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VooRwooRD 

I n de startfase van dit afstudeerproject had de eigenaar van de voormalige 'de 
Gruyterfabriek' net besloten om het complex opnieuw zijn uitstraling terug te 
geven. Momenteel is de planvorming gereed en bevindt het project zich in de 
fase van aanbesteding. Oat het een actuele case betreft maakt het project extra 
interessant. lk hoop met dit afstudeerproject een bijdrage te kunnen leveren aan 
de huidige renovatie van het voormalige 'De Gruytercomplex'. Het is hoe dan ook 
prettig om te zien dat een complex met zoveel kwaliteiten en karakter opnieuw een 
kans krijgt om een rol te spelen voor de stad 's-Hertogenbosch. 

Dit afstudeerproject is mede tot stand gekomen door de hulp van een aantal per
sonen. In de eerste plaats wil ik mijn afstudeerbegeleiders Jouke Post, Zjak 
Hofman en Henk Schellen bedanken voor hun begeleiding tijdens dit project. 
Daarnaast wil ik ook de huidige eigenaar van de voormalige 'De Gruyterfabriek', 
Bossche lnvesterings-Maatschappij (BIM Vastgoed), bedanken voor de mogelijk
heden die mij geboden werden om het complex te analyseren. Mijn waardering 
gaat daarbij in het bijzonder uit naar Fred de Langen, manager vastgoed bedrijven
centra bij de Bl M, voor het ondersteunen van dit project in de beginfase. 

Ruud Voorhorst, november 2009 
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I NLEIDING 

D e interesse voor herbestemming onder zowel bouwkundigen als opdracht
gevers neemt toe. Dit is met name te zien aan het grote aantal fabrieken dat een 
nieuwe bestemming krijgt. Voorbeelden zijn Museum De Pont in Tilburg en de 
Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Dergelijke (voorheen) oude fabrieksgebouwen 
bieden veel mogelijkheden. Er is meestal sprake van overdimensionering en de 
(vrij indeelbare) vloeroppervlaktes zijn fors. Daarnaast is herbestemming vaak 
goedkoper dan nieuwbouw (incl. sloop) en is het bovendien beter voor het mi
lieu. De belangrijkste reden om te herbestemmen is over het algemeen dat een 
historisch gebouw een bepaald karakter of een verhaal met zich meedraagt, waar 
mensen zich mee identificeren of zich prettig bij voelen. H ierdoor is er momenteel 
veel vraag naar gebouwen die herbestemd worden. 

De herbestemming van een bestaand gebouw is een gecompliceerde opgave. 
Door het gebouw te analyseren wordt inzicht verkregen in de verschillende aspec
ten die het gebouw hebben gemaakt tot wat het nu is. De manier van analyseren 
zal daarbij geleidelijk overgaan van beschrijvend (wat zie ik?) naar kwalificerend. 
Om het beschrijven van een gebouw te vereenvoud igen kan men gebruik maken 
van een aantal bouwkund ige disciplines, zoals stedebouw, architectuur, bouw
techniek, constructie en bouwfysica. 
Kwalificeren betekent hier vooral: vaststellen van de bruikbare aspecten/element
en uit de 'beschrijving' en deze op waarde schatten voor eventueel gebruik bij het 
ontwerp. 
De gegevens afkomstig uit de analyse zullen een belangrijke rol spelen bij de keuze 
voor de toekomstige functie en de vraag hoe deze in te passen in de bestaande 
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structuur wanneer men aan het ontwerpen gaat. 

De hierboven besproken aspecten zijn terug te vinden in dit werk, toegepast op de 
voormalige De Gruyterfabriek te 's-Hertogenbosch. Het resultaat is een ontwerp 
voor de herbestemming van dit gebouw. 

Met de herbestemming van de voormalige De Gruyterfabriek wordt invulling ge
geven aan de wens van de eigenaar om het gebouw te revitaliseren. Het project is 
daarmee een actuele case. 
Hoewel de interesse toeneemt, is herbestemming nog een relatief 'nieuw' onder
werp binnen de bouwkunde. Dit bl ijkt uit het feit dater nog relatiefweinig literatuur 
is te vinden met ondersteunende praktijkvoorbeelden aangaande dit onderwerp. 
Belangrijkste doelstelling van dit project is het leveren van een krachtig praktijk
voorbeeld van herbestemming van een voormalige fabrieksgebouw, in de hoop dat 
het een aansporing en inspiratiebron vormt voor ontwerpers en opdrachtgevers 
om oude gebouwen nog vaker een nieuwe kans te geven. 



A ANLEIDING en OPGAVE 

lnd1;strieel erfgoed 
Historische gebouwen dragen een bepaald karakter met zich mee. Dit karakter 
is het resultaat van een achterliggend verhaal van vroeger. Voor veel mensen zal 
een historisch gebouw een emotionele waarde oproepen omdat men hier vroeger 
gewerkt of gewoond heeft. Wanneer men op enige manier met een dergelijk ge
bouw geconfronteerd wordt, dan roept dit bepaalde gedachtes op en ontstaat er 
een sfeer die daaraan gekoppeld is. 
Het blijkt niet altijd noodzakelijk te zijn dat men persoonlijk met het gebouw 
verbonden is geweest; ook herkenbare, gezichtsbepalende gebouwen kunnen 
bij mensen gevoelens van vroeger oproepen, die zelfs voor ieder individu an
ders kunnen zijn. Waarschijnlijk is dit de reden dat individuen in de hedendaagse 
maatschappij graag in dergelijke gebouwen verblijven. 
Voor wat betreft het type historisch gebouw gaat de voorkeur uit naar voormalige 
fabriekscomplexen . Deze gebouwen zijn extra interessant vanwege de grootscha
ligheid, wat resulteert in veel mogelijkheden voor een toekomstige functie. 
I ndustriele fabriekscomplexen worden over het algemeen gekenmerkt door de 
doelmatige, functionele opzet. De pragmatische benadering van het gebouw 
maakt dat elk element een functie heeft; 'niets voor niets'. Dit bevordert de helder
heid en overzichtelijkheid van het gebouw. Deze no-nonsense uitstraling maakt 
dergelijke gebouwen relatief neutraal, met als gevolg dat ze voor een eventuele 
nieuwe functie breed ingezet kunnen worden. 
De genoemde aspecten die historische fabriekscomplexen kenmerken maken her
bestemming ervan extra interessant. Sloop wordt bovendien voorkomen waardoor 
de initiele milieubelasting van de nieuwe functie gering blijft en kosten kunnen 
worden bespaard. Tenslotte draagt behoud van historische complexen bij tot het 

cultuurhistorisch besef; men is zich bewust van het verleden in een stad of dorp. 

Gebouwkeuze 
Als casestudy voor de herbestemming van een historisch fabriekscomplex is 
gekozen voor de voormalige De Gruyterfabriek aan de Veemarktkade in 's-Her
togenbosch . De Jigging, historie en de in het oog springende sheddaken van dit 
complex zijn dusdanig dat het gebouw bekend is bi j inwoners van 's-Hertogen
bosch en ver daarbuiten (afb. l en 2). 

Afb. l Sheddaken zichtbaar van grote afstand Afb.2 Opvallende getoogde daken 
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De fabriek vormt een van de laatste restanten van een kruideniersimperium dat 
ruim anderhalve eeuw deel heeft uitgemaakt van 's-Hertogenbosch en is daarom 
een waardevol element binnen de geschiedenis van deze stad. Het complex is 
grootschalig: het vloeroppervlak bedraagt ca. 55.ooom2, verdeeld over zes 
fabriekshallen en een bedrijfskantoor. 
Bij nadering van het complex worden nog een aantal kenmerken zichtbaar: 
getoogde daken, speciale metselwerkverbanden en binnenplaatsen die tussen de 
hallen verscholen liggen. Ook heeft de fabriek door de jaren heen zichtbaar een 
aantal aanpassingen ondergaan die niet thuis lijken te horen in het oorspronkelijke 
ontwerp. Al met al bezit het complex een groot aantal karakteristieke elementen 
die prikkelen om het nader te bestuderen. 

Actuele case 
Directe aanleiding om het complex nader te onderzoeken was een krantenartikel 
waarin de eigenaar aankondigde het complex te willen aanpakken: 

" ... onderzocht worden de mogelijkheden om door onderhoud en investeringen 
het complex zowel in gebruiksmogelijkheden als in uitstraling te versterken." 
(bron: Brabants Dagblad, 09 november 2007) 

" ... door het versterken van de historische kenmerken van de gebouwen dit com
plex opnieuw zijn uitstraling geven." 
(bron: Brabants Dagblad,09 november 2007) 

" ... In toenemende mate vragen ondernemers uit de creatieve sector en kunste
naars om studio- en atelierruimte in dit karaktervolle fabriekscomplex." (bron: 
Brabants Dagblad,09 november 2007) 

Momenteel is het complex in gebruik als bedrijvencentrum (BedrijvenCentrum 
Brabant). De eigenaar, BIM Vastgoed (Bossche lnvesterings-Maatschappij), ver
huurt ruimtes in het complex aan startende ondernemers. 
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BIM ziet kansen in de vraag naar ruimtes door ondernemers uit de creatieve sec
tor en geeft het complex per 1 januari 2008 zijn oude naam terug: 
"De Gruyter Fabriek, het centrum voor de creatieve ondernemer" (afb.3). 

PER 1 JA UARI 2008 KRIJGT DIT 
COMPLEX HAAR OUDE MAAM TERUG: 

CEMTRUM VOOR DE CREATIEVE ONDERM£MER! 

Afb.3 Advertentie BIM: nieuwe naam voor Bedrijven Centrum Brabant 

Als ontwerper is het interessant om te kijken ofhet complex daadwerkelijk omgezet 
moet worden in een centrum voor de creatieve ondernemer. Een casestudy naar 
de mogelijkheden van herbestemming kan dit ondersteunen. 
Voor eigenaar Bl M vastgoed is het daarbij interessant om te kijken of de inmiddels 
vergevorderde planvorming betreffende de renovatie van dit complex over
eenkomsten vertoont met de uitkomsten van dit herbestemmingproject. 

In het kort kan het project als volgt worden omschreven: 
Onderwerp: 
Herbestemming voormalige De Gruyterfabriek te 's-Hertogenbosch 

Probleemstelling: 
Op welke manier kan de voormalige De Gruyterfabriek warden herbestemd zodat een 
opwaardering ontstaat met aandacht voor de historische kwaliteiten? 

Doelstellirig van het onderzoek 
Het leveren van een krachtig praktijkvoorbeeld van herbestemming van een voormalig 
fabrieksgebouw, in de hoop dat het een aansporing en inspiratiebron vormt voor ont
werpers en opdrachtgevers om oude gebouwen vaker een nieuwe kans te geven. 





