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IN LEIDING 

6 

De introductievan devoorgesteldestrategie 

geeft het Hembrugterrein een divers 
karakter met een breed sea la aan creatieve 
bedrijvigheid, wonen en recreatie dat in 
zes zones verdeeld is. De ontwikkeling van 
deze zones loopt parallel aan de benodigde 
grondsanering. Gekozen is voor een 

alternatieve grondsanering waarbij geen 
traditionele grondafgraving nodig is, maar 
de verontreiniging wordt onttrokken door , 

het plaatsen van planten. Zo ontstaat er 
een geleidelijk proces waarbij imago en 
grand geleidelijk 'gesaneerd' warden en 

klaar wordt gemaakt voor de toekomst. 
Een toekomst dat kan voortborduren op de 
ge·introduceerde strategie in de fase ervoor. 
Daardoor wordt er in de fase van sanering 

niet gestreefd naar een eindbeeld, maar 
eerder naar een permanente dynamiek 
voor de toekomst. 



Opbouw publicatie 
Het doel van deze publicatie is om inzage 
te geven in de totstandkoming van het 
definitieve ontwerp. Met de voorgaande 
publicaties als uitgangspunt wordt ervanuit 
analyse en strategie een visie uitgedragen. 
Vervolgens zal er een ontwerpopgave 
worden gedefinieerd die in de daarop 
volgende hoofdstukken stapsgewijs tot 
een ontwerp zal leiden. Uiteindelijk wordt 
het ontwerp zelf toegelicht en met behulp 
van visuele ondersteuning gepresenteerd 
en uiteengezet. 
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Eigen werk 

RECREATIE 

CULTUUR 
ZAKELIJK & RECREATI 

ZAKELUK 



Gebruik Hembrugterrein 
Door de gestelde strategie zal het Hembrugterrein een pro-actievere rol naar haar omgeving gaan 
innemen. Het gecreeerde gunstige vestigingsklimaat voor bedrijven zal een economische stimulans 
geven voor de gemeente Zaandam. Echter de veelzijdigheid aan recreatie in de aanwezige flora 
en fauna, de dynamiek van de creatieve sector en de permanente tijdelijkheid van festivals en 
evenementen zal het terrein ook aantrekkelijk maken voor recreanten en toeristen. Dit veelzijdige 
karakter waarbij de tweezijdigheid van bedrijventerrein en ontspanningsgebied samenkomen, zullen 
op het Hembrugterrein een grate differentiatie aan bezoekers genereren. De afbeelding hiernaast 
geeft voor elke zone aan, met welk doel een zone wordt bezocht. 

Orientatie 
De ruim 120 gebouwen die het Hembrugterrein vandaag de dag nog telt, de uitgebreide begroeiing 
en slotenstelsel en de mede daardoor onduidelijke infrastructuur bemoeilijkt orientatie op het 
terrein. Dit zorgt echter, naast een onoverzichtelijk gebied dat moeilijk te vatten is, voor een unieke 
ontwikkeling. Deaanwezige bedrijven op het Hembrugterrein hebben hetgedragspatroon ontwikkeld 
bezoekers op te halen bij de entree van het terrein en vervolgens samen terug te lopen naar de 
betreffende locatie. Hiermee wordt wederom het veelzijdige karakter van het Hembrugterrein 
getoond. Bedrijven op het Hembrug maken onderdeel uit van het terrein en het terrein maak 
hierdoor onderdeel uit van de bedrijvigheid. De eerder voorgestelde opzet van functionele zones 
sluiten hierop aan, door de onderlinge cohesie tussen bedrijf en omgeving te stimuleren. 

Huidige entree Hembrugterrein/Ophaalplaats van gasten 
tige~ werk 
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Architectonische opgave 

Met de grate differentiatie van bezoekers wordt de verscheidenheid van bezoekersstromen bedoeld, 
die elk met een eigen doel het Hembrugterrein aandoen. Zo hebben de eerder aangehaalde 

recreanten de intentie tot ontspanning te komen en te genieten van de aanwezige natuur en rust, 
terwijl de zakelijke bezoeker een zakelijke intentie heeft met een commerciele en economische 
inslag. Naast de grate verschillen in de reden voor bezoek onder de bezoekers is oak de wijze van 

vervoersmogelijkheid zeer divers. Vanaf weg, water of kade betreden de bezoekers het terrein. 

Dit resulteert tot het volgende schema, waarbij de diverse vervoersmiddelen en de aanwezige 
verschillende zones die warden aangedaan in kaart zijn gebracht. 

Het knooppunt in onderstaand schema geeft direct de discrepantie van het Hembrugterrein aan. 

De eerder genoemde moeilijke orientatie op het terrein wordt enkel vergraot met het intraduceren 
van verschillende zones voor verschillende bezoekersstramen. 

De prableemstelling voor het Hembrugterrein kan dan oak als volgt warden geformuleerd; 
Hoe kan door middel van een entreegebouw de bezoeker een orientatie krijgen op het 
Hembrugterrein, zodat op een gerichte wijze deze een sturing krijgt naar de gewenste zone. 

