gloriedagen heerste. 

3 1 ·l Ontw1 kelm ~ tn de t d 

De rol van de KSG in de ontwikkeling van de stad is tweeledig. Op 

economisch vlak is het bedrijf net zo belangrijk geweest voor Vlissingen 

als bijvoorbeeld Philips voor Eindhoven. Het was de voornaamste bron 

voor de werkgelegenheid en de katalysator die er voor gezorgd heeft, 

dat de stad kon floreren. 

Naast deze economische invloed heeft het bedrijf ook fysiek de stad 

gevormd. Zo is de 19de-20ste eeuwse ringbebouwing door het bedrijf 

aangelegd ten behoeve van de huisvesting van zijn werknemers. Maar 

er was ook een keerzijde aan de aanwezigheid en grote invloed van 

de KSG in Vlissingen. De voortdurende groei ging ten koste van het 

functioneren van de openbare ruimte. Op veel plaatsten moest de 

stad wijken voor de expansie van de Schelde en steeds meer gebieden 

werden afgesloten tot het punt dat het bedrijf een remmende factor 

werd voor de verdere ontwikkeling van de stad. Zijn prominente 

aanwezigheid vormt één grote barrière, zowel voor de ontsluiting van 

het historisch centrum als voor de groei van het winkelgebied. 

Uiteindelijk is duidelijk dat de KSG niet alleen de stad domineert, 

maar dat het tevens van grote invloed is op het dagelijks leven van de 

inwoners van Vlissingen. 

Robbert Harte 
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De essentie van het plan ligt in het feit dat het gebied terug wordt 

gegeven aan de stad met inachtneming van zowel de geschiedenis en 

de karakteristieken van de stad, als de emotionele betekenis voor de 

inwoners. Om dit te bereiken, is het plan uit 4 delen opgebouwd: de 

binnenstad, het blauwe dorp, de kaden en het bolwerk. 

De binnenstad wordt in het plan doorgezet tot aan het dok, dit is het 

deel wat in zijn oude staat wordt hersteld. De kleinschalige opzet van 

gesloten bouwblokken zal, analoog aan het historisch centrum, ruimte 

bieden aan woon-, werk- en winkelruimten. 

In het noorden van het plangebied ligt het blauwe dorp. In dit 

deelgebied wordt de karakteristiek van de bebouwing en het groen 

van de naastgelegen wijk doorgezet. Het is vooral de sfeer van singels, 

lanen en hofjes, in combinatie met langgerekte bouwblokken, die 

beide wijken kenmerken. Hoewel er geen geschiedkundige grondslag 

is voor deze ingreep, resulteert het in een logische structuur, die mee 

zal helpen meer eenheid te verkrijgen in de stad. 

Hiertussen ingeklemd ligt het derde deelgebied, de kaden, wat gezien 

de schaal, structuur, sfeer en bouwtypologie zich nog altijd afzet tegen 

de rest van de stad. Het blijft een anomalie en refereert zo aan het oude 

KSG-terrein, dat in al zijn robuustheid toch een belangrijk deel van de 

stad was. Waar vroeger de schepen hoog boven de stad uittorenden, 

zijn nu de hoge gebouwen te zien in dit nieuwe stadscentrum. 

Verder worden elementen in de ruimte, die kenmerkend zijn voor het 

robuuste, industriële verleden, opgenomen in de openbare ruimte. Te 

denken valt aan gebouwen, kades, bestrating, kranen, meerpalen en 

spoorlijnen. Het gebied blijft deels de oude sfeer van de haven ademen 

en refereert zo aan het maritieme verleden van Vlissingen. 

Door de vrije plaatsing van de verschillende bouwvolumes is in dit 

gebied overal het water zichtbaar. Het vormt zo een goede beëindiging 

van de bebouwing in het plangebied, aangezien er geen muur langs 

het water wordt gevormd. Gelijk aan de Müllerpier in Rotterdam 

meandert de openbare ruimte tussen de volumes door. 

De verschillende hoogteaccenten in het gebied zijn op die plekken, 

dat ze de verschillende zichtlijnen uit de stad richting het gebied 

beëindigen, en zo het gebied markeren. De zichtlijnen naar het water 

toe zijn zo veel mogelijk vrijgehouden, zodat het water overal goed te 

ervaren is. 

Tot slot is er het Bolwerk, een recreatief eiland wat als rustpunt in de 

stad dient te gaan functioneren. De begroeiing in het zuiden, aan de 

kant van het dok, schermt de grote scheepsbouwloods af van de nabij 

gelegen bebouwing. 

Robbert Harte 
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j 1 Do t hav~n en d s " 

Belangrijk voor Vlissingen is, dat het zich meer wil gaan profileren op 

het gebied van recreatie en educatie. Het plan Dokkershaven zal in dit 

opzicht een groot deel van de groei van de recreatie op zich moeten 

nemen door de uitbreiding van nieuwe jachthavens en zich te richten 

op de watersporten . 

Door de nieuwe stadsentree en de positionering hiervan krijgt het 

centrum van Vlissingen een grote impuls. Het winkelgebied wordt 

uitgebreid en beter ontsloten. Dit, in combinatie met het aantrekken 

van nieuwe doelgroepen en de eerder genoemde recreatie, kan de 

katalysator vormen voor de verbreding van de sociaaleconomische 

basis van de stad . Zo blijft het gebied, hoewel op een andere wijze dan 

vroeger, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de stad . 

:1.1.7P• p cuet 

Het verplaatsen van de industrie naar de nieuw aangelegde haven in 

het oosten betekent uiteraard een vermindering van de vervuiling en 

een verbetering van de leefbaarheid van de stad . Belangrijker echter is 

het aanschouwen van ruimtelijke structuur en de sociaalgeografische 

impact van het masterplan. 

In ruimtel ijk opzicht ontstaat er een logisch geheel. Het masterplan 

conformeert zich aan de historie en de wezenlijke structuur van de stad 

met inachtneming van de emotionele en geschiedkundige betekenis 

van het gebied voor de bewoners. 

Door beperkte groeimogelijkheden in sociaaleconomisch opzicht 

kent de structuur van Vlissingen een zekere kwetsbaarheid. Door de 

ligging aan het water en het centrum, en het goed inspelen op deze 

kwaliteiten, biedt het gebied kansen op economisch en demografisch 

gebied. Het plan geeft Vlissingen de ruimte die het nodig heeft en zal 

zo een impuls geven waardoor het een sterkere basis krijgt. 

Tot slot is de uiteindelijke invulling van belang voor de beleving 

van het gebied . Uit gesprekken met bewoners is gebleken dat de 

instandhouding van de sfeer van de oude werf zeer wenselijk is. Wil 

het plan naar behoren functioneren, dan zal hierover uitspraak moeten 

worden gedaan. Door zorgvuldige herbestemming van industrieel 

erfgoed en het behouden van elementen die de oude werf kenmerken, 

zal de historische context en sfeer van het gebied nog goed te ervaren 

zijn. 

J. 8 ronr 11 •e~ 

Met betrekking tot de herbestemming van de timmerfabriek is er een 

aantal aspecten van belang. Dit is ten eerste de nieuwe stadsentree 

en de binnenhaven . Hierdoor is de timmerfabriek één van de eerste 

blikvangers bij een bezoek aan de stad . 

Ten tweede zullen het water en de wens toerisme aan te trekken een 

belangrijke rol spelen in de keuze van de functie . 

Tot slot is duidelijk dat de KSG nog altijd een grote in pact op de stad en 

de inwoners heeft en dat deze herinnering niet verloren mag gaan. Het 

is om deze reden wenselijk dat de her te bestemmen gebouwen in het 

plan van openbare aard zijn. 

Robbert Harte 
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'1 D llmmc•rfabrll!k 

2llnlllldm 

Gebouwd in de periode 1913-1915, is de timmerfabriek een belangrijke 

representant voor een voor Nederland en Vlissingen in het bijzonder, 

belangrijke bouwtak, te weten de scheepsbouw. Ook op het vlak van 

de architectuurhistorie is het een gaaf voorbeeld van een bouwwerk, 

waarbij de functionaliteit en de constructie de architectuur bepaalt, 

die de tijd van de jongere bouwkunst ademt. 

3.1 fJclClrll'UI 

Wanneer men de timmerfabriek aanschouwt, valt direct de 

kenmerkende afgeschuinde hoek op die voortkomt uit het toenmalige 

stratenpatroon. De punt van het gebouw is nog eens extra aangezet 

door hier een stompe hoek te realiseren en een torentje dat op deze 

hoek pronkte. Deze bevatte het waterreservoir ten behoeve van de 

sprinklerinstallatie, een voor die tijd zeer vernuftig systeem en wegens 

de brandbare productie van de fabriek ook zeker niet onnodig. Het 

torentje is tijdens de tweede wereldoorlog verloren gegaan. 

Kenmerkend voor de tijd waarin de timmerfabriek gebouwd is, is 

een gedetailleerd exterieur met stilistische ornamenten, zo ook 

in dit geval. Ongeacht de utilitaire aard van het gebouw is er toch 

met zorg aandacht besteed aan het gezicht naar de stad. Naast de 

genoemde daglichtopeningen bevinden zich binnen de kaders in de 

gevel rechthoekige ornamenten. Door deze ingreep krijgt de gevel 

een zeer sterke plastiek en een zekere verfijning. Dit wordt nog eens 

versterkt door drie frontons aan de langsgevels en kopgevel, waarvan 

eerstgenoemde, gelijk aan de klassieke bouwkunst, de ingangen 

benadrukken . Tot slot wordt de gevel beëindigd door de dakrand die 

rondom loopt. 