D E GRUYTER 

In i818 werd door Piet de Gruyter gestart met een bedrijf dat peulvruchten, zaden 
en granen verwerkte. Al snel kwam daar ook het verbranden van koffiebonen bij. 
Aan het einde van de 19e eeuw werd een retailorganisatie aan het bedrijf toege-
voegd. De winkels hadden een kenmerkende, luxueuze uitstraling. In 1905 werd 
aan de Orthenstraat in 's-Hertogenbosch de eerste fabriek gebouwd voor meel
producten en granen. In 1913 werd de 44e winkel geopend . 
Anno 1933 werd gestart met de bouw van de tweede fabriek aan de Veemarktkade 
te 's-Hertogenbosch in de vorm van twee productiehallen . Het duurde niet lang 
voordat ook een derde, vierde en vijfde hal werden bijgebouwd. In 1955 volgt te
vens het bedrijfskantoor, gevolgd door een zesde hal in i964. Ondertussen werd 
in 1957 de eerste steen gelegd voor een derde fabriek aan de Parallelweg in 
's-Hertogenbosch. Het De Gruyterconcern, dat zich ontwikkelt tot een enorm krui
deniersimperium, bevindt zich in deze jaren op zijn hoogtepunt. Het bedrijftelt 
dan ruim 550 winkelvestigingen en circa 7.500 werknemers . 
In de jaren die volgden, deed het principe van zelfbediening in de supermarkt 
het concern grotendeels de das om. Hiervoor moesten alle producten verpakt 
worden, waardoor de gehele productielijn van De Gruyter aangepast zou moeten 
worden. Te lang heeft men vastgehouden aan de vertrouwde principes. In i976 
komen de nog resterende onderdelen van het De Gruyterconcern in handen van 
supermarktketen Spar. 
In 1980 wordt de eerste fabriek van De Gruyter aan de Orthenstraat gesloopt. Van 
de derde fabriek aan de Parallelweg staan momenteel nog enkele sheddaken over-
eind; deze bieden tijdelijk onderdak aan het Stedelijk museum 's-Hertogenbosch. Afb-4 De Gruytercomplex Veemarktkade vanaf de portiersloge omstreeks i 950 

Fabriek 2 aan de Veemarktkade vormt samen met enkele historische winkelpan-
den in de binnenstad de laatste herinnering aan het concern De Gruyter. [5] (5) 
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'S- H ERTOGENBOSCH 

De Gruyter is van oudsher gevestigd in 's-Hertogenbosch. De stad heeft zich jar
enlang ontwikkeld tot industriestad . De vestiging van grote bedrijven zoals AMP, 
Michelin, De Gruyter, Heineken, Verkade en De Kruithoorn is hiervoor mede ver
antwoordelijk geweest. lnmiddels is dit industriele karakter minder dominant aan
wezig doordat fabrieken zijn vertrokken of gesloten en wil de stad zich vooral 
profileren als cultuurstad . Dit komt tot uiting in de volgende aspecten. 
's-Hertogenbosch kent een rijke culturele historie. Dit is zichtbaar aan bijvoor
beeld de Sint-janskathedraal en de Binnendieze, maar ook aan delen van de oude 
stadsmuur die herinneren aan de tijd van Den Bosch als vestingstad . De binnen
stad wordt gekenmerkt door goed geconserveerde monumenten en historische 
bebouwing. De culturele sfeer wordt door uiteenlopende organisaties, stichtingen, 
musea en verenigingen hooggehouden. Daarbij is er in toenemende mate ruimte 
en aandacht voor experimentele cultuuruitingen en broedplaatsen voor jonge 

Afb.5 Vroegere entree Brabanthallen Afb.6 The Talent Factory 's-Hertogenbosch 

kunstenaars. 
Als gevolg hiervan is het aanbod aan cultuurgerelateerde functies in 's-Hertogen
bosch groot. Enkele voorbeelden zijn het l\Joordbrabants Museum, Stedelijk Mu
seum 's-Hertogenbosch, het Europees Keramisch WerkCentrum (EKWC) en de 
Academie voor beeldende kunst en vormgeving. Verder spelen ook de Brabanthal
len, Theater aan de Parade, Artemis, The Talent Factory en de Verkadefabriek een 
belangrijke rol in de vertegenwoordiging van 's-Hertogenbosch als cultuurstad . 

Doel van de gemeente is de bevordering van het cultuurhistorisch besef en ken
nisoverdracht over de stad. Een interessant voorbeeld van een gebouw waarin dit 
tot uiting komt is De Verkadefabriek. De Verkadefabriek is een oude koekjesfabriek 
die is herbestemd tot centrum voor de podiumkunsten. Het biedt plaats aan drie 
toneelgezelschappen met eigen theaterzalen en repetitieruimten, filmhuiszalen , 
een theatercafe en kantoren, en is daarmee een van de weinige voorbeelden in 
's-Hertogenbosch waarin verschillende cultuurgerelateerde disciplines bij elkaar 
zijn gebracht onder een dak. In het kader van dit project gaat de interesse in het 

Afb.7 Verkadefabriek 's-Hertogenbosch 



bijzonder uit naar het principe van de plaatsing van een cultuurgerelateerde func
tie in een gebouw dat onderdeel uitmaakt van de historie van 's-Hertogenbosch. 
De culturele achtergrond van zowel gebouw als functie heeft een positief effect op 
het geheel. (8) (1O}(13) 

Spreiding 
Het principe van de plaatsing van een cultuurgerelateerde functie in een gebouw 
dat onderdeel uitmaakt van de historie van 's-Hertogenbosch zou ook kunnen 
worden toegepast op de De Gruyterfabriek. Daarmee zou het complex een belang
rijke bijdrage kunnen leveren aan een verdere groei als cultuurstad. 
Om te kunnen vaststellen waaraan behoefte is in 's-Hertogenbosch is het interes
sant om de bestaande cultuurgerelateerde functies te inventariseren en in kaart 
te brengen. Daarvoor moet eerst de vraag gesteld worden: wat zijn cultuurgerela
teerde functies? Met andere woorden: wat is cultuur? 
Er zal niet geprobeerd worden een definitie van cultuur te geven. Cultuur is een 
begrip dat voor elk individu een andere betekenis heeft. Bovendien is het erg 
breed. Wel zijn er overeenkomsten binnen de verschillende opvattingen welke als 
aanknopingspunten kunnen dienen om grip op het begrip cultuur te krijgen. 
Cultuur wordt in het kader van 's-Hertogenbosch als cultuurstad gezien als iets Afb.8 Spreiding van cultuurgerelateerde functies in 's-Hertogenbosch 
dat tot uiting komt in kunst, wetenschap en amusement. Daarbij is het ook iets 
dat door de mens wordt voortgebracht. 
Cultuurgerelateerde functies kunnen in dit geval dus een artistiek karakter hebben 
(Stedelijk museum 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, galerieën etc.), 
een educatief karakter (Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving etc.) of 
een entertainmentfunctie (Brabanthallen, Theater aan de Parade, Cinema Parade 
etc.). Duidelijk is dat de verschillende cultuurgerelateerde functies onderling veel 
raakvlak bezitten. 
Voor het in kaart brengen van de cultuurgerelateerde functies is onderscheid niet 
van belang. Dit is wel het geval wanneer gekeken wordt naar de expliciete behoefte 
aan bepaalde fu ncties. 
Wanneer de verschillende functies in kaart worden gebracht valt op dat de sprei-
ding erg groot is binnen de stad. Hoewel het aantal erg groot is, staat bijna elke Afb·9 Spreiding omzetten in clustering 

functie op zichzelf. Dit is opvallend, want dit komt de overzichtelijkheid voor 



bezoekers die naar 's-Hertogenbosch komen om culturele functies te bezoeken 
niet ten goede. In dat kader bezien is het beter om de verschillende functies te 
groeperen: dan is het voor bezoekers duidelijker waar men moet zijn en wordt een 
bezoek bovendien aantrekkelijker vanwege de samenvoeging.(14) 
Wanneer ervoor gekozen wordt om een aantal functies samen te brengen in een 
gebouw ligt er een belangrijk gevaar op de loer: het ontstaan van een verzameling 
van koninkrijkjes. Functies die onderling raakvlak bezitten opereren in dat geval 
volledig zelfstandig en gesloten, terwijl samenwerking tot interessante resultaten 
kan leiden. Bovendien komen koninkrijkjes de sfeer in een verzamelgebouw niet 
ten goede. Om dit te voorkomen is kruisbestuiving en interactie een belangrijk 
thema bij het ontwerpen van (cultuur)c1usters. [91 

Vanwege het grote vloeroppervlak van de voormalige De Gruyterfabriek is het goed 
mogelijk meerdere functies in het complex onder te brengen . Het ondersteunt 
daarmee de gedachte om cultuurgerelateerde functies binnen 's-Hertogenbosch 
te groeperen. In de De Gruyterfabriek zal dan ook een cultuurcluster gevestigd 
worden. Om vast te stellen uit welke functies dit cluster zal gaan bestaan moet 
gekeken worden naar de behoefte binnen de stad en eventueel daarbuiten: Welke 
functies zijn op zoek naar andere ruimte? Welke functies zijn nog niet in 's-Herto
genbosch aanwezig en vormen een aanvulling op het bestaande aanbod? 

Behoefte 
Een aantal cultuurgerelateerde functies binnen 's-Hertogenbosch is op zoek 
naar andere (grotere) ruimte. Het betreft het Stedelijk Museum 's-Hertogen
bosch (SM 's), de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving St. Joost, en 
het Europees Keramisch WerkCentrum (EKWC) . Deze functies eisen relatief veel 
vloeroppervlakte en hebben bovendien veel aanzien . Hierdoor kunnen ze binnen 
een cultuurcluster fungeren als een soort 'trekker'. 

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch is momenteel nog gehuisvest aan de 
Parallelweg onder een aantal sheddaken. Deze sheddaken zijn zoals eerder ver
meid de restanten van fabriek 3 van de Gruyter. De gemeente heeft echter plan
nen om op deze locatie een bioscoop, woningen en een hotel te laten verrijzen. 
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Als alternatieve locatie werd al snel aan de voormalige De Gruyterfabriek aan de 
Veemarktkade gedacht. In een later stadium zou blijken dat hiervoor de financiën 
ontoereikend waren om dit mogelijk te maken . Toch is ervoor gekozen om het 
Stedelijk museum als functie in het ontwerp mee te nemen, aangezien men op dit 
moment nog geen alternatief heeft en deze functie past in het gebouw.(21) 

Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving St. Joost heeft besloten met 
nieuwbouw te starten. Er zijn echter voldoende mogelijkheden om deze functie 
in de De Gruyterfabriek onder te brengen, waar de benodigde 7.000 m2 geen be
lemmering vormt. Wanneer bovendien sprake is van een cultuurcluster bevordert 
dit de interactie van de academie met andere cultuurgerelateerde functies . Deze 
ontwikkeling wordt sterk gestimuleerd door het bedrijfsleven , dat behoefte heeft 
aan mensen die ook kennis hebben van de praktijk .(4) (23) 