Wijze van aankomst 

Auto -We 

Boot- Water 

Fiets - Kade 

Model van orientatie op het Hembrugterrein 
Bgl'n weF* 

I 
I 
I 

Differentiatie op het terrein 

Hembru Kleibos 

Hembru Art 

Hembru Act 

Hembru Business 

Hembru Livin 

Hembru Ex osure 
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CONCEPT 
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De ontwerpopgave in deze context richt zich dan ook op het ontwerpen van een object dat als 
entreegebouw moet dienen voor het Hembrugterrein en de grote differentiatie in soort bezoeker 
een gerichte sturing kan geven naar de gewenste zone. In het ontwerp moet benadering vanaf 

het water, de kade en de snelweg als uitgangspunt worden beschouwd en zal het gebouw als 
een 'hub' de orientatie verzorgen. Daarnaast zal er tevens een interactieve relatie komen tussen 
zone en entreegebouw, waarbij het programma van het entreegebouw inspeelt op de vraag 
vanuit de verschillende zones*. De ruimten in het gebouw zullen door de omliggende zones op 
een multifunctionele wijze gebruikt worden. Hierbij worden de ruimten in het entreegebouw op 

verschillende manieren door de verschillende zones op verschillende tijdsmomenten gebruikt. 
Denkende aan meerdere vergaderruimten, enkele expositieruimten, een multifunctionele 
presentatiezaal en een horecagelegenheid. 

*Door de onzekere toekomst van de bestaande gebouwen, waar de bedrijven zich zullen gaan ves
tigen, is investering in presentatieruimten op eigen risico. Het is echter een feit dat de verschil/ende 
bedrijven en de creatieve sector we/ behoefte hebben aan dergelijke ruimten. Door de bedrijven 
hiierin te faciliteren en deze te p/aatsen in het centrale entreegebouw, ontstaat een programma
tisch en economisch een profijt. 



PROGRAM MA 
Een entreegebouw behoeft van zichzelf geen functie. Het woord geeft al aan dat het enkel een 
element vertegenwoordigt, waarmee een gebied erachter bereikt kan worden . Het entreegebouw 
wat echter op het Hembrugterrein zal worden ontworpen, geeft de organisatie van het gehele ge

bied erachter aan. Op een sturende wijze wordt de bezoeker bewust gemaakt van de verschillende 
zones en hebben de verschillende zones belang bij de aanwezigheid van het entreegebouw door 
de geplaatste multifunctionele ruimten. Hierdoor zal dit entreegebouw een programma toegewe
zen krijgen dat de omliggende zones ondersteunt en het Hembrugterrein voor bezoekers aantrek

kelijker maakt. Tevens is er gezocht naar een programma wat ervoor zorgt dat het entreegebouw 
een optimaal gebruik van gebouw kent. Dit resulteert in het volgende programma met de daarbij 
horende tijdsplanning van gebruik: 
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LO CATIE 
Stellende dat het gebouw gaat dienen als 

orientatiemiddel op het Hembrugterrein en als 
entreegebouw voor de omgeving gaat fungeren, 
moet het gebouw daar gerealiseerd worden waar 
deze beide aspecten het beste tot uiting komen. 

Deze locatie is aan het Noordzeekanaal aan de 
zuidelijke kant van het terrein. De specifieke 
zones zijn vanaf hier goed bereikbaar en de 

locatie zorgt voor een eenvoudige aansl uiting 
met de omliggende infrastructuur. Vanuit het 
entreegebouw zullen loop routes vertrekken die de 
bezoeker vanaf het entreegebouw begeleiden naar 
de betreffende zones. Door de interactieve werking 
tussen gebouwen zone en het uitgangspunt dat het 

gebouw vanuit elke zone ook visueel ervaren kan 
worden, worden de looproutes lineair aangelegd. 

Het entreegebouw vormt het startpunt van de 
looproute naarelke zone. De uiteindelijke specifieke 
locatie wordt dan ook bepaald aan de hand van de 

20 ligging van deze looproutes naar de omliggende 
zones. De functie ervan is de bezoeker naar elke 
zone te begeleiden waar vanaf dat moment 
de bezoeker zich opnieuw kan orienteren. Dit 
specifiekeeindpuntin elke zonewordt bepaald door 
aanwezige landschappelijke en programmatische 
aspecten. Dit eindpunt bepaalt dan ook op 
welke plaats de looproute moet eindigen. Om 
de exacte richting en lengte van deze lineaire 
looproute vanuit het entreegebouw te bepalen, 
wordt daarom eerst in elke zone vastgesteld wat 
het specifieke punt is waar de bezoeker de zone 
moet betreden. Vervolgens kunnen deze lineaire 
looproutes herleid worden tot de plek waar het 
entreegebouw zijn bestaansrecht zal vinden. 



Hembrugzones 

- Hembrug Art 

- Hembrug Act 

- Hembrug Business 

- Hembrug Living 

Hembrug Exposure 
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ENTREE HEMBRUGZONES 
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Entree van de Hembrugzones 
In elke zone wordt een punt bepaald waar 
de looproute vanaf het entreegebouw zal 

eindigen. De doorslaggevende afweging 
is afhankelijk van de betreffende zone en 

wordt be'invloed door programma, gewenst 
bezoekersgedrag en landschappelijke elementen 

en omgevingskwaliteiten. Dit verschilt per zone 
en wordt daarom hieronder per zone individueel 

bepaald. 