Door de langwerpige vorm en vooral ook door de karakteristieke 

kopgevel heeft de timmerfabriek een duidelijke richting en dus ook een 

duidelijke, dichte, achtergevel. Hier is in latere jaren nog een complex 

aangebouwd waar de spuiterij gehuisvest was. Daar waar alle gevels, 

op betonrot na, in redelijke staat verkeren en uit architectonisch 

oogpunt waardevol zijn, is de achtergevel ook in figuurlijke zin een 

achtergevel. De blinde gevel is vooral door de latere toevoeging zeer 

gehavend en wordt dan ook zeer laag gewaardeerd . 

Ook het dakvlak verdient nog enige aandacht. Doordat hier de dakrand 

extra hoog is gelaten, wordt het dakvlak begaanbaar. Het is een 

uitermate goede plek om van het weidse uitzicht te genieten. Tevens 

resulteert dit gegeven er in dat de gevel opgevat kan worden als een 

schil die de verschillende vloeren en ruimten bijeen houdt. Een zowel 

constructieve als decoratieve schil die als een huid rond het complex 

is gelegd. 

3.L3 In telleur 

Wegens de aard van de fabriekwaren grote open vloervelden wenselijk. 

De verschillende vloeren waren gevuld met verschillende werkbanken, 

ruw materiaal, enz. In het midden van het complex is een grote vide 

aangebracht welke zijn functie tweeledig is. 

Ten eerste werd deze ruimte als transportzone gebruikt. Materiaal 

werd door middel van een kraan naar de verschillende laadplatforms 

aan de vloeren gehesen. 

Ten tweede was voor de productie en afwerking van meubels voor de 

scheepsvaart een goede verlichting nodig. Door het glazen zadeldak, 
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ondersteund door polonceauspanten boven in de vide en de openheid 

van de gevel vloeide het daglicht over het gehele oppervlak van de 

timmerfabriek uit. Deze sublieme lichtval is dan ook een belangrijk 

kenmerk van het pand. 

Het interieur wordt verder gekarakteriseerd door een 3-laags 

gestapelde balkenvloer, gedragen door kolommen, voornamelijk 

rond de lichtstraat, welke de vrij indeelbare ruimte mogelijk maakt. 

Hoewel dit constructieprincipe van balken en kolommen, momentvast 

met elkaar verbonden, voor die tijd niet bijzonder zeldzaam was, is 

deze wel zeer gaaf geconserveerd gebleven. De constructie staat op 

een regelmatig stramien welke ook duidelijk zichtbaar is. Slechts de 

afgeschuinde hoek vormt een uitzondering op deze regelmatigheid. 

Doordat de gevel zowel decoratief als constructief van aard is, wordt 

de ritmiek van deze gedicteerd door het strenge stramien van de 

constructie. De gevel is te zien als een vlak, waar, tussen het stramien 

van de constructie, kaders uit zijn genomen. Binnen deze kaders zijn 

grote daglichtopeningen middels voornamelijk 5 bij 7 ruits stalen 

kozijnen gerealiseerd die de optimale daglichttoetreding in combinatie 

met de genoemde lichtstraat garanderen. 

3.24 Colie/U en aanbevelong n 

Afgaande op voorgaande uiteenzetting, kan er gesteld worden 

dat de timmerfabriek een zekere eerlijkheid bevat die vandaag 

de dag sporadisch is. Het is de wens van open vloervelden die het 

constructieprincipe heeft bepaald, welke vervolgens ten grondslag 

ligt aan het stramien, het gevelbeeld en de expressie. Dit geheel 

resulteert in een bijzonder gaaf en lucide bouwwerk, waar plattegrond, 

constructie, gevel, materiaal en expressie onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Deze helderheid is dan ook de grootste kwaliteit 

van de timmerfabriek en zou, om het karakter te beschermen en te 

bewaren, behouden dienen te worden. 

Er zijn in het interieur enige elementen die afbreuk doen aan de 

heldere opzet van het gebouw. Ten eerste is er in de vide aan de 

zuidzijde met een extra staalconstructie een bergruimte opgetrokken. 39 

Naast het feit dat dit een nogal lompe toevoeging is en een inbreuk 

op de zuivere opzet van de fabriek, laat de staat ervan ook te wensen 

over. De bergruimte is geconstrueerd uit een stalen onderbouw met 

houten vloeren, wanden en dak en is met betrekkelijk weinig energie 

af te breken. 

Hiernaast is er aan de noordzijde, verdeeld over de verschillende 

verdiepingen, een aantal ruimtes aangebracht ten behoeve van 

kantoor- en bergruimte. Deze zijn opgetrokken uit baksteen. In 

tegenstelling tot de toevoeging in de vide, horen deze ruimten van 

oudsher bij het ontwerp. Echter omwille van de lichtinval, het uitzicht 

en de conceptuele luciditeit van het geheel zullen deze verwijderd 

moeten worden, zodat de structurele opzet sterker naar voren komt. 

Robbert ~1.1rte 
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Wat verder in acht genomen dient te worden, is dat de timmerfabriek 

moet pronken. Ze is één van de weinige overblijfselen van een 

belangrijk tijdperk voor Vlissingen en ze staat als een locomotief voor 

een trein op de kop van het schiereiland op een schitterende locatie. 

Dit betekent dat er een aantal kanttekeningen zijn te plaatsen bij de 

geplande nieuwbouw. 

Ten eerste zal in de nieuwbouw een zekere mate van terughoudendheid 

besloten moeten liggen, zodat deze niet de concurrentie aangaat en de 

aandacht wegneemt van de timmerfabriek. 

Ten tweede komen er op het eiland grote nieuwe bouwblokken. 

Indien de timmerfabriek en de nieuwbouw perceptief als één geheel 

gaan werken, zal het een tegenwicht kunnen bieden aan de rest 

van de bebouwing op het schiereiland en zal de timmerfabriek niet 

ondergesneeuwd worden. 

Om de herbestemming daadwerkelijk één geheel te laten lijken 

zal de strategie er één moeten zijn analoog aan het derde concept 

besproken in de theorie: continuïteit. Er dient te worden uitgegaan 

niet alleen van het bestaande or het nieuwe, maar van deze samen. 

Het geheel moet als één entiteit behandeld worden waarbij het oude 

het uitgangspunt vormt. Tevens biedt deze strategie de mogelijkheid 

tot een terughoudende architectuur, zodat het zwaartepunt bij de 

timmerfabriek blijft liggen en zo haar cultuurhistorische en emotionele 

waarde optimaal tot uiting kan komen. 

Robbert Harte 

41 



42 

Impressie vanaf het water met verschillende vormen van watersport bij elkaar. 

De Timmerfabriek - Versmelting Aan Her War er 



J.J w. t ·rspnr ce1 I rum 

3. . J Fun 11 k 111 

Bij het bepalen van de uiteindelijke functie is er zowel gekeken 

naar de kansen vanuit de context als de karakteristieken van de 

timmerfabriek. 

Het nieuwe masterplan biedt ruimte voor Vlissingen om zich op 

sociaaleconomisch en demografisch gebied te verbreden . Om dit ook 

daadwerkelijk te kunnen laten geschieden zal er in het gebied een 

sterk knooppunt gecreëerd moeten worden die zowel levendigheid, 

commercie en nieuwe doelgroepen weet aan te trekken. 

Een tweede punt vanuit de context is het gegeven dat het masterplan 

zich sterk op de watersport richt. Belangrijk binnen dit gegeven is de 

nieuwe binnenhaven die het contactvlak tussen land en water sterk 

vergroot en de positie van de timmerfabriek in deze context . De 

timmerfabriek ligt op de kop van het zuidelijk schiereiland die, samen 

met het noordelijk schiereiland, de nieuwe binnenhaven afbakent. 

Verder dient de nieuwe functie er één van openbare aard te zijn . De 

timmerfabriek was onderdeel van de KSG die veel invloed had op de 

stad en haar inwoners, maar die maar weinig mensen konden betreden . 

Met het vrijkomen van het gebied en de herbestemming van de oude 

panden wordt het terrein, inclusief de bebouwing, teruggegeven aan 

de stad en dit moet dan ook te ervaren zijn. 

Tot slot zijn er uiteraard de kwaliteiten van de timmerfabriek an sich 

die ook als zodanig ingezet zouden moeten worden bij een nieuwe 

functie. In ruimtelijk opzicht zijn de grote open vloervelden en de 

sublieme lichtinval zeer karakteristiek. Een functie als showroom 

vraag! precies die dingen van een ruimte die de timmerfabriek biedt. In 

Amsterdam is met de herbestemming van pakhuis Azië door Meyer en 

van Schooten Architecten BV op een gelijke manier een showroom in 

een oud pakhuis gerealiseerd. Echter diende men hier nog extra vides 

te ontwerpen teneinde licht in het pand te krijgen, een problematiek 

die bij de timmerfabriek niet aanwezig is. 

Deze elementen komen alle samen in een watersportcentrum bestaande 

uit horeca, commercie, verhuur en showroom. Tot slot komt er ook een 

hotel bij het geheel zodat mensen op een watersportvakantie kunnen 

gaan gelijk een wintersportvakantie. Dit hotel verdient enige verdere 

uitleg, aangezien niet alleen het hotel bij de omgeving is gezocht, maar 

ook de omgeving bij het hotel. Dit komt voort uit verschillende trends 

binnen de hotellerie die vervolgens kort besproken zullen worden. 

Robbert Harte 
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Reizen zit in een stroomversnelling. Mensen worden hebben meer te 

besteden, vliegen wordt goedkoper, en werken is minder gebonden 

aan een vaste werkplek. Waar men vroeger één keer per jaar een 

paar weken op vakantie ging, komt het steeds vaker voor dat mensen 

meerdere keren per jaar een week of een paar dagen er tussenuit 

gaan. 

Gevolg hiervan is niet alleen dat het verschil tussen hoog- en 

laagseizoen kleiner wordt, maar ook zeker dat de gemiddelde reiziger 

meer ziet, kieskeuriger wordt en dat het fenomeen hotel opnieuw ter 

discussie gesteld kan worden. 