Het Europees Keramisch werkcentrum is een internationaal georiënteerd kennis
en ontwikkelcentrum op het gebied van keramiek. Geïnteresseerden kunnen voor 
een vaste werkperiode aan hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van kera
miek werken, in een eigen studio die daarvoor ter beschikking staat. Het centrum 
werkt veel samen met architecten, kunstenaars en ontwerpers uit heel Europa . 
Momenteel is het centrum een vrij gesloten instelling binnen 's-Hertogenbosch . 
Daar moet onder druk van de gemeente verandering in komen, tegemoetkomend 
aan de profilering als cultuurstad . Er wordt regelmatig samengewerkt met het 
SM's om exposities te kunnen houden . De ruimte om dit in eigen beheer te doen 
is er niet. In de toekomst wil men verhuizen naar de De Gruyterfabriek waardoor 
dit mogelijk wordt, en men tevens het centrum kan uitbreiden met een CAD-CAM 
werkplaats. Opvallend is dat het centrum veel contact heeft met de Academie voor 
Beeldende Kunst en Vormgeving St. Joost. (8)(12) 

De vestiging van zowel het museum als de academie en het EKWC in hetzelfde 
gebouw zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de functies -die er nu al in 
beperkte mate is- verder kan worden geoptimaliseerd . Dit zal de kwaliteit van de 
afzonderlijke functies ten goede komen. 
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L ocATIE 

D e voormalige De Gruyterfabriek is gelegen aan de Veemarktkade te 's-Hertogen
bosch . De naam Veemarktkade is ontleend aan de vroegere veemarkten die plaats
vonden in de Brabanthallen, welke naast de voormalige fabriek van De Gruyter zijn 
gelegen. Met in totaal ca. 40.ooom2 vloeroppervlak voor beurzen, congressen en 
evenementen vormt dit complex een grote publiekstrekker binnen de stad. (7) 
Zowel de Brabanthallen als de De Gruyterfabriek zijn gelegen in het Veemarkt
kwartier. De overige bebouwing in dit gebied omvat onder meer een asfaltcen
trale van Heijmans, een diepvriesopslagbedrijf en enkele bedrijfswoningen .Het 
Veemarktkwartier is van oudsher laaggelegen en had daardoor te maken met 
wateroverlast. De Ertveldplas is gegraven om het gebied op te hogen, zodat het 
kon worden bebouwd. Dit verklaart het relatief grote hoogteverschil tussen maai
veldniveau en waterpeil en de fundering op palen waarop de De Gruyterfabriek is 
gebouwd . 

Bereikbaarheid 
Het Veemarktkwartier ligt ingesloten tussen de Ertveldplas en twee waterwegen: 
de lndustriehaven en de Dieze. De lndustriehaven is een doodlopende watergang, 
die vroeger vooral heeft gediend als aan- en afvoerroute voor De Gruyter en de 
Brabanthallen . De Dieze aan de noordoostzijde had dezelfde functie en was daar
om voorzien van een aftakking. Deze liep langs de voorgevel van het De G ruyter
complex, wat de schuin weglopende voorgevel van het complex verklaart. In een 
later stadium is deze aftakking gedempt, waarna de Dieze de vorm kreeg die het 
nu heeft. In de lndustriehaven wordt momenteel weinig gevaren: in de 'korte tak' 
bevindt zich een dok voor plezierboten; in de tak langs de Oude Engelenseweg 
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Afb.11 Veemarktkwartier binnen 's-Hertogenbosch 

Afb.12 Veemarktkwartier 



liggen enkele woonboten De landtong tussen de beide takken van de lndustrie
haven is momenteel in gebruik door een bouwmaterialenhandel. 

In relatie tot de grote bezoekersaantallen die de Brabanthallen trekt is het aantal 
ontsluitingsmogelijkheden beperkt. Dit zorgt voor grote drukte op de aanvoerwe
gen op het moment dat er evenementen plaatsvinden. De Veemarktkade is een 
weg die doodloopt met weinig verkeer tot gevolg. 
Wanneer de De Gruyterfabriek in de toekomst zou worden voorzien van een pu
blieke functie zal dit de problemen omtrent de ontsluiting vergroten. Er liggen 
kansen om de aansluiting met het centraal station van Den Bosch te verbeteren. 
Het Veemarktkwartier ligt dicht bij het station, maar wanneer men het station 
uitloopt is er geen herkenbare route naar de Brabanthallen, waarbij men de hallen 
bovendien niet ziet liggen. 

Parkeergelegenheid voor de Brabanthallen domineert het beeld in het Veemarkt
kwartier in belangrijke mate. Rondom de Brabanthallen kan men parkeren, waar
bij de grootste parkeerplaats zich bevindt tussen het De Gruytercomplex en de 
Diezekade. 

. 18. 



G EBOUW 

lntroduct1e 
Het De Gruytercomplex bestaat uit zes hallen, met daarbij een bedrijfskantoor. In 
1934 is gestart met de bouw, die in fasen heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft 
het complex in i 964 zijn definitieve vorm gekregen. Vier gestrekte productiehallen 
vormen de basis, waarvan hal 4 het meest in het oog springt vanwege de shed
daken . Hal 1 is gedeeltelijk voorzien van een zadeldak. De gevel in dit gedeelte is 
bovendien afwijkend ten opzichte van de overige gevels . 
Alie hallen staan los van elkaar waardoor binnenplaatsen zijn ontstaan. De kop
gevels aan de zijde van de lndustriehaven (zuidwestzijde) zijn met elkaar ver
bonden door een bouwvolume dat de functie van magazijn kreeg. Ook aan de 
zijde van de Dieze (noordoostzijde) zijn de vier hallen op de kopgevel met elkaar 
verbonden door een extra bouwvolume. Hierin werden de personeelsvoorzienin
gen destijds ondergebracht. De noordwestzijde heeft altijd de voorzijde van het 
complex gevormd; de bedrijfsnaam was met grote letters op deze gevel aanwezig. 
Ook moest men het gebouw via deze gevel betreden. 
De vraag naar meer capaciteit heeft geresulteerd in het bijbouwen van hal 5 en 
6. Ook tussen hal 4 en 5 is een binnenplaats aanwezig. Hal 6 moet vooral gezien 
worden als een verlengde van hal 5. Aan de buitenzijde zijn laadperrons te vinden 
ten behoeve van de logistieke functie ervan. Opvallend zijn de getoogde daken die 
deze hallen kenmerken: ze vormen een blikvanger en zorgen voor extra lichtinval 
in de hallen. 
In 1955 werd een bedrijfskantoor toegevoegd aan het complex. Dit gebouw vormde 
het nieuwe visitekaartje van De Gruyter. Het kantoor ligt vrij van de fabriekshallen . 
De gebruikte materialen stralen meer rijkdom uit en de entree is geprononceerd; 
men wilde zich nadrukkelijker profileren naar de buitenwereld . 

- 1934 

- 1937 

1949/1950 

1954 
1955 

- 1962 

Afb.13 Opbouw De G ruyterfabriek 
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Focus 
Het De Gruytercomplex bestaat uit meerdere bouwlagen. Hall, 2 en het bedrijfs
kantoor bestaan uit twee bouwlagen, hal 3, 4, 5 en 6 zijn opgebouwd uit drie bouw
lagen. Daarnaast bevi ndt zich onder de meeste hallen nog een kelder (afb.15). 
Het resultaat is een fabriek met een fors vloeroppervlak; het totaal bedraagt ca . 
55.ooom 2 (afb.16). Om het overzicht niet te verliezen is daarom besloten om het 
ontwerp te berperken tot een deel van het complex. De hallen l t/m 4 vormen de 
basis van het complex; de focus zal dan ook op dit deel van de fabriek komen te 
liggen. In het vervolg zal daarom altijd over de hallen l t/m 4 gesproken worden 
tenzij anders vermeld. 

Huid1ge Functie 
Nadat in 1976 de nog resterende onderdelen van De Gruyter in handen kwamen 
van Spar, heeft het complex nogtot 1982 dienst gedaan als fabriek van kruideniers
waren. In de daarop volgende jaren heeft het complex te huur gestaan. In 1986 
kwam de fabriek in handen van SIM vastgoed (Bossche lnvesterings-Maatschap
pij) en werd deze benoemd tot Bedrijven Centrum Brabant. Sindsdien is het 
complex verhuurd aan startende ondernemers. Er werken ongeveer 700 mensen 
verdeeld over ca. 120 bedrijfjes. 

Om een beeld van het gebouw te geven zal op de volgende pagina's een aantal 
impressies te zien zijn van het gebouw. Vervolgens zullen enkele van deze afbeeld
ingen aan de hand van de bouwkundige disciplines constructies, architectuur, 
bouwfysica en bouwtechniek worden toegelicht. 
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Afb.15 Doorsnede hall t/m 4 

2500 2400 0 6500 
2400 2400 0 4800 
2350 2350 2350 7900 
2650 1200 2300 9000 
2300 2250 2250 9200 
3000 2850 2850 11850 

570 1800 230 2600 
1000 1000 0 3000 

16770 54850 

Afb.16 Vloeroppervla kte per bouwdeel 

Afb.17 De Gruyterfabriek in 
gebruik als bedrijfsruimte 
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Afb.20 Plattegrond begane grond oorspronkelijke staat (ca. 1965) 
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A. Architectuur 

Ontwikkeling complex en bepalende factoren 
Bij het ontwerp in 1933 en de locatiekeuze is rekening gehouden met een specifiek 
program ma van eisen, grotendeels kenmerkend voor fabrieken uit die tijd . 

gescheiden productielijnen 
grote ruimtes in verband met lange productielijnen 
gunstige logistieke ligging 
hoge mate van lichtinval t.b.v. arbeiders en het productieproces 

mogelijkheden tot het aanpassen van gevel en/of plattegrond Afb.22+23 gestrekte productiehallen in verband met productielijnen en maximale lichtinval 
uitbreidingsmogelijkheden 

Het programma resulteerde in een functioneel ontwerp, gekenmerkt door de ont
werpregels van de nieuwe zakelijkheid: licht, lucht en ruimte. 
Een tweetal gestrekte productiehallen baden onderdak aan de langgerekte produc
tielijnen, terwijl een binnenplaats voor de benodigde lichtinval zorgde. Op de kop 
werden de hallen verbonden door een magazijn aan de zuidzijde en personeels
voorzieningen aan de noordzijde (afb.24) . De ondersteunende voorzieningen kre
gen daardoor ook een bindende functie. Het complex lag ingesloten tussen twee 
waterwegen (Dieze en I ndustriehaven), die aan- en afvoer mogelijk maakten rich
ting Maas. Een aftakking van het verderop gelegen treinspoor zorgde voor extra 
logistieke mogelijkheden. Vanwege de orientatie kon het complex eenvoudig wor
den uitgebreid (in noordwestelijke richting), waarbij de logistieke mogelijkheden 
ook door eventuele nieuwe bouwdelen zouden kunnen warden benut. 

I ndustriehaven 

uitbreiding mogelijk in 
oost-west richting 

Legend a: 
1. Magazijn 
2. Productiehallen 
3. Personeelsvoorzieningen 

\ _ . u• .. ::.oenering van boWYJ2lflt0ntalikRali~De ~mqtarcb111nf>IGr oorlog was 
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uitbreiding van het complex niet op elk gewenst moment mogelijk, ondanks de 
vraag naar meer productiecapaciteit. 
Waren er materialen beschikbaar, dan werd uitbreiding van het gebouw eenvoudig 
door middel van het doorvoeren van de huidige structuur. Een soort stempelvorm 
kon herhaald worden toegepast, waarbij de opzet hetzelfde bleef. Resultaat was 
het ontstaan van meerdere binnenplaatsen, en een magazijn over de voile breedte 
van het gebouw, gelegen aan het spoor en de I ndustriehaven. De repetitie van de 
basisvorm heeft een herkenbare structuur opgeleverd (afb.25). 

