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lntroductie 

Sporen uit het verleden en potenties naar de toekomst vormen vandaag 
de dag het karakter van het Hembrugtterrein . Het terrein dat bekend 
stand als 'het secreet van Holland' (geheim van Holland) is door zijn status 
van geheimhouding en verscholen ligging een onderbelicht en onbekend 
terrein. Hierdoor is het verleidelijk het werkelijke karakter van dit gebied 
over het hoofd te zien en als niet bestaand te beschouwen. In deze publicatie 
warden deze karakteristieken en landshappelijke elementen uiteengezet. 
Hierdoor kan er een visie en strategie voor het Hembrug warden opgezet. 
Een visie waarbij de toekomst en het verleden de basis vormen. 
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GRONDSANERING 

Zoals eerder uit de publicatie 'Analyse 
Hembrug' blijkt, speelt de huidige 
verontreiniging een grote rol bij de 
voortgangssamenwerking tussen de 
verschillende belangenpartijen. Door de 
verontreiniging van het Hembrugterrein 
met zware metalen als lood en zink, 
minerale olien en mosterdgas, is 
grondsanering onvermijdelijk. De 
afbeelding hiernaast geeft aan waar de 
zware verontreiniging zich bevindt op 
het Hembrugterrein. 

Domeinen, eigenaar van het 
Hembrugterrein, blijft bij het standpunt 
dat de kosten van de grondsanering 
door het terrein zelf zal moeten worden 
opgebracht. Dit resulteert dat de kosten 
in de grondexploitatie van het terrein 
momenteel worden meegenomen en 
het terrein daarmee onbetaalbaar wordt 
voor de ge·interesseerde partijen. 
Het is duidelijk dat de grondsanering 
de eerste stap zal moeten zijn voor 
verdere ontwikkeling van het terrein. 
Hierdoor lijkt er een strategie te moeten 
warden gekozen waarbij de kosten van 
de grondsanering warden betaald door 
de inkomsten die op hetzelfde moment 
op het terrein warden gegenereerd. 
Domeinen blijft gedurende deze periode 
eigenaar van het Hembrugterrein en 
is zo in staat aan zijn kerntaken te 
blijven voldoen en tevens het terrein 
aantrekkelijker te maken voor verdere 
ontwikkeling. 



Verontreiniging 

/ · / CJ Lichte grondvervuiling 

, / -I ' Zware grondvervuiling 
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De keuze van een saneringswijze die over 
een langere periode van tijd verspreid 
kan worden en waarbij tevens het terrein 
wel (gedeeltelijk) in gebruik kan worden 
genomen biedt dan een oplossing. 
Bij een traditionele grondsanering wordt 
de betreffende grond afgegraven en 
gereinigd. Vervolgens kan er de keuze 
gemaakt worden dezelfde grond terug 
te storten of een nieuwe grondlaag aan 
te voeren. Traditionele grondsanering 
is arbeidsintensief en heeft hoge 
investeringskosten. De kosten voor de 
sanering op het Hembrugterrein is hiermee 
geschat op 35 miljoen euro. 

Het bedrijf Nimbio is sinds kort met een 
dergelijk alternatieve saneringsmethode op 
de markt gekomen. Deze methode berust 
op grondsanering in-situ. Door gebruik 
te maken van deze reinigingsmethode 
met behulp van planten, aangeduid als 
fytoremediatieve extractie, is het mogelijk 
zware metalen ter plaatse uit de bodem 
te verwijderen. De methode berust op 
het plaatsen van twee typen specifiek 
ontwikkelde planten in de verontreinigde 
bodem. (Zie bijlage 11.1) 

Heteerste type plant, is defytoremediatieve 
grondplant die in de verontreinigde grond 
geplaatst dient te worden. Deze planten 
verdrijven vervolgens de zware metalen 
naar het grondwaterniveau waar het door 
andere planten in een watercultuur uit het 
drainagewater wordt opgenomen. 
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De tweede plant is een fytoremediatieve 
waterplant die de verdreven zware metalen 
uit het grondwater kan absorberen. Deze 
planten zullen na gebruik afsterven en 
dienen ongeveer elke 5 jaar vervangen te 
word en. 
tndeafbeeldinghiernaastiseenschetsmatige 
impressie te zien. Het voordeel hiervan 
is dat traditioneel afgraven en afvoeren 
hierdoor niet meer nodig is en deze wijze 
van sanering meegenomen kan worden in 
het parkontwerp van het gehele gebied. 
Dit principe kent dus een dubbel systeem . 



Bioscheiding I 
verdrijving van zware metalen naar grondwaterniveau 

Bioscheiding II 
Grove filtering van zware meta len 
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Bioscheiding Ill 

Wateplanten absorberen zware meta len uit grondwater . 
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Op de verontreinigde locatie warden 
planten geplaatst die de metalen naar het 
grondwaternieveau verdrijven en op een 
ander te kiezen locatie warden waterplanten 
geplaatst die de zware metalen uit het 
grondwater kunnen absorberen. Enkel in de 
aangegeven gebieden die zwaarverontreinigd 
zijn, is afgraving nu nog nodig. 

Wanneerer gekozen wordtvoorde 'standaard' 
methode van Nimbio Sanering, kunnen de 
planten tot ongeveer een meter diep de grond 
reinigen van zware metalen zoals, cadmium, 
zink, lood, koper, nikkel en chroom. Bij een 
verontreiniging van ongeveer 300-SOOmg per 
kilogram grond, zal sanering ervan ongeveer 
twintig jaar in beslag nemen. De kosten zijn 
afhankelijk van de mate van verontreiniging 
en tot welke diepte de grondsanering zou 
moeten plaatsvinden. Een richtlijn is 30 euro 
per m3

• Wanneer het 43 hectaren tellende 
Hembrugterrein tot op 2 meter diepte zou 
moeten warden gesaneerd op deze wijze, zal 
de sanering ongeveer 25 miljoen euro gaan 
kosten. Dit zou 10 miljoen goedkoper zijn dan 
de huidig geschatte kosten voor de benodigde 
grondsa nering. 

In deze periode van twintig jaar wordt het 
gebied geleidelijk gesaneerd door de planten 
die over het gehele terrein warden gepland. 
In deze twintig jaar moeten de activiteiten op 
het terrein en de omzet die zij genereren, deze 
kosten van de sanering (deels) bekostigen. 
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JMAGO 
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Het Hembrugterrein kent qua ligging en bereikbaarheid een hoge potentie. Het terrein ligt als 
een enclave los van haar omgeving en is uitstekend te bereiken vanaf de weg en het water. Dit 
zorgt voor een optima le bereikbaarheid, waarbij zelfs Amsterdam nog binnen handbereik ligt. 
De grootste kracht van het terrein is echter de unieke steer die voortkomt uit de bijzondere 
geschiedenis en de landschappelijke en ecologische waarden . Bij herontwikkeling zou het 
terrein het eigen karakter moeten waarborgen en de verrassende bereikbaarheid moeten 
optimaliseren. 

Op een terrein van 40 hectaren groot is het ondoenlijk, maar ook ongewenst om op basis 
van een thema een invulling te zoeken. Een gemengd assortiment van wonen, werken, 
cultuur en natuur dat zo een nieuw soort vestigingslocatie vormt. Een locatie die niet alleen 
bijdraagt aan de uitstraling van de gemeente, maar ook aan de vitaliteit en diversiteit van de 
Kanaalzone en de Zaanoevers. 
Een breed scala aan functies zal op het terrein verzameld moeten worden. Deze functies 
kunnen in clusterthema's bij elkaarworden geplaatstten behoeve van de onderlinge symbiose 
en de infrastructurele helderheid naar de bezoeker toe. De monumentale gebouwen op 
het terrein zijn geschikte locaties voor (startende) bedrijvigheid en de creatieve sector. 
Functies voor de toekomst zullen dan ook gezocht moeten worden in dit segment van de 
maatschappij, waarbij een commerciele vertaalslag van terrein naar bezoeker niet uit de 
weg moet worden gegaan. Een actieve rol vanuit gemeente en provincie om de promotie 
van het nieuwe Hembrugterrein te stimuleren is gewenst. Daarbij zorgt de eenvoudige 
bereikbaarheid, dat reikt tot Amsterdam, er namelijk voor dat het Hembrugterrein uiterst 
geschikt is voor bezoekers die de huidige dynamiek kunnen ervaren en de rijke historie zullen 
voelen in de vorm van de geboden natuur, cultuur, wonen en bedrijvigheid. 

De genoodzaakte grondsanering moet als een kracht worden gezien en deze zal dan ook 
hand in hand gaan met de ontwikkeling van het Hembrugterrein. 





STRATEGIE 
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De sa nering door m iddel van fytoremediatieve 
extractie zorgt ervoor dat in een periode van 
twintig jaar het Hembrugterrein 'schoon' is. 
Vanaf dat moment zal het terrein makkelijker 
te ontwikkelen zijn en aantrekkelijker in de 
markt liggen 

Er is een strategie gekozen, waarbij de kosten 
van de grondsanering worden betaald door 
de inkomsten die op hetzelfde moment op 
het terrein worden gegenereerd. De functies 
die hierbij worden gekozen krijgen voor een 
tijdelijke periode een van de leegstaande 
gebouwen op het terrein waar het bedrijf 
zich kan vestigen. Het is niet gewenst de 
leegstaande gebouwen gedurende de 
saneringsperiode te renoveren, gezien de 
exploitatiewijze na de grondsanering nog niet 
bekend is. Wei is het gewenst de gebouwen 
in deze periode zo veel mogelijk bezet te 
houden om ze kostendekkend te krijgen en 
niet te laten vervallen. 

Ook al zijn deze functies ondergeschikt aan 
de saneringsperiode en hebben zij hierdoor 
een tijdelijk karakter, moet juist in deze 
periode de stap worden gezet in de vorm 
van een herdefiniering van imago, kwaliteit 
en functie van het hele Hembrugterrein. 
Deze functie en zijn inpassing moet al een 
blikverandering laat plaatsvinden, wat de 
bestemming van het gehele Hembrugterrein 
wellicht be'invloedt en bepaalt. Deze functie 
zal dan ook het fundament zijn van deze 
tussenperiode. De gehele strategie kent 
daardoor geen eindbeeld. Het is zelfs het 



doel om niet een eindsituatie na te streven, maar juist deze permanente tijdelijkheid te 
behouden, dat de doorstart van het Hembrugterrein moet vormen. 

Hierdoor zullen de functies die op het Hembrugterrein worden geplaatst moeten voldoen 
aan de volgende criteria. 

De betreffende functie moet zonder veel investeringskosten direct kunnen starten 
in een van de (leegstaande) bestaande gebouwen; 

Flexibiliteit is gewenst. Exploitatie van enkele gebouwen voor ge·interesseerde 
partijen voor de lange termijn. Dit betekent dat de tijdelijk geplaatste functie de dynamiek 
moet kennen zich eenvoudig in een ander gebouw te kunnen plaatsen; 

Aangezien tijdens de grondsanering al een herdefiniering in imago en functioneren 
van het Hembrugterrein op gang moet komen, moeten de betreffende functies aansluiten 
bij het gewenste imago van het terrein en dat deze functie al het fundament vormt voor de 
ontwikkeling na de grondsanering; 

17 
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De voordelen vanuit de verschillende bedrijven 
om zich te vestigen op het Hembrugterrein zijn 
divers: 

- De creatieve sector van kunstenaars geeft 
aan behoefte te hebben aan een nieuwe 
vestigingslocatie, die betaalbaar is en bereikbaar 
is vanuit Amsterdam (zie bijlage 9.2); 

- Aangezien Domeinen eigenaar blijft, zijn de 
huurkosten beperkt tot kostendekkend: De 
bijkomende kosten om bij te dragen in de 
grondsanering is minimaal door het grate aantal 
betrokken bedrijven; 

- De mogelijkheid je te vestigen met bedrijven met 
een gelijke bedrijvigheid zorgt voor inspiratie en 
symbiose; 

- Het Hembrugterrein wordt door haar 
ontwikkeling tevens een aantrekkelijk gebied 
voor bezoekers. Potentiele klanten warden 
hierdooraangeleverddoordeaantrekkingskracht 
van het gebied. 

Zone ring 
Momenteel zijn er al een aantal zones te 
herkennen die ten tijde van de hoogtijdagen 
tot stand zijn gekomen. Deze zones vormen 
al een specifiek karakter dat als uitgangspunt 
kan dienen voor de functiethema's die op het 
Hembrugterrein warden ge·lntroduceerd. 
Parallel aan de grondsanering en de tijdelijke 
bezetting door verschillende functies loopt 
er de ontwikkeling van de groene zone, die 
ontwikkeld zal warden als park (Hembrug 
Kleibos & Hembrug Exposure). Het doel is deze 
zo snel mogelijk open stellen voor het publiek 
en een unieke ervaring te laten zijn in haar 
omgeving. 



Ondan ks dat elke zone een groot aantal leegstaande gebuwen kent, moet er gestreefd word en 
naar een geleidelijke ontwikkeling. Elke zone kan groeien en krimpen en is afhankelijk is van 
het succes van elke cluster. De toegewezen functies zijn in de afbeelding hierboven in kaart 
gebracht en zijn als volgt: 
1. Hembrug Kleibos 
2. Hembrug Art 
3. Hembrug Act 
4. Hembrug Business 
5. Hembrug Living 
6. Hembrug Exposure 
De zone ring komt tot stand door de aanwezigheid van een cluster gebouwen die samen een 
ensemble vormen. Er zijn dan ook geen harde grenzen tussen de zones, deze gaan geleidelijk 
in elkaar over.De totstandkoming van de gekozen functie en toegewezen zone wordt in de 
volgende zes hoofdstukken per zone verantwoord . 