Er is altijd sprake geweest van een zekere mate van uniformiteit in 

het hotelwezen. Door middel van het classificatiesysteem kan de 

consument snel zien wat er aangeboden wordt. Echter, het classificatie 

systeem is niets meer dan een harde checklist welke afgewerkt moet 

worden teneinde het gewenste aantal sterren te verdienen. Het is een 

systeem dat weinig van doen heeft met hoe een hotel feitelijk wordt 

ervaren. Het gevolg is dat er over de hele wereld soortgelijke hotels 

zijn ontstaan met weinig substantieel verschil in de verschijning en 

ervaring. Een duidend voorbeeld is de keten 'Club Mediterranee'. Nadat 

deze formule voor het eerst succesvol bleek in Alcudia op de Balearen, 

zijn er inmiddels ruim 120 hotels met de naam 'Club Med' geopend 

die wereldwijd een gestandaardiseerde vorm van toerisme aanbieden. 

Ook de luxe resorts in tropische oorden voldoen aan dit verschijnsel. 

Na een verblijf in het hotel heeft de gast niets meegekregen van de 

plaatselijke tradities en bevolking, eenvoudigweg omdat de resorts 

niets te doen hebben met de plaatselijke cultuur. Het zijn niet meer 

dan oases van luxe en comfort. 

Op het gebied van de commercie zijn de afgelopen jaren substantiële 

veranderingen in gang gezet . In het reclametijdperk waarbinnen de 

consument een steeds ruimer aanbod aan keuzes wordt voorgeschoteld 

ontstaat er logischerwijs een verwachtingspatroon dat naar aanleiding 

van deze trend verder blijft evolueren. De consument wordt selectiever 

en heeft een toenemende hang naar luxe, maar bovenal wil de 

consument verrast worden en nieuwe dingen ervaren. 

Binnen dit perspectief moeten producten in het algemeen en hotels in 

het bijzonder zich meer gaan onderscheiden. Hotelmatige stereotypen 

moeten worden losgelaten en men moet zich meer gaan richten op de 

persoonlijke wensen van de consument. Op het recreatieve vlak wordt 

de plek, de genius loci, belangrijker, de emotionele ervaring, het decor 

waarbinnen het leven zich afspeelt. 

Kortom, het verblijf in een hotel zou een theatrale ervaring moeten 
zijn in een setting, specifiek voor de locatie gecreëerd. 
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Zoals een nieuwe toevoeging een interventie is bij een herbestemming, 

is een nieuw complex een interventie in haar directe omgeving. In 

beide gevallen dient er gestreefd te worden naar een harmonische 

verhouding tussen dotgene wat er is en dotgene wat er komt, woorbij 

de dialoog een centrale positie inneemt. 

1 l 5du r land 

In het masterplan dat VHP s +a+ I heeft ontworpen is het schiereiland 

waar de timmerfabriek op ligt meegenomen. Dit plan voorziet, naast een 

nieuw volume aan de timmerfabriek, in een drietal nieuwe volumes. In 

grote lijnen zal dit plan overgenomen worden in het ontwerp, met de 

kanttekening dat de volumes zijn opgevat als suggesties van massa's. 

Er zullen op een aantal punten veranderingen worden doorgevoerd 

teneinde het masterplan een stuk helderheid te verschaffen, die het 

mist in de visie van VHP. 

.1.1 Cont<!lltue e d•f r nt•a e 

Wanneer het schiereiland waar de timmerfabriek op ligt, wordt 

aanschouwd, valt op dat deze uit twee significant verschillende 

gebieden bestaat. Aan de zuidzijde liggen er nieuwe grote bouwblokken 

die samen een plein omsluiten. Door het massieve karakter en de 

schaal van de bouwblokken is dit plein afgesloten van zijn omgeving 

en heeft zodoende een introvert karakter, waar de functie wonen de 

overhand heeft. 

Aan de noordzijde ligt, als een locomotief voor de wagons, de 

timmerfabriek. Aan weerszijden van deze liggen ook pleinen. Deze zijn 

volkomen open naar de omgeving, zodat de timmerfabriek in zijn volle 

glorie te bewonderen is. Dit gegeven resulteert, samen met het open 

karakter van de oude fabriek, dat deze pleinen een extrovert karakter 

hebben en als platform kunnen dienen voor een scala aan openbare 

activiteiten. 

Er is op het schiereiland sprake van een sterke contradictie op het gebied 

van de openbare ruimte. De tegenstrijdige introverte en extroverte 

ruimten liggen pal langs elkaar en het is deze tegenstrijdigheid die 

tevens één van de belangrijkste uitgangspunten is voor het ontwerp 

van het watersportcentrum. 

4 1 PolMIS rl 1r.1n dt cent 

Doordat de pleinen zo verschillend zijn en daardoor ook zeker beide 

hun eigen kwaliteiten bezitten wat betreft de ruimtelijke ervaring, is 

het niet wenselijk deze met elkaar te vermengen. De vertroebeling van 

de ruimten dient te allen tijde voorkomen te worden. Met het nieuwe 

volume wat aan de timmerfabriek moet worden toegevoegd kan in 

één beweging de openbare ruimte van het schiereiland afgemaakt en 

versterkt worden. Door een wand te vormen richting het introverte 

plein en zich tegelijkertijd te richten op de extroverte ruimte en de 

timmerfabriek, ontstaat er een heldere scheiding tussen de twee 

sferen. 

De pleinen worden verder expliciet gedefinieerd door het introduceren 

van een hoogteverschil, zodat er ook een fysieke drempel tussen de 

tegenstrijdige ruimtelijkheden ontstaat. 
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ol .4 Routing 

Het schiereiland, in zijn verschijning ontworpen door VHP, voorziet niet 

in een doorgaande routing. Hierdoor krijgen de pleinen aan weerszijde 

van de timmerfabriek een zeer privaat karakter. De kop van het eiland 

is een eindstation, een gebied dat samen met de timmerfabriek één 

functie lijkt te hebben. Het plein aan de binnenhaven is een gebied 

waar men niet snel rond zal lopen. 

Door het introduceren van een doorgaande route over het schiereiland 

wordt dit probleem ondervangen. De pleinen krijgen meer het publieke 

karakter dat ze verdienen. Ook het plein aan de binnenhaven is minder 

geïsoleerd, waardoor de levendigheid in het gebied zal toenemen. Er 

ontstaat een mooie route die men 's avonds kan afleggen. 

Wandelen langs de dokhaven, over het schiereiland met zicht op het 

bolwerk. Tussendoor iets drinken bij de timmerfabriek om vervolgens 

langs de nieuwe binnenhaven weer huiswaarts te keren. 

4 l.S Mort lag chc b;,l, ns 

Door de nieuwbouw vorm te geven volgens het concept continuïteit, 

zal het perceptief als één geheel gaan werken, wat in verhouding zal 

staan tot de geplande volumes op het schiereiland. Zo wordt ook in 

morfologisch opzicht bereikt dat de timmerfabriek niet wegvalt en ze 

een rechtmatige positie krijgt op het schiereiland. 

Robbert Harte. 
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Versmelting duidt op eenheid, een symbiose tussen de verschillende 

facetten binnen het ontwerp. Versmelting van massa's, tijdsgeesten, 

ruimten, belevingen, maar ook van gebruik en ervaringen. 

A1 

Hoewel de verschillende deelfuncties de plek als gemene deler 

hebben, is er toch een grote diversiteit in activiteiten, gebruik 

en toegankelijkheid . De overtuiging bestaat dat in het geval van 

een goede versmelting van de verschillende deelfuncties er een 

synergie op kan treden. Het zal een bonte verzameling worden van 

niet alleen verschillende activiteiten, maar ook van mensen. Zelfs 

een differentiatie binnen de sociale structuur van de samenleving is 

wenselijk, aangezien er één ding is dat iedereen bindt. Namelijk de 

liefde voor de watersport. 

De schakeling van de verschillende functies geschiedt analoog aan en 

continuerend op de horizontale gelaagdheid van de timmerfabriek. 

De begane grond zal bezet worden door recreatie. Door de verhuur 

en horeca op deze vloer samen te voegen, zal er een levendig geheel 

ontstaan. Op de begane grond komen alle stromen samen. Het wordt 

een plaats van ontmoeten en ervaringen delen, een broeinest van 

verschillende mensen met een gezamenlijke interesse. Dit wordt 

verder gestimuleerd door de hotelgasten niet angstvallig afzijdig te 

houden, maar deel uit te laten maken van de bedrijvigheid. 

Hierboven zal de commercie plaatsvinden. De verkoop van een zo 

breed mogelijk aanbod aan watersportartikelen garandeert niet alleen 

drukte, maar ook de gewenste sociale diffusie binnen de doelgroep. 

Hoger in het gebouw ligt de showroom. Door deze functie op de 

tweede verdieping te plaatsen, zal het als een trekker fungeren om 

mensen te verleiden het gebouw te verkennen. Anderzijds zullen 

oprecht geïnteresseerden doelgericht en intentioneel de showroom 

bezoeken, waardoor de hogere drempel onbeduidend is. 

Ter hoogte van het dak van de timmerfabriek, op de derde verdieping, 

komt de bezoeker aan op een panoramadek. Door de combinatie met 

kleinschalige horeca en het gebruik van het dak van de timmerfabriek 

als balkon, kan er op deze plaats ultiem van het uitzicht genoten 

worden . Op deze laag vindt tevens de overgang naar het hotel plaats 

in de vorm van de lobby, het enige openbare deel van het hotel. De 

daadwerkelijke kamers liggen in de bovenste lagen. 

Door de verschillende deelfuncties zo aaneen te rijgen, vervagen 

de onderlinge verschillen en zal het geheel als één gebouw, als één 

machine gaan functioneren. Dit gegeven wordt nog extra benadrukt 

door de routing door het complex en het contact dat aanwezig is 

tussen de verschillende vloeren. 
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4.U Pnrn~l! one 

Om te komen tot een functionele, ruimtelijke en gevoelsmatige 

versmelting worden de enscenering en de indeling ingezet. In deze 

casestudy ligt de primaire zone hieraan ten grondslag. De primaire 

zone ligt midden in het gebouw en dient op verschillende niveaus van 

het ontwerp als een basisgegeven. 