Hembrug Art. 
In dit condominium kunnen de bezoekers in aanraking 
komen met de kunstenaars. De bezoeker kan zien hoe 
de kunstenaars werken, workshops en workshops en 
seminars bij de kunstenaars volgen of exposities te 
bezoeken. De mate waarin bezoeker en kunstenaar 
elkaar ontmoeten wordt bepaald door de kunstenaar 
die zijn cocon naar gelieve kan openen en sluiten. 
De gebouwen waar deze cocons in staan zijn echter 
openbaar gebied en de bezoekers kunnen hier vrij 
rondlopen. De routing van de bezoeker wordt bepaald 
door onderstaande aspecten: 

De tien gebouwen in deze zone zijn gelegen 
rondom een open plek. Deze plek is echter vervuild en 
dient door de alternatieve grondsanering te worden 
schoongemaakt. Hier wordt de route daarom ook 
omheen gelegd; 

Om een aangenaam verblijf in deze zone te 
stimuleren en men niet zal dwalen is er gekozen om 
de looproute als een rondgang langs alle gebouwen 
te beschouwen. Men begint waar de looproute vanaf 
het entreegebouw stopt en volgt zo het pad waarmee 
alle gebouwen worden aangedaan; 
Hiermee wordt het einde van de looproute vanaf 
het entreegebouw bepaald door de rondgang in 
deze zone. 

, /, 
I I 

/; 
Imp L/1 leeindiging looproute Hembrug Art 

werk 



Hembrug Act. 

Er is een gebouw dat de kern vormt van deze 
gehele zone en oak het gewenste karakter 

uitstraalt voor de gehele zone van Hembrug 
Act. (Gebouw 112- De kathedraal) . 

Het voorstel betreft het weghalen van 

gebouwen binnen dit cluster, zodat dit 
gebouw weer gedeeltelijk vrij komt te staan 
en als entreegebouw voor deze zone kan 
dienen . Dit gebouw heeft door zijn bijna 

gotische verwijzing een uitstraling van een 
theater. Bij binnenkomst is de intimidatie 
van de ruimte opmerkelijk. Deze speciale 
ervaring wil ik versterken door de looproute 
verhoogd dit gebouw binnen te leiden 
eenmaal binnen plotseling te beeindigen, 
terwijl er spotlights op je staan gericht. 
Hiermee wil ik een verwijzing maken naar 
het thema van deze zone en de bezoeker 
even zelf te confronteren met het gevoel 
van op het podium te staan. 

\ 

\ [/; 

lmpressie beeindiging looproute als podium 
c1ge11 wmrk 23 
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eindiging looproute Hembrug Business 

Eindpunt van looproute, begin Hembrug Business-

Hembrug Business. 
Bij deze zone draait het specifiek om de 

overzichtelijkheid en orientatie. Wanneer 
mensen hier komen is het essentieel dat 
een bedrijf eenvoudig te vinden is en goed 
te bereiken is. Daarom is hier gekozen 

voor de plek waar men een zo groat 
mogelijk overzicht kan hebben op het 
terrein. Dit is in de zuidwestelijke hoek van 

het plein waar vanuit negentien van de 
vierentwintig gebouw zichtbaar zijn of in 
een rechte lijn te bereiken zijn. Vanaf hier 
is het voor de bezoeker dan oak makkelijk 

zich te orienteren en de juiste richting op 
te gaan. Het einde van de snede zal hier 
als een startpunt van de orientaite zijn. 
De looproute zal daarom een 200mm 
lager liggen dan het plein waar het op 
aansluit. Hierdoor is er een opstap om de 
drie zijden van de looproute van de snede 
waardoor de keuze van een vervolgrichting 
gemaakt wordt op basis van een bewuste 
afweging. 



Hembrug Exposure. 
De vierde looproute begeleidt de bezoeker 

naar het centralegelegen openbare park. 
Dit park was het geheime kloppende hart 
van het Hembrugterrein ten tijde van de 
munitieproductie. lk wil de bezoeker deze 

verrassende plekdan ook alsverrassing laten 
ervaren door opeens de grote open ruimte 
ervan te ervaren. Deze zone zal eerst door 

traditionele afgraving gesaneerd worden . 
Er wordt echter geen grond teruggeplaatst, 
waardoor het grote open veld een verlaagd 
maaiveld krijgt van -2000mm. Het pad 
van de looproute loopt langzaam af naar 
dit niveau, terwijl een zijkant ervan zijn 
oorspronkelijke hoogte behoudt. Deze zal 
dan als een wand langs het pad gaan !open. 
Om de bezoeker te verrassen met deze 
grote openbare ruimte van het Exposure 
park, loopt het looppad door tot het midden 
van deze zone. Dan houdt opeens de wand 
en het pad op. Als men vervolgens voorbij 
de wand loopt ervaart deze de grote ruimte 
die al tijd achter de wand verscholen lag en 
men geen besef van had. De wand heeft 
een poetische verwijzing naar het verleden, 
waar men ook geen besef had van wat er 
op het Hembrugterrein zich afspeelde. 

r , L 
~ 
~ 

I pressie b .. indiging looproute Exposure 
gen werk 
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zitbank verwerkt in snede 
Eigen werk 

Aangezien de sneden die naar de verschillende 
zones van hetHembrugterrei n leiden, loop pa den 
zijn voor de gebruikers is ervoor gekozen vanuit 
de sneden elementen te laten ontstaan die 
bijdragen in het gebruikscomfort. De sculturale 
elementen zoals een bank, padverlichting of 
een prullenbak komen afwisselend voor en 
zijn strak en minimalistisch uitgevoerd met een 
voorkomen alsof deze uit de wanden van de 
looproutes zijn gesneden . 