Hembrugzones 

Hembrug Kleibos 

Hembrug Art 

- Hembrug Act 

Hembrug Business 

~Living 

- Exposure 
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Holland Route 
De Holland Route is een regionale route in het kader van de internationale European Route 
of Industrial Heritage (ERIH). Het European Route of Industrial Heritage heeft als doel de 
belangrijkste industriele erfgoedgebieden te benoemen, te herbestemmen en te ontsluiten. 
Hierbij streven ze ernaar, deze toegankelijk te maken voor de toerist. De route voert langs 
vele industriele erfgoedgebieden die het Noordzeekanaal rijk is en geeft een duidelijk beeld 
van de rijke historie. De route, die zowel per boot als fiets of auto afte leggen is, loopt langs 
de noord- en zuidzijde van het Noordzeeka'1aal en wordt bepaald door de gebieden die het 
aandoet. Het Hembrugterrein vindt aansluiting bij elk type route, maar is nag niet opgenomen 
in de route. Daarom moet ernaar gestreefd warden deze educatieve en toeristische route op 
korte termijn onderdeel te laten warden van het Hembrugterrein. 
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LOCATIE & ONTSTAAN 
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Voordat de Artillerie lnrichtingen zich ging vestigen op het 
Hembrugterrein, was dit buitendijkse gebied de locatie waar de 
bagger, die uit het Noordzeekanaal we rd gehaald, geloosd we rd . Dit 
is oak de reden dat het gehele terrein een 100 tot 200 cm hoger ligt 
dan het omliggende gebied. De rijke klei die de bagger bevat, zou 
een rijke ondergrond gaan bieden voor het loofbos dat hier begin 
1900 in het noordelijk deel van het gebied werd aangelegd. Dit 
loofbos we rd aangelegd in de noordwestelijke hoek van het terrein, 
rand de gebouwen voor de opslag en het testen van het explosief 
materiaal. De aanplant van dit bas was dan oak voornamelijk 
functioneel. Bij een eventuele explosie konden de bomen, de 
aangelegde aarden wallen en het stelsel van sloten, de schokgolven 
breken en als buffer voor het omliggende gebied dienen. Zo kreeg 
dit loofbos van 8 hectaren al snel de naam Schokbos. Dit schokbos 
heeft zijn functie nooit hoeven dienen en heeft zich in de afgelopen 
honderd jaar dan oak kunnen ontwikkelen tot een volwaardig 
bas. De bagger met zijn klei bood een rijke ondergrond voor het 
ontstane bas. In een omgeving van overwegend veenweidegebied 
is dit kleibos dan oak zeer bijzonder. lnmiddels is dit deel van het 
terrein dan oak aangewezen als beschermd natuurgebied. 

25 



POSITI EVE ASPECTEN 
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Naast dat het ontstane loofbos zelf een 
unicum is binnen de provincie Noord
Holland zijn er in dit bas nag enkele 
ruimtelijke aspecten die de kwaliteit 
van het loofbos ten goede komen. Dit 
zijn elementen die dan oak behouden 
moeten blijven bij de ontwikkeling van het 
Loofbos. 

1. Diersoorten. 
In de periode dat het Hembrugterrein nag 
in gebruik was, werd bodembeplanting 
zoveel mogelijk vermeden. De reden 
hiervoor was om bij eventuele brand 
uitbreiding ervan te vermoeilijken . Na 
vertrek van de laatste bedrijven, ontstaat 
er geleidelijk een bodembegroeiing van 
gras, struikgewas en varens. Wat opvalt, 
is dat de begroeiing op het moment dient 
als een geluidsbuffer voor de omliggende 
industriele gebieden. De dichte beplanting 
maakt het terrein tot een relatief rustig 
gebied. Dit heeft ertoe geleid dat dit 
terrein een broedgebied vormt voor een 
grate gevarieerde broedvogelbevolking; 
denkend aan de ijsvogel, de ransuil, de 
reiger, de havik en de boomvalk. Sinds 1934 
vinden de reigers hier een broedplaats 
water zelfs toe geleid heeft dater in 1975 
338 broedparen aanwezig waren op het 
Hembrugterrein. Een onderzoek dat in 
2000 werd uitgevoerd door Domeinen naar 
de natuurwaarden van het Hembrugterrein 
gaf de volgende conclusie: 

" ... in de loop van de decennia is hier een 

waardevol en in Nederland ze/dzaam 
ecosysteem tot ontwikkeling gekomen. [ ... ] 
Oit type k/eibos is het al/eszins waard om 
behouden te b/ijven op grand van re/atieve 
duurzaamheid van het ecosysteem, 
de gevarieerde bosstructuur, de rijke 
zangvoge/bevolking en de aanwezigheid 
van een duurzame reigerskolonie van 
behoorlijke omvang." 

2. Het zwarte pad. 
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Dit pad dat van noord naar zuid het 
Kleibos in twee delen snijdt, is aan een 
zijde be plant met oude kastanjebomen. 
Het pad dankt zijn naam aan het 
verharden ervan met sintels . Deze 
uitgebrande steenkoolresten geven het 
een zwarte kleur. 

3. Ru'ines. 
In het westelijke deel liggen de resten 
van enkele gesloopte of ingestorte 
opslagplaatsen van munitie . Deze 
strategische ligging zorgde ervoor dater 
een spoorlijn langs deze gebouwen kon 
lopen. Hierdoor konden gemakkelijk 
de goederen warden ingeladen en 
vervoerd. De huidige resten van deze 
ru°ines geven een goed beeld hoe het 
gehele Hembrugterrein als strategisch 
productieproces diende. 

4. Bunkers. 
In het zuidelijke deel van het kleibos 
ligt het 'betondorp.' Deze cluster van 
betonnen bunkers ligt verspreid in het 
zuidelijkdeel en dienden alsschuilkelder 
bij het testen van de geproduceerde 
munitie. Deze bunkers zijn nog in goede 
staat en krijgen door de omliggende 
poelen en sloten een mystiek karakter. 

5. Gasleidingen. 
Door het explosiegevaar en de 



benodigde veiligheid zijn alle leidingen op het gehele 
Hembrugterrein boven de grand op palen geplaatst. 
Deze zijn in 2006 door de gemeente Zaandam als 
Gemeentelijk Monument aangewezen. Ook al is het 
wat overbodig om op het hele terrein deze vervallen 
leidingen te behouden is het wederom een aanvulling 
op de mogelijkheid om tot een beter inzicht van het 
terrein te komen. Daarom is het behoud van deze 
leidingen in het Kleibos voor de hand liggend, gezien 
het feit hier de leidingen niet in de weg van eventuele 
ontwikkelingen zullen staan. 

6. Landschapskenmerken. 
Doordat het Kleibos als buffer moest dienen zijn er 
random de bunkers en explosieplaatsen aarden wallen 
aangelegd. Deze aarden wallen zijn nog steeds terug 
te zien in het landschap. lnmiddels zijn deze begroeid 
met een diverse bodembeplanting, maar met de 
combinatie van het aangelegde slotenstelsel geeft dit 
een intieme, parkachtige kwaliteit aan het geheel. 

7. De brandplek. 
Deze open plaats in het Kleibos diende als locatie 
voor schietoefeningen en het opzettelijk tot explosie 
brengen van munitie. Random deze open plek is een 
dichte begroeiing dat diende als buffer. Een opvallend 
element in het dichte bos dat een verrassende oorzaak 
vindt. 

8. Artillerie gebouw 
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Een laatste element in het Kleibos dat dit 
deel van het terrein nog aantrekkelijker 
ma a kt, is dat ereen Artillerie gebouw aan 
de Zaankant van het bos is gesitueerd. 
Deze maakt deel uit van de Stelling van 
Amsterdam en is nog in uitstekende 
staat. Dit gebouw zou zeer goed kunnen 
dienen als Artillerie Museum aan de 
Zaan. Zo kan de bezoeker meer te 
weten komen over het terrein en haar 
onstuimige verleden. 

9. Grondvervuiling 
Doordat dit dee I van het Hembrugterrein 
mede onderdeel was van het testen 
van de munitie kent de grond een 
hoge vervuiling. Welk type vervuiling 
hier voorkomt wordt beschreven in 
hoofdstuk 2. Doordat het Kleibos sinds 
2005 een beschermd natuurgebied is, is 
traditionele grondsanering geen optie 
in dit gebied. Hierdoor zal namelijk 
de huidige unieke biotoop aangetast 
warden . Daarnaast belemmert de 
status van beschermd natuurgebied de 
eventuele optie tot ontwikkeling van 
het Kleibos. Er is een strikte regelgeving 
met betrekking tot de mogelijkheden 
voor bezoekers binnen dit deel van het 
Hembrugterrein. 

Het kleibos is een uniek deel binnen 
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het Hembrugterrein. De dichte begroeiing sporen leiden. Zo kan de bezoeker meer 
van loofbomen en de uitgestrekte deken te weten komen over het productieproces 
van groene bodembedekking zorgt op deze van het terrein, de experimenten in het 
8 hectaren ervoor dat het Kleibos in de Kleibos en de uniek ontstane biotoop. Het 
noordwestelijke hoek een uniek onderdeel te begane looppad wordt mede hierdoor 
van het Hembrugterrein is. Deze mate van boven maaiveld geplaatst. Door dit te 
begroeiing verzorgt nog steeds een buffer, doen krijgt de bezoeker tevens een beter 
waarbij elke vorm van visueel en auditief zicht op de aanwezige landschappelijke en 
contact met de omsluitende industriele gebouwde elementen, wordt het bezoeken 
omgeving uitgesloten is. In dit intense van het Kleibos n6g specialer en wordt de 
natuurpark onthullen zich de sporen van het zeldzame biotoop niet aangetast. Doordat 
rijke verleden . In zowel landschappelijke als het maaiveld niet of nauwelijks betreden 
gebouwde elementen blijft de oorsprong wordt, hoeft grondsanering hier nog niet te 
van dit bos zichtbaar. Hierbij denkend gebeuren. 
aan de eerder genoemde aarden wallen, 
infrastructuur, bunkers, gasleidingen en 
waterstelsel. Dit karakter van mystiek, rust, 
historische verwijzingen en het intense groen 
moet bij de ontwikkeling behouden blijven. 

Daarom zie ik dit Kleibos dan ook als een groen 
park binnen het nieuwe Hembrugterrein; 
Hembrug Kleibos! Een park met een dichte 
begroeiingsintensiteit en een mystiek karakter. 
Door haar status als beschermd natuurgebied 
en haar fragiele overblijfselen uit het verleden 
zal het een park moeten warden dat niet 
vrij toegankelijk is, maar onder begeleiding 
aangedaan kan worden. Dit park heeft een 
afbakening door natuurlijke elementen en 
een entree. 
Het Kleibos zal omringd warden door het 
bestaande waterstelsel uit te breiden. Een 
rondgang door dit Kleibos zal de bezoeker 
langs alle mystieke geheimen en historische 
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ontwerpen van de looproute. Deze route zal 
zich als een lint door het Kleibos geleiden 
en de verschillende interessante elementen 
passeren. Het doel is om de bezoeker 
het Kleibos met al haar intrigerende 
eigenschappen te laten beleven. Dit lint moet 
zich daarom niet als een statisch element op 
een hoogte begeven, maar mag met behulp 
van hellingbanen naar het maaiveld afzakken 
of wellicht op enkele punten boven de 
boomtoppen uitkomen. Op plekken waar de 
omgeving hettoelaat kan het linteen loop pad 
op het maaiveld zijn. Het looplint moet als 
een natuurlijk onderdeel van het Kleibos 
aanvoelen. De materialisering ervan moet de 
ruigheid en het verval van het Kleibos tonen. 
De materiaalkeuze moet hierop inspelen en 
mag ook een mate van verwering met zich 
mee dragen, waardoor het mystieke karakter 
van de omgeving enkel sterker zal inspelen 
op de bezoeker. De keuze van een combinatie 
tussen Hout en Corten-staal, weerspiegelt 
zowel het natuurlijke decor en speelt in op 
de gewenste ruigheid van het Kleibos. Op 
pagina 33 staat een ontwerp als voorstel 
van de route. De rode aanduidingen geven 
de plaatsen aan, die eerder als kwalitatieve 
hoogtepunten zijn uiteengezet. 



REFERENTIES 

Hieronder staan enkele referenties die een goed overzicht geven van het gewenste beeld 
van het toekomstige Kleibos: 

London's Kew Garden, Landen 
De Kew Garden in Landen werd opgezet rand 1730 door Lord Capel. Deze grate botanische 
tuin herbergt meerdere tuinen, kassen en gebouwen om aan haar bezoeker de grate diversiteit 
van de natuur te kunnen tonen. In mei 2008 is het Treetop Walkway geopend. Deze looproute 
ligt op 18 meter hoogte en komt boven de boomtoppen uit om zo een ander perspectief te 
kunnen bieden. De looproute van teak wordt ondersteund door de constructie van Cortenstaal. 
Deze ondersteuning verwijst door zijn ranke vorm en willekeurig rasterwerk naar de omliggende 
bomen. 
Zoals eerder al gezegd leent het Kleibos zich goed voor een looproute dat boven het maaiveld 
ligt. Hierdoor zijn enkele gebouwen beter zichtbaar, wordt de bodembeplanting niet aangetast 
en vallen de complicaties rond de grondsanering buiten beschouwing. Daarnaast maakt het de 
rondgang door het Kleibos natuurlijk tot een n6g mooiere ervaring. Ook qua materiaalgebruik 
wil ik graag naar deze referentie verwijzen. De combinatie van Cor-ten en het verwerende teak 
geeft het geheel een natuurlijk effect. 
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Parque da Juventude, Brazillie 
In september van 2003 is dit park in 
het noorden van Sao Paulo geopend 
voor het publiek. Het oorspronkelijke 
gevangenisterrein kent een oppervlak van 
95000m2 en voorziet in een uitgebreid 
scala van activiteiten. In zowel sport als 
ontspanning kan de bezoeker gebruik maken 
van dit terrein. Terwijl het park een grote 
diversiteit aan ontwerpmethoden kent, 
spreekt het pa rkdeel waa r de oude gevangenis 
staat mij aan. De funderingen en bestaande 
structuur is behouden en geeft richtlijn aan de 
routing in dit deel. De looppaden lopen langs 
en door de oude constructie. Dit geeft het 
geheel een spannende ervaring waar tevens 
de geschiedenis niet wordt genegeerd, maar 
juist omarmd. 
Het aspect van routing langs en door 
de bestaande structuur met de subtiele 
verwijzing naar het verleden moet ook in 
het Kleibos op het Hembrugterrein worden 
toegepast. 