De primaire zone is niet iets dat nieuw wordt toegevoegd. Zoals 

alles in het ontwerp is het een continuïteit van datgene dat al in de 

oorspronkelijke fabriek aanwezig was. In dit geval de zone waarin 

de vide in het oorspronkelijke gebouw ligt en waaromheen alles is 

georganiseerd. 

Deze vide wordt aan de lange zijde omsloten door een primaire 

constructie, vanwaar er een secundaire balklaag naar de gevel loopt. 

Door de opening werd het materiaal getransporteerd tussen de 

verschillende vloeren en kwam er tevens veellicht het gebouw binnen. 

Bijkomend voordeel is dat men zich door de vide bewust is van de 

verschillende vloeren, en waar men op zich op dat moment begeeft in 

het gebouw met als resultaat dat de fabriek ruimtelijk als één geheel 

wordt ervaren. 

Deze originele primaire zone wordt in de nieuwe massa doorgezet 

en bepaalt hiermee ook direct de hoofddraagconstructie. Deze van 

oorsprong lineaire zone, wordt aan de achterzijde omgebogen. Zo 

volgt de zone de massa van het gebouw en is de constructie op een 

eenduidige wijze te realiseren. Verder volgt de zone de gerichtheid 

van het complex, doordat de lus van de primaire zone naar achter is 

geschoven. Hierdoor ontstaat er een duidelijke achterzijde en keert 

het complex letterlijk het introverte plein de rug toe. 

De interne routing van het gebouw is in deze primaire zone opgenomen. 

Er is een scheiding gemaakt tussen een snel le en een langzame route, 

die ieder hun eigen plaats hebben binnen het complex. 

Samenvattend kan er gezegd worden dat de functie van deze zone 

drieledig is. Ten eerste ligt hier de hoofdconstructie. Tevens biedt hij 

ruimte aan het eerder genoemde contact tussen de verschillende 

vloeren in de vorm van atria en vides en ten derde vindt hier de 

hoofdontsluiting plaats. 
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2.~ En •l!nerln 

4.2.3.1 Doel van de enscenering 

Het laten ervaren en waarderen van de omgeving en het gebouw ligt 

ten grondslag aan de enscenering. Door verschillende snapshots in de 

routing naar het gebouw wordt een beeld gegeven van het volledige 

gebouw. Binnen is de routing een middel om de timmerfabriek te laten 

pronken. De verschillende kwaliteiten en karakteristieken worden 

hier aan de man gebracht. De routing eindigt in een terugblik op de 

omgeving en het gebouw en een panorama op de omgeving. 

Door de route vervaagt de grens tussen gebouw en omgeving. Het één 

loopt naadloos over in het ander, waardoor naast de functionele, zowel 

de gevoelsmatige als de contextuele versmelting vergroot wordt . 

Er zullen een aantal momenten in de enscenering worden uitgelicht en 

kort worden besproken. 

4 .2.3.2 De benadering 

De timmerfabriek ligt op de kop van het schiereiland. Deze prominente 

locatie is al vroeg vanaf de nieuwe stadsentree te zien. Vanaf dit punt 

begint de bezoeker het gebouw en zijn context te ontdekken. Door 

met de ontsluiting van het schiereiland op een slimme manier in te 

spelen op de nieuwe stadsentree ontstaat er een slakkenhuis. Vanaf 

de stadsentree tot de timmerfabriek zijn er verschillende snapshots 

naar het complex, terwijl men steeds dichterbij komt. De spanning 

wordt langzaam maar zeker opgebouwd voordat men daadwerkelijk 

aankomt. De bezoeker wordt geprikkeld en uitgedaagd meer te zien en 

het gebouw te betreden. 

Vanaf de stadsentree ontvouwt het eerste perspectief zich. De 

timmerfabriek staat op de kop van het eiland, vrij in de ruimte en 

trekt veel aandacht naar zich toe. Hier komt ook sterk naar voren 

hoe de oude timmerfabriek en de toegevoegde nieuwbouw naadloos 

met elkaar versmelten. Door de nieuwe haven is het complex nog 

onbereikbaar. 

Vervolgens komt men aan de voet van het schiereiland. Grote 

bouwvolumes beheersen het beeld en staan in schril contrast met 

de open ruimte die rond de timmerfabriek te zien was. Er is duidelijk 

een verschuiving binnen de sfeer te proeven en de achterzijde van het 

complex speelt hierop in door met zijn dichte zijde de rug te keren naar 57 

het introverte, beschutte deel van het eiland. 

Vanwege dit introverte plein loopt de routing verder langs de kade. 

Voordat men aankomt bij de timmerfabriek begeeft men zich onder 

één van de nieuwe bouwblokken. Vanuit deze bedrukkende ruimte 

wordt plotseling de open ruimte van het extroverte plein rond de 

timmerfabriek betreden. Op dit zelfde moment ontvouwt zich de 

timmerfabriek met zijn hoofdentree. Dit contrast van ruimtelijke 

ervaring en het daarmee samenhangende theatrale moment van 

openbaring vormt het einde van de routing naar het complex, echter 

niet het einde van de enscenering. 
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4.2.3.3 De entree 

Wanneer het complex wordt betreden, bevindt men zich in de 

originele timmerfabriek. Direct valt het grote open vloerveld op en 

de hoeveelheid daglicht die door de grote gevelopeningen en de 

vide het gebouw binnendringt. Deze vide wordt door een vijver extra 

benadrukt en biedt tevens plaats aan het meest prominente element 

in de ruimte. Een grote trap zorgt ervoor dat de vide niet meer gebruikt 

wordt voor transport van bouwmaterialen maar voor mensen, de 

nieuwe grondstof voor de fabriek . 

In deze ruimte wordt er opnieuw geprikkeld om de rest van het 

gebouw te ontdekken. De blik wordt in de nieuwe vide, achterin het 

gebouw, omhoog geleid. Hier ziet men boven een trap hangen die naar 

het onbekende leidt en zo nieuwsgierigheid opwekt. Maar nog meer 

gaat de aandacht naar de cascaderende trap in de vide, begeleid door 

het invallende licht via het glazen dak. 

4.2.3.4 Stijgen 

Onderaan de trap, wordt de blik naar boven geleid en ontvouwen 

de verschillende karakteristieken en kwaliteiten van de originele 

timmerfabriek zich aan de bezoeker. 

iets wat onderaan de trap direct opvalt is de stapeling van de 

verschillende vloeren en het besef dat deze door het visuele contact 

onderling deel uitmaken van het geheel, en niet solitair ervaren 

worden. Dit gegeven, dat door visueel contact het complex ruimtelijk 

versmolten wordt, is tevens opgepakt en doorgezet in de nieuwbouw. 

Gedurende het stijgen, valt tevens het balkenraster op, dat tussen de 

vide en de wanden ligt. Het stramien van deze constructieve structuur 

bepaalt de ritmiek van de gevel, dit valt op door de aansluiting van dit 

raster met de gevel. De routing door de vide, geeft dus een deel van de 

hoog gewaardeerde eerlijkheid en lucide opzet van het oorspronkelijke 

gebouw bloot. 

Dit deel van de routing is ontworpen als een middel om de 

timmerfabriek te laten schijnen en ervaren. 

obbe-rt Harte 
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4.2.3.5 Verdraaiing 

Eenmaal bovengekomen dient de laatste trap zich aan, die in 

tegenovergestelde richting naar boven loopt. Deze verdraaiing in de 

routing bewerkstelligt een moment van bezinning. Doordat er niet in 

één beweging door naar boven gelopen kan worden, ontstaat er de 

mogelijkheid van reflectie, zowel op de indrukken die al verkregen zijn, 

als op de indrukken die plaatsvinden op dat moment. 

De bezoeker begeeft zich hier op de plaats waar oud en nieuw met 

elkaar versmelten. Het open vloerveld rond de primaire zone op de 

verdieping loopt door in de toegevoegde nieuwbouw zonder dat er 

sprake is van een duidelijke voeg tussen oud en nieuw. Doordat de 

ruimte uniform is behandeld, ontstaat er één geheel. In het plafond 

echter is de historische gelaagdheid terug te vinden door een 

overgang van het balkenraster naar een glad plafond. Deze historische 

gelaagdheid vloeit voort uit een eerlijkheid en simpliciteit in de wijze 

van bouwen en zallater in dit rapport verder toegelicht worden. 

Eer dat de laatste trap in de routing beklommen kan worden, begeeft 

men zich langs de nieuw geïntroduceerde vide die binnen de grenzen 

van de primaire zone ligt. Wederom ontstaat er een contact tussen de 

verschillende vloeren. 

De laatste trap die beklommen dient te worden is steiler, het stijgen 

wordt zo sterker beleefd, het is een duidelijk eindpunt van de routing, 

van de opbouw naar de climax toe. Deze opbouw in ervaring is 

tevens een resultante van de verdraaiing in de routing die op dit punt 

plaatsvindt. 

1\aob rt IIArto 
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Perspectief tijdens het stijgen naar de climax 

Perspectief op het panoramadek en de lobby 



4.2.3.6 Belvedère 

Eenmaal boven ontstaat er wederom een palet aan indrukken. Ten 

eerste wordt duidelijk dat de verdraaiing, naast het feit dat het een 

moment van bezinning biedt en meespeelt in de opbouw van de 

ervaring, ook inspeelt op de kwaliteiten van de omgeving. Bovenaan 

kan er direct worden genoten van het gebied rond de timmerfabriek 

en verder, zodat het extroverte karakter en de directe relatie die zowel 

het gebouw als de functie met zijn omgeving heeft wordt benadrukt. 