[adverlichting verwerkt in snede 
1'rgen werlr 



afvalopvanger verwerkt in snede 
Elgen werk 
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ONTWERPSTAPPEN 
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1. 
Dit object vertegenwoordigt het 
entreegebouw. De orthogonale vorm en 
grootte is gekozen door de direct omgeving 
die deze schaal van orthogonaliteit kent. De 
volgende ontwerpstappen bestaan uit het 
bewerken van dit primaire volume. Deze 
bewerkingen komen tot stand dooraspecten 
uit de directe en indirecte omgeving. Om 
deze ingrepen duidelijk in het uiteindelijke 
ontwerp tot uiting te laten komen, kent 
dit volume een eigen transparant leesbaar 
constructiegrid van kolommen en liggers, 
dat volgens een puristisch modernisme is 
opgezet. 



Ontwerpstap 1 - Autonoom primair voluma als entreegebouw 
Eige11 werk 
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2. 
De gestelde ontwerpopgave is de bezoeker 

vanuit dit primaire volume een sturing 
te geven naar de verschillende zones op 
het terrein. De eerste bewerking van het 
volume betreft dan ook een ingreep om 
aansluiting te vinden met deze directe 

omgeving; de verschillende zones. De 
routing naar deze zones wordt bepaald door 
betonnen schijven die vanuit het primaire 
volume een looproute laten beginnen die 
eindigt op de eerder bepaalde ruimtelijk 
of programmatisch specifieke plek in elke 
zone. Vanuit hier kan de bezoeker zich 
vervolgens opnieuw orienteren en zijn/haar 
eigen weg in de betreffende zone vervolgen. 
De richting van deze betonnen schijven 
wordt bepaald door de omliggende zones 
en trekken zich daarom ook niets aan van 
het primair bestaande volume en is daarom 
qua constructie en materiaalgebruik 
opzichzelfstaande elementen. Door het 
doorsnijden ervan is het oorspronkelijke 
volume gefragmenteerd, waardoor er 
verschillende ruimten ontstaan aan de vier 
schijven. Het eerder bepaalde programma 
wordt hierdoor in de fragmenten van het 
primaire volume geplaatst aan de betonnen 
schijven die leiden naar de bijbehorende 
zones. 



Ontwerpstap 2 - Betonnen schijven doorsnijden, als routing naar omliggende zones 
E/11.en """' ' 
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3. 
De volgende stap wordt bepaald door 

regionale uitgangspunten. De bestaande 
toeristische wandelroute langs industriele 
erfgoederen loopt langs de kade van het 
Hembrugterrein. Een verdere uiteenzetting 
hiervan is terug te vinden in de publicatie 

'Hembrug Strategie, pagina 20. Door 
het terugleggen van twee betonnen 
schijven ontstaat een doorgang, langs de 
sneden, door het entreegebouw dat het 
Hembrugterrein laat aansluiten met deze 
regionale route en die de middenruimte van 
het volume tot een doorgaand binnenplein 
ma a kt. 



Ontwerpstap 3 - Terugleggen van schijven introduceert aansluiting met regionale route 
Eigen w~rl. 
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4. 
Vervolgens wordt er een derde volume 
ge'introduceerd die temidden van dit 
doorgaand binnenplein wordt geplaatst. 
Dit volume krijgt zijn bestaansrecht door 
een programmatische en conceptuele 
afweging. De ruimte die dit volume geeft, 
vormt de multifunctionele presentatiezaal 
die door alle omliggende zones te gebruiken 
is. Anderzijds zorgt de specifieke locatie van 
deze ruimte voor een spannende rondgang 
over dit binnenplein waarbij de bezoeker 
met alle betonnen schijven van elke zone in 
aanraking komt. Zoals alle bewerkingen van 
het primaire volume is het bestaansrecht 
van deze presentatieruimte wederom 
ontleend aan de omgeving. Hierdoor 
zal deze op geen manier zich willen 
conformeren aan dit volume en krijgt een 
volledig autonoom karakter. Een bijkomend 
voordeel is dat hierdoor het binnenplein, 
dat om deze ruimte gelegen is, qua ervaring 
meer perspectief krijgt . 
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Ontwerpstap 4 - Autonome presentatiezaal als complement van program ma en routing in het gebouw 
f/ge" werk 
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5. 
Het Hembrugterrein kan via het water of de 