The Red Ribbon--Tanghe River Park, China 
Het Tanghe River Park van 20 hectaren ligt een 350 kilometer ten oosten van Beijing. Dit park 
kenmerkt zich door de stalen rode strip die door het park slingert. Ontworpen door Turenscape 
begeleidt deze strip de bezoeker door het park en dient als orientatie. Deze rode strip van 60 
centimeter hoog en 90 centimeter breed verzorgt al het benodigde interieur voor het Tanghe 
Park. Het dient als looppad, zitelement en zelfs als verlichting. De gewenste associatie die ik 
hierbij wil benadrukken is de eenvoud en helderheid van de beweging. Deze strip voorziet de 
gebruiker in a lie benodigde gemakken en geeft begeleiding aan de routing en beweging van de 
bezoeker. Het is niet de bedoeling eenzelfde element te introduceren in het Kleibos. Enkel wil ik 
hiermee aangeven dat de aan te leggen route een heldere strip is die een rondgang en orientatie 
verzorgt door het gebied. 
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Het Hembrugterrein ligt als een enclave in haar omgeving. 
terrein kent een ontsluitingsweg die langs de gehele kade loopt. In 
de zuidwestelijke hoek sluit deze weg vervolgens aan op de N203. 
Deze weg loopt langs de gehele westzijde van het terrein en komt 
uit bij de pant, waar voorheen de oorspronkelijke Hembrug het 
verkeer over het Kanaal leidde. In dezelfde zuidwestelijke hoek 
kwamen de werknemers dan oak het terrein op. Daarom bevonden 
zich in deze hoek oak de gebouwen die dienst deden als de was- en 
kleedlokalen, fiets- en autogarages en kantines . Direct daarboven 
was de productielijn van de affuiten gesitueerd. Doordat deze zware 
onderstellen voor vuurwapens zo groat waren, konden ze eenvoudig 
naar de ernaastgelegen weg warden vervoerd om vervolgens 
getransporteerd te warden. De ensembles gebouwen in deze zone 
vormden samen een productielijn. Hier werd de affuit geproduceerd, 
geperst, samengesteld, opgeslagen en uiteindelijk oak vervoerd. 
Momenteel zijn alle gebouwen in deze zone hevig onderworpen aan 
leegstand. 
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Ruimtelijke kwaliteiten 

Door haar functionele verleden als 

affuitenfabriek kent dit gebied geen 

landschappelijke kenmerken . Wei 

vormen de bestaande gebouwen een 
ruimtelijke kwaliteit. 

Gebouwen (donkergrijs) 

De gebouwen die momenteel in een 

goede staat verkeren vormen tevens de 
ruimtelijke kwaliteit deze zone. Zoals 

op de afbeelding hiernaast te zien is, 
zijn het gebouwen die ook esthetisch 

een ruimtelijke kwaliteit vormen. In 

de afbeeldingen hiernaast zijn enkele 

gebouwen te zien, die kwalitatief en 
esthetisch behouden moeten blijven bij 

de herontwikkeling van het gebied. 
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In de zuidwestelijke hoek van het terrein zijn 
enkele elementen die van negatieve invloed 
zijn of een remming kunnen vormen op de 
herontwikkeling van het terrein. Deze aspecten 
zijn hieronder uiteengezet. 

lnfrastructuur (witte kleur) 
Zoals op veel plekken op het Hembrugterrein 
het geval is, bestaat de bestrating uit betonnen 
platen. Deze platen zijn gekozen uit praktische 
overweging met betrekking tot het zware 
transport. Het esthetische karakter ervan 
laat echter te wensen over. Deze industriele 
bestratingskeuze zou in de herontwikkeling 
van deze zone moet worden meegenomen. 

Staat van de gebouwen. (rode kleur) 
Enkele gebouwen zijn in een dergelijk slechte 
staat dat het behoud ervan niet wenselijk is. 
In de kaart hiernaast is dan ook te zien welke 
gebouwen worden verwijderd (roodgekleurd) 
en welke moeten blijven behouden (zwart 
gekleurd). 

Grondverontreiniging (groene kleur) 
De productie van de affuiten bracht ook 
schadelijke stoffen met zich mee die de grond 
licht vervuild hebben. De geringe mate van 
grondverontreiniging kan dan ook eenvoudig 
gesaneerd worden door de introductie van de 
saneringsplanten van Nimbio. In de afbeelding 
hiernaast is de grondverontreiniging in kaart 
gebracht. Links van gebouw 336 is er sprake van 
een zware verontreiniging. Deze zal wel op een 
traditionele wijze moeten worden afgegraven. 
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De zuidwestelijke hoek kent sinds het sluiten 
van de affuitenfabriek in 1989 leegstand. 
Verval en de natuur heeft hier vrij spel 
gekregen. Door de stevige constructie en 
grootte van de gebouwen is het verval echter 
niet onomkeerbaar. De grote gebouwen staan 
als verlaten elementen in de ruige omgeving. 
Door deze leegstand en absentie van enige 
activiteit wordt hier het mystieke karakter van 
het Hembrugterrein wellicht het beste ervaren. 
De natuurvindt zijn weg door ramen en deuren 
en geeft een extra accent aan de rijke historie 
die dit terrein heeft. 

Het idee is ontstaan om in deze zone een 
kunstenaarsgemeenschap te ontwikkelen; 
Hembrug Art! Kunstenaars vanuit de hele 
wereld kunnen in de leegstaande gebouwen 
tijdelijk een woon-werk-atelier hebben. 
Meerdere kunstenaars kunnen clusters 
vormen in de leegstaande loodsen en zo deze 
vullen . Samenwerkend met de uitingen van 
kunst uit verschillende culturen ontstaat er 
zo een broedplaats van inspiratie en creatie. 
Wat de eerder aangehaalde creatieve sector 
zo geschikt maakt als te introduceren functie 
zijn het authentieke inspirerende karakter 
van het terrein, de ge·isoleerde en tactische 
ligging, de visie van Zaandam die een nieuwe 
creatieve werkgelegenheid behoeft en de 
huidige ontevredenheid van kunstenaars over 
de woon- en werksituatie in Amsterdam. (Zie 
Bijlage 11.2) 

De bedoeling is kunstenaars en maatschappij 
in contact te laten komen met elkaar. Door 



middel van een veiling wordt de kunst op een authentieke, commerciele wijze verkocht 
aan de bezoekers. Deze veiling wordt centraal gecoordineerd waarbij de kunstenaars 
met veiling zo min mogelijk te maken hebben. De kunstenaars hebben profijt door cross
selling met andere kunstenaars, de laagdrempelige manier om waardering te verwerven 
en inkomsten te genereren. Vanuit het perspectief van de bezoeker sluit dit aan bij de 
hedendaagse maatschappelijke overtuiging van intensiteit en beleving. Door een veiling 
kom je eenvoudig en veilrg in aanraking met kunst en sluit het kopen van de kunst aan bij de 
Nederlandse drang van 'koopjesjacht' en authenticiteit, waardoor een bezoek aan de veiling 
aantrekkelijker wordt. (Zie bijlage 11.4) 

De dynamiek en de mogelijkheid tot relatief tijdelijke samenwerkingsverbanden maakt 
de creatieve sector tevens geschikt om zicht te vormen aan de onvoorspelbaarheid en 
dynamiek van de ontwikkeling van het Hembrugterrein. Hiermee is zeker niet uitgesloten 
dat, doordat de positieve impuls op het terrein juist wordt gegenereerd door deze creatieve 
sector, deze functie op het terrein geen tijdelijkheid kent . Doordat het verloop van de 
saneringsperiode en de eventuele daaropvolgende ontwikkeling geen eindresultaat kent, 
moet ook de introductie van de creatieve sector geen afgebakende fase zijn, maar juist een 
nieuw begin van een continue lijn . 

47 



ARCHITECTONISCHE OPGAVE 

48 

De ensembles gebouwen zullen samen 
een condominium gaan vormen. Het 
idee van het condominium berust, zoals 
hiervoor genoemd, op het vestigen van 
meerdere individuele kunstenaars die 
samen dewerkruimte en materiaalinkoop 
delen en zo een economisch en 
sociaal profijt oplevert. Daarnaast 
kunnen er samenwerkingsverbanden 
of symbiotische inspiratie tussen de 
kunstenaars ontstaan. Verkoop van de 
kunst wordt centraal gecoi:irdineerd in 
de vorm van een veiling . 

Nationale en Internationale kunstenaars 
kunnen voor een bepaalde periode 
in dit condominium wonen en kunst 
produceren en tonen. Wanneer een 
kunstenaar zich bij het condominium 
aansluit krijgt deze een cocon ter 
beschikking. Dit is het woonatelier van 
de kunstenaar. In deze cocon woont en 
werkt hij en wordt zo voorzien van alle 
benodigdefaciliteiten. Deverdere invulling 
van het condominium met betrekking tot 
de wijze van samenwerking of de mate 
van interactie met de bezoeker bepalen 
de kunstenaars zelf. Door de autonome 
werking van de cocons kennen deze een 
grate vrijheid van plaatsing in de ruimte, 
om zoveel mogelijk te voldoen aan de 
specifieke wens van de tijdelijke bewoner 
om ge·isoleerd te staan of juist een cluster 
met andere cocons te vormen. 



~orstel 
Wanneer een gebouw 'verzadigd' is, is er de uitwijkmogelijkheid naar een nieuw leegstaand 
gebouw, waar het proces zich opnieuw zal herhalen. Op deze manier ontstaan eigenlijk 
meerdere condominia, waar kunstenaars zich samen vestigen en gebruik maken van 
de gezamenlijke voorzieningen en onderlinge synergie. De groei en het verloop van het 
condominium is mede hierdoor afhankelijk van het succes ervan. 
Het niet nastreven van een eindbeeld, maar juist de permanente tijdelijkheid vast proberen 
te houden geeft zo de dynamiek en onvoorspelbaarheid waar kunstenaars en bezoekers 
naar verlangen, maar waar de attractiviteit en het imago voor het Hembrug van morgen 
juist een zekerheid worden. 

Om de kosten te drukken, wordt er in elk gebouw een gezamenlijke cocon geplaatst, dat 
als kloppend hart moet worden gezien. Hier bevinden zich de benodigde natte ruimten en 
het elektrische aansluitpunt, waar alle cocons, die in dezelfde ruimte staan, op aangesloten 
kunnen worden. Afhankelijk van de grootte van het gebouw, het type kunstenaar en het 

49 



50 

aantal samenwerkingsverbanden kunnen er 
een bepaald aantal cocons in een gebouw 
warden geplaatst. 

Bezoekers kunnen in aanraking komen met de 
kunstenaars doordat ze vrij mo gen rond I open 
door de gebouwen van dit condominium. Zo 
kan de bezoeker zien hoe de kunstenaars 
werken, workshops en seminars bij de 
kunstenaars volgen of exposities bezoeken. 
De mate van interactie wordt echter niet 
bepaald door de bezoeker, maar door de 
kunstenaar. De cocon is de prive-ruimte van 
de kunstenaar waar de bezoeker niet kan 
komen, de ruimte daarbuiten is de plaats 
waar ontmoeting kan plaatsvinden. 

De woon-werkateliers zijn compacte 
elementen met een zo efficient mogelijk 
oppervlak. Dit element is beweegbaar, zodat 
ze in elk gebouw overal geplaatst kunnen 
warden. Er is de naam cocon aan gegeven om 
te benadrukken dat de kunstenaar de mate 
van interactie met de bezoeker bepaalt. De 
cocon kent dynamische gevelpanelen die de 
openheid van het werkatelier bepalen en zo 
geheel open kunnen zijn om zo de bezoeker 
binnen te kunnen laten kijken, of geheel 
gesloten kunnen zijn om de kunstenaar in 
een gesloten werkplek te voorzien. 



REFERENTIES 

GucklHupf Mobile lookout - Hans Peter Wornd, Mondsee 
Deze kubistische constructie aan de oevers van de Mondsee dient als uitzichtpunt. De gevels 
bestaan uit panelen die flexibel te draaien, te vouwen en om te slaan zijn. De achterliggende 
reden is de wisselende wens van uitzicht en lichtinval. Hierdoor verandert echter ook 
telkens het aanzicht en de toegankelijkheid van het object dat een speels dynamisch effect 
oplevert. 
Dit is tevens het aspect waarom ik deze referentie aanhaal. Zeals ik eerder heb gesteld, 
bestaat het woon-werkatelier van de kunstenaar uit flexibele gevelpanelen die de mate 
van interactie tussen de kunstenaar en de bezoeker bepalen. Deze referentie zorgt voor veel 
inspiratie voor het ontwerp. 
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Metro Stops - Despang Architecten, 
Hanover 
Despang A~hltecten bedachten een 
systematiek van verticale rechthoeken 
waarbij de materialisering gevarieerd kon 
worden en elk zo toch een authentieke 
identiteit kregen. De utiliteiten zoals 
informatieborden, en zitelementen zijn 
onderdeel van het ontwerp, waardoor 
het ontwerp zich als een sculptuur 
presenteert. 
Wat me aanspreekt bij deze referentie is 
de eenduidigheid van het volume, maar 
de veelzijdigheid van de toegepaste 
materialisering. De link naar de 
kunstenaarscocon is dan ook eenvoudig te 
ma ken, waarbij alle ateliers ook eenzelfde 
vormentaal zouden moeten hebben. Het 
principe zou daarop toegepast kunnen 
worden dat het ontwerp van elk atelier 
hetzelfde is, maar dat de toegepaste 
materialisering zich vormt naar de 
betreffende gebruiker. 