Ook vindt er op deze plaats een terugkoppeling plaats van de routing. 

Niet alleen is te zien vanwaar je in de omgeving bent begonnen met de 

routing, ook is er een direct zicht op het begin van de interne routing. 

Onder het daklicht van de originele timmerfabriek is een balkon 

gerealiseerd vanwaar de hele vide nog eenmaal overzien kan worden. 

Deze ruimte wordt nog eens extra imposant door het atrium dat zich 

hier bevindt. Door dit atrium wordt duidelijk dat het gebouw naar 

boven doorloopt. Zo staan alle vloeren met elkaar in contact en wordt 

het complex ongeacht de verschillende vloeren en deelfuncties, als 

één geheel ervaren. 

Het atrium bevindt zich ook binnen de contouren, geschetst door 

de primaire zone. Zoals eerder vermeld, is de functie van deze zone 

drieledig. Hij herbergt het vertikaal transport, zorgt voor contact 

tussen de verschillende lagen en het is de primaire constructieve 

structuur. Op de bovenste twee verdiepingen valt de eerste functie 

weg. Immers vertikaal transport wordt volledig verzorgd door de 

liften aan de andere zijde van de zone. Vanwege het contact tussen 

de vloeren is een vide zeker wenselijk, echter de vloer rondom heeft 

geen bestaansrecht meer, aangezien het een uithoek is waar niemand 

zich zal begeven. Om deze reden is er op deze plaats voor gekozen de 

complete vloer weg te laten. 

Tot slot dient het dak van de timmerfabriek dankzij zijn begaanbaarheid 

als een balkon voor het uitzichtplatform dat zich hier bevindt. Er is 63 

weids zicht over de stad en het water. Het water waaraan zowel de 

stad als de timmerfabriek zijn bestaan heeft ontleend. 

Robbert ,., te 
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Vorming van de façade met vlnr het orig•neel, het verwijderen van de achterz.ijde en het continueren van de huid. 
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De oude en nieuwe westgevel. Duidelijk te zien is hoe de gevel meer als. vlak gaat werken en hoe de historische gelaagdheid in de gevelopeningen tot uiting komt. 
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Bij conventionele herbesremmingen is het evident wat nieuw en 

wat oud is. Deze polariserende ontwerpmethoden zijn niet alleen 

makkelijk, maar ook onnodig. Versmelting, het laten evalueren van een 

bouwwerk, sluit de historische gelaagdheid, welke ten grondslog ligt 

oan het denken in tegenstellingen, niet uit. 

Een ander principe die hoog in het vaandel staat is het in ere laten 

van het her te bestemmen gebouw. Wat er met dit ontwerp wordt 

aangetoond is dat, wanneer men dit op een subtielere manier doet, het 

gehele complex als natuurlijk wordt ervaren zonder afbreuk te doen 

aan de waarde van het originele gebouw of de historische gelaagdheid 

van het ensemble. Het gevelontwerp van deze casestudy is hier een 

duidend voorbeeld van. 

Uit de analyse is gebleken dat de gevel een constructieve en decoratieve 

schil is, die als een huid rond het gebouw ligt. Dit gegeven is opgepakt 

en doorgezet. 

De oude achtergevel, die zeer gehavend is wordt verwijderd en de 

oude gevelloopt naadloos door in de toevoeging. Er ontstaat één schil 

die het geheel inpakt, waarbij de façade de routing naar het complex 

volgt en dusdanig op de omgeving inspeelt dat ze blijft verrassen. 

In de oost- en westgevel komt de schil los van het interieur. In de 

Westgevelloopt hij door en in de Oostgevel stopt hij eerder. Hiermee 

worden twee doelen bereikt. Ten eerste komt de schil zo los te staan, 

het wordt een apart element, waardoor het principe van een huid die 

rond het gebouw ligt extra wordt benadrukt. 

Ten tweede speelt de gevel in op de routing. Door de schil aan de 

Oostfaçade eerder op te laten houden, is, op het moment dat men 

onder de nieuwbouw uit komt, direct de entree van de timmerfabriek 

zichtbaar en wordt het eerder genoemde theatrale effect bereikt. 

Tot slot wordt door het gesloten houden van de nieuwbouw, duidelijker 

dat ook de oorspronkelijke gevel uit één vlak is opgebouwd. Door de 

gevel als vlak te benadrukken wordt het één schil rond het gebouw, 

waardoor ook de vanuit de context gewenste eenheid bereikt wordt. 

4 2 Hi 11m he l.lll dheld 

Naast de continuïteit komt ook de tweede peiler van versmelting, 

historische gelaagdheid, op een heldere doch subtiele manier tot 

uiting in de behandeling van het vlak van de schil. 

Ten eerste is er de verhouding tussen open en gesloten. Hoewel oud 

en nieuw naadloos in elkaar overgaan, blijft de originele foetprint van 

de timmerfabriek herkenbaar doordat de nieuwbouw geheel gesloten 

is gehouden. 

Een soortgelijk principe komt terug in de plastiek. In de oorspronkelijke 

gevel is er veel dieptewerking en schaduwval, terwijl de gevel van de 

nieuwbouw vlak is gehouden. Ook hier is op deze wijze de originele 

foetprint te herkennen. 

Naast de historische werking zorgen deze factoren ook voor het 

feit dat de gevel als een vlak gaat werken, dat vroeger door de vele 

interventies niet meer zichtbaar was. Zo wordt dus door de toevoeging 

ook de geroemde eerlijkheid van de timmerfabriek vergroot . 

Robh~rt Harte 
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Gerichtheid van de Timmerfabriek Impressie van het introverte plein met de Timmerfabriek als slu1tstuk. 



Gezien de cultuurhistorische en emotionele waarde verdient de 

timmerfabriek om te pronken. Dit gegeven zal op verschillende 

vlakken terugkomen in het ontwerp en zo ook in het exterieur. Door de 

nieuwbouw met een zekere terughoudendheid te ontwerpen, zal deze 

niet de concurrentie aangaan met de oorspronkelijke timmerfabriek. 

Dit komt het sterkst tot uiting in de glazen noordgevel die als een 

decor achter de timmerfabriek staat. Door deze gevel rustig en egaal 

te ontwerpen, zal alle aandacht naar de oude timmerfabriek gaan. Dit 

is bereikt door een regelmatige vlakverdeling toe te passen, zodat het 

decor in zichzelf geen richting aangeeft. Tevens is het glas vlak in de 

gevel geplaatst, zonder kozijnen. Op deze manier zorgt de gevel voor 

zo min mogelijk afleiding van datgene waar het echt om gaat, namelijk 

de timmerfabriek. 

Tot slot zal het glazen decor gaan functioneren als een etalage van 

zichzelf. Duidelijk zijn de verschillende vloervelden te zien met de 

verschillende functionele lagen en de activiteiten en bedrijvigheid die 

deze met zich mee brengen. 

4 3 4 Slult~luk 

De gevel van de nieuwbouw is met een zekere terughoudendheid 

ontworpen en speelt in op de randvoorwaarden zoals die geschapen 

zijn door de context. 

Binnen het masterplan op het schiereiland is er zoals eerder vermeld 

sprake van sterke contradictie in de sfeer. De timmerfabriek zal zich 

puur op de extroverte pleinen en de omgeving richten. Om de gehele 

opzet helder te maken, worden de twee pleinen zoveel mogelijk van 

elkaar gescheiden. Dit gebeurt door te verbreden in de massa, maar 

ook het gevelontwerp speelt in op dit gegeven door het benadrukken 

van de richting van de timmerfabriek. 

De nieuwbouw is opgevat als een sluitstuk voor niet alleen het lineaire 

volume van de timmerfabriek, maar ook voor het extroverte plein. Dit 

is bereikt door het geheel gesloten te maken en doordat de nieuwbouw 

hoger is. Zo ontstaat er een duidelijke rug naar het introverte plein en 

richt de timmerfabriek in het interieur zich volledig op de omgeving 

waar het om gaat, wat de reden van verblijf is. 

Om aan de achterzijde niet een volledig blinde muur te creëren en 

de kwaliteit van het introverte plein niet te ontkennen is hier toch op 

de begane grond aansluiting gezocht met zowel het plein als de grote 

bouwblokken. In de plint van laatstgenoemde is ruimte gereserveerd 

voor onder andere voorzieningen, ateliers en kantoren. Om deze 

reden zijn de kantoren benodigd voor de timmerfabriek in deze zone 

geplaatst, zodat er op maaiveld niveau een eenduidig beeld aan het 

plein ontstaat en het zo goed kan functioneren. 

De verschillende ramen liggen hier vlak in de gevel, vanwege de 

historische gelaagdheid die in de plastiek van de gevel tot uiting komt . 

Wel is duidelijk dat de gevel een constructieve schil is doordat de 

ramen van de kantoren, gelijk aan de oorspronkelijke timmerfabriek, 

er uit zijn gesneden en de restanten van de gevel als constructieve 

elementen worden gebruikt. Zo manifesteren zich ook hier, zowel de 

historische gelaagdheid als de continuiteit. 

Robbert .:n~ 
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Perspectiefvloer 1 met de plateaus als kadervoor de activiteit. 

Perspeerier vloer 4, er blijft een koppeling met de rest van het complex en de omgeving. 



4 Int r•~ur 

Tekenend voor de drong naar expressie die de toon zet voor veel 

ontwerpen, is het compleet herontwerpen van het interieur en het 

slechts overeind houden van de gevel als een lege herinnering naar 

vervlogen tijden. Dit getuigt van een miskenning of zelfs ontkenning 

van het her te bestemmen gebouw en van een gebrek aan onderzoek. 

Om de interventie in de ruimtelijkheid te versmelten, wordt wederom 

de dialoog aangegaan. De toevoeging dient van zo' n aard te zijn dat het 

gebouw natuurlijk lijkt te evalueren. 