weg warden benaderd. Deze twee routes 
bevinden zich op verschillende niveaus. 
Om het gebouw een natuurlijke aansluiting 
te laten hebben met deze routes is ervoor 
gekozen het maaiveld aan de zuidzijde te 
verlagen tot het niveau van het water. Het 

verschil in niveau tussen beide routes wordt 
vervolgens intern opgelost door de vloer 
van het binnenplein door middel van grate 
trapvlakken te laten stijgen. 
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Ontwerpstap 5 - Maaiveld verlagen om geleidelijke doorgangsroute te krijgen met omgeving 
Eisen werk 
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6. 
Deze laatste impressie geeft weer hoe het 
entreegebouw van het Hembrugterrein 
opgenomen wordt in de bestaande Holland 
Route. De entree aan de zuidzijde wordt 
gecreeerd door het verlagen van maaiveld 
en terugleggen van de betonnen schijf, 
zodat er een doorgang voor de bezoeker 
ontstaat. Via deze doorgang wordt de 
route vervolgens om de mu ltifunctionele 
presentatieruimte geleid langs de 
verschillende betonnen schijven. Hier 
kan de bezoeker ervoor kiezen een van 
de betonnen schijven in te gaan om de 
loop route te volgen die leidt naar een van de 
zones die om het entreegebouw gesitueerd 
zijn. Wanneer men verkiest om op de route 
van het binnenplein te blijven, wordt deze 
door de grote trapvlakken uiteindelijk naar 
maaiveldniveau geleidt. Op dat moment is 
er wederom een betonschijf teruggelegd, 
zodat de route kan worden voortgezet en 
de bezoeker het gebouw verlaat. 



Ontwerpstap 6 - lndicatie van routing door het gebouw 
Eigen werk 
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Constructie & Materialisering 
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Bij de constructieve beschouwing van het ontwerp 
is deze in drie autonome onderdelen in te delen. 

Respectievelijk de ontwerpstappen is dit het primaire 
volume, de betonnen schijven en vervolgens de 
autonome Multi-presentatieruimte. Deze worden hier 
dan oak als afzonderlijke elementen uiteengezet. 

n 
1 
I 

Constructiemodel 1 
Primair volume 

Constructiemodel 2 
Betonnen schijven 

Constructiemodel 3 
Centrale Presentatieruimte 



Kolom menstructuur 6000x6000 

Terugliggende kolommen in aanzicht 
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Dakliggers op kolommen structuur 

Volgende bewerkingen doarbreken corutructiesrruc uur 

1 Primaire Volume 
Het primaire volume is zo puristisch mogelijk 
opgezet. De opzet hiervan is om dit volume 

dan ook als het primaire element te kunnen 
ervaren en de ruimten die zo ontstaan 
zo eenduidig en transparant mogelijk te 
houden, waarbij alle verdere bewerkingen 
duidelijk leesbaar blijven. Het grid kent een 
kolommenstructuur van 6000mmx6000mm, 
waarbij het dak en de vloer aan alle zijde 

3000mm doorloopt, waardoor de kolommen 
ten opzichte van de gevels zijn teruggeplaatst. 
Het dak en de vloeren zijn aan alle zijden 
verdund om zo het dak zo slank mogelijk te 
laten lijken en het geheel te laten zweven 
boven het maaiveld. 

Op het kolommengrid, zijn de betonnen 
dakliggers geplaatst. Deze SOOmm hoge 
liggers blijven in het zicht, dat ervoor zorgt 
dat de orthogonale en eenduidige structuur 
van dit volume na verdere bewerkingen te 

lezen blijft. 

De kolommen zullen een momentvaste 
verbinding krijgen om de gewenste stabiliteit 
te kunnen garanderen. De ontwerpstappen 
die volgen waardoor het primaire volume 
wordtaangetast, hebben geen afhankelijkheid 
van die constructie. De constructie wordt 
hier afgebroken en waar mogelijk is dit ook 
zichtbaar. 
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Het geheel is in beton uitgevoerd met een afwerking 
van epoxy op vloer, kolom en plafond. De monotonie 
van deze afwerking versterkt wederom het karaker 
als primaire volume. Als uit een mal ontrokken 
element wordt de suggestie gewekt dat het primaire 
element een schoon kunstmatig detailloos element 
is. Een element dat vervolgens ondergeschikt is aan 

bewerkingen. 
Enkel waar de constructieliggers onderbroken wordt 
door een bewerking wordt de ruwe betonstructuur 
dan oak zichtbaar. 



Carten Lamellen 
De gevel wordt bepaald door het 
primaire sculpturale element. Deze is 
minimalistisch uitgevoerd en met een 
glazen gevel. Hiervoor zijn er lamellen 
geplaatst over de voile lengte van 
de gevel. Deze lamellen krijgen een 
hoekverdraai"lng door de sneden die 
in het primaire volume wordt geduwd 
of door de ruimtelijke criteria van de 
omgeving random het gebouw. Door 
deze eigen specifieke hoekverdraaiing, 
waardoor het zicht naar buiten toe een 
bepaalde focus krijgt en de ervaring van 
het object vanuit buiten varieert van een 
extravert gebouw met een transparante 
gevel, tot een introvert gebouw waar de 
cortengevel het interieur verbergt. 
Op specifieke plekken lopen de lamellen 
niet geheel door tot aan de vloer, 
waardoor er een vrij zicht naar de 
omgeving ontstaat. 
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Betonnen :;chijven als holle balken 1n volgorde van doorsnijd1ng 
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Prograrnma in fragment aan de schiJf van bijbehorende zone 

2 Betonnen schijven 
De eerste bewerking van het primaire 
volume betreft de doorsnijding door 
vier betonnen schijven. De route naar 
de omliggende zones beginnen in deze 
schijven en begeleiden de bezoeker 
middels een looproute. Deze schijven zijn 
dan oak op te vatten als holle balken waar 
de looproute als een lint in wordt gelegd. 
Dit looplint wordt vervolgens doorgezet 
tot de uiteindelijke zone. 