Het wordt duidelijk dat de manier waarop het gebouw zich heeft ontwikkeld in 
de loop der jaren een belangrijk inzicht verschaft in hoe zij het beste kan worden 
benaderd voor een herbestemmingsopgave. In het onderdeel bouwtechniek zal 
blijken dat het gebouw ook op de verkeerde manier kan worden opgevat. 

Afb.26 Logistiek De Gruyter zijde lndustriehaven omstreeks i 970 
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Afb.25 Uitbreiding De Gruytercomplex als gevolg van 
de vraag naar meer capaciteit 
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Entree 
Bij de introductie van het gebouw kwam het al even aan de orde: de noordwest
gevel heeft altijd als voorgevel van het complex dienst gedaan. Het gebouw werd 
via deze gevel betreden waarna men in het bouwdeel met de personeelsvoor
zieningen terechtkwam . In de horizontaal geaccentueerde gevel zijn twee verticale 
elementen aangebracht die als entree hebben gefungeerd . Deze elementen zijn 
nog steeds als zodanig actief. Momenteel bezit het gebouw meerdere entrees : 
borden boven deze entrees moeten de bezoeker begeleiden naar bouwdeel A, B, 
C en D, corresponderend met respectievelijk het bedrijfskantoor, ha! 3/4, ha! 2/3 
en ha! 1/2. 

Het ontbreken van een herkenbare hoofdentree is gezien de huidige functie niet 
ideaal. Voor een bezoeker van het bedrijvencentrum is het niet meteen duidelijk 
waar men moet zijn als men onbekend is met het gebouw. Het zullen namelijk niet 
altijd werknemers zijn die deze bedrijven will en bezoeken. Met de vroegere functie 
als fabriek is de aanwezigheid van meerdere entrees we! te verklaren . In de eerste 
plaats hebben de verschillende uitbreidingen ervoor gezorgd dat bij de bouw van 
een nieuwe ha! een nieuwe entree werd toegevoegd. 
Verder waren mensen die in het complex moesten zijn in de meeste gevallen 
werknemer. Een enkele bezoeker kreeg in 1955 een herkenbaar aanspreekpunt in 
de vorm van het bedrijfskantoor. 

Organ isatiestructuu r 
Via de entree kwamen werknemers terecht in het bouwdeel waarin de personeels
voorzieningen waren ondergebracht. Er waren onder meer kantines en kleedka
mers te vinden . Van daaruit verspreidde men zich verder de productiehallen in. 
In deze hallen waren geen binnenwanden aanwezig; dit bood alle ruimte voor 
gestrekte productielijnen. 
Ondanks het feit dat de voozieningen zich aan de voorzijde van het gebouw bevon
den, was het vanwege de afmetingen van het complex en vanuit functioneel oog
punt bezien noodzakelijk om toiletten en stijgpunten toe te voegen . Trappenhui
zen in combinatie met toiletten vormen verbindingen tussen de hallen onderling 
(afb. 32). Daarmee zijn het de enige structurerende elementen van het complex 

Afb.27 Verschillende entrees in huidige 
situatie 

Afb.29 Voorgevel omstreeks ca. 1952 
Geaccentueerde entree 
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Afb.28 Herkenbare hoofdentree 
bed ri j fs ka n too r 

Afb.30 Voorgevel nu met 
geaccentueerde entree 



als de verbindende bouwdelen op de de kop van de hallen buiten beschouwing 
worden gelaten. Het begrip 'structurerend' moet in deze context echter niet te 
letterlijk worden opgevat. Gezien het feit dat er meerdere trappenhuizen zijn, is 
het voor een individu namelijk lastig na te gaan in welk trappenhuis men zich op 
een bepaald moment bevindt, ondanks het feit dat deze in elkaars verlengde zijn 
gesitueerd. 

In de hedendaagse gedaante als bedrijvencentrum zijn de hallen van de voor
malige De Gruyterfabriek onderverdeeld in meerdere kleine ruimtes. Dit komt de 
orientatie vanzelfsprekend niet ten goede. Men heeft waarschijnlijk geprobeerd 
het orientatieprobleem op te lossen met behulp van gangen, die de trappenhui
zen verbinden . Dit zorgt echter voor weinig verbetering, omdat de gangen over 
het algemeen donker, smal en gesloten zijn(afb,Ji), inherent aan de inwendige 
ligging in het gebouw. Verder ontbreekt een zesde trappenhuis tussen hal l en 2, 

waardoor een afwijkende situatie ontstaat. 
Bij een eventuele herbestemming is het belangrijk aandacht te schenken aan een 
goede orientatie en een gestructureerde opzet. 

Afb.31 heden: donkere gesloten 
gangen tussen de trappenhuizen 
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Trappenhuizen 
Elke binnenplaats afzonderlijk is opgedeeld door de aanwezigheid van bouwvol
umes die trappenhuizen en toiletten herbergen. Hoewel de volumes een belang
rijke functie hebben lijken ze niet in het ontwerp thuis te horen. De horizontale 
belijning die in de gevel zorgvuldig is geaccentueerd door de lateien, onderdor
pels, ramen en dakrand lijkt te worden verstoord door de plaatsing van de trap
penhuizen. Dit idee wordt versterkt doordat de horizontale lijnvorming soms niet 
of onvoldoende wordt doorgezet op deze volumes. Het doel van deze lijnvorming, 
het ervaren van de gestrekte vorm van de hallen, wordt derhalve niet bereikt. 
Gezien het feit dat de trappenhuizen de orientatie evenmin bevorderen lijkt het 
beter deze volumes te verwijderen, waarmee een overzichtelijke binnenplaats 
wordt gecreeerd waarbij het karakter van een gestrekt volume zoveel mogelijk in
tact blijft. 

De binnenplaatsen dragen in positieve zin bij aan de hoeveelheid daglicht die de 
hallen kan binnendringen. Deze architectonische instrumenten kunnen echter ook 
op een ander vlak een toegevoegde waarde vormen binnen een gebouw. Het kan 
een plek vormen binnen een gebouw waar men sen samenkomen of waar men sen 
graag verblijven vanwege de kwaliteiten die het biedt. In het bestaande ontwerp is 
de meerwaarde van een dergelijk element niet benut: de binnenplaatsen liggen er 
verlaten bij of zijn in gebruik als doorgang. Dit biedt kansen bij de herbestemming 
van het gebouw. 





Gevel 
Het buitenblad van de gevel is voor het grootste gedeelte van het gebouw opge
trokken uit okergekleu rd metselwerk. In het metselwerk zijn verschillende patronen 
aangebracht. Het patroon dat op elke dragende wand terugkomt is zichtbaar op 
afbeelding 36. Door de rijen onderling te laten verspringen wordt het horizontale 
karakter van het gebouw benad rukt . Dit is een aspect dat ook zal terugkomen bij 
de gevelopeningen. 

Het principe van dragende wand-gevelopening-dragende wand-gevelopening etc. 
herhaalt zich onafgebroken in het gevelbeeld. In het onderdeel 'constructie' wordt 
hier nader op ingegaan. Aan de onderzijde van de gevelopeningen bevindt zich 
een onderdorpel die correspondeert met de latei aan de bovenzijde. Op deze wijze 
worden de gevelopeningen extra geaccentueerd in het gevelbeeld. Zowel de latei 
als de onderdorpel loopt door in de dragende wanden. Het gevolg is een doorlo
pende lijn in het gevelbeeld aan de onder- en bovenzijde van raamopeningen. Het 
accentueert daarmee samen met het relief in het metselwerk de gestrektheid, het 
horizontale, dat deze productiehallen kenmerkt. 

Het accentueren van de horizontale vorm van de hallen gaat verder in de invulling 
van de raamopeningen en in het dak. 
In de eerste plaats lijkt de hoogte-breedte verhouding van de gevelopeningen be
wust gekozen . Een breedte van 463omm ten opzichte van een hoogte van ca. 
i8oomm zorgt voor een horizontale beleving van het raam . Met de invulling van 
deze opening is dit principe bij de staalkozijnen doorgezet. De betonkozijnen heb
ben een minder fijnmazige indeling, maar komen voor in kleinere aantallen. He
laas zijn op de plaats waar zich vroeger de speciaal gedimensioneerde staalkozij
nen bevonden (afb. 39) , op d it moment ku nststof kozijnen te zien (afb. 37) . 

Het dak lijkt als een 'deksel' op de hallen te liggen. De dakrand, met een hoogte 
van 27omm (dikte i2omm) heeft random een overstek van 4oomm . Ook deze 
rand vormt een horizontale lijn die het principe van de gestrekte hal nogmaals 
accentueert. 

Afb.37 Accent: gevelopeningen met latei aan boven
zijde en onderdorpel aan onderzijde 

··=··· . 11111! 

Afb.36 Patroon metselwerk 

Afb.38 Uitzondering: vertciale 
gevelopeningen 

Afb.391935: staalkozijn met 
horizontaal accent 



Het gevelbeeld wordt ter plaatse van het zadeldak van hall onderbroken . Hier is, 
zoals in het onderdeel 'constructie' zal worden toegelicht, sprake van een gevel 
die is opgedeeld in verticale stroken, waarbij glas wordt afgewisseld met metsel
werk. Het horizontale beeld dat zorgvuldig is gecreeerd met behulp van de lateien/ 
dorpels wordt nu geconfronteerd met een verticale noot. De onderdorpel van het 
glas is hier echter wel doorgetrokken over de metselwerk gevels. Het is waarschijn
lijk dat deze verticale gevel ook een relatie heeft met het interieur dat als een 
ruimte gezien kan worden, aangezien de verdiepingsvloer in de ruimte 'zweeft' en 
niet aan de gevels raakt. Het ontbreken van de borstwering in de gevel ter plaatse 
van de verdiepinsgvloer zorgt bovendien voor extra lichtinval. 



B. Constructie 

Zoals eerder vermeld is de fabriek gefundeerd op palen vanwege de we1nig 
draagkrachtige grondlaag van het Veemarktkwartier. Het complex is gebouwd op 
een stramien van 6ooox6ooomm. De hallen l t/m 4 hebben een breedte van 3 
stramienen oftewel 18 meter. De binnenplaatsen tussen de hallen l t/m 3 hebben 
een afwijkend stramien van 45oox6ooomm. De hallen zijn gestrekt van vorm: hal 
l heeft een lengte van meer dan 100 meter! 
De constructie bestaat uit in het werk gestort gewapend beton . Betonkolommen 
werken samen met onge'isoleerde dragende buitenwanden (afb. 40) . Het resul
teert in een functionele, vrij indeelbare plattegrond ; een belangrijk onderdeel van 
het Programma van Eisen . De wanden zijn opgebouwd uit 25omm dik gewapend 
beton aan de binnenzijde als dragend gedeelte, een spouw van 4omm, en een af
werking van geel gekleurd metselwerk aan de buitenzijde. De kolomdikte varieert 
van 22ox220 tot 52ox52omm, afhankeli jk van de positie in het gebouw. 