4 J Conltnurtt•rt 

Wat betreft de inrichting van het complex vormen de open vloervelden 

en de daarmee samenhangende lichtinval van de oorspronkelijke 

timmerfabriek het uitgangspunt. Deze zijn in de analyse hoog 

gewaardeerd en zijn voor een belangrijk deel tekenend voor het 

karakter van het gebouw. 

De open vloervelden worden dan ook gerespecteerd en lopen door 

in de nieuwbouw. Om ervoor te zorgen dat deze vloeren tijdens 

het gebruik van het herbestemde complex niet dichtslibben, zijn er 

heldere, eenduidige elementen toegevoegd, welke het kader vormen 

voor de activiteit. Zo zweven er plateaus door de ruimte waar gegeten 

kan worden, waar artikelen staan uitgestald enz. Hiernaast is ook de 

bar, keuken en lobby als één helder en eenvoudig te bevatten element 

ontworpen, zodat het primaat van de timmerfabriek overeind blijft. Zo 

komt het pronken van de oude fabriek, wat al eerder bij het ontwerp 

van de façade is besproken, ook in de ruimtelijkheid terug. 

Hiernaast zal de primaire zone, die op elke vloer terug is te 

vinden, gereserveerd zijn voor transport. De gesloten ruimten die 

onvermijdelijk, doch in zo min mogelijke mate, op de open vloeren 

geplaatst worden, vormen zich naar en nestelen zich tussen de 

primaire zone. Dit is vooral het geval op de begane grond en bij de 

hotelkamers op de vierde en vijfde verdieping. 

4 4 2 G "chrhe d 

Gelijk het exterieur, richt ook het interieur zich volledig op de extroverte 

pleinen met de daglichtopeningen. Dit resulteert in een gesloten 

zuidgevel, welke de rug van het gebouw vormt. Om ruimte te bieden 

aan de verschillende facilitaire ruimten, die wegens hun gesloten 

karakter geen plaats kunnen krijgen op de open vloervelden, heeft 

deze rug een bredere maat gekregen. Zo kunnen ruimten als kantoren, 

paskamers, installatie ruimten, etc. plaatsvinden in de facilitaire rug 

van het gebouw. 

69 



70 

Perspeeriet vanuit de hotelkamers Indeling van de kamers 
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Inpassing van de kamers binnen de structuur van het complex Gerichtheid van de kamers 



~ 4 Hotel m rs 

De twee vloeren waar de daadwerkelijke kamers van het hotel 

gesitueerd zijn, verdienen nog enige aandacht. Ook op deze vloer 

wordt ingespeeld op de kwaliteiten van de omgeving. 

De watersport, i.e. de omgeving is de reden dat mensen naar dit 

complex komen en in het hotel verblijven. De kamers hebben dan ook 

een duidelijke gerichtheid naar het noorden. Hiernaast heeft het plein 

aan de zuidzijde van de timmerfabriek een introvert karakter. Het zal 

vooral een plein zijn voor de bewoners en vraagt er dus niet om deel 

uit te maken van het uitzicht van hotelgasten. 

De kamers zijn relatief smalle pijpjes, gericht op het noorden. Bij 

binnenkomst zal direct je blik over de omgeving glijden. Om deze 

gerichtheid extra kracht bij te zetten is de kamer geheel open gelaten. 

Vanuit het bad, bureau of het bed is er te genieten van de buitenruimte. 

Aangezien het bed de plaats is waar in een hotelkamer de meeste tijd 

doorgebracht zal worden is deze voor de gevel geplaatst. Zo wordt ook 

het wakker worden een ervaring op zich. 

Ook in de route naar de kamers is de aandacht immer op het gebouw 

en zijn omgeving gericht. Vanuit de lift naar de verdieping is er al te 

genieten van een weids uitzicht. Vervolgens begeeft men zich over 

de primaire zone, die ook op deze vloer doorloopt, richting de kamer. 

Deze kamers zijn in drie delen geplaatst in de ruimte naast en tussen 

de primaire zone. 

Zoals eerder vermeld is er boven de laatste trap van de langzame route 

een groot atrium gerealiseerd. Hierdoor is het theatrale effect in de 

enscenering niet alleen vergroot, maar heeft men in het hotel ook 

altijd het besef dat ze deel zijn van een geheel. In plaats van geïsoleerd 

in het hotel zitten, zal er altijd een binding zijn met de timmerfabriek 

en de watersport. 

~obber l H•rt• 
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Primaire structuur van zowel oud als nieuw volgt de richting van het gebouw. 

74 \ 
De open vloervelden met kolommen, die de primaire structuur volgen, worden gecontinueerd. 
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Stapeling van de verschillende vloervelden 



5 llnh•itlln 

Versmelting is ook von toepassing op het constructieve ontwerp. Er dient 

onderzocht te worden woor en hoe systemen op elkoor oon kunnen 

sluiten. Dit zo/ gevolgen hebben op meerdere vlokken van het ontwerp. 

De verbanden en relaties die zo ontstaan tussen olie schoolniveaus von 

versmelting zorgen ervoor dat er een vanzelfsprekend en harmonisch 

geheel ontstaat. 

In de constructieve opzet van het complex komen wederom dezelfde 

ontwerpprincipes naar voren die kenmerkend zijn voor de versmelting 

van het oude en het nieuwe: continuïteit en historische gelaagdheid. 

Door de constructie op een dergelijke manier vorm te geven, worden 

het organisatorisch, ruimtelijk en constructief ontwerp op elkaar 

afgestemd in de vorm van de primaire zone. Het vervalt niet tot 

een opportune oplossing, maar is een intrinsiek onderdeel van het 

ontwerp. 

2 Connnull 1 

. m wur 

Eerder in dit rapport is reeds vermeld dat één van de functies van 

de primaire structuur van constructieve aard is. In de originele 

timmerfabriek lag de primaire constructie langs de vide, vanwaar de 

overspanning naar de dragende gevel werd gerealiseerd door middel 

van het balkenraster. Dit constructieve schema volgde de richting van 

het complex, dat wegens de lucide aard van het gebouw eenvoudig te 

verklaren is. 

Deze primaire constructie is in het nieuwe ontwerp analoog aan de 

primaire zone in een lus doorgezet. Het is in deze zone waar zware 

balken liggen, vanwaar het vloerveld overspannen kan worden. De 

constructie maakt op deze manier ook deel uit in de gewaarwording 

van de primaire zone. 

5.2.2 Killommen 

De genoemde primaire liggers worden ondersteund door een rij 

kolommen die daardoor wederom de primaire zone benadrukken. Ook 

dit principe is in de nieuwbouw gecontinueerd. 

Door de toepassing van de kolommen en de constructieve gevel 

kon in het oude ontwerp voorzien worden van open, vrij indeelbare 

vloervelden. Ook dit gegeven komt terug in het nieuwe ontwerp. 

52 , f'l 

De heldere ritmiek van de constructieve structuur is evident 

aanwezig in het gevelbeeld van de timmerfabriek. Duidelijk is het 

stramien te herkennen door de plaatsing van de vertikaal uitgelijnde 

gevelopeningen. Gelijktijdig is er echter ook sprake van een horizontale 

geleding door een heldere stapeling van de verschillende vloeren. 

Er is duidelijk sprake van verschillende vloervelden die constructief 

onafhankelijk zijn en die vervolgens bijna triviaal boven elkaar zijn 

geplaatst. 
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Exploded view van het constructieprincipe 



De historische gelaagdheid dicteert dat de interventies eigentijds 

dienen te zijn, in plaats van een kopie van datgene wat er al is. Bij 

het constructieve ontwerp komt dit sterk naar voren. Het systeem is 

gecontinueerd, de uitvoering hiervan is eigentijds. 

s .. u uno u-r tructuur 

De historische gelaagdheid komt ook in het constructieve schema 

op een subtiele manier tot uiting en is te zien als een continUlteil 

van de heldere opzet van de originele timmerfabriek, welke op een 

industriële, eenvoudige manier is geconstrueerd. De lucide structuur 

is hoog gewaardeerd en zal in de constructie dan ook door worden 

gezet. 

De secundaire structuur, de overspanningen tussen de primaire zone 

en de constructieve gevel, geschiedt door een directe overspanning 

van de vloervelden, zonder een ondersteunende balklaag. Dit is 

immers de manier waarop vandaag de dag het snelst en goedkoopst 

een dergelijke overspanning gerealiseerd kan worden. 

Het resultaat is, dat in het plafond van de timmerfabriek de originele 

footprint terug te zien is in de vorm van de balklaag. 

5 .l s btllte•l 

Ook is er een discrepantie tussen oud en nieuw in de 

stabiliteitsvoorzieningen. De façade van de timmerfabriek is wegens 

de behoefte aan veel daglichtopeningen, dermate geperforeerd, dat 

deze niet meer in de vorm van schijven voor de stabiliteit kunnen 

zorgen. Om toch te verzekeren dat het gebouw overeind blijft, 

zijn de verbindingen tussen de verschillende kolommen en liggers 

momentvast gerealiseerd. 

De gevel van de nieuwbouw echter is een volledig gesloten vlak en 

biedt prima kansen om meegenomen te worden in de stabiliteit van 

het complex. Door de schijfwerking van deze schil, is het overbodig 

verdere voorzieningen te treffen in de vorm van momentvaste 

verbindingen. 
77 



6. KLIMAAl 



80 

Installatie schema 

Detail van de plaats.ien van de fan-coil unit en 
luchttoevoer in de Timmerfabriek 

Verwarmingsen ventilatie concept wintersituatie Timmerfabriek 

i! 
Koelingsen ventilatie concept zomerrsituatie Timmerfabriek 
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6 I tnlt>ith11r; 

Uitgangspunt in het hele ontwerp is de continuïteit. Dit gegeven 

komt ook terug in het installatieconcept Het is van belang dat het 

monumentale gevelbeeld en de doorlopende open ruimte op de 

verschillende vloeren in tact blijven. Het concept heeft prioriteit boven 

het na-isoleren van de timmerfabriek. Dit heeft logischerwijs een groot 

energieverlies van het complex tot gevolg. Om hieraan tegemoet te 

komen wordt er gekozen voor een energiezuinig installatieconcept, 

bestaande uit een warmtepomp, fancoil -units en een warmteterugwin

unit Op deze wijze ontstaat er een acceptabele balans tussen het 

verlies en het gebruik van energie. 