·Halte·impressie - -



DOT - uberdutch, Concept 
Studio uberdutch verzint concept voor verscheidene merken. De DOT is een modulaire 
ruimte die eenvoudig op te zetten is in elke omgeving en een aangenaam binnenklimaat 
verzorgt. DOT is hierdoor ideaal als tijdelijke gebruiksruimte. Deze referentie vormt eigenlijk 
de essentie van mijn kunstenaars' woon-werkatelier: een eenvoudig object dat een 
aangename verblijfsruimte creeert voor de gebruiker en in elke omgeving te plaatsen is. De 
afbeelding op pagina 48 laat zelfs meerdere objecten in een industriele omgeving zien. De 
esthetische aspecten niet in beschouwing genomen zou dit een letterlijk voorbeeld kunnen 
zijn van de cocon op Hembrug Art in de leegstaande industriele loodsen. 
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Centraal gelegen vormt deze cluster 
van aaneengesloten gebouwen een 
typisch voorbeeld van de praktische 
werking van het Hembrugterrein. 
Ontwikkeling en ontwerp hadden enkel 
functionele uitgangspunten, waardoor 
de betreffende productiel ijn in een zone 
bepalend was voor de situering van de 
gebouwen of de eventuele uitbreiding 
van bestaande gebouwen. Deze zone 
was verantwoordelijk voor de productie 
van hulzen. De hulzen werden hier 
geproduceerd, gedraaid en opgeslagen. 
Naarmate de vraag in de periode 1910-
1940 toenam was uitbreiding van de 
hulzenfabriek gewenst. Aan deze vraag 
werd voldaan door het bijplaatsen van 
meerdere gebouwen, waardoor de 
productielijn eenvoudig kon warden 
uitgebreid. 
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De ruimtelijke kwaliteit van deze zone is 
eigenlijk een van de originele gebouwen van 
het ensemble. Gebouw 112 uit 1917 is altijd 
het persgebouw geweest van de hulzenfabriek 
en had de bijnaam 'De Kathedraal.' Wanneer 
naar de afbeelding wordt gekeken is direct 
duidelijk waar dit gebouw haar bijnaam aan te 
danken had. De kathedraal is een langwerpig 
gebouw met een hoog plafond. Het zadeldak 
wordt ondersteund door een stalen constructie 
dat ook visueel de ervaring be'invloedt. In de 
zijwanden zitten hoge langwerpige ramen. 
De voor- en achtergevels kennen nog hogere 
ramen met een symmetrische opbouw. Al 
deze aspecten maakt het tot een bijna gotisch 
interieur, waardoor de ruimte ondanks haar 
leegstand de charme nog altijd heeft weten te 
behouden. 



NEGATIEVE ASPECTEN 

Deze zone is de kleinste zone van het gehele Hembrugterrein en is vrijwel geheel volgebouwd. 
De staat van enkele gebouwen in deze cluster is zo erbarmelijk dat deze direct gesloopt 
moeten warden (deze zijn in het rood aangegeven op pagina 62). Het terugbrengen van 
de gebouwenintensiteit zal echter bijdragen aan de kwaliteit van de gehele zone, want de 
hoeveelheid gebouwen die momenteel aanwezig is, vormt een negatief aspect van deze 
zone. 
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De gebouwen in deze zone zijn allemaal 
aan elkaar geschakeld en staan daardoor in 
directe verbinding met elkaar. Om aansluiting 
te vinden met het creatieve karakter van het 
Hembrugterrein zal deze zone toegewezen 
warden aan toneel en voorstelling: Hembrug 
Act! Bij voorstelling en toneel kan gedacht 
warden aan theater en drama, maar ook 
muziek en zang. Bij het vestigen van Hembrug 
Act krijgt elk thema een eigen gebouw. 
Mensen vanuit de hele wereld kunnen 
hier samenkomen om voor een periode 
gezamenlijk aan een concert of voorstell ing 
te werken, seminars of workshops te volgen 
en die vervolgens te kunnen opvoeren. Door 
het bij elkaar plaatsen van deze programma's 
met eenzelfde inslag is het mogelijk om 
"kruisbestuiving" te krijgen en kunnen 
verschillende disciplines wellicht tot nieuwe 
inspiraties, inzichten en creaties komen. Het 
moet geen sterk geregisseerd geheel warden. 
De kaders moeten worden gesteld, maar 
de specifieke invulling kent veel vrijheid. 
Het Hembrugterrein vormt vandaag ook 
vaak het decor van tijdelijke (meerdaagse) 
evenementen zoals beurzen en concerten. 
Door de grootte van de gebouwen in deze 
zone en het 'performance-karakter' kan deze 
zone ook aan deze vraag voldoen door enkele 
gebouwen beschikbaar te stellen voor deze 
tijdelijke evenementen. 
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Wat bij deze zone een belangrijk uitgangspunt 
vormt, is de onderlinge interactie tussen de 
verschillende disciplines van muziek en theater 
en de letterlijke ontmoeting waardoor er 
samenwerking kan ontstaan. Daarom betreft de 
ontwerpopgave hier de bestaande gebouwen 
zo vorm te geven dat op een natuurlijke wijze 
de verschillende creatieve disciplines met 
elkaar in aanraking komen. Op logistieke wijze 
kan de eerste interactie eenvoudig warden 
gestimuleerd. 

Er is een gebouw dat de kern vormt van deze 
gehele zone en oak het gewenste karakter 
uitstraaltvoorde gehele zone van HembrugAct. 
(Gebouw 112- De kathedraal, zie Ruimtelijke 
kwaliteiten). De architectonische opgave moet 
zich dan oak op dit gebouw richten, waarbij de 
naastgelegen gebouwen daarvan afhankelijk 
zijn. 

Het voorstel betreft het weghalen van 
gebouwen binnen dit cluster, zodat dit 
gebouw weer gedeeltelijk vrij komt te staan 
en als entreegebouw kan dienen. In dit 
entreegebouw komt men binnen en bevinden 
zich de ondersteunende elementen zoals 
de kantine, de toiletten, de garderobe en de 
informatieborden. 

Vanuit dit gebouw zijn de andere ruimten 
vervolgens toegankelijk. Doordat deze 
gebouwen als kralen aan een ketting zijn 
geregen, moet men d66r de andere gebouwen 
om bij hun eigen ruimte te kunnen komen. 



De afwezigheid van de eerder voorgestelde 
te slopen gebouwen creeert oak een 
gedeeltelijk omsloten buitenruimte die 
vanuit elk gebouw toegankelijk is. ledere 
discipline kan hier gebruik maken van de 
ruimte om te oefenen, experimenteren en 
bij elkaar inspiratie op te doen. 
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Voormalige Scheepswerven, NDSM Amsterdam - Dynamo Architecten 
De twee leegstaande scheepsbouwloodsen op de voormalige scheepswerf van de 
Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij zijn verhuurd aan Stichting Kinetisch 
noord als potentiele broedplaats voor kunst en theater. Na kleine bouwkundige ingrepen 
om het gebouw gebruiksvriendelijk te maken kunnen verschillende creatieve groepen hier 
hun intrek doen en bouwen hierin hun eigen verblijfsruimte af. De kunststad is inmiddels 
in gebruik genomen . In de hal zijn lichtstraten gerealiseerd en is er een staalskelet opgezet 
waar de units van de gebruikers zijn geplaatst. 
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De technische ontwikkeling van innovatieve wapens zorgden 
er in 1889 voor dat er nieuwe machines en daaropvolgend 
een benodigde uitbreiding moest komen. Dit was de kans 
om zich te hervestigen in de, inmiddels aangelegde, stelling 
van Amsterdam, om zo een strategische locatie te verkrijgen 
die oak ten tijde van een vijandelijke aanval in productie kon 
blijven. Het gehele terrein werd in 1895 opgedeeld in drie 
gebieden . In de zuidwestelijke hoek was er een metaalfabriek 
voor de productie van gereedschapswerktuigen. Later zullen 
hier oak landbouwmachines warden geproduceerd. Het 
terrein ten noorden van het Artillerie-terrein werd bestemd 
voor het Algemeen Verdedigingspark van de Stelling, het late re 
Defensieterrein . In de zuidoostelijke hoek was de werkelijke 
Artillerie lnrichtingen gevestigd. Vanaf 1895 began hier de 
bouw van een munitiefabriek, werkplaatsen en magazijns. 
In dit deel van het terrein vond de productie, assemblage en 
opslag van diverse munitie plaats. 
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Watwellichttotde ruimtelijke kwaliteitgezien 
mo et word en is de zone op zich. Het ensemble 
van gebouwen geeft de buitenruimte een 
aangename verblijfskwaliteit. 

Variatie in gebouwen 
De grote diversiteit van de gebouwen in 
oppervlakte, materialisering en afwerking 
bepalen het karakter van deze zone. 
De gebouwen zijn op een orthogonaal 
grid geplaatst, en staan op verschillende 
afstanden onderling, waardoor er steegjes, 
maar juist ook open 'pleinen' ontstaan. Op 
de pagina's hiernaast wordt er een impressie 
gegeven van deze zone met zijn assortiment 
van verschillende gebouwen en diversiteit 
aan buitenruimten. 
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Verontreiniging 
Het Hembrugterrein kent enkele grootschalige 
ontwikkelingen, waarbij gebouwen zijn 
vervangen en productielijnen zijn gewijzigd of 
uitgebreid. Deze zone kent een specifieke plek 
waar sprake is van een lichte verontreiniging. 
Deze verontreiniging is gevonden op een open 
plek in deze zone waar voorheen een gebouw 
stond waar de metalen voor de productie 
van de munitie werden voorbewerkt . Dit is 
voor een periode van enkele jaren gebeurd, 
waarna dit type voorbewerking is gestopt en 
het gebouw is gesloopt. De verontreiniging 
is echter nog aanwezig, maar kan eenvoudig 
door de alternatieve grondsaneringsmethode 
van Nimbio over een periode van vijftien tot 
twintig jaar worden gesaneerd. Ook zijn er 
enkele gebouwen die asbest bevatten. deze 
gebouwen (in het rood aangegeven) zullen ook 
gesloopt worden. 

lnfrastructuur 
Zoals het geval is op het hele terrein moet 
ook hier de infrastructuur worden herzien. De 
infrastructuur kwam tot stand met als enige 
uitgangspunt de noodzakelijke verbindingen 
tussen de verschillende gebouwen en de 
bestrating ervan bestaat uit dezelfde monotone 
industriele betonplaten die we ook in de 
andere zones tegenkomen. 
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Vrijwel alle activiteit die het Hembrugterrein 
momenteel nag kent vindt plaats op dit 
deel van het terrein. Een diversiteit aan 
bedrijvigheid geeft een levendig dagbeeld 
van deze zone. Onderstaande afbeelding 
geeft aan welke gebouwen momenteel 
in deze zone gebruikt warden. De reden 
waarom juist in deze zone de gebouwen 
voornamelijk in hergebruik zijn genomen is de 
schaal van de gebouwen. Waar in de andere 
zones de gebouwen eerder loodsen zijn van 
buitenproportionele afmeting, kennen de 
gebouwen in deze zone een menselijke schaal. 
De gebouwen waarbij, ofwel het stadium 
van verval te ver gevorderd is, of asbest is 
aangetroffen, warden verwijderd. Vervolgens 
blijven er nag een vijfentwintig gebouwen 
over die in de nieuwe strategie in deze zone 
staan en mee gaan werken in de nieuwe zone: 
Hembrug Business! 

\'l_ 

I 



Hembrug Business wordt een zone vol bedrijvigheid . De bestaande bedrijvigheid mag 
blijven en kan warden uitgebreid. Om aansluiting te vinden met de wens vanuit de 
gemeente Zaandam en de provincie Noord-Holland zal de creatieve bedrijvigheid hier 
gestimuleerd warden. Specifiek voor startende bedrijven kan deze locatie een aangenaam 
vestigingsklimaat bieden. Gedacht moet dus warden aan jonge en dynamieke bedrijven die 
geen barriere vormen met de eerder ge'lntroduceerde kunstenaars in de zone van Hembrug 
Art en Hembrug Act en allen een creatieve inslag hebben. Hierbij kan dan gedacht warden 
aan media- en reclamebureaus, architecten en productontwikkeling, maar ook radiostations, 
evenementenbureaus en trendwatchers passen prima in het gewenste plaatje. Naast de 
!age kosten van huur en onderhoud, bestaat er het voordeel van symbiose. De startende 
bedrijven hebben vaak nog niet het vermogen om machines en materiaal ten behoeve van 
productie en presentatie aan te schaffen. Door deze aanschaf gezamenlijk te doen, is dit wel 
mogelijk. 
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Bij het introduceren van bedrijven in de bestaande 
gebouwen bestaat de primaire opgave uit het 
gereed maken van de overgebleven gebouwen 
voor het betrekken door de geselecteerde 
creatieve bedrijven. De esthetische uitdaging ligt 
juist in het dilemma tussen de bestaande context 
en de nieuwe functie. Wat van belang is bij deze 
zone is de functionaliteit van de gebouwen 
en de bereikbaarheid ervan voor clienten. De 
orientatie en ervaring van de tussenruimte vormt 
hierin dus een essentieel aspect. Daarom ligt de 
architectonische opgave in het gereed maken 
van de bestaande gebouwen om vervolgens de 
ruimte ertussen een openbaar karakter te geven 
en met landschappelijke elementen deze zo in 
te richten dat het een aangename pleinfunctie 
krijgt met een zakelijk karakter. Er zijn twee 
openbare ruimten binnen deze zone, waarvan er 
een van groat formaat is, een goede omsluiting 
van gebouw en heeft en waar vanuit de meeste 
gebouwen bereikbaar zijn. (zie afbeelding 
hiernaast) 
De inrichting van deze openbare ruimte zie ik 
voor me als een stedelijk ingericht plein. Vanuit 
dit plein warden lineaire paden aangelegd die 
tussen de gebouwen doorlopen, zodat alle 
gebouwen bereikbaar zijn . 
Het ontwerp van deze zone moet niet in conflict 
zijn met de gebouwen die het fundament vormt 
van deze zone. Daarom is gekozen het plein 
meer als onderlaag te laten fungeren. Als een 
uitgevouwen tafelkleed ligt het plein aan de 
gebouwen. Het pie in zelf is soberwaar metsubtiele 
verhogingen, vlakke hellingen en type bestrating 
looprichtingen warden ge·initieerd, zonder grate 
stedenbouwkundige of architectonische ingrepen 
te doen. 



Hembrug Business, Ontwerpvoorstel 
figen wt.·rk 

Hembrug Business 

I I zakelijk middenplein 

- te gebruiken gebouwen 

C J grondsaneringsplanten 

park 
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Reininghaus, Karres en Brands 
www.karre e nb r<.Jnds .nl 

Reininghaus, Graz, Karres en Brands 

In het gebied waar de voormalige brouwerij Reininghaus in functie was heeft Karres en 
Brands een nieuwe herontwikkeling voorgesteld. Het plangebied is 54 hectaren groot en 
zal voorzien in zowel wonen en werken als ontspanning. Een mooie samenwerking tussen 
bestaande bouw en nieuwbouw waarbij de tussenruimte als een plein fungeert. In dit 
plein zijn subtiel looproutes aangegeven door middel van bestratingtypen, grasvlakken en 
waterpartijen. Oak al komt de schaal niet overeen met het plein van Hembrug Business, 
geeft het wel weer dat ondanks datje te maken hebt met een grate openbare ruimte je deze 
wel subtiel en eenvoudig kunt inrichten zonder in conflict te komen met gebouwen die dit 
plein vormen. 