De dragende wanden hebben een breedte die varieert: 1310mm en 142omm. 
Tussen deze dragende wanden zijn gevelopeningen aangebracht met een vaste 
breedte van 463omm. De voorgevel is hierop een uitzondering. In de opening 
zijn ramen of laaddeuren aangebracht. De vrijheid om de gevel naar wens in te 
delen is opnieuw een signaal van functionaliteit die het ontwerp kenmerkt en 
waarmee tegemoet gekomen wordt aan het Programma van Eisen (afb. 42). De Afb-41 Repetitie in het gevelbeeld 
overspanning die ontstaat boven deze gevelopeningen wordt overbrugd met een 
(gewapend)betonlatei die prominent in het gevelbeeld aanwezig is. 

Het principe van wand-gevelopening-wand-gevelopening etc. herhaalt zich onaf
gebroken in het gevelbeeld, en lijkt als een 'stempel' door de ontwerper te zijn 
ingezet (afb. 41) . Het gebouw ademt daarmee een sfeer van doelmatigheid en 
functionaliteit uit, kenmerkend voor industriele fabriekscomplexen uit die tijd. 

De vloeren bestaan uit een dunne laag beton van 8-12cm, afhankelijk van de be
treffende hal. De belasting van deze vloeren wordt door middel van betonliggers 
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Afb-40 Kolomstructuur in combinatie 
met liggers en dragende wanden 

Afb.42 Vrij indeelbare gevel: laaddeuren 
naast ramen 



overgedragen op de kolommen en wanden. Hoofdliggers dragen de belasting 
af op de kolommen in een stramien van 6ooox6ooo. Binnen dit 'vak' zorgt een 
tweetal secundaire liggers voor verdeling van de vloerbelasting (afb. 40). Ook bij 
de liggers zijn de dimensies variabel. 
Over het algemeen geldt dat de constructie overgedimensioneerd is. Dit komt 
vooral door de zware productielijnen die vroeger ook op de verdiepinsvloeren heb
ben gestaan. Ondanks deze overdimensionering is de verdiepingshoogte op de 
begane grond in elke hal minimaal 33oomm. Dit biedt voldoende mogelijkheden 
voor het inpassen van een nieuwe functie. 

Een uitzondering op de regel is het gedeelte van hall dat is voorzien van een zadel
dak (afb. 43). Zoals bij het onderdeel 'architectuur' is vermeld, is het gevelbeeld 
hier afwijkend, maar dit geldt ook voor de constructie. Om een vrije ruimte te 
creeren is een zadeldak ontworpen dat ged ragen wordt door stalen vakwerkliggers 
die over de volledige breedte van de hal (18 meter) overspannen naar dragende 
wanden. Deze dragende wanden hebben een breedte van i53omm. De tussen
ruimte van 452omm die ontstaat is opgevuld met niet dragende wanden in met
selwerk (ix) en glas (2x). Waar de gevelopeningen in het hele gebouw ter plaatse 
van de verdiepinsvloer warden onderbroken door een borstwering is dit hier juist 
niet het geval. De gevelopeningen lo pen vanaf de begane grand door naar het dak. 
In de paragraaf 'gevels' zal hierop nog verder warden ingegaan. De belasting van 
de verdiepingsvloer wordt afgedragen door middel van trekstangen die aan de 
vakwerkspanten bevestigd zijn. 
Bij herbestemming is dit een interessante ruimte vanwege het ontbreken van 
kolommen, de unieke constructie binnen het gebouw en de grote hoeveelheid 
lichtinval. 
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Afb-43 Gedeelte hal l met zadeldak 

Afb-44 Situatie onder het zadeldak van hal i: vakwerks
panten dragen dak en verdiepingsvloer 



C. Bouwfysica 

Lichtinval 
Het complex wordt gekenmerkt door een hoge mate van lichtinval. Dit komt onder 
andere door het grote aantal ramen, de binnenplaatsen en de sheddaken. Gevelo
peningen hebben bovendien een groot form a at, mede dankzij de forse verdiepings
hoogte. De sheddaken zijn op het noordoosten gericht waardoor geen hinderlijk 
zonlicht het gebouw kan binnendringen. De extra hoeveelheid noorderlicht levert 
een belangrijke meerwaarde op voor de ruimte onder deze daken, die bovendien 
kolomvrij is (afb. 45). Het gebruik van veel daglicht is gunstig voor fabriekswerk en 
het beperkt de elektriciteitsbehoefte. 

Thermische isolatie 
In het onderdeel constructie werd al aangegeven dat de gevels zijn opgebouwd uit 
25omm gewapend beton aan de binnenzijde en een luchtspouw van 4omm die 
aan de buitenzijde wordt afgedekt door een laag metselwerk. 
Opvallend is dat het metselwerk ondanks de leeftijd van het gebouw nog intact 
is gebleven. Bij toekomstige na-isolatie van wanden zal aan de binnenzijde van 

het gebouw thermische isolatie aangebracht moeten worden. Gebeurt dit aan de 
buitenzijde, dan zal het metselwerk niet meer intact blijven omdat het tempera
tuurverschil waaraan het dan wordt blootgesteld veel groter is dan voorgaande 
jaren. Het na-isoleren van de spouw is een tweede optie, maar vanwege de geringe 
breedte van 4omm zal aanvullende isolatie aan de binnenzijde gewenst zijn. 

De sheddaken zijn opgetrokken uit het materiaal beton. De dikte bedraagt in de 
zijgevels i5omm, aangevuld met 5omm isolatie aan de binnenzijde. In dit deel 
is al sprake van beperkte isolatie vanwege het latere bouwjaar van i949/1950. 
Een forse ligger van gewapend beton overspant de volledige breedte van hal 4 en 
draagt af op de dragende betonwand. 

In de gevelopeningen zijn over het algemeen betonnen kozijnen aangebracht. Ook 

door kunststof kozijnen. Gezien de staat van sommige betonnen kozijnen is dit 
niet zo vreemd (afb. 46). Echter, door de montage van kunststofkozijnen gaat het 
karakter van de bestaande kozijnen volledig verloren. 
Het is niet verassend dat de nog aanwezige betonnen en stalen kozijnen alien 
voorzien zijn van enkel glas. Daarnaast vormen de dorpel en de latei van beton 
een enorme koudebrug naar buiten. 
De isolatiewaarde van de gevel voldoet vanzelfsprekend nergens in het complex 
aan het bouwbesluit. In het kader van de herbestemming van dit complex is het 
interessant te vermelden dat voor dergelijke gebouwen een ontheffing van het 
bouwbesluit verkregen kan worden voor wat betreft de vereiste isolatiewaarde bij 
herbestemming. 

zijn er stalen kozijnen aanwezig. Het is niet altijd mogelijk geweest te achterhalen Afb-45 Veel daglicht onder de sheddaken Afb-46 Verweerd betonkozijn 
welk materiaal gebruikt is omdat veel kozijnen inmiddels helaas vervangen zijn 



D. Bouwtechniek 

Sinds De Gruyter het gebouw heeft verlaten zijn er door de nieuwe eigenaren ver
schillende aanpassingen doorgevoerd. Om het originele ontwerp als basis voor 
herbestemming te laten fungeren is het van belang om deze aanpassingen in 
beeld te brengen. 

Kozijnen 
In de onderdelen 'architectuur' en 'bouwfysica' is al vermeld dat een groot deel 
van de originele kozijnen is vervangen door exemplaren van kunststof. De eigen
aar heeft hier waarschijnlijk voor gekozen vanuit kostenbesparing met betrekking 
tot het onderhoud, maar wanneer gekeken wordt naar het origineel ontwerp, is te 
zien dat deze kozijnen totaal niet binnen de ontwerpfilosofie van de De Gruyter
fabriek passen. Vergelijk daarvoor de afbeeldingen 37 en 39 op pagina 32. 

Gevels 
Het metselwerk in de gevels ziet er nog erg goed uit als men de leeftijd in ogen
schouw neemt. Daarom is het moeilijk te verklaren dat men in het verleden beslo
ten heeft om het metselwerk te bekleden met platen. De gevel aan de zuidwestzijde 
(lndustriehaven) is bekleed met grijze, geprofileerde staalplaat. Ook de dakrand 
werd voorzien van een strook staalplaat. 
De voorgevel aan de noordoostzijde werd bedekt met grijze fassalplaten. Fassal is 
een type asbestmentplaat, dat inmiddels verboden is. Het metselwerk dat tussen 
deze platen zichtbaar bleef heeft men zwart geschilderd. Het feit dat de bekleding 
niet gecombineerd werd met aanvullende gevelisolatie maakt de ingreep lastig te 
verklaren. Uiterlijk is het gebouw er niet op vooruit gegaan. 
Op dit moment heeft de eigenaar zelf besloten de beplating te verwijderen en de 
gevel zijn oude karakter terug te geven. Enkele delen zijn inmiddels verwijderd. 
Jarenlang is een prachtige gevel van metselwerk schuilgegaan achter onaantrek
kelijke grijze beplating. 
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Afb.48 Fassalplaten met zwart ge
schilderd metselwerk aan de noor
doostgevel 

Afb-47 Geprofileerde 
~tltlllllllll staalplaat op de zuid
~IUU~uuus westgevel 

Afb-49 Uniek metselwerkpatroon verschijnt na 
verwijderen van geprofileerde staalplaat aan de 
zuidwestgevel 



Dakopbouw hal s 
In de jaren dat De Gruyter werd voortgezet door Spar besloot men een optop
ping op hal 5 te plaatsen. Dit nieuwe bouwdeel moest in 1977 ruimte creeren voor 
de productie van oploskoffie. De enorme verstuivingstorens die daarvoor nodig 
waren pasten niet onder het bestaande getoogde dak, dat ervoor moest wijken. De 
opbouw is geconstrueerd met een staalconstructie die op de bestaande construc
tie steunt. De gevels werden bekleed met (goedkope) geproflleerde staalplaat. 
Qua materialisering past de optopping niet in het bestaande ontwerp. Bovendien 
moest een karakteristiek element van het oorspronkelijke ontwerp ervoor warden 
verwijderd. Het zal niet eenvoudig zijn de getoogde daken op dezelfde karakteris
tieke wijze terug te brengen. Sloop van de bestaande dakopbouw zorgt er in ieder 
geval voor dat de bouwdelen die nog intact zijn binnen het originele ontwerp beter 
tot hun recht komen. 