6 l '.>'(511! m 

Aan de basis van het systeem staat de warmtepomp, een beproefd en 

energiezuinig systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van de relatieve 

warmte of koude van water of de aardbodem. 

Het omringende water van het dok heeft, wegens de benodigde 

diepgang van de schepen, een voldoende diepgang om te garanderen 

dat deze in de winter in staat is vorstvrij water aan en af te voeren. 

In de wintersituatie zal het water een hogere temperatuur hebben dan 

de omgevingslucht. Deze relatieve warmte wordt vervolgens door een 

condensator gebruikt om de ventilatielucht voor te verwarmen. Het 

omgekeerde geldt in de zomersituatie, wanneer het water uit het dok 

een lagere temperatuur heeft dan de omgeving. 

6 22 De I v em n 

6.2.2.1 Timmerfabriek 

Vanuit deze warmtepomp zijn er drie aparte systemen te onderscheiden. 

De eerste is voor de grote open ruimte. Deze zal door middel van 

fancoil-units geventileerd worden met warme of koude lucht, zodat 

hier een acceptabel klimaat ontstaat, dat schommelt tussen de 18 en 

26 graden. Dit klimaat wordt vervolgens daar, waar er sprake is van 

feitelijke verblijfszones, op een comfortabel niveau gebracht door 

middel van straling. 

De fancoil-units zullen onder de ramen aan de gevel geplaatst worden, 

waar ze van weinig tot geen invloed zijn op de beleving van de ruimte. 

De stralingselementen worden verwerkt in de elementen die het 

kader bieden aan de activiteit binnen de open vloervelden. Dit zijn 

bijvoorbeeld de plateaus waar wordt gegeten en gewinkeld, waar de 

lobby ligt of bij de verschillende bars. 

De afzuigingvan de lucht vindt mechanisch plaats bij het dakraam boven 

de vide. Hier worden tevens warmte-terugwin-units geplaatst, zodat 

de warmte of koude uit de vervuilde lucht kan worden hergebruikt bij 

de voorverwarming of -koeling van de verse lucht. 

Tot slot zal de vijver onder aan de vide een positieve invloed hebben 

op de luchtvochtigheid van de timmerfabriek. 
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De nmrrerf•bt'e - V~rs1 ~:lung Aan ilt!i Wartr 

Verwarmingsen ventilatie concept wintersituatie kantoren en hotelkamers 

L 

) ~~ 

Koelingsen ventilatie concept zomersituatie kantoren en hotelkamers 



6.2.2.2 Kantoren en hotelkamers 

Voor de kantoren en hotelkamers zijn er twee aparte systemen. Deze 

maken ook gebruik van fancoil-units, maar hier wordt er echter maar 

een kleine schommeling in de temperatuur geaccepteerd, zodat er een 

comfortabel klimaat ontstaat tussen de 19 en 21 graden. 

In de kantoren worden de fancoil-units geplaatst in een verlaagd 

plafond, waar ook de verlichting en afzuiging in verwerkt wordt. 

In de hotelkamers is dit echter geen optie. Wegens de continuering 

van de ritmiek in de noordfaçade, is hier sprake van een beperkte 

verdiepingshoogte. Om deze reden moet het pakket van plafond tot 

vloer op een zo dun mogelijke manier vorm krijgen en zijn de fancaii

units hieraan ten gevolge in de staalframe wanden geplaatst. 

Via de standleidingen in de hoeken van het gebouw wordt de lucht 

afgevoerd. Ook hiervindt de afzuiging mechanisch plaats, in combinatie 

met een warmte-terugwin-unit. 

lln~QII n t u1mtcm 

Op de bovenste verdieping is er ruimte gereserveerd voor de 

luchtbehandelingskasten, zodat deze niet op het dak geplaatst hoeven 

te worden. Dit is niet wenselijk in verband met zichtlijnen vanuit de 

omringende bebouwing. De overige installatieruimte ligt op de begane 

grond. 

Met deze beperking van de ruimte om de installaties te plaatsten, 

is een globale berekening gemaakt van de afmetingen van de 

luchtbehandelingskasten, aangezien deze de meeste ruimte vereisen. 

Voor de open ruimte van de timmerfabriek is er een ventilatiestroom 

nodig van ongeveer 15 liter per seconde per persoon. Een aanname 

van 150 personen is gedaan op basis van een vol hotel, personeel, 

horeca en winkelend publiek. Dat resulteert in een verzet van 2,25 

m3/s. Na raadpleging van een tabel is een luchtbehandelingskast nodig 

van 6 x 3 x 2,5 m (lxbxh). 

Voor de hotelkamers geldt een strengere norm van 50 liter per seconde 

per kamer. Met 18 kamers is er een ventilatiecapaciteit nodig van 0,9 

m3/s en dit betekent een luchtbehandelingskast van 5,5 x 2,3 x 2,3 m 

(lxbxh). 

De kantoren ten slotte behoeven 1,5 liter per seconde perm'- Met een 

kantooroppervlak van in totaal114 m'en een capaciteit van wederom 

0,9 m3/s is dit gelijk aan het systeem van het hoteL 

Gezien de krappe ruimte in de facilitaire zone ter hoogte van het 

hotel worden de luchtbehandelingskasten voor de kantoren en de 

hotelkamers in deze zone geplaatst en die voor de open ruimte in de 

installatieruimte op de begane grond. 

fi.>l Br tldll 1h h 1d 

Aangezien het gehele complex feitelijk één grote ruimte is en alles 

door middel van vides met elkaar in contact staat, is er geen rekening 

gehouden met branddoorslag. Wel is de facilitaire achterwand opgevat 

als een brandcompartiment. Deze, in zichzelf stabiele zone, bevat 

twee vluchtroutes die uitkomen aan het introverte plein en dient een 

brandwerendheid te hebben van 120 minuten. 

Tot slot wordt er in de open ruimte een sprinklerinstallatie geplaatst. 
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1:20 fragment van de inpandige balkons van de hotelkamers 
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De inmiddels veel genoemde principes continuïteit en pronken, komen 

ook duidelijk terug in de technische uitwerking van de noordfaçade 

en de aansluiting tussen het oude en het nieuwe. Deze twee facetten 

van het complex zullen kort worden toegelicht, waarbij de nadruk zal 

liggen op de glazen noordgeveL 

1.2 Not>rcf ç d 

De uitgangspunten voor deze gevel zijn tweeledig. Ten eerste dient de 

façade als een etalage voor het gebouw. Dit betekent dat de gevellaat 

zien wat er zich binnen afspeelt en dat de activiteiten binnen voor een 

belangrijk deel de indeling van de gevel zal bepalen. 

Ten tweede dient de noordgevel ervoor te zorgen dat de timmerfabriek 

kan gaan pronken, hij staat als een decor achter het gebouw. Dit heeft 

tot gevolg dat de gevel een rustig karakter moet hebben die zelf geen 

aandacht opeist. Het is dus het interieur en de timmerfabriek die op 

moeten vallen, terwijl de gevel zelf ondergeschikt is. 

7 2 • .1 Onbou ever 

Om te komen tot een rustige, egale façade is er gezocht naar een 

richtingloze vlakverdeling die wel goed aansluit op het interieur. Om 

dit te bereiken is er voor de systeemlijnen gebruik gemaakt van de 

verdeling zoals die door de hotelkamers en de verdiepingen wordt 

gedicteerd. Zo ontstaat er een nagenoeg vierkante, rustige en egale 

verdeling van het vlak die aansluit op de indeling van het gebouw, 

maar die zelf secundair is. Dit wordt nog eens extra kracht bijgezet 

door de glazen panelen structureel te verlijmen, waardoor er geen 

kozijnen zichtbaar zijn in het gevelbeeld. 

Het gewicht van de individuele glasplaten wordt voornamelijk 

mechanisch opgevangen, waardoor de constructieve kit vrijwel alleen 

belast wordt door krachten ten gevolge van de windzuiging. Door een 

systeem van regels en kolommen worden de krachten vervolgens naar 

de fundering geleid. De gevel heeft zijn eigen constructiesysteem, 

welke slechts ten behoeve van de stabiliteit aansluiting zoekt bij de 

vloervelden van het complex. 

7 '1 Hol('f arnen 

Ten plaatse van de hotelkamers bevindt zich een uitzondering op 

het systeem van de gevel. Om een meerwaarde aan de kamers toe 

te voegen, zijn hier balkons gecreëerd, echter diende de gevel wel 

een egaal vlak te blijven. Er zijn hier om die reden inpandige balkons 

gerealiseerd, met kamerwijde ramen die volledig opengeslagen 

kunnen worden. Zo is ook in de façade te zien waar er geleefd wordt 

en komt de etalagefunctie sterker naar voren. 

Tot slot wordt de afwatering van de balkons naar binnen geleid en 

aangesloten op de riolering. Hoewel de hoeveelheid neerslag op 

deze plaats minimaal zal zijn, is hier toch een voorziening nodig. Er 

is gekozen om deze binnendoor te leggen, in verband met vervuiling 

van de gevel, wanneer het water langs de façade naar beneden zou 

worden geleid. 