La Defense, Parijs 

La Defense vormt het zakelijke hart van Parijs. Een modern centrum waar een veelzijdigheid 
van architectuur elkaar opvolgt. De ongelooflijke schaal van de gebouwen wordt tevens 
gereflecteerd op de tussenruimte tussen deze gebouwen. Een enorme grote buitenruimte 
die fungeert als routing, ontmoeting, ontspanning en expositie. Door middel van betrating 
en subtiel relief wordt ook hier orientatie en bewijzering toegepast. Wat me in deze 
referentie aanspreekt, is de wijze waarop schaal wordt genegeerd en wordt meegenomen 
in het geheel. Als een deken vormt dit plein het fundament voor alle gebouwen die er staan. 
Een dergelijk idee heb ik bij het plein van Hembrug business. Als een onderdeken gedeit het 
plein uit en vindt zo aansluiting met alle gebouwen die er staan. 
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Op het Hembrugterrein werd niet alleen 
gewerkt, maar ook gewoond. Dit gebeurde 
in de noordoostelijke hoek van het 
Hembrugterrein Wat nu de 'Havenbuurt' 
wordt genoemd was oorspronkelijk een 
huisvestingsproject voor de werknemers 
van het terrein. Deze woningen zijn nog 
steeds aanwezig en staan bekend als 'het 
rijtje van Houtwipper.' Houtwipper was 
administrateur en later directeur van de 
Artillerie lnrichting. Hij was de man die op 
het idee kwam mensen van andere gebieden 
aan te trekken, omdat het lastig bleek om 
in de Zaanstreek personeel te vinden. De 
inwoners van Zaandam noemen dit rijtje dan 
ook 'de Delftse rij,' omdat er voornamelijk 
werknemers van de inrichting in Delft • 
kwamen te wonen. Op het Hembrugterrein 
zijn ook enkele woningen geplaatst. Er was 
een rij van drie officierswoningen en een 
opzichterwoning in de zuidwestelijke hoek. ,, . 
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De woningen van Houtwipper worden 
momenteel nog steeds bewoond. De woningen 
zijn echter wel buiten het Hembrugterrein 
geplaatst, waardoor toegang tot het terrein 
onmogelijk is. De aanwezigheid van het 
Hembrugterrein vormt echter wel een 
potentiele ruimtelijke kwaliteit. Aan de 
voorzijde is er een directe aansluiting met 
het kanaal de Zaan en aan de achterzijde 
bevindt zich een diverse natuur en dit alles op 
loopafstand van Zaandam Centrum. 



NEGATIEVE ASPECTEN 

Eigen werk 

Toegankelijkheid 
Het negatieve aspect is wellicht de ontoegankelijkheid naar het Hembrugterrein toe. Hekken 
voorkomen dat momenteel bewoners gebruik kunnen maken van het Hembrugterrein. De 
woningen hebben hierdoor wel zicht op het terrein, maar kunnen er geen gebruik van ma ken . 
In de huidige staat van het terrein is dit te begrijpen. Er moet echter wel gestreefd warden 
naar een optimalisatie van het Hembrugterrein voor haar omgeving en toegankelijkheid 
vormt hierin een uitgangspunt. 

Ge"isoleerde ligging. 
Een tweede aspect is de enigszins ge"isoleerde ligging van de woningen ten opzichte van 
de rest van de woonwijk b6ven het Hembrugterrein. De woonwijk loopt door tot aan 

Hembrug living 

- te slopen gebouwen 

- bestaande woningen 

J prive eigendom woning 
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de brug. Hier loopt de begrenzing van het 
Hembrugterrein door tot aan de kade, waarna 
deze bij het Houtwippers-rijtje weer terugligt 
en achter de woningen doorloopt. Hierdoor 
liggen de woningen afgelegen ten opzichte van 
de woonwijk en warden 'vergeten.' Negatieve 
gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld de lijnbus 
die niet verder rijdt dan het viaduct aan de 
noordzijde van het terrein en afvalcontainers 
die warden vergeten om te legen. 



VISIE & CONCEPT 

De visie met betrekking tot wonen is dat deze moet warden uitgebreid en er zo langs de 
kade een nieuw woonmilieu wordt gecreeerd. De reden hiervoor is tweeledig. 
Enerzijds is dit vanwege de aantrekkelijke kade langs de Zaan om zo de woonwijk langs 
de kade door te kunnen trekken zodat deze aansluiting vindt met het Houtwippersrijtje. 
De unieke kans om enerzijds aan het water te kunnen wonen en anderzijds aansluiting te 
kunnen maken met een rijk natuurgebied is een exclusiviteit die niet onbenut mag warden 
gelaten. Het Hembrugterrein moet ook (deels) toegankelijk warden gemaakt voor de 
bewoners als parkachtige buitenruimte zodat gewoond kan warden in het rijke karakter van 
het Hembrugterrein: Hembrug Living! 
Anderzijds heeft de uitbreiding en introductie van wonen langs het Hembrugterrein een 
financiele reden. De realisatie van woningen wordt interessant, doordat dit financieel 
voordeel oplevert dat het behoud van het Kleibos en de sanering van de verontreiniging 
deels zo bekostigd kan worden. 
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Het wonen wordt uitgebreid in het 
verlengde van de Zaankade zodat deze 
aa ns lu iti ngvi ndt met het Houtwip pe rsrijtje. 
Enkel het gebouw van de Artillerie, dat 
onderdeel uitmaakt van de Stelling van 
Amsterdam, blijft behouden. Hier loopt 
de zone Hembrug Kleibos namelijk door 
tot aan de oevers van de Zaan en zal 
dan ook niet vanaf de kade toegankelijk 
zijn . Daaronder bevindt zicht echter een 
ensemble van gebouwen dat in slechte 
staat is en gesloopt kan worden. Zowel 
deze locatie, als een beperkte ruimte 
achter de bestaande woonbebouwing in 
de meest noordoostelijke hoek is geschikt 
voor woningen . (zie overzichtskaart voor 
de betreffende nieuwe woongebieden) 

Deze woningen hebben in hun nabijheid 
zowel een natuurgebied als water en dit 
moet dan ook worden uitgebuit bij het 
nieuwe ontwerp. Het water van de zaan 
zal aftakkingen moeten krijgen zodat het 
water doorgetrokken kan warden tot aan 
de woningen. In de noordoostelijke hoek 
dient dit water (helaas) ook als afscheiding 
tussen woning en Hembrugterrein, omdat 
in die hoek de woningen omsloten worden 
door het Hembrug Kleibos dat enkel onder 
toezicht toegankelijk zal zijn. 
De woningen zullen gericht zijn op het 
water en de vrije natuur eromheen. De 
bewoners kunnen vanuit hun woning 
ontspannen in het park, het Kleibos 
bezichtigen, de hond er uitlaten of er de 
kinderen laten spelen. 

De ontwerpopgave betreft dan ook een 
studie naar de geschikte woonvorm op 
deze locatie. Het thema wonen in de 
natuur met water vormt hier onontbeerlijk 
het uitgangspunt. Mijn visie hierop is 
om appartementen te real iseren, om 
zo toch ongeveer dertig woningen te 
kunnen realiseren en een bepaalde 
levendigheid en gewild imago te kunnen 
creeren. De appartementen worden in 
een gebouw geplaatst en zullen meerdere 
woonlagen hebben. Op de begane grand 
kunnen bootbezitters wonen en hun 
boot aan hun eigen steiger aanleggen 
en de appartementen kunnen dienen als 
startersappartementen. 

Het gebouw moet onderdeel warden van 
de natuurlijke omgeving en qua vorm hier 
zich ook aan aanpassen. Alsof het maaiveld 
omhooggetrokken is ontstaat hier het 
gebouw dat door het landschap kronkelt. 
Het dak is hierdoor ook een vegetatiedak. 
De gevel die ontstaat door het omhoog 
trekken van het maaiveld heeft een grote 
mate van transparantie en wordt zo veel 
mogelijk beschouwd als een vlak. 
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Faculteit Levenswetenschappen, Groningen 

Dit universiteitsgebouw is onderdeel van de 
Groninger campus, het Zernike complex. In 
relatie tot het omvangrijke programma is het 
een functioneel bepaald gebouw. Het is open 
naar de campus, de zichtlijnen accentueren 
de open ruimte in plaats van de massa van het 
gebouw. Dit gebouw gebruik ik als referentie 
vanwege zijn vorm en de wijze waarop het lijkt 
dat het maaiveld omhoog is getrokken en zo 
het dak vormt. Ook zijn de gevels eigenlijk een 
vlak, waardoor het effect van een natuurlijk 
ontstaan wordt versterkt. lk ben me bewust van 
het schaalverschil. lk ben zelfs van mening dat 
een kleinere schaal het effect enkel duidelijker 
ma a kt. 
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Deze zone van het Hembrugterrein ligt samen met het Kleibos 
in het hart van dit 42 hectaren tellende gebied Van de eerder 
besproken ringenstructuur vertegenwoordigt deze plek de 
binnenste ring. Als een groene wig dringt dit gebied door de hele 
middenbaan van het Hembrugterrein en loopt van de kern uit 
naar de zuidoostelijke hoek waar het aansluiting vindt met het 
zijkaan de Zaan. 
Waar de omliggende ring zorgde voor de productie en 
samenstelling van de munitie, zorgde deze zone voor de opslag en 
tests van deze munitie. Het verschil met het Kleibos is dat hier oak 
de opslag plaatsvond en er een grotere mate van activiteit was, 
waardoor het meer een open ruimte was en minder begroeiing 
kende. Door de munitie die hier werd opgeslagen, kenden deze 
gebouwen alien een verhoogd risico met zich mee op explosie. 
Door haar centrale ligging bracht dit oak een risico voor de zones 
die om dit gebied lagen. Hierdoor zijn er meerdere elementen 
toegepast die de schade zouden minimaliseren bij een eventuele 
explosie. 
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Ondanks haar explosieve verleden kent deze 
middenkern van het Hembrugterrein een 
aantal intrigerende kenmerken die dit deel 
tot een uitdagend gebied maken voor een 
herontwikkeling in de nabije toekomst. 

1. Plofdaken. 
De eerdergenoemde opgeslagen munitie in dit 
gebied zorgde voor een permanent verhoogd 
risico in deze zone. Hier werd op ingespeeld 
door de gebouwen voor opslag onafhankelijk 
van elkaar te plaatsen en elk te voorzien van 
een plofwand of -dak. Een andere optie was 
dat bepaalde wanden werden voorzien van 
een verstevigde constructie, waardoor in 
het geval van een explosie slechts een wand 
wordt weggeslagen en het gebouw zelf zou 
blijven staan. (Zie de afbeelding hiernaast) 
Welke zijde van elk gebouw voorzien was 
van een plofdak was algemeen bekend bij de 
werknemers en het was dan ook verboden 
langs deze zijde de panden te passeren. 

2. Orientatie 
De plofwanden van de gebouwen zijn alien 
naar het midden van het opslaggebied 
georienteerd, zodat bij een eventuele explosie 
deze naar de binnenkant zal uitwijken, 
waardoor de zones random dit gebied zoveel 
mogelijk ongedeerd zouden blijven. 
Niet a Ileen de gebouwen met de plofwanden 
kennen deze orientatie: Alie gebouwen op het 
Hembrugterrein zijn op dit dee I georienteerd. 
Dit zorgt voor een sterke orientatie dat direct 
te herkennen is. 



Hembrug Exposure 

J Zone Exposure 

- Zware grondvervuiling 

- te slopen gebouwen 

- Plofwanden 
- Te gebruiken paviljoens 
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3. Slaten 
Een tweede aspect dat is toegepast voor 
de bescherming van de omgeving random 
deze gevarenzone, was het aangelegde 
slotenstelsel. Dit water omsluit het gehele 
middengebied en diende ter bescherming 
voor de omgeving erbuiten. Bij een 
eventuele brand of explosie kon het water 
een remmende werking hebben op de brand, 
waardoor het gebied buiten dit water niet 
aangetast zou warden. 

4. Bunker 
In het Noordwestelijke deel van deze zone 
ligt nag een experimentbunker. Deze bunker 
diende als plek waar de geproduceerde 
munitie ontmanteld en getest werd. Half 
verdiept ligt deze binnen het slotenstelsel 
aan de rand van deze zone. 



NEGAT/EVE ASPECTEN 
Negatieve aspecten 
Bepaalde elementen binnen deze zone hebben 
geen waarde of hebben zelfs een negatieve 
uitwerking op dit gebied. Hier zal bij het stellen 
van de architectonische opgave rekening 
gehouden warden, waarbij verwijdering of 
aanpassing van het betreffende aspect gewenst 
is. 

5. Grondverontreiniging 
De opslag van de geproduceerde munitie en 
andere schadelijke stoffen zijn dan visueel niet 
meer aanwezig, deze hebben wel hun sporen 
nagelaten in de grond. De stof Trotyl werd in 
hier geproduceerd en opgeslagen. Deze stof 
diende als een accelerator bij de explosies 
van het testen van de munitie. Het nadeel van 
deze stof is dat deze hierdoor ook in de grond 
terecht komt en niet verwijderd kan warden. 
Voordat dit terrein ontwikkeld kan warden, zal 
eerst deze schadelijke stof uit de grond moet 
warden verwijderd. Fytoremediatieve extractie 
is hier geen optie, waardoor er een traditionele 
sanering van grondafgraving zal moeten 
plaatsvinden. 