Afb.50 Dakopbouw hal 5 (bouwjaar 1977) 

Afb.51 Oorspronkelijk ontwerp 
(getoogde) dakvorm Hal 5 om
streeks 1 970 

Doorgang tussen ha l 2 en 3 
De doorgang die nu zichtbaar is tussen hal 2 en 3 behoort niet tot het oorspron
kelijk ontwerp. Daarin vormt het gebouw namelijk een gesloten geheel. Om de 
doorgang mogelijk te maken werd uit de voorgevel van het complex (noordoost
zijde) een compleet volume verwijderd. Daardoor lijkt de voorgevel uit twee delen 
te bestaan. Oat deze benadering niet klopt blijkt uit het feit dat het bouwvolume 
met daarin de personeelsvoorzieningen is ontworpen als bindend element tussen 
de verschillende hallen. Het vermoeden bestaat dat de eigenaar de tweedeling 
heeft will en maskeren door er een raamwerk voor te monteren. In de trappenhui
zen en de gevel aan de zuidwestzijde (zijde lndustriehaven) werd een onderdoor
gang gecreeerd. De afwerking laat daarbij te wensen over (afb. 53); de tegelvloer 
van de ruimte die er ooit zat is nog zichtbaar. 
In het complex was van oudsher een lift aanwezig (hal 3). Om de bovenverdieping 
van het complex ook goed te kunnen verhuren, heeft men besloten (goederen) liften 
tegen de bestaande trappenhuizen te plaatsen. Ook hier heeft men geen aandacht 
besteed aan een ontwerp dat past binnen het geheel. 

Afb.52 Doorbraak voorgevel Afb.53 Doorbraak zuidwestgevel, aanbouw 
lift 



CoNcLus1E 

Karakteristieken 
De voormalige De Gruyterfabriek is ontworpen volgens de regels van de nieuwe 
zakelijkheid: licht, lucht en ruimte. Het heeft geresulteerd in een functioneel , prag
matisch ontwerp, wat tot uiting komt in twee aspecten: 
1) De ontwikkeling van het gebouw door de jaren heen 

Doorzetten van de bestaande structuur, repetitie, 'stempe/' 
2) Bouwkundige aspecten: 

- figging en orientatie; 
- repetitie in de gevels; 
- vrij indeelbare gevels; 
- vrij indeelbare plattegrond; 
- binnenplaatsen ten behoeve van maximale lichtinva/; 
- shedkappen ter bevordering van lichtinval; 
- overdimensionering van de constructie. 

De genoemde aspecten dragen alien bij aan het karakter van de fabriek. Daarnaast 
zijn enkele waardevolle elementen het behouden waard omdat ze een belangrijk 
onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp vormen, zonder dat ze specifiek op 
functioneel vlak beoordeeld worden : 
- de constructie die volledig in het zicht zit ; 
- het okerkleu rige metselwerk; 
- de verschillende dakvormen met in het bijzonder de sheddaken; 
- de horizontale lijnvorming in het gebouw die op sommige plaatsen resulteert 

in dualiteit tussen horizontaal en verticaal. 
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Structuur 
De ontwikkeling door de jaren heen geeft inzicht in hoe omgegaan moet worden 
met de gebouwstructuur. Dat betekent dat het gebouw benaderd moet worden 
als vier gestrekte productiehallen die aan de kopzijde verbonden zijn door onder
steunende voorzieningen. Het al dan niet intact laten van deze structuur zal mede 
bepalend zijn voor (behoud van) het toekomstige karakter van het gebouw 

Na het uitvoeren van de analyse kan gesteld worden dat de verschillende aanpas
singen door de nieuwe eigenaren van het pand niet passen binnen het bestaand 
ontwerp. Daarom zal het gebouw in oorspronkelijke staat (1964) als basis dienen 
voor de herbestemmingsopgave. 
Verder zijn er twee verbeterpunten mogelijk binnen de staat waarin het complex 
nu verkeert die een handreiking kunnen vormen bij de herbestemming van de 
fabriek: 
1) Geen herkenbare (hoofd)entree 
2) Orientatie binnen het complex is erg lastig -> onoverzichtelijkheid 

Een conclusie van de stedebouwkund ige analyse wordt behandeld in het volgende 
hoofdstuk ' functie '. 





F uNCTIE 

In het door functionaliteit en doelmatigheid gedomineerde ontwerp van de voor
malige De Gruyterfabriek kunnen verschillende functies gehuisvest worden . De 
vrij indeelbare plattegrond en gevel, overdimensionering en hoge mate van lich
tinval bieden voldoende mogelijkheden. 

Uit de stedebouwkundige analyse kan de conclusie getrokken worden dater bin
nen 's-Hertogenbosch een aantal cultuurgerelateerde functies op zoek is naar een 
nieuwe locatie. Daarbij ging het om de volgende functies: 
- Stedelijk museum 's-Hertogenbosch 
- Europees Keramisch WerkCentrum (EKWC) 
- Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving St. Joost 

Een tweede uitkomst van deze analyse is de noodzaak voor clustervorming bin
nen 's-Hertogenbosch. Dit zou betekenen dat met genoemde functies als basis 
en de wens van Den Bosch om zich te profileren als cultuurstad, de voormalige 
De Gruyterfabriek herbestemd wordt tot cultuurcluster om deze functies te bun
delen. 

Aan het cultuurcluster zal nog een hoofdfunctie worden toegevoegd: 

Kookfabriek 
De kookfabriek is een kookstudio voor kookworkshops. Casten kunnen er onder 
leiding van een professionele kok samen koken, proeven en dineren. Koken wordt 
hier gebruikt als een alternatieve vorm van entertainment voor bijvoorbeeld bed
rijfsuitjes en familiefeesten, waaraan iedereen actief kan deelnemen . Een groot 

aantal kookeilanden staat centraal in de ruimte, met daarnaast mogelijkheden 
om te dineren. Van de mogelijkheid om na het koken van muziek te genieten en 
te dansen wordt regelmatig gebruik gemaakt. De bestaande vestigingen van de 
Kookfabriek worden gekenmerkt door grote, vrij indeelbare ruimtes die een indu
striele sfeer uitademen. In Amsterdam is de formule bijvoorbeeld gevestigd in een 
voormalige drukkerij (ca. i2oom 2

) . Herkenbare details van de functie als drukkerij 
zijn behouden en dragen bij tot een sfeer waarin mensen gaarg verblijven. De 
Kookfabriek heeft verschillende permanente vestigingen in Nederland. Daarnaast 
zijn er een aantal beschikbare tijdelijke locaties, waaronder de Van Nelle fabriek 
te Rotterdam . 
De regio 's-Hertogenbosch ontbeert op dit moment een vestiging van de Kookfab
riek. Gezien de reeds gevestigde locaties vormt de voormalige De Gruyterfabriek 
een waardevolle aanvulling met de vrij indeelbare plattegrond en industriele sfeer. 

(20) 

Afb.53 en 54 Kookfabriek aanwezig in Van Nelle fabriek te Rotterdam 



Om meer grip te krijgen op de hoofdfuncties zal nu een korte analyse volgen op 
het gebied van onder andere ruimtebehoefte en eventuele deelfuncties van de ver
schillende hoofdfuncties. Dit in aanvulling op hetgeen in de analyse over deze 
functies is vermeld (zie pag.15 'Behoefte' ). 

Stedelijk museum 's-Hertogenbosch 
De museumfunctie brengt specifieke ruimtelijke eisen met zich mee. Direct zon
licht is niet wenselijk, en bij voorkeur staat een grote aaneengesloten ruimte ter 
beschikking. Dit biedt de meeste mogelijkheden wat betreft indeling. Ramen zijn 
niet altijd gewenst vanwege het licht, en bovendien wordt de ruimte om kunst 
ten toon te stellen erdoor beperkt . Qua opzet vraagt het museum om een aantal 
ondersteunende voorzieningen zoals toiletten, garderobe, een gelegenheid waar 
iets gegeten of gedronken kan worden en een aparte entree. Daar wordt mee be
doeld dat het museum op zich een gesloten functie is en dus als zodanig betreden 
moet kunnen worden . Dit heeft mede te maken met de mogelijkheid die aanwezig 
moet zijn om de ruimte te kunnen afsluiten, in verband met de kunst die vaak van 

De ruimtebehoefte van de verschillende werkplaatsen concentreert zich met name 
op hoge ruimtes, die met elkaar een geheel kunnen vormen. Een vrij indeelbare 
plattegrond zoals aanwezig in het De Gruytercomplex kan hierin tegemoet ko-

grote waarde is. Daarentegen is het wel voor iedereen toegankelijk . Afb.55 Ovenhal Afb .56 Studio 

Europees Keram rsch werkcentrum 
Het huidig EKWC is samengesteld uit een aantal deelfuncties: 
- informatiecentrum met betrekking tot keramiek; 
- hal met 8 ovens (afb . 55); 
- hout- en metaalwerkplaats; 
- glazuurruimte; 
- pleisterwerkplaats; 
- CAD/CAM ontwerpruimte; 
- gezamenlijke keuken ; 
- appartementen. 
Al deze functies liggen, samen met 12 studio's (afb. 56) van ca . 30-7om 2 waar indi
vidueel aan keramiek gewerkt kan worden, gegroepeerd rondom het zogenaamde 
'klei-plein'. Het plein vormt de bindende factor in het gebouw, waar men eigen 
klei kan produceren. Uitzondering op deze groepering vormen de appartementen. 
(12) 

men. 
Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving St. Joost 
De Academie vormt een onderdeel van Hogeschool Avans, met vestigingen in 
Breda en 's-Hertogenbosch. Volgens F. van Kalmthout (Brabants Dagblad, 21-06-
2005) van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool is er de laatste jaren een 
verschuiving gaande in het onderwijs. "Het traditioneel klassikale principe neemt 
afterwijl wekelijks nog maar zo'n 12 tot 15 uur direct contact is tussen student en 
docent. Maar studenten zeggen dat ze zo'n veertig uur in de week hier willen zijn. 
Het gebouw is dus in toe-
nemende mate sociale ontmoetingsplaats." 
Om op deze ontwikkeling in te spelen moet ontworpen worden met kleinere ruim
tes die gelegenheid bieden tot zelfstudie en begeleiding door docenten, en voor
zieningen die de studenten samenbrengen . 



De Academie biedt de volgende opleidingen aan:(26) 
audiovisuele vormgeving, ruimtelijk ontwerpen, animatie, fotografie, illustratie, 
beeldende kunst , interactie ontwerpen en grafisch ontwerpen . 
Speciale aandacht verdient de richt ing audiovisuele vormgeving: geluidsisolatie 
van de ruimte speelt in dit geval een prominente rol. 
In de analyse naar de behoefte binnen ' s-Hertogenbosch is reeds opgemerkt dat 
het benodigd vloeroppervlak voor de Academie circa 7ooom 2 bedraagt. 

Aanvu llende funct ies in het cultuurcluster 
Ondersteuning van de genoemde hoofdfuncties vindt plaats met behulp van een 
kantine, een grand-cafe en een bibliotheek. De kantine en het grand-cafe bevor
deren de interactie en samenhang in het complex en zorgen er bovendien voor dat 
mensen langer in het gebouw kunnen verblijven . In de bibliotheek van beperkte 
omvang kan onder andere de bibliotheek van het EKWC worden ondergebracht, 
maar ook informatie die betrekking heeft op de andere functies . 

Tenslotte zal ook ruimte beschikbaar komen voor kunstenaars , musici , dansers en 
andere creatievelingen. Aan huurbare (oefen)ruimte voor (startende) creatievelin
gen is namelijk sterk behoefte (Brabants Dagblad, 09-11-2007, zie ook pag.9) en 
bovendien wordt de ontwikkeling van culturele activiteiten binnen 's-Hertogen
bosch hiermee extra gestimuleerd en gefaciliteerd . 