De vier schijven warden een voor een 
door het primaire volume gesneden en 
dit is terug te lezen in de voorrang tussen 
de schijven. Bij de schijf die ondergeschikt 
is, wordt de wand oak lOOmm 
teruggelegd om oak visueel de voorrang 
te benadrukken. Met betrekking tot de 
vormgeving zijn ze gelijkwaardig aan 
elkaar en hebben dan oak alien dezelfde 
hoogte en breedte. De lengte is uiteraard 
afhankelijk van de afstand die door het 
primaire volume wordt doorsneden. Door 
deze doorsnijding, wordt het primaire 
volume opgedeeld in vijf fragmenten. Elk 
fragment ligt aan een van de vier schijven 
en krijgen hierdoor het program ma dat bij 
de zone past waar de betreffende schijf 
de looproute voor verzorgd. 

De looproute in de betonnen schijf 
begeleidt de bezoeker zowel naar de 
betreffende zone en geeft toegang 
tot het aangelegen fragment van het 
primaire volume met het bijbehorende 
program ma. 



De constructie van deze betonnen schijven is 
zelfdragend en heeft constructief geen afhankelijkheid 
van het primaire volume. De betonnen schijven 
warden zelf nag bewerkt door middel van subtiele 

sneden. Met deze sneden warden de entrees van deze 
schijven gemaakt en krijgen de schijven de gewenste 
fysieke, visuele of psychologische interactie met de 
naastgelegen ruimten. Zo krijgt elke snede eenzelfde 
mystieke karakter, maar met een subtiele verwijzing 
naar het aanwezige programma. 

lmpress1e striJklicht in betonnen schijf 

lmprt!.551e .sneden In betonr.en schijf voor daglicht 
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tntroductie van pr.:sentatieruimte als autonoom object 
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Wringend door dakconstructie ontstaat daglichttoe reding 

Betonnen const tleve !<ern met Western Red Ceddar bekled1ng 

3 Multi Presentatieruimte 

Het derde element dat ge"Jntroduceerd 
wordt in het primaire volume is de 
centrale presentatieruimte. Deze 
m ultifunctionele ruimte wordt 

gebruikt door alle zones op diverse 
tijden. Zo kunnen er lezingen 
worden gegeven, veilingen worden 
gehouden, voorstellingen word en 
opgevoerd of bijeenkomsten worden 
georganiseerd. Doordat ook dit element 
zijn bestaansrecht ontleend aan zijn 
omgeving, wordt deze ruimte als een 
autonoom object beschouwd. 

Zich niets aantrekkend van de ruimte 
waar deze zich in plaatst, neemt dit 
volume een willekeurige vorm aan en 
wringt zich als een omgekeerde doos 
in het binnenplein van het primaire 
volume. Het wringen kan letterlijk 
worden genomen, doordat de zaal nog 
boven het dak van het primaire volume 
uitsteekt en de dakstructuur van dit 
volume los komt van de autonome 
presentatiezaal en zo daglicht tot het 
omliggende binnenplein kan toetreden. 
Doordat de introductie van de 
presentatiezaal als een omgekeerde doos 
beschouwd wordt, heeft deze zelf geen 
vloer. Zodoende maakt deze gebruik van 
de witte hoogglans epoxyvloer van het 
binnenplein. 



Western Red Cel.ldar houten planken 200mm breed 

Refer.,ntie van effect Ceddarbekleding 

De presentatiezaal is oak constructief 
autonoom. De betonnen wanden zijn 
zelfdragend, verzorgen de stabiliteit en 
dragen het betonnen dak. De wanden en 
plafond zijn zowel aan de binnenzijde als de 
buitenzijde bekleed met verticaal geplaatste 
200mm Western Red Cedar houten 
planken. Het uitgangspunt met betrekking 
tot autonomie en onafhankelijkheid vraagt 
tevens bij de materialisering om een 
dergelijk standpunt. Daarom is er gekozen 
voor een materiaal dat qua textuur, kleur, 
ritmiek en karakter afwijkt van de reeds 
aanwezige steriel detailloos primaire 
volume en de grove betonnen schijven. 
De keuze voor verticaal geplaatste planken 
van 200mm dat oak als bekleding wordt 
ervaren, zal suggereren dat het niet gaat om 
een monoliet maar dat er zich een ruimte 
aan de andere zijde van de wand bevindt. 