6. lnfrastructuur 
Het wegenstelsel is bepaald door de tijdelijke 
plaatsing van betonnen platen. Deze vormden 
zo de infrastructuur van deze zone en maakte 
elk gebouw bereikbaar. De platen konden 
ook het grote gewicht van vrachtwagens 
houden, waardoor het voor het oorspronkelijke 
functioneren geschikt was. Momenteel geven 
deze platen echter een verwaarloosd beeld 
en zijn niet de moeite waard om behouden te 
blijven. 
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Dit deel van het Hembrugterrein kende 
dezelfde functie als het Kleibos, maar 
heeft wel een ander karakter. Waar 
het Kleibos echt een dichtbegroeide 
bosschage kent, heeft dit deel door zijn 
experimenten en benodigde opslag een 
meer open ruimte en staan er een tiental 
gebouwen verspreid over het gebied. Het 
gebied maakt een verwaarloosde indruk 
door de betonnen platen als paden en de 
open ruimten die dichtgegroeid zijn met 
onkruid. Nog steeds is deze zone vanuit 
elke zijde bereikbaar en zijn er geen harde 
grenzen, maar lopen de zones geleidelijk 
in elkaar over. De bestaande panden 
kennen een grote diversiteit aan afmeting 
en stijl, maar vormen een paviljoenachtige 
ervaring in dit experimentgebied. 

Dit gebied van het Hembrugterrein vormt 
het werkelijke 'secreet van Holland;' de 
testruimte van de geproduceerde munitie 
uit de zones eromheen. Mijn visie is om 
in deze zone haar oorspronkelijke thema 
te interpreteren naar het toekomstige 
functioneren van het Hembrugterrein. 
Deze zone zal wederom het 'testgebied' 
moeten warden van de omliggende 
zones: Hembrug Exposure! Als een echte 
testruimte zal dit deel ruimte moeten 
geven aan de grote verscheidenheid van 
producties die in de zones erom heen 
tot stand komen. Zo kan de kunstenaar 
zijn gemaakte kunst tentoonstellen, de 
toneelgroep hun opvoeringen houden, 
de bewoner dit als zijn buitenruimte 

beschouwen en de zakenman hier 
brainstormsessies houden. Een breed scala 
van activiteiten vanuit de omliggende zones 
maken samen gebruik van dit groen. In 
tegenstelling tot het verleden krijgt hierdoor 
deze zone een grote mate van openbaarheid 
en kan iedereen hier toegang tot krijgen. 
Het park zal de naam 'Hembrug Exposure' 
krijgen, verwijzend naar het vrijelijk en 
exposerende aspect van deze zone. 



0 
Ontwerpvoorstel x osu .,, _______ _ Hembrug 

Eigen wc tk 

Hembrug Exposure 

- grasveld 

-

looppaden . 
de bebouwing D bestaan 
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Bij de herontwikkeling van dit gebied 
is niet te ontkomen aan de traditionele 
grondsanering, waarbij een aanzienlijke laag 
van de grand zal moeten warden afgegraven. 
Deze grondafgraving is geschat op 1500-2000 
mm. Dit introduceert echter ook een nieuwe 
interpretatie van deze huidige ruimte. 
Door na de afgraving geen grondlaag 
terug te plaatsen ontstaat er een verdiept 
maaiveld. Door het als een groat glooiend 
graslandschap in te richten vormt deze 
zone een grate open ruimte in het hart van 
het Hembrugterrein. Dit park is vanuit de 
omliggende zones eenvoudig te bereiken, 
door de geleidelijke grashelling die vanuit het 
oorspronkelijke maaiveld langzaam afzakt 
naar dit verdiepte maaiveld. Eenmaal op dit 
verlaagde maaiveld is er een vrij zicht naar 
de omliggende gebouwen die zich volgens 
de ringstructuur georienteerd hebben. (Zie 
de publicatie van Hembruganalyse) 

Door het verwijderen van de plofwanden 
en hier transparante gevels in te plaatsen, 
ontstaat er visueel contact vanuit de 
betreffende gebouwen naar het grate open 
grasveld en andersom. Deze bestaande 
gebouwen ondersteunen ook de openbare 



REFERENTIES 

functie van dit park en kunnen dienen 
als ruimten voor buurtbijeenkomsten 
voor de bewoners, sessieruimten voor 
de zakenmensen of expositie voor de 
kunstenaars . 
Door dit wederzijdse visueel contact en de 
bewuste ervaring van de gebouworientatie 
door hetvrije zicht, geef je de parkgebruiker 
inzicht in het feit dat deze zich in het 
hart van het Hembrugterrein bevindt. 
Daarnaast zorgt het introduceren van het 
verlaagde maaiveld voor een spanning 
tussen park en omgeving. 
De wandelpaden warden eenvoudig 
aangelegd als linten door het groene gras. 
Oak in de materialisering moet dit tot 
uiting komen. Denkende aan wit beton of 
asfalt. Deze linten doorsnijden het gehele 
park, waardoor deze elkaar kruisen en 
er verschillende wandelroutes ontstaan. 
Door het doorsnijden van de looppaden 
ontstaan er grasvlakken tussen deze paden 
waar men kan ontspannen, ontmoeten en 
genieten. 
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Hyde Park, Landen 
In het noordoostelijke deel van Hyde 
Park in Landen is een padenstructuur 
toegepast die mij aanspreekt. Dit grate 
gazon wordt onderbroken door een 
aantal lineaire looppaden. De zichtlijnen 
en infrastructuur buiten het park 
verzorgen de orientatie en richting van 

de looppaden in het park. 
Wat mij aanspreekt is de opzet waarin de 
looppaden in het verlengde liggen van 
de zichtlijnen en infrastructuur buiten 
het park, waardoor de wandelroutes 
aansluiting zoeken met de omgeving in 
plaats van enkel op het park zelf gericht 

te zijn. 



Wuppertal, Duitsland 
In Wuppertal Durtsland bevindt zich een park, waar kunst en cultuur centraal staan. In het park 
zijn kunstwerken geplaatst en zijn er transparante paviljoens gerealiseerd waar schilderkunst 
wordt geexposeerd. Ditzelfde principe zie ik oak voor me in 'Hembrug Exposure'. Men komt 
in aanraking met het exposerende en experimentele gedrag van iedere bezoeker; Kunst, 
Cultuur, ontspanning en zaken komen hier samen op een niet-gestuurde spontane wijze . 
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Zoals oak in de publicatie 'Analyse Hembrug' al ter sprake is gekomen, vormt de 
huidige verontreiniging een dermate grate invloed op de exploitatiekosten dat 
samenwerkingsverbanden hieronder te leiden hebben. De keuze waarbij de grondsanering 
kan warden bekostigd met de inkomsten die op hetzelfde moment kunnen warden 
gegenereerd op het terrein kan deze vicieuze cirkel doorbreken. 

Hierdoor bestaat de ontwikkeling van het Hembrugterrein uit een tweetal parallellopende 
trajecten die elkaar stimuleren en aandrijven. Enerzijds is er het traject van de grondsanering. 
In een periode van twintig jaar moet warden gestreefd naar een volledige sane ring waarna 
dit saneringstraject beeindigd wordt. Parallel hieraan is er de ontwikkeling van een diverse 
bedrijvigheid in elke zone van het terrein. De ontwikkeling van de bedrijvigheid is echter 
een continu proces, waarbij niet gestreefd wordt naar een eindbeeld, maar eerder naar een 
continue en groeiende dynamiek. 

Bedrijven kunnen zich goedkoop vestigen op het Hembrugterrein, doordat de overheid 
gedurende deze periode eigenaar blijft van het Hembrugterrein en geen winst mag maken 
op het terrein. 

Door de gekozen strategie waarbij de bedrijven die op het Hembrugterrein gevestigd zijn de 
kosten moeten dekken van de grondsanering over een periode van twintigjaar, wordt er voor 
elk bedrijf een bijdrage gevraagd voor de grondsanering. Dit zal een positief vicieuze cirkel 
in werking zetten waar de bedrijven enkel profijt van zullen hebben. Doordat zij meebetalen 
aan de grondsanering zal het imago van het Hembrugterrein zich positief ontwikkelen en 
aantrekkelijker worden. Hierdoor zullen er gedurende deze ontwikkelingsperiode meer 
bedrijven zich willen vestigen op het terrein, waardoor de saneringskosten voor elk bedrijf 
lager zal uitvallen. In het model hiernaast is te zien wat de maandelijkse bijdrage zal zijn 
wanneer de grondsanering van 25 miljoen euro volledig bekostigd wordt over de periode 
van twintig jaar door de bedrijven die zich op het terrein gevestigd hebben. 

Vanzelfsprekend zal de overheid hier een actieve rol in moeten spelen. Doordat er in 
de beginfase te weinig bedrijven gevestigd zullen zijn op het Hembrugterrein om de 
saneringskosten dekkend te krijgen, zal de overheid deze kosten dee ls moeten voorschieten 
en deze naar gelang er meer bedrijven er zich vestigen dit kunnen compenseren met deze 
bedrijven. Daarnaast is het in belang van de overheid het imago van het terrein te promoten 
en het onder de aandacht te brengen. Hierdoor zijn de bedrijven gegarandeerd van een 
promotioneel voordeel. 
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Het voordeel voor de bedrijven zich op het Hembrugterrein vestigen is dat deze na de 
periode van twintig jaar als eerste partij de betreffende bedrijfspanden mogen kopen en 
hiermee zich een plaats inkopen in een hoog potentieel, talentvol, dynamisch en creatief 
hart wat alleen krachtiger en belangrijker zal warden naar haar omgeving. 
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FASfRING OVER TIJD 

PERIODE 

De gehele strategie bestaat uit meerdere grootschalige ingrepen die ter voorbereiding 
moeten warden gedaan of die gedurende deze periode zullen gaan plaatsvinden. Hieronder 
is de fasering uitgezet in een tijdslijn om een beter overzicht te krijgen. 
Op de volgende pagina's warden de verschillende fases uit onderstaande tabel visueel 
ondersteund. 

09 10 11 12 '13 '14 15 '16 '17 

VOORBEREIDINGSFASE 

1 SLOPEN VAN DE VERLOREN GEBOUWEN 

~ 2 ' VERWIJDEREN VAN DE INFRASTRUCTUUR 
3 TRADITIONELE GRONDSANERING WAAR NODIG 
4 START VAN DE BOUW WONING EN 
5 PROMOTIE VOOR BEDRIJVEN VAN HEMBRUGTERREIN 
SANERINGSFASE 

6 AANLEG VAN WATERWEGEN 

-
7 AANLEG VAN NIEUWE INFRASTRUCTUUR 
8 AANLEG VAN NIEUWE NATUUR 
9 VERHUUR VAN DE GEBOUWEN IN ELKE ZONE 
10 AANLEG VAN DE SANERINGSPLANTEN 
11 AANWEZIGHEID SANERINGSPLANTEN 
12 AANSLUITING MET REGIO 

'18 

I 

I 
13 PROMOTIE VOOR PUB LI EK VAN HEMBRUGTERREIN I I 

~ 14 OPENSTELLEN VOOR HET PUBLIEK 
15 VERVANGEN VAN DE SANERINGSPLANTEN 
16 VERWIJDEREN VAN DESANERINGSPLANTEN 
EXPLOITATI EFASE 

17 START VER KOOP VAN DE GEBOUWEN 



) 21 22 23 24 '25 26 27 '28 29 30 31 32 '33 34 '35 36 '37 38 '39 40 41 
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2009-2010 
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2010-2011 
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2010 
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2011-2013 
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2012-2014 



Zoneverhuur 

- Hembrug Art 

- Hembrug Act 

- Hembrug Business 

- Hembrug Living 

Hembrug Exposure 
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De grondsanering kent een tweeledig systeem. Op de plaats waar de grondsanering nodig 
is, warden de fytoremediatieve grondplanten geplaatst die de zware metalen naar het 
grondwaterniveau verdrijven. Deze planten geven een heideachtig beeld door het type 
plant Vervolgens wordt er een plaats gekozen waar de zware metalen door fytoremediatieve 
waterplanten uit het grondwater kunnen warden geextraheerd. Deze planten warden 
in waterbakken geplaatst en geven een moerasachtige uitstraling. Onderstaande 
afbeelding geeft het principe weer van het tweeledige systeem van de grondsanering. 
De waterextraherende planten warden in een zone aan het Noordzeekanaal geplaatst. 
De bakken waar deze planten in komen te staan warden ingegraven waardoor het een 
natuurlijke in passing in haar omgeving krijgt. 

Verdrijving grondverontreiniging naar g rondw aterniveau 

Schematisch model grondsanering 
t.. igim Wf~rk 



2012 

Grondsaneringsplanten 

f:=i Zones met saneringplanten 
fase 1 

Zones met waterzuiverings
platen 
fase 2 
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Hiernaast staat een ontwerpvoorstel voor het 
Hembrugterrein. De verschillende clusters 
van gebouwen vertegenwoordigen alien een 
specifieke zone van het Hembrugterrein. 
Het programma in de betreffende cluster is 
bepaald door middel van de kenmerken van 
de zone, de grootte en staat van de bestaande 
gebouwen en de reeds aanwezige kwaliteiten. 
Het Hembrugterrein zal een veelzijdig terrein 
warden waar wonen, werken, leren en 
recreeren samengaan. De enorme omvang van 
het terrein en de compositie van de gebouwen 
maakt overzicht moeilijk en orientatie naar en 
vanuit de verschillende zones op dit moment 
onwaarschijnlijk. Echter, is dit een wezenlijk 
aspect om het Hembrugterrein tot een 
succes te maken voor de toekomst. Er moet 
daarom gekeken warden op welke wijze de 
orientatie voor de gebruikers en de bezoekers 
geoptimaliseerd kan warden. 
Aan de zuidzijde van het Hembrugterrein ligt 
direct aan het Noordzeekanaal het grate open 
veld waarde extractie door de fytoremediatieve 
waterplanten plaatsvindt. Dit veld vindt direct 
aansluiting metvrijwel a lie zones van hetterrein 
en heeft een eenvoudige aansluiting met de 
regionale infrastructuur. Deze locatie leent zich 
dan ook goed om een architectonische opgave 
te definieren die het fundament zal zijn tussen 
bezoeker en Hembrugterrein, de schakel is 
tussen gebied en regio en de ontmoeting zal 
zijn tussen gisteren en morgen. 

Gebied Hembrug; Waar gisteren en morgen e/kaar ontmoeten. 



Hembrug Voorstef 

- Te gebruiken bebouwing 

- Hembrug Kfeibos 

- Hembrug Exposure 

Park met bestaande 
begroeii'ng 

c::.J Zones met saneringspfanten 

Zone met waterzuiverings
pfanten 
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Onderstaande lijst geeft de geraadpleegde literatuur weer. 