LJ ITGANGSPUNTEN 

Naar aanleiding van de analyse zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd 
voor de herbestemming van de voormalige De Gruyterfabriek: 

- Creeren van interactie 
Voorkomen van het ontstaan van koninkrijkjes 

Afb.57 I nteractie 

-Verschaffen van orientatie en toegankelijkheid 
Een herkenbare entree en een overzichtelijke gebouwstructuur 

Afb.58 Overzichtelijkheid Afb.59 Toegankelijkheid 

- Belev1ng van de karakteristieken van de bestaande bouw: 
- Voortzetten van de functionele benadering 
- Bestaande bouwdelen met respect benaderen 
- Karakteristieken van het complex accentueren met behulp van nieuwe 
elementen zodat een opwaardering ontstaat met aandacht voor de his

torische kwaliteiten 

Probleemstel I ing: 
Op welke manier kan de voormalige De Gruyteifabriek warden herbestemd zodat een 
opwaardering ontstaat met aandacht voor de historische kwaliteiten? 

Doelstell1ng in het onderzoek 
Het ontwerpen van een cultuurcluster door het faciliteren van cultuurgerelateerde func
ties en het begrip 'interactie' daarbij een belangrijke rol te laten spelen. Dit al/es in een 
voormalig industrieel fabriekscomplex waarin karakteristieken van het complex geac
centueerd warden door nieuwe elementen, zodat een opwaardering ontstaat met aan
dacht voor de historische kwaliteiten 



V ERTALING 

Het cultuurcluster zal worden opgebouwd uit de volgende hoofdfuncties: 
i) Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving St. Joost 
2) Europees Keramisch WerkCentrum 
3) Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch 
4) Kookfabriek 
5) Bibliotheek 
6) Verhuurbare oefenruimtes /ateliers 
Daarnaast vindt ondersteuning plaats door een grand-cafe en een kantine. 

Uit de stedebouwkundige analyse kwam naar voren dat bij clustering van functies 
in een gebouw het gevaar ontstaat dat er zogenaamde 'koninkrijkjes' met een 
eigen voordeur ontstaan. Omdat de hoofdfuncties over het algemeen bestaan uit 
meerdere deelfuncties, zullen de hoofdfuncties worden ontleed in deelfuncties. 
Wanneer deze deelfuncties worden samengevoegd ontstaat er een 'mix' van deel
functies. Om de structuur tussen de deelfuncties te behouden wordt gezocht naar 
onderling aanwezig raakvlak, zonder dat daarbij opnieuw koninkrijkjes ontstaan. 
De functies word en in elkaar verweven waardoor de binding sterker wordt, zonder 
dat de kwaliteit van de afzonderlijke functies verloren gaat. 
In de eerste plaats kan geconcludeerd word en dat niet elke hoofdfunctie te ontleden 
is in evenveel deelfuncties. Ondanks dit gegeven zijn er een drietal raakvlakken te 
onderscheiden: 

1. Categorie-overstijgende deelfuncties 
2. Uitwisselbare deelfuncties 
3. Statische deelfuncties 
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Afb.60 Principe van 'koninkrijkjes 
met een eigen voordeur' binnen een 

cluster 

hoofdfunctie deelfuncties 

Afb.61 Principe ontleding hoofdfuncties in deelfuncties 



1) Categorie-over·stijgende deelfuncties 
Functies die over het algemeen van elke denkbare hoofdfunctie onderdeel uitmaken 
en daarom een bindende factor kunnen vormen binnen een cluster met verschillende 
hoofdfu ncties 

Voorbeelden: - grand-cafe 
- kantine 
- personeelsruimte 

2) Uitwisselbare deelfunct1es 

Afb.62 
Bindende factor 

Zelfstandige, compacte ruimtes gericht op zelfontplooiing op k/eine schaa/ 

Voorbeelden: - kunstenaarsateliers 
- zelfstudieruimte 
- groepsruimte 

Doordat de ruimtes vooral door studenten en zich ontwikkelende creatievelingen 
zullen word en gebruikt, zal elke ruimte door wisselende gebruikers worden bezet. 
Dit heeft in combinatie met de compacte afmetingen geresulteerd in de benaming 
'uitwisselbaar'. 

3) Statische deelfuncties 
Grotere ruimtes voor functies die vanwege hun status niet op de voorgrond hoeven te 
treden, maar we/ een wezenlijk onderdeel van het cluster uitmaken 

Voorbeelden: - Stedelijk museum 
- Kookfabriek 
- praktijkruimtes Academie voor Beeldende Kunst en 

Vormgeving 
- werkruimte EKWC 
- ruimtes voor show/ voorstellingen / expositie 
- bibliotheek 

De benaming 'statisch' is het gevolg van het relatief grote formaat van de ruimtes 
en het permanente karakter dat de functies bezitten ten opzichte van de uitwis
selbare zone. 





A. STEDEBOUW 

Nieuwe weg over de lndustriehaven 
Met de nieuwe functie van de voormalige De Gruyterfabriek wordt het complex 
publiek toegankelijk. Het aantal mensen dat het gebouw bezoekt zal zich niet 
langer beperken tot de werknemers van een aantal bedrijfjes. 
Om de toename van bezoekers naar het Veemarktkwartier op te vangen wordt 
een extra weg over de lndustriehaven aangelegd vanaf de Oude Engelenseweg, 
aansluitend op de (momenteel doodlopende) Veemarktkade. Dit zal de verkeers
drukte op de Diezekade en de Zandzuigerstraat verminderen. Bijkomend voordeel 
is dat het accent niet langer op de oude voorgevel van het complex komt te liggen 
(dat uitkijkt op het parkeerterrein van de Brabanthallen) maar op de zijde aan de 
lndustiehaven die uitkijkt op het water. 

Ple1n tussen Brabanthallen en de De Gruyterfabriek 
Vanwege de publieke functie die zowel de Brabanthallen als de voormalige De 
Gruyterfabriek vervullen, wordt het interessant om de relatie tussen deze gebouw
en te versterken. Het asfalt dat tussen de gebouwen in ligt doet momenteel di
enst als parkeergelegenheid. Bovendien bevindt zich een hal in dit gebied waarin 
schoonmaakapparatuur voor de Brabanthallen is ondergebracht. Doel is de hal en 
het asfalt te verwijderen en een plein te creeren waar bezoekers voor Brabanthal
len en De Gruyterfabriek elkaar ontmoeten. Het gebied leent zich hier uitstekend 
voor aangezien de hoofdingang van de Brabanthallen gericht is op dit gebied en 
de De Gruyterfabriek (afb.63). Wordt een ingang van de De Gruyterfabriek aan dit 
plein toegevoegd dan ontstaat een relatie tussen beide gebouwen. 

Afb.63 Zicht op entree Brabanthallen 
vanaf de De Gruyterfabriek 

Boulevard 

Afb.64 Links de Brabanthallen, rechts de ln
dustriehaven met het dok voor plezierboten. 
Een boulevard op deze kadestrook maakt dit 
een interessant verblijfsgebied 

De Brabanthallen speelt nog weinig in op de ligging nabij het centraal station van 
's-Hertogenbosch. Bezoekers voor de Brabanthallen, en in de toekomst ook de De 
Gruyterfabriek, zien het Veemarktkwartier niet liggen wanneer zij het station uit
lopen. Om een ontwikkeling op gang te brengen waarin ook ingespeeld wordt op 
de bezoeker die niet met de auto komt, wordt een boulevard aan de zuidwestzijde 
van de De G ruyterfabriek en de Brabanthallen aangelegd (afb.64). De locatie aan 
het water van de I ndustriehaven maakt dit een i nteressant verbl ijfsgebied. Het feit 
dat de weg over de lndustriehaven het accent van de De Gruyterfabriek verschuift 
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Ertveldplas 

Dieze 

Afb.65 Stedebouwku). inpa ~ 



naar deze zijde komt de ontwikkeling van de boulevard ten goede. De boulevard 
wordt gekoppeld aan het plein tussen Brabanthallen en de De Gruyterfabriek, zo
dat bezoekers de entree eenvoudig kunnen vinden. 

Parkeren 
Het autoverkeer dat de De Gruyterfabriek bezoekt kan in het nieuwe ontwerp tercht 
in de parkeergarage van hal 5 en 6. Deze hallen, die vroeger voornamelijk dienst 
hebben gedaan als magazijn en distributiehal, zijn voorzien van een extra zware 
vloerconstructie en verschillende hellingbanen die voor de parkeergarage een uit
komst vormen . Vanwege het feit dat de focus binnen dit herbestemmingsproject 
op de ha lien l t/m 4 ligt zal op de hallen 5 en 6 niet nader worden ingegaan . 

In het totaalplan wordt duidelijk waarom de nieuwe weg over de lndustriehaven 
achter de De Gruyterfabriek langs wordt gelegd, en niet tussen de De Gruyterfab
riek en de Brabanthallen door: 
- directe ontsluiting van de parkeergarage in hal 5 en 6; 
- geen autoverkeer rondom de De Gruyterfabriek; 
- interactie tussen Brabanthallen en de De Gruyterfabriek wordt nu gestimuleerd; 
- er wordt een verblijfsruimte gecreeerd in de vorm van een plein; het is niet 
wenselijk als er auto's in dit gebied rijden. 
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B. CONCEPTUEEL ONTWERP 

81. Routing 

Birinenstraten 
In het ontwerp zullende de binnenplaatsen die het complex nu kenmerken een 
centrale rol gaan spelen . Zij zullen als binnenstraat een belangrijk onderdeel van 
de routing door het gebouw gaan uitmaken . Dit heeft twee voordelen: 
i) de beleving van de gestrekte productiehallen is opt imaal; 
2) de overzichtelijkheid in het complex wordt bevorderd; bovendien zijn er geen 

donkere, smalle gangen meer aanwezig. 

Om inzicht in de gebouwstructuur voor de bezoeker te bevorderen is het wel 
noodzakelijk de aanwezige trappenhuizen inclusief de toiletblokken te verwijderen. 
Alleen op deze manier worden de hallen in hun gestrekte vorm optimaal ervaren, 
zoals ook besproken in het onderdeel 'Architectuur' van de analyse. 
Het centraal stellen van de binnenplaatsen in de routing zorgt ervoor dat versprei
ding naar de omliggende functies in het gebouw altijd via deze binnenplaatsen 
verloopt, wat de interactie bevordert . Het betreden van de binnenplaatsen zal ge
schieden door middel van een externe toegang, die de entree van het gebouw als 
geheel gaat vormen . 
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Afb.66 Centraal stellen van 
de binnenplaatsen 



Entreestraat 
Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is het creeren van een herkenbare 
(hoofd)entree. Om verwarring te voorkomen wanneer men het gebouw wil be
treden, krijgt het gebouw twee hoofdingangen. Gezien de afmetingen van het ge
bouw is een ingang ontoereikend. 
Vanuit de stedebouw is de wens ontstaan om een ingang aan de zijde van de 
Brabanthallen te creeren aan het toekomstige plein. Bovendien leidt de aanleg van 
een weg over de lndustriehaven ertoe dat bezoekers het gebouw vanaf de noord
westzijde zullen benaderen, onder meer via de parkeergarage. 
In combinatie met de ontsluiting van de verschillende binnenplaatsen ontstaat 
een entreestraat, die zowel de entrees als de binnenstraten met elkaar verbindt. 