Wescern Red Ceddar belcleding stop boven epoxyvloer zodat deze lijkt door te lopen 
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r naar beneden !n de autonome betonnen presentatieruimte 

~ 11 .... ' ' 

Deze ruimte is de presentatieruimte en wordt ook zo 
ingericht. De vloer van epoxy wordt trapsgewijs naar 
beneden geleid, zodat er rijen zitplaatsen gerealiseerd 
kunnen worden. De wanden en plafond is bekleed met 

52 de eerder genoemde Western Red Cedar planken. 
Door het sterke contrast met de hoogglans witte vloer 
die buiten de presentatieruimte doorloopt, wordt het 
effect van een omgekeerde doos enkel versterkt. De 
houten bekleding stopt ook 100mm boven de grond, 
zodat het effect enkel wordt vergroot . 
Een bijkomend voordeel is de geschikte 
absorptiewaarde van het hout, zodat het ook een 
aangename ruimte wordt om presentaties te geven. 
Door de grote sculpturaliteit van deze ruimte wordt 
de aanwezigheid van meubilair zo veel mogelijk 
geminimaliseerd. De stoelen in deze ruimte zijn de 
Bonaldo Poly Chair van ontwerper Karim Rashid . 
Het polycarbonaat maakt de stoelen translucent, 
waardoor deze geen afbreuk doen aan de gewenste 
dialoog tussen het wand- en vloermateriaal. 



Hierarchie 

Ondanks de stapsgewijze opbouw van 

het object, ontstaat er door de routing 
een hierarchie in het ontwerp. De 
trappenzaal random de middenruimte 
vormt de kern van het ontwerp. 
Eenmaal in deze trappenzaal wordt 
men bewust van de sneden en kunnen 
deze warden aangedaan. De zone waar 

de verschillende sneden naar toe leiden 
wordt zichtbaar gemaakt doordat er 
een videopresentatie omtrent de zone 
op de wanden van de sneden wordt 

geprojecteerd die vanuit de trappenzaal 
te ervaren is. In de sneden kan de route 
warden vervolgd naar de betreffende 

zone. 6ok wordt de bezoeker in de -H-ie-. r-a-rc_h_i_e_v-an de verscheidene elementen 
snede bewust gemaakt van de functie Eigen werk 

aan deze snede door perforaties in de 
wand. 

Binnenklimaat 
De trappenzaal en de betonnen 
sneden maken deel uit van de 
doorgaande looproute. Deze staan 
hierdoor in voortdurend contact 
met het buitenklimaat en is een 
geklimatiseerde binnenruimte, maar 
tevens geen dynamische doorgaande 
route, waardoor de temperatuur oak 
minder gecontroleerd hoeft te warden. 
De donkergekleurde ruimten zijn echter 
verblijfsruimten. Er zitten dan oak nag 
een deur tussen de trappenzaal en 
de verblijfsruimten om deze ruimten 
beter qua temperatuur te kunnen 
controleren. 

I 

I 
i 

Binnenklimaat van de verscheidene elementen. 
Elgen werk 
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lmpressies 
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Desnedenvormende looproutestussen 
het entreegebouw en de verschillende 
zones op het Hembrugterrein. Vanuit 
de trappenzaal zijn de betonnen 
sneden te betreden en bestaat 
er een lineair looproute naar de 
betreffende zone toe. De betonnen 
sneden zelf vormen een sculpturale 
ruimte dat de bezoeker imponeert. De 
bepalende lichtinvallen en details zijn 
geminimaliseerd, waardoor de focus 
ligt op het einde van de sneden dat als 
een baken van licht de bezoeker leidt. 



. ' 
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Doordat de trappenzaal oploopt 

waardoor de omliggende sneden 
tel kens op een andere hoogte warden 

betreden, is de vloer van de sneden 
als een lint in de betonnen snede 

gelegd. Hierdoor heeft de vloer oak 

aan beide zijden een verdiepte voeg, 
zodat de wanden warden losgelaten 
en de looproute als looplint enkel 

benadrukt warden. Hierdoor is 
oak de trap als een gevouwen lint 
beschouwd, waardoor de optreden 
en aantreden als een doorgaande 
stroop de bezoeker omhoog loopt. 
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De perforaties in de wanden 
van de betonnen sneden 

verzorgen het natuurlijke 

daglicht in deze ruimten . Om de 
mystieke en scu lpturale sfeer 
van de ru imten te versterken is 
er gekozen niet veel openingen 
te maken waar men doorheen 
kijken, maar vooral het dagl icht 
te laten binnentreden door 
smalle lange perforaties die 
strijklicht geven op het beton . 
Hierdoor krijgt je naarmate 
de dag verstrijkt een spel van 

stroken licht op de wanden die 
op deze manier de ruimte een 

extra dimensie geven. 
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De trappenzaal leidt de bezoeker na binnenkomst om de centrale middenruimte heen om vervolgens 
op maaiveld uit te komen en je route buiten voort te kunnen zetten. De traptreden warden gevormd 
door de orthogonaliteit van het primaire element dat een grid kent van 6000x6000. 
Bovenstaande afbeelding laat het zicht zien wanneer men het gebouw betreedt. Rechts begint de 

opgaande trap random het middenvolume dat door zijn western red Cedar bekleding afsteekt van het 
sculpurale primaire element waarvan vloer, kolom en plafond met wit hoogglans epoxy bekleedt is. 