Publicaties; Boeken. 
l. Holleman, Ellen. Reijke, Remco. Dubbelman, Ge - (lste editie, 2006) - Hembrug 

terrein, het verleden, heden, toekomst - Stichting Uitgeverij Noord-Holland. 
2. Raadshooven, Arjan. (lste editie, 2006) - Monumentaliteit - TU/ e Uitgeverij 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

lnternetsites; 
www.nieuwhembrugterrein .eu/?page_id=15 
http://sm it. ij net.n l/zaanse rfgoed/h em b rugterrei n/he mbrugterrei n. htm 
www.zaa ns-i ndustrieel-e rfgoed.n I/pages_ 3/ n i euwe _pro j_ hem brug. htm I 
www.zaanstad.nl/reposito ries/ pdfs/i nv /kz/P u b I ie ksvers ie _ M aste rp I an_ Kl. pdf 
www.zaans-industrieel-erfgoed.ni/ pages_ 3/ co 11 ectie _du bbel man. htm I 
www.estherstam.nl/pictures/hembrugterrein/htms/hembrug.htm 
www.gedubbelman.nl/ 
www.zaanstad.nl/sv /ka naa lzo neh p/he m brugte rre in/ 
www.levs.nl/ projecten/ 4 703/ 4 703. htm 
www. nieuws bank. n l/i n p/2006/01/24/V03 5. ht m 
www. la4sale. nl/PDFs/N HZ-erfgoed. pdf 
www.zaanstreekactueel.ni/cultuu r /2007 /09-19-07 
www.parelsinzaanstad.com/bed rijfspa re ls/hem b rugte rre in/ 
www.buropark.ni/panorama.html 
www.zaans-industrieel-erfgoed.ni/objecten .html 
www. noord-hol land. nl/besta nden/ro ms/streekpla nN HZ/streekpla n/1. pdf 
www.scp.nl/pu b I icati es/boe ken/903 7701590/1 n_het_ zicht_ van_ de_ toe ko mst. pdf 
www.nimbio.nl/Nimbio/Nederlands/n imbio_meth.htm#clements_fig • Website 
www.hansrikken.com/Creativiteit%20is%20geld%20waarl.pdf 
www.cultuurnetwerk.ni 
www.cbs.nl/N R/rd on lyres/2192030D-4D67-496E-A97 3-

9 F2AB99A92 Fl/0/200705x13 pub. pd f 



24. www.ez.am ste rdam. n I/docs/up I oads/Ra p po rt%20Wi n ke I h u u rp rijze n%20Amste rda m%202007. pdf 
25. www.wetenscha p.i nfonu. nl/ on de rzoe k/135 73-ku nste naa rs-zij n-de-acti efste-o nd erne me rs. htm I 
36. www.cbs. n I/ n 1-N L/ menu/the mas/ p rijze n/ pu bl icati es/a rti ke le n/a rch i ef /2006/2006-2030-wm. htm 
27. www.webpages.ttu.edu/lefergus/Page%203.html 

28. www.skor.ni/artefact-618-nl.html 

29. www .. thomasmayerarchive.de/sea rch. p hp ?search_ keywo rds=Esse n&sessi on id =2a 7948260b5f 46b 
725f2eb7746faf6ca&l=english 

30. www.turenscape.com/english/projects/p_v1ew.asp'id=-336 

31. www.vromtotaal.ni/bouwrecht/n 1euws/donne bax gezond ve rsta 11 d-gebru1ke11-b11-geb1edsontwik 

kellng-op het-hembrugt 

32. www.noordhollandsdagblad.ni /n1euws/stad!>treek/zaanstreek/art:Jcle3837919 ec.:: 

I nte rnetsites impressieafbeeldi nge n; 
30. www.flickr.nl 
31. www.sxc.hu 
32. www.doelbeelden.nl 
33. hwww.gettyimages.com 
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Nimbio is een nieuwe speler op de markt met betrekking tot grondsanering. Een alternatieve 
wijze van grondsanering waar zelfs verontreiniging door zware metalen gesaneerd kan 
worden. Deze tekst is overgenomen van hun website* 

Op veel plaatsen is niet alleen de landbodem maar ook de bodem van watergangen in min 
of meer ernstige mate verontreinigd met zware meta len. Deze vervuiling komt niet alleen 
voor op industrie-terreinen, maar ook in landelijke gebieden inclusief natuurterreinen en 
op (toekomstige) woonlocaties, en niet te vergeten depots met baggerspecie en elders 
verwijderde grond. Daarnaast bevat op een groot aantal locaties het grondwater een te 
hoge concentratie zware metalen. 

Tot nu toe was het verwijderen van deze soort vervuiling problematisch. Om grond met 
behulp van chemische of thermische methoden te kunnen reinigen was het nodig deze 
grond af te graven en in een speciale installatie, vaak op grote afstand, schoon te maken. 
Hierbij ontstaat een grote hoeveelheid ernstig vervuilde reststoffen en soms ook uitstoot 
in de atmosfeer. De derde weg: afgraven en in depot storten is in feite verplaatsing van het 
probleem en geen blijvende oplossing. 

Het zal duidelijk zijn dat bovenstaande methoden hoge kosten met zich meebrengen en 
leiden tot veel zwaar vervoer en een aanzienlijke hoeveelheid, vaak niet verder te gebruiken, 
chemisch afval. Het vervoer van grote hoeveelheden grond meestal met vrachtauto's 
betekent opnieuw een aantasting van het milieu en een nodeloos verbruik van motorbrand
stoffen. Daarnaast betekent aanvullen met schone grond vaak een aantasting van "bruikbaar 
terrein" elders. 

Doorgebruikte makenvan onze reinigingsmethode met behulpvan planten, wetenschappelijk 
aangeduid als fytoremediatieve extractie, is het mogelijk zware metalen ter plaatse uit 
de bodem te verwijderen. Dit betekent dat het vervoer van vervuilde grond, in beginsel, 
achterwege kan blijven en dat vaak ook het totale afgraven kan vervallen. 
Uiteraard is het ook mogelijk grond en baggerspecie die reeds is afgegraven en in depot 
ligt, door middel van deze methode schoon te maken. Tevens kan tegelijkertijd de afbraak 
van onder andere minerale olie met behulp van bacterien, en de afbraak van polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK's) door schimmels plaatsvinden. Uit wetenschappelijk 
onderzoek bleek dat de aanwezigheid van planten en het intensieve beheer van het 
plantendek de effectiviteit van deze biologische processen sterk verhoogt. 



Meth ode 
De methode berust op het natuurlijk gedrag van planten. lmmers planten nemen, gedurende 
de groei, door middel van hun wortels niet a Ileen het benodigde water op maar oak diverse 
mineralen op. Denk maar aan de mineralen die de basis zijn van de kamerplantenmest in 
de bekende flessen. 

Na op name in de wortels wordt het water met daarin de mineralen via het vaatsysteem van 
de planten naar de bladeren gevoerd. In de bladeren vinden chemische processen plaats 
waardoor de plant kan groeien. Gebleken is nu dat bepaalde planten oak de in de grand of 
het water voorkomende zware metalen kunnen opnemen. Omdat deze metalen niet nodig 
zijn voor de eerdergenoemde chemische processen blijven zij in de bladeren achter. 
Afhankelijk van de soort plant en de hoeveelheid en aard van de zware metalen zullen de 
planten alle opgenomen vervuiling kunnen opslaan tot aan het eind van het groeiseizoen 
of een eerder afsterven (van het blad of de gehele plant) door vergiftiging. Natuurlijk is 
niet alle vegetatie voor fytoremediatieve extractie geschikt, Nimbio beschikt over de kennis 
om, afhankelijk van de aard van de vervuiling, de grondsoort etc. het juiste plantendek 
aan te brengen. In de plantenresten is altijd een relatief grate hoeveelheid zware metalen 
opgenomen; uiteraard valt dit materiaal onder de bepalingen aangaande chemische stoffen 
en dient als zodanig behandeld te warden. Nimbio begeleidt het totale verwerkingstraject 
van alle reststoffen incl. het afval. Naast de conventionele methode vormt oak het gebruik 
van de biomassa voor de opwekking van eco-stroom een alternatief. 

Diverse soorten planten hebben verschillende eigenschappen; dit geldt oak voor het 
vermogen om zware metal en uit de grand op te nemen. Om de methode van bodemreiniging 
met behulp van planten goed en efficient te laten verlopen is het noodzakelijk te beschikken 
over een uitgebreide kennis van de diverse soorten planten die bruikbaar zijn en van hun 
specifieke reactie onder de ter plaatse aanwezige omstandigheden. Tevens is know-how 
op het gebied van de verwijdering van de reststoffen van het grootste belang. Nimbio 
Environmental Options, heeft deze zeer specifieke kennis in huis en brengt deze als een van 
de eersten in Nederland in de praktijk, en nu na een pilot-project, oak op de markt. 
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Werkwijze 
Het zal duidelijk zijn dat hier geen sprake is van een standaardproduct dat overal op 
identieke wijze wordt toegepast. Altijd zal het noodzakelijk zijn vast te stellen welke 
verontreinigingen ter plekke aanwezig zijn en hoe hoog de concentratie daarvan is. Ook de 
verdere omstandigheden met betrekking tot het terrein en het vereiste niveau van zuivering 
zullen nauwkeurig in kaart worden gebracht. 
Op grond van dit onderzoek wordt door Nimbio een plan van aanpak opgesteld dat drie 
fasen omvat: 
1. Analyse- en testfase 

2. lnvoeringsfase 
3. Uitvoeringsfase 
In de testfase wordt, aan de hand van de resultaten van een bodemonderzoek en het 
gewenste c.q. vereiste eindresultaat, door Nimbio een concept-behandelingsplan opgesteld. 
Dit plan wordt indien nodig op kleine sch a alter plaatse of in onze kas uitgetest en eventueel 
bijgesteld. 
In de invoeringsfase wordt het, tijdens de testfase in overleg, vastgestelde behandelingsplan 
in de definitieve omvang ingevoerd. Nimbio controleert daarbij regelmatig het effect en zal, 
indien noodzakelijk, aanpassingen voorstellen. 
De uitvoeringsfase verloopt volgens het geactualiseerde plan uit fase 2. Voor wat betreft 
de afvoer en de verwerking van de "oogst" zal er voortdurend aanpassing aan de nieuwste 
ontwikkelingen op deze gebieden plaatsvinden, te denken valt daarbij aan de herwinning 
van vaak kostbare metalen. 
Bij de reiniging in depot ontstaat bruikbaar secundair bouwmateriaal conform het 
Bouwstoffenbesluit 1995; dit is geen afval maar een goed met economische waarde en kan 
warden gebruikt voor o.a. geluidswallen wegbermen etc. 

Tijdsduur 
De Nimbio methode maakt gebruik van natuurlijke processen en is als een vorm van 
biologische reiniging uiteraard geen instant-product. Dit betekent dat minimaal enige jaren 
nodig zijn om het gewenste niveau van sanering te bereiken. De benodigde tijd is afhankelijk 
van de aard en omvang van de verontreiniging, de omstandigheden en het noodzakelijke 
c.q. gewenste eindresultaat (functiegericht saneren). Ook bij reeds in uitvoering zijnde 
projecten zullen wij verbeteringen in de procesgang doorvoeren. 
Bij een pilot project op een metaalbedrijf in Nederland, is proefondervindelijk vastgesteld 
dat reeds na twee groeiseizoenen een duidelijke vermindering van de gehalten aan zware 
metalen in de bodem werd bereikt. Figuur 2 geeft hierover nadere informatie per zwaar 



metaal. Onderzoeken in het buitenland leverden vergelijkbare resultaten op. 
Naast genoemd project zijn nu projecten voor omzetting van baggerspecie in bouwstof en 
voor de reiniging van grondwater bij een metaalindustrie in uitvoering. Voor het project 
baggerspecie in Holten, dat in nauwe samenwerking met en ten behoeve van het Waterschap 
Rijn en IJssel wordt uitgevoerd, is ondersteuning van de Novem verkregen. 
Nimbio Environmental Options is een werkmaatschappij van Environmental Options B.V. te 
De Meern. Dit bedrijf bezit de aanzienlijke kennis van en ervaring met biologische processen, 
waaronder deze specifieke vorm van bodemsanering. 

Voordelen 
• Er behoeft geen grand te warden vervoerd, de behandeling geschiedt in beginsel 
ter plaatse. 
• De biologische structuur van de bodem kan vaak intact blijven. 
• Het terrein kan een attractief uiterlijk houden met "wilde" planten. 
• Gelijktijdig kunnen op zeer efficiente manier andere biologische reinigingsprocessen 
plaatsvinden. 
• Bij depotreiniging ontstaat bruikbare bouwstof. 
• Zowel bij sanering van grand als van grondwater wordt energiedragende biomassa 
geproduceerd. 
• De totale kosten blijven op een niveau dat aanmerkelijk lager ligt dan bij de 
gebruikelijke methoden. 
• De kosten warden gespreid in de tijd. 

* http://www. n i m bio. n l/N i mbio/Nederlands/n im bio _meth.htm#clements_fig 
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Kunstenaars naar cluster en inkomsten uit arbeid, 2005 
Totaal % Vormgeving & Dans, theater & 

bouwkunst muziek 

Totaal 100 100 100 

lnkomsten uit arbeid 
minder dan 2 000 euro 10 s 12 

2 000 tot 10 000 euro 18 13 24 

10 000- 20 000 euro 17 14 21 

20 000- 30 000 euro 20 26 12 

30 000- 40 000 eu ro 17 21 lS 
40 000- SO 000 euro 8 10 8 
SO 000- 60 000 euro 4 4 s 
meer dan 60 000 euro S 7 4 

Deze bijlage bevat een onderzoek naar kunstenaars in Nederland . 
Dit onderzoek is uitgevoerd door CBS in 2007. * 

Beeldende kunst, 
taal & overig 

100 

21 
28 
21 
10 
9 

6 
3 
3 



Tota al 

Kunstenaars in Nederland, gemiddeld 2006 

Totaal Vormgeving & Dans Theater Beelden kunst, 135 

Kunstenaars naar cluster, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, gemiddelden '04-'06 
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Kunstenaars Werkzame Kunstenaars Werkzame 

19 60 

Kunstenaars naar cluster, positie in de werkkring, arbeidsduur en bedrijfsgrootte, gemid
delden 2004-2006 

Tota al Vormgeving & 
Bouwkunst 

Dans Theater Beelden 
& Muziek kunst, Taal & 

Kunstenaars naar cluster, positie in de werkkring, arbeidsduur en bedrijfsgrootte, gemid
delden 2004-2006 
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Door het CBS is in 2007 een onderzoek 
gedaan naar Kunstenaars in Nederland. In 
Nederland zijn bijna 96 duizend personen 
werkzaam als kunstenaar. De be roe pen van 
de kunstsector, werden bij dit onderzoek 
onderverdeeld in vijf groepen: 

• Beeldende kunst 
• Vormgeving & bouwkunst 
• Dans & theater 
• Muziek 
• Taal & overig. 