Robbort llarL• 
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Fragment westgevel van de verborgen aansluiting tussen oud en nieuw 
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/ / 
1:.20 fragment van de aansluiting van oud en nieuw met de doorlopende vloeren ter hoogte van het dakvlak van de Timmerfabriek 



7 3 unslurnn aurf f!!1 nl 

3.J w 

Ook bij de punten waar oud en nieuw elkaar ontmoeten zijn de details 

zo vormgegeven dat het ensemble één geheel is. Dit komt op twee 

punten goed tot uiting. Ten eerste is er de aansluiting in de westgeve I, 

waar oud en nieuw samen één huid dienen te vormen. Er is hier echter 

wel een dilatatie nodig, aangezien de originele timmerfabriek niet 

geïsoleerd wordt, en dus anders zal werken dan de nieuwbouw. Deze 

dilatatie geschiedt door middel van een elastische kit die deze werking 

in zich op kan nemen, en toch altijd weer in zijn oorspronkelijke vorm 

terug zal keren. 

7 3 l VIDe /111!n 

Ten tweede zijn er de open vloervelden die over het gehele complex 

doorlopen en de verschillende ruimtes met elkaar versmelten. Hier is 

gebruik gemaakt van een zwevende houten vloer, zodat er wel een 

dilatatie tussen oud en nieuw kan plaatsvinden. Deze zal wel te zien 

zijn in het plafond, waar de historische gelaagdheid tot uiting dient 

te komen. 

Tot slot is er de aansluiting bij het dak van de timmerfabriek en de 

vloer van de nieuwbouw. Hier is isolatie 700 mm doorgezet over het 

dak ten plaatse van de onvermijdelijke koudebrug. Hierdoor treden 

er op deze plaats minder tot geen problemen op met betrekking tot 

condensvorming, doordat er een soepelere temperatuursovergang 

plaatsvindt in tegenstelling tot wanneer oud en nieuw 'koud' op elkaar 

aan zouden sluiten. 

ftobbet1 t;ort.P 
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S.llnleltllng 

Is er met de kernbegrippen continuïteit en dialoog een herbestemming 

te realiseren die zich op een natuurlijke wijze nestelt in de nieuwe context 

van de omgeving en die in een harmonische verhouding verkeert met 

de nieuwe uitbreiding, zonder daarbij zijn cultuurhistorische waarde 

te verliezen? 

Gedurende het afstudeerproces is dit de inzet geworden. Bij de aanvang 

van het proces zouden we het promotieonderzoek Re-architecture 

trachten te toetsen. Dit is dan ook bij ieder die in het havenatelier is 

begonnen het uitgangspunt geweest. Echter je weet nooit hoe het 

proces, het project en vooral je eigen visie evolueert. 

Er is in het prille begin met zes man een analyse gemaakt van 

herbeslemmingsprojecten binnen getransformeerde havengebieden. 

Hoewel de inzet was om tot generieke spelregels te komen, was het 

onderzoek dermate breed dat het beoogde doel onmogelijk was en het 

resulteerde dan ook in een overdreven referentieonderzoek. Hiermee 

is uiteindelijk door ons allen niets tot weinig mee gedaan, terwijl dit 

wel een half jaar van de studie heeft gekost. 

Hierna is ieder met een individueel project begonnen met 

havengebieden en Re-architecture als gemene deler. Het toetsten van 

de methode heeft het bij de meesten van ons niet overleefd, echter 

het gedachtegoed deels wel. Ik denk dat iedereen zich heel erg heeft 

gericht op de dialoog met het gebouw. Hoewel er op zes compleet 

verschillende manieren is omgesprongen met dit begrip, levert het in 

alle gevallen zeer interessante resultaten op. Ik denk dan ook dat dit 

begrip dermate waardevol is, dat het immer een centrale rol dient te 

spelen binnen herbestemming. 

Het is ook door de dialoog dat ik gedurende het proces meer en meer 

in versmelting ben gaan geloven. Immers, de dialoog aangaan en 

streven naar een harmonische historische gelaagdheid bleken dichter 

bij elkaar te liggen dan ik initieel dacht. Dit resulteerde erin dat ik zelfs 

tijdens atelier fervent voorvechter bleek van versmelting. 
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81. Pr ,. 

Mijn ontwerpproces is ooit aangeduid als een 'turbulent proces'. Ik 

ben het hier in zoverre mee eens dat er veel verschillende ontwerpen 

de revue zijn gepasseerd. Maar dit wijst eigenlijk op het feit dat mijn 

ontwerp het belangrijkste deel van mijn onderzoek is. Het proces 

is aan te duiden als "onderzoek door middel van ontwerp". Door te 

weten wat niet moet kom je uiteindelijk op datgene waar het gebouw 

daadwerkelijk om vraagt. 

Gedurende het proces ben ik van een wilde naar een steeds meer 

terughoudende architectuur gegaan. Tenslotte zijn er ook weer 

denkbeelden uit het begin van het ontwerpproces terug naar voren 

gekomen, zoals een decor voor de timmerfabriek te creëren en het 

gebouw te laten pronken. 

Het uiteindelijke tijdsbestek van twee jaar voor mijn afstuderen lijkt 

lang. Kanttekening is echter dat ik anderhalf jaar met dit project 

bezig ben geweest aangezien er inhoudelijk weinig koppeling met het 

vooronderzoek is. Ik had gedurende het proces redelijk veel feedback 

nodig. Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met het feit dat de 

term 'versmelting' lange tijd een ongrijpbaar begrip is geweest en dat 

ik eerder de theorie op papier had moeten krijgen. Toen dat eenmaal 

gedaan was, ging het een stuk sneller en waren er meer uitgangspunten 

om mijn ontwerp aan op te hangen. 

iets wat me bij vlagen tegenstond, was het streven naar perfectie 

vanuit mijn begeleiders. Maar de keerzijde is wel dat ik dat nodig 

had op sommige momenten. Met als voorbeeld mijn uiteindelijke 

posterpresentatie, van welke de productie nooit van een vergelijkbaar 

niveau zou zijn geweest zonder het laatste commentaar. 

In het uiteindelijke resultaat ligt een schijnbare eenvoud verscholen, 

wat ik over het algemeen een goede eigenschap vind binnen 

architectuur. Ik zeg nadrukkelijk schijnbaar, aangezien het een zeer 

complexe route is om tot eenvoud te komen. 

De versmelting is uiteindelijk niet alleen op gebouw niveau 

doorgevoerd, maar zelfs als leidraad genomen voor de context, 

organisatie constructie, detaillering en installatieconcept. Hiermee is 

aangetoond dat het niet alleen een architectonische houding is, maar 

een integraal concept! 

Tot slot wil ik nog vermelden dat mijn proces een klassiek voorbeeld is 

van een circulair proces. Dit dient sowieso het geval te zijn met integraal 

ontwerpen, maar nog meer in het geval van herbestemming. 

Een constante terugkoppeling tussen analyse en ontwerp was 

noodzakelijk en dit is zeker niet de makkelijkste weg, maar wanneer 

uiteindelijk alles op zijn plaats valt krijgt het veel diepgang en staat 

het als een huis. 

8..! TermlnoJ 11 

Er is tijdens begeleidingen af en toe een misverstand geweest over 

de termen continuïteit en historische gelaagdheid. En dan vooral het 

naast elkaar inzetten van de twee werd als paradoxaal gezien. Dit is 

mijn inziens vooral te wijten aan het starre denken in contrasten, wat 

vandaag de dag gemeen goed is, wanneer het over herbestemming 

gaat. Ik heb met mijn afstuderen aangetoond dat de twee wel degelijk 

goed samen gaan. Het feit dat ik de strategie en terminologie met 

begeleidingen vaak moest verdedigen, is indirect het bewijs dat een 

doorbraak in de manier van denken wenselijk, doch ver te zoeken is. 
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Isolatie onder afschot 
Bekistingsplaatvloer d=250 
Stucwerk, wit 
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Ballustrade 

Gelaagd beglazing 

....-----I#H---------R_VS ..E_taalplaat, d= 3 mm 

Kierdichtin 

Vuren balk 50x80 mm 

Co kit 

Hoekstaal100x100 mm 

~) 

UNP 200 

lsolerende beglazin 

IPE 220 
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Vloeropbouw 

• Houten vloerdelen 
• Triplex onderconstructie 
• Afstandhouders 
• Bekistingsplaatvloer d=300 
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EPS Isolatie 
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Vloeropbouw 

Houten vloerdelen 
Triplex onderconstructie 
EPS Isolatie 
Constructie Timmerfabriek 
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Vloeropbouw ---------. 
• Houten vloerdelen 
• Triplex onderconstructie 
• EPS Isolatie 
• Onderconstructie 

Timmerfabriek 
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lsolerende beglazing 

Aluminium kozijn 
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Dakopbouw 

Houten vloerdelen 
Ondersteunende balklaag 
Waterkering 
EPS Isolatie 
Dampremming 
Constructie Timmerfabriek 
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Wandopbouw 

Afwerklaag, wit 
Prefab beton elementen, gladgestreken 

• EPS isolatie, d=l 00, R=3,5 
Prefab beton elementen, d=170 

Waterkering 

RVS latei 

RVS gezet staal. d=3 

Neopreen 

Naaddichting 

Constructieve kit 

lsolerende beglazing 

Hoekstaal. 200x100mm 
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Vloeropbouw 

Andryhiet vloer 
Bekistingsplaatvloer, d=300 
Verlaagd plafond 
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Vloeropbouw 

• Gietvloer 
Houten onderconstructie 

• Stalen stelelementen 
• Bekistingsplaatvloer, d=300 
• Verlaagd plafon 
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lsolerende 

Constructieve kit 

Compressieband 

Stalen koker 00x100mm 

UNP 400 

IPE 220 
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Vloeropbouw 

Houten afwerkvloer 
Andryhiet ondervloer 

• Isolatie t.b.v. akoustiek, d=30 mm 
• l.h.w. gestort beton, d=300 
• EPS isolatie d=1 00, R=3,5 
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Kierdichting 

Constructieve kit 

Hoekstaall 00x1 00 mm 

Waterkeri n_g_ 

/ Isolatie d=1 00, R=3,5 
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H.w.a. aansluiten op riolering 
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