Dewitte hoogglans epoxy versterkt de minimalistische uitvoering van het primaire element en zorgt 
hierdoro dat de constructie van dakliggers en kolommen makkelijk te lezen. Het middenvolume 

heeft een lijkende willekeurige vorm dat door strijklicht een nag mystiekere verschijning krijgt. 
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De middenzaal heeft is door de grate trapvlakken die conformeren aan het grid van 6000x6000 meer 
een ruimte met vlakken op verschillende niveaus dan een oplopende trap. Doordat het centrale 
middenvolume hier doorheen steekt zonder zich aan te passen de bestaande orthogonaliteit van 
het primaire element, wordt het strikte grid doorbroken en krijgen oak de trapvlakken oak allerlei 
vormen dat een speels effect geeft op de ruimte als opgaande route . Hierdoor is deze trappenzaal 
oak geschik voor een divers gebruik. Men kan er bijvoorbeeld lezingen geven of exposities houden. 
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Zoals eerder al is verteld vormt het centrale middenvolume de multifunctionele presentatieruimte 

die gebruikt kan worden door alle zones van het Hembrugterrein. Als een omgekeerde doos 
wringt deze zich in het primaire volume en plaatst zich in de trappenzaal. Dit heeft een letterlijk 
vertaling gekregen hoe met het dak van de trappenzaal is omgegaan. Door het wringen ligt het 
centrale middenvolume los van het dak en vormt deze opening tussen dak en middenvolume de 
daglichttoetreding van de trappenzaal. 
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Wanneer de trappenzaal volledige gevolgd wordt, komt met aan op maaiveld waarna de route naar 
buiten toe kan warden voortgezet. Op dit punt bevindt zich oak de entree naar het restaurant en de 
presentatiezaal. De vloer van de presentatiezaal heeft dezelfde epoxy-bekleding als de trappenzaal 
erbuiten, maar vormt zich wel naar de vorm en programma van het middenvolume, waardoor er 
een tribune ontstaat die langzaam afzakt naar het oorspronkelijke niveau van de epoxyvloer bij 
binnenkomst. 
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De lamellen aan de gevel hebben elk een eigen stand, waardoor het zicht naar buiten toe een 
bepaalde focus krijgt en de ervaring van het object vanuit buiten varieert van een extravert gebouw 
met een transparante gevel, tot een introvert gebouw waar de cortengevel het interieur verbergt. 

Op specifieke plekken I open de lamellen niet geheel door tot aan de vloer, waardoor er een vrij zicht 
naar de omgeving ontstaat. Dit zijn op plekken toegepast, waar bijvoorbeeld een buitenruimte is 

gecreeerd of men een drankje kan nuttigen en vrij zicht gewenst kan zijn. Hier is vervolgens een vrij 
zicht op de moerasachtige omgeving van waterplanten. 
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ISOLATIE 
BETO LIGGER 
GLAZE GEVEL 
CORT LA EL 

Detail ll. Aansluiting Carten lamellen in de gevel 
Schaal 1:5 
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ail 2. Aansluiting glazen daklichtopening met de centrale zaal 
Schaal 1:5 
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Detail 3. Aansluiting Primair element met snede 
Schaal 1:5 
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Bijlage 11.1 Nimbio Grondsanering 
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Nimbio is een nieuwe speler op de markt met betrekking tot grondsanering. Een alternatieve 
wijze van grondsanering waar zelfs verantreiniging door zware metalen gesaneerd kan 

warden. Deze tekst is overgenomen van hun website* 

Op veel plaatsen is niet alleen de landbodem maar oak de bodem van watergangen in min 
of meer ernstige mate verantreinigd met zware metalen. Deze vervuiling komt niet alleen 

voor op industrie-terreinen, maar oak in landelijke gebieden inclusief natuurterreinen en 
op (toekomstige) woonlocaties, en niet te vergeten depots met baggerspecie en elders 
verwijderde grand. Daarnaast bevat op een groat aantal locaties het grandwater een te hoge 
concentratie zware metalen. 

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

prableem 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 grate hoeveelheden grand meestal met vrachtauto's 
betekent opnieuw een aantasting van het milieu en een nodeloos verbruik van motorbrand
stoffen. Daarnaast betekent aanvullen met schone grand vaak een aantasting van "bruikbaar 
terrein" elders. 

Door gebruik te maken van onze reinigingsmethode met behulp van 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 grand, in beginsel, 
achterwege kan blijven en dat vaak oak het totale afgraven kan vervallen. 
Uiteraard is het oak mogelijk grand 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 
aramatische 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. 



Methode 

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 opname 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; ditgeldt oak voor het vermogen 
om zware meta/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 deter 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. Oak de 
verdere omstandigheden met betrekking tot het terrein en het vereiste niveau van zuivering 

zullen nauwkeurig in kaart warden gebracht. 
Op grand 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 schaal ter 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 a.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). Oak 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.nimbio.ni/Nimbio/Nederlands/nimbio_meth.htm#clements_fig 
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