Onder de groep Beeldende kunst vallen 
schilders en beeldhouwers. Vormgeving 
& bouwkunst omvat modeontwerpers, 
decor-, reclame-, en grafisch ontwerpers, 
boekillustrators en architecten. Dans & 
theater bestaat uit acteurs, cabaretiers, 
operazangers en musicalartiesten. 
Tot de groep Muziek behoren de 
instrumentalisten, componisten, dirigenten 
en songwriters . De groep Taal & overig 
tenslotte bestaat uit auteurs en vertalers 
en uit beroepsgroepen die niet elders 
konden warden onderverdeeld . 

55% van de kunstenaars is werkzaam als 
zelfstandig ondernemer. Ten opzichte van 
de 10% dat zelfstandig ondernemer is in 
de andere branches van de maatschappij, 
maakt dit de kunstenaar als meest actieve 
groep als zelfstandig ondernemer. Ruim 
80% van de zelfstandige kunstenaars vallen 
onder de groep beeldende kunst en taal & 
overig. 



Ondanks de grote mate van initiatie als zelfstandig ondernemer, zijn de inkomsten relatief 
aanzienlijk laag. In de groep van beeldend kunstenaar verdient maar liefst 50% niet meer 
dan 10.000 euro op jaarbasis . Een 35% verdient tussen de 10.000 euro en 30.000 euro per 
jaar en dus slechts 15% verdient meer dan 30.000 euro per jaar. 

De meeste kunstenaars zijn werkzaam in de provincie Noord-Holland, wat komt door de 
stad Amsterdam en zijn imago. Van alle werkzame personen in Amsterdam is 3% werkzaam 
in de kunstsector. De ondervraagden zijn van mening dat hun huidige ongunstige situatie 
met betrekking tot inkomen, te maken heeft met de barriere die men nog steeds ervaar met 
kunst. De drempel is te hoog om eenvoudig in aanraking te komen met kunst. Daarnaast 
warden argumenten aangehaald als arbeidsintensiviteit, machinebenodigdheden en 
huurprijzen. 
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De steeds hogere huurprijzen van de 
binnenstad van Amsterdam drijft de 
kunstenaar weg uit de binnenstad en zoekt zo 
een locatie in de buitenwijken. Dit zorgt voor 
een verdere verwaaiing van de kunstsector, 
wat een vaste klantenkring nog moeilijker 
ma a kt. 

Creativiteit is volgens velen de nieuwe motor 
achter de economie. In Nederland staat het 
onderwerp dan ook op de nationale agenda. 
In haar recente 'industriebrief' noemt het 
ministerie van economische zaken (EZ) de 
creatieve industrie als mogelijk speerpunt 
van economische ontwikkel ing; 
,, Kunst enc reativite itwo rdt steeds mee rgezie n 
als een gewoon economisch verhandelbaar 
goed. terwijl de economie cultureel wordt, 
wordt de cultuur commercieel." 
Het is dan wel essentieel de negatieve 
aspecten die nu de kunstsector bemoeilijken, 
op te heffen om de creativiteit en culturele 
ontwikkeling niet af te remmen, maar juist 
een nieuwe impuls te geven. 

Een uitkomst kan gevonden worden in een 
onderl ing samenwerkingsverband op een 
inspirerende, potentiele locatie. Wanneer 
kunstenaars zich als een geheel gaan 
profileren kunnen er aan drie aspecten een 
positieve impuls gegeven worden: 
Economisch aspect. 
Huurkosten kunnen gedeeld worden en 
aanschafvan machines en materialen kunnen 
samen worden ingekocht, waardoor tevens 
deze kosten relatief lager zullen zijn. 

, 
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Sociaal aspect. 
Het samenzijn van meerdere kunstenaars op een toegewezen locatie kan leiden tot 
samenwerkingsverbanden en een synergetische dynamiek. Het directe netwerk dat zo 
onderling ontstaat, kan tevens als generator dienen voor inspiratie, productie en eventuele 
commerciele doeleinden. 

Maatschappelijk. 
Ook uit perspectief van de bezoeker is het aantrekkelijker wanneer deze creatieve sector 
zich als groep gaat profileren. Met een juiste branding wordt de psychische drempel 
aanzienlijk verlaagd . In het hoofdstuk 'Maatschappij & Ontwikkeling zullen nog meer 
argumenten aangehaald warden dat aantoont dat een dergelijke wijze van creatieve 
profilering een positieve stimulans kan geven aan de kunstenaar en zijn bestaan. 

141 



11.4 MAATSCHAPPIJ & ONTWIKKELING 

142 

De Nederlandse samenleving kent in een veeltal 
opzichten een ontwikkeling in de richting van 
een vrijetijdsmaatschappij . De ontwikkeling, 
verzelfstandiging en betekenis van een 
vrijetijdsmarkt is nog steeds groeiende en lijkt 
zijn hoogtepunt niet te kennen. Vrije tijd is een 
element dat losser en meerflexibiliteit kent dan 
elk ander element in onze maatschappij. Als 
een onmisbare generator is vrijetijdsbesteding 
een deel van onze identiteit geworden. Dat de 
vrije tijd een steeds belangrijke plek in onze 
samenleving is gaan innemen kent meerdere 
oorzaken: 

De eerste komt door de individualisering. 
Vrije tijd werd in de jaren vijftig bepaald door 
familie, religie en overheid . De verminderende 
afhankelijkheid van het individu van zijn directe 
omgeving en toegenomen persoonlijke en 
maatschappelijke vrijheid gaven een nieuwe 
betekenis aan vrije tijd en de invulling ervan. 
Men zit niet meer gebonden aan de eigen 
directe leefomgeving, maar kan zich vrijelijk 
bewegen zonder beperkingen van gezin, kerk 
of familie. 

De aanbodzijde, grotendeels door 
bovenstaande individualisering, toont 
vervolgens een intensivering. De 
professionalisering van de vrije tijd krijgt 
gestalte, doordat aanbieders de vrijetijdsmarkt 
met succes verder beginnen te ontwikkelen. 
Aanbod en keuze nemen exponentieel toe 
en vrije tijd behoort inmiddels tot een van de 
grootste takken van bedrijvigheid in ons land. 
Aspecten zoals rust, beeld en spanning warden 



onderdeel van het ruime assortiment waaruit gekozen kan worden. Een steeds groter aanbod 
bestaat uit de tijdsbesteding met een belevingscomponent. Dit sluit aan bij de intensivering 
van de maatschappij. Het groeiende verlangen naar een steeds intensere en intensievere 
beleving en ervaring. Hierin is het eigen gevoel maatgevend en de criteria ervan worden 
bepaald door adrenaline, vermakelijkheid en kick. 

Het verdwijnen van de scheidingslijnen tussen werk en prive, tussen formeel en informeel, 
ofwel informalisering, wordt als derde oorzaak aangehaald. Het ethos van spaarzaamheid 
wordt ingenomen door het huidige hedonisme. Vrije tijd wordt een aspect dat dee I uitmaakt 
van onze persoonlijkheid. Aspecten uit onze vrije tijd, zoals kleding of muziekvoorkeur, 
krijgen betekenis buiten dit domein. De wijze van vrijetijdsbesteding krijgt zeggenschap over 
het zijn van een persoon. ldentiteit en aanzien worden ontleend aan de activiteiten die 
worden gedaan in de vrije tijd van het individu. Omgangsvormen worden eveneens meer 
naar het model van de vrije tijd vormgegeven in plaats van andersom. 
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie wordt in de vrije tijd steeds 
substantieler. Door de ongelooflijke exponentiele groei van deze technologie en de plaats 
die het in heeft genomen in ons leven, zijn wij afhankelijk van en volledig georienteerd op 
deze technologie van informatieverstrekking. Hierdoor wordt selectie en aankoop aanzienlijk 
eenvoudiger en is het eenvoudig te combineren met andere activiteiten die parallel lopen. 
Zo kan deze vrijetijdsbesteding te alien tijde op alle plaatsen gebeuren, waarbij digitale 
vrijetijdsbesteding niet meer weg te denken is uit onze dagelijkse gang van zaken. 

Een volgend aspect is de internationalisering. Door mobiliteit en economische groei ontstaat 
een grensoverschrijdende orientatie. Buitenlandse culturen en hun gebruiken zijn binnen 
handbereik en kunnen eenvoudig worden aangedaan. Door individualisering en aanbod is 
afstand psychisch een andere rol gaan spelen bij het individu. Afstand wordt gemeten in 
geld en niet meer in kilometers. 

Na een onderzoek door hetSociaal en Cultureel Plan bureau in 2004 bleek dat de Nederlandse 
bevolking overtuigd was dat de hoeveelheid vrije tijd in de toekomst nog verder zou afnemen. 
Ruim 50% dacht dat men in 2020 meer zou werken en minder vrije tijd zou hebben. Deze 
denkwijze is gebaseerd op de tendens die een geruim 15 jaar gaande is. De Nederlandse 
bevolking werkt steeds meer, wat een afname in vrije tijd tot gevolg heeft. De groei van 
de tijdsdruk is echter niet te wijten aan langere individuele arbeidstijden, maar aan de 
stijgende arbeidsdeelname. Dat men verwacht dat men in 2020 minder vrije tijd zal hebben 
is gebaseerd op de verwachting dat de gemiddelde werkweek langer zal worden. 
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44% van de ondervraagden denkt dat de werkweek in de toekomst alleen maar langer zal 
word en, tegen 19% die denkt dat deze werkweek juist korter zal gaan duren. 

65% van de ondervraagden is het er echter mee eens dat de vrijetijdsbesteding hier niet 
onder mag gaan leiden en is bereid hier concessies voor te doen. Afstand en geld zijn 
voorbeelden van deze concessies. Hoe in de toekomst hier vorm aan gegeven moet warden, 
zal moeten blijken uit verder maatschappelijk onderzoek. Een eerste onderzoek wijst uit dat 
in de waardering van de vrije tijd vier dimensies kunnen warden onderscheiden: ontplooiing, 
sociaal gedrag, vrijheid en ontspanning. 

Tabel 12.7 Kapitaalintensiteit van de vrijetijdsbesteding, 1975-2000 (indexcijfers, 1975 = 100) 
1975 1980 1985 1990 1995 2000 

consumptieve bestedingen t.b.v. de vrije tijd 100 121 117 138 151 178 
outillage t.b.v. huiselijke vrijetijdsbesteding 100 130 167 204 240 257 

Ten opzichte van 1975 is in 2000 de consumptieve besteding ten behoeve van vrije tijd 
met 78% gestegen. Met een groei van 27% in de laatste vijf jaar. De vrije tijd is echter in 
deze periode van 25 jaar met 9% afgenomen De groeiende uitgaven maken duidelijk dat 
de kapitaalintensiteit van de vrijetijdsbesteding toeneemt, naarmate de vrije tijd schaarser 
wordt. 

De belevingseconomie reikt ook door in de vrijetijdsbesteding. Producenten, detaillisten en 
stadsbestuurders zoeken nieuwe ankerpunten bij de consument en menen die te vinden in 
de koppeling van producten, winkels en stadscentra aan vrijetijdservaringen. Merkartikelen 
warden van spannende connotaties voorzien. Vrije tijd is gekoppeld aan een experience 
economy. Ondanks dat individualisme deze hele belevingsmaatschappij op gang hebben 
gebracht, hebben individuen in hun eigen vrijetijdsbesteding behalve aan onderscheid, ook 
een zekere behoefte aan massa. Een belevenis wordt niet ervaren als een belevenis als die 
niet met andere kan warden gedeeld. (other directedness) 
Elke peiler van vrijetijdsbesteding vraagt echter om een eigen specifieke benadering. 
Experience en intensivering moet daarom ook op een gepaste wijze warden doorgevoerd. 
Verwijzend naar vorig hoofdstuk, waarin is gesteld dat de creatieve sector zich op een 
nieuwe manier moet gaan profileren om de stagnatie tegen te gaan, zegt het onderzoek van 
het SCP het volgende over de cultuursector: 



'De cultuursector krijgt de consolidering niet in de schoot geworpen. lntegendeel, de sector 
moet zich inspannen om lijfsbehoud veilig te stellen, door cultuur in de verhevigde strijd 
om de vrije tijd telkens weer als boeiende belevenis aan te prijzen bij een publiek dat in 
steeds groteren getale een cultuurrelativistische inslag heeft. De gedachte dat een goed 
cultureel product vanzelf klandizie trekt, is rijp voor een plaats in het museum. Op absolute 
toppers na moeten ook een fraaie tentoonstelling en een mooie uitvoering aan de man 
gebracht worden. Marketing, nog altijd een zwakke stee in het culturele veld (Barel en 
Langedijk 2004), gaat serieus ter hand genomen worden, om omnivore consumenten ertoe 
te verleiden een beetje cultuur in hun vrijetijdsrepertoire op te nemen. De tendens van 
beleving en intensivering kunnen hierbij bijdragen. Cultuur heeft een lastige uitgangspositie, 
omdat verfijnde en concentratie vergende cultuuruitingen zich slecht lenen voor de met 
veel mediaspektakel omgeven promotiecampagnes waarmee de strijd om de vrije tijd wordt 
uitgevochten. Niettemin duiden de jongste gegevens erop dat consolidering van cultuur op 
het vrijetijdsrepertoire dankzij een geintensiveerde inspanning een haalbare kaart is.' 
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