De positionering van de entreestraat is te verklaren aan de hand van de ontwikke
ling van het gebouw in de tijden van de Gruyter. Door de entreestraat te situeren 
op 'de kop' van de vroegere productiehallen, wordt de beleving van deze gestrekte 
bouwvolumes minimaal verstoord. Waar vroeger de verbinding van de hallen met 
het magazijn heeft gelegen, ontstaat nu een entreestraat. Om de gestrekte vorm 
van de hallen zo beperkt mogelijk te verstoren, vormt de entreestraat geen fysiek 
bouwvolume; ze vormt een resultante van de omliggende ruimtes waardoor de 
constructie wordt gehandhaafd. 
Een voordeel van de positionering van de entreestraat is dat de entree aan de zuid
oostzijde recht tegenover de entree van de Brabanthallen ligt. Bovendien komt de 
entreestraat aan de noordwestzijde uit in een vroegere binnenplaats tussen hal 4 
en 5. Dit maakt koppeling met de parkeergarage in hal 5 en 6 eenvoudig, terwijl 
een externe toegang gecreeerd kan worden aan de zijkant van deze vroegere bin
nenplaats. 

Het feit dat mensen in het gebouw een eind zullen moeten lopen om via de en
treestraat het gebouw te kunnen verlaten wordt niet als een nadeel maar als een 
voordeel gezien. De loopafstand bevordert namelijk de interactie in het complex, 
een belangrijk thema binnen dit cultuurluster. 

Het resultaat is een routing die: 
- de binnenstraten ontsluit; 
- twee herkenbare entrees bevat; 
- de relatie met de Brabanthallen en bezoekers vanuit de (zijde van de) parkeerga-

rage opzoekt 
- de interactie in het gebouw bevordert 
- inzicht verschaft in de gebouwstructuur 

Entree -.. 

i Entree 

Afb.67 lnvoegen entreestraat t.b.v. entree en ontsluiting binnenstraten 



82 . Functieverdeling 

Categorie-overstijgende deeffuncties 
Deze functies zullen als bindende factor tussen de verschillende hoofdfuncties 
gaan opereren. Refererend aan de fabrieksopzet ten tijde van De Gruyter, waar het 
magazijn en de personeelsvoorzieningen een bindende factor in het gebouw 
vormden, worden ook nu de bindende functies in de bouwvolumes op 'de kop' 
van de hallen gehuisvest. De cultuurspecifieke functies kunnen vervolgens in de 
vroegere productiehallen worden ondergebracht. 

Afb.68 Verbondenheid in het heden door categorie-overstijgende deelfuncties 
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Uitwisselbare- en statische deel funct1es 
Bij de verdeling van de cultuurspecifieke functies over de voormalige productiehal
len wordt onderscheid gemaakt tussen uitwisselbare- en statische functies. Het 
is echter niet de bedoeling deze functies willekeurig te verdelen over de beschik
bare vloeroppervlakte in de hallen. Functionele eisen vormen de aanleiding tot een 
specifieke indeling. 

De middelste twee productiehallen (hal 2 en 3) zijn gelegen tussen binnenstraten, 
waardoor koppelingen wenselijk worden: deze voorkomen dat gebruikers om 
moeten lopen via de entreestraat als ze een functie aan de andere (langs)zijde van 
de hal willen betreden . 
Hoewel het omlopen de interactie extra bevordert, weegt dit niet op tegen het 
praktisch nut om door middel van koppelingen tussen de binnenstraten de route 
te kunnen 'afsnijden'. Dit zal de verhuurbaarheid van het gebouw dan ook verho

gen. 

Afb.69 Koppelingen tussen de binnen
straten worden noodzakelijk 



De aanwezigheid van verschillende koppelingen maakt de hallen 2 en 3 interes
sant voor uitwisselbare functies. De uitwisselbaarheid zorgt in combinatie met de 
verschillende doorgangen voor dynamiek op twee fronten: 
i) wisselende gebuikers van de uitwisselbare functies; 
2) personen die zich verplaatsen via de doorgangen tussen de binnenstraten. 

De doorgangen hebben bovendien tot gevolg dat relatief compacte functies in 
deze zone kunnen worden ondergebracht. De uitwisselbare functies in de vorm 
van compacte, toegankelijke oefenruimtes en ateliers komen hierin tegemoet. 

Bij de statische functies is juist behoefte aan grotere ruimtes die bovendien niet 
op de voorgrond in het complex hoeven te treden. Deze zullen dan ook in de hal
len i en 4 worden gehuisvest. 
Op afbeelding 70 is de verdeling weergegeven. 

--+ 

Afb.70 Functieverdeling 
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83. Uitwisselbare- en statische bouwdelen 

In de uitwerking van de bouwdelen heeft de focus gelegen op de uitwisselbare 
bouwdelen. Voor de volledigheid zal ook aan de statische bouwdelen kort aan
dacht worden besteed. 

i) Statische bouwdelen 
Kenmerkend voor deze bouwdelen zijn de grotere ruimtes voor functies die van
wege hun status niet op de voorgrond hoeven te treden, maar wel een wezenlijk 
onderdeel van het cluster uitmaken . De opzet en aankleding van de ruimtes krijgt 
een permanent karakter, aansluitend op de bestaande situatie. Gevels en vloeren 
worden daarom zoveel mogelijk intact gelaten. Ten behoeve van de beleving van 
de karakteristieken zal de afbouw waar dit mogelijk is beperkt blijven, mits de uit· 
straling aansluit op het statische karakter van dit functiegebied. 
Het intact laten van de gevels in de statische bouwdelen in combinatie met de 
entree van de ruimtes via de binnenstraten zorgt ervoor dat de statische functies 
vooral van binnenuit worden beleefd. Een onderdeel als de constructie zal dan ook 
zoveel mogelijk in het zicht worden gelaten. 
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2) Uitwisselbare bouwdelen 
Het uitwisselbaar functiegebied wordt gevormd door zelfstandige ruimtes gericht 
op zelfontplooiing op kleine schaal. De ruimtes zullen vooral door studenten en 
zich ontwikkelende creatievelingen worden gebruikt. 
In de eerste plaats zullen de gevels worden opengebroken om de interactie met 
de binnenstraten te bevorderen. Daarnaast zal de vrije doorloop die ontstaat de 
koppeling tussen de binnenstraten versterken. 

Programma van eisen (PvE) 
De ruimtes die een rol gaan spelen in de uitwisselbare zone moeten in eerste in
stantie voldoen aan het volgende Program ma van Eisen: 

· ontsluiting via binnenstraten 
- maximale lichtinval 
· beleving van de bestaande gebouwkarakteristieken 
· afsluitbare ruimtes 
- mogelijkheid tot rustig, individueel werken 

Tijdens de ontwikkeling van deze ruimtes zal dit PvE nog verder worden ge
specificeerd. 

Concept 
De uitwisselb+are zone kan getypeerd worden als een dynamische zone: 
·er is sprake van wisselende gebruikers; 
·er is sprake van veel verkeer dat gebruik maakt van de doorgangen in de uitwis
selbare zone om zich te verplaatsen tussen de binnenstraten en de beide statische 
zones. 

De dynamiek die aanwezig is in deze zone wordt als uitgangspunt genomen in het 
ontwerp van de ruimtes . 



De ruimtes worden ingevoegd als 'vrijstaande volumes' die dus los van de be
staande constructie staan. Dit vrijstaande principe suggereert een bepaalde tijde
lijkheid; iets dat weer verwijderd kan worden. Daarmee speelt het in op de dyna
miek die deze zone kenmerkt. 
In het vervolg zal niet langer gesproken worden van 'vrijstaande volumes' maar 
van 'units'. 

De positie en breedte van de units correspondeert met de bestaande gevel
openingen van 463omm tussen de dragende wanden. Om de dynamiek verder te 
benadrukken en de interactie met de binnenstraten te bevorderen zullen de 'units' 
afwisselend terugliggen, of naar voren word en gebracht. Dit zal gebeuren binnen 
het bestaande bouwvolume waardoor in de binnenstraten de gestrektheid van de 
hallen optimaal kan worden ervaren . 

Het invoegen van 'units ' brengt een aantal visuele aspecten met zich mee die het 
ontwerp van de dynamische, uitwisselbare zone versterken: 
-> Het beeld in het uitwisselbare deel varieert sterk en oogt tijdelijk/dynamisch 
-> De beleving van de bestaande bouw {karakteristieken) is optimaal; de inbouw 

kan los gezien worden van de bestaande constructie 
-> Elke unit staat afzonderlijk in de ruimte; er is geen sprake van koninkrijkjes in 

de vorm van bijvoorbeeld gesloten afdelingen. 
-> Er ontstaat een visueel contrast tussen het uitwisselbare- en statisch deel wat 

de overzichtelijkheid en orientatie in het gebouw bevordert. 
-> Het invoegen van units met een breedte corresponderend met de bestaande 

gevelopeningen refereert aan de vrije indeelbaarheid van de gevel en de repe
titie die het oorspronkelijke gevelbeeld kenmerkt. 

N.B. De afbeeldingen op de rechterzijde van de pagina geven een impressie van het prin
cipe van de units. Het betreft een opengewerkt model, waarin de units op de verdieping en 

het dak niet zijn getekend om inzicht in het principe te vereenvoudigen 

Afb.71 Principe van vrijstaande units op de begane grond, onderling verspringend, met 
een breedte die correspondeert met de gevelopening 

Afb.72 Verspringen van de units gebeurt binnen de bestaande gevel 
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Om de beleving van de bestaande constructie en het tijdelijke, dynamische beeld 
dat met de losse units ontstaat te versterken, worden de verdiepingsvloeren ver
wijderd. Het draagt bij tot een beter inzicht in de gebouwstructuur en bevordering 
van de interactie. De kolomstructuur in combinatie met de liggers wordt vanzelf
sprekend gehandhaafd. 

Als gevolg van de verspringende units in het gevelbeeld zullen de ruimtes in for
maat varieren. Dit zorgt voor een divers aanbod. Met het creeren van afzonderlijke 
functieruimtes wordt tegemoet gekomen aan het Programma van Eisen waarin af
sluitbare ruimtes worden vereist die bovendien de mogelijkheid bieden tot rustig 
individueel werken . Om van de voorzieningen in het gebouw gebruik te maken 
zal een gebruiker de ruimte moeten verlaten en zich in het openbare deel van het 
gebouw moeten begeven . Dit komt de interactie in het gebouw ten goede. 

Conceptueel ontwerp 
De doorgangen die uit functioneel oogpunt worden aangebracht door de uitwis
selbare zone leveren in combinatie met de units het conceptueel ontwerp op dat 
getoond wordt op de volgende pagina's (begane grond en i• etage). Het betreft 
ook hier opengewerkte modellen die een dak ontberen om het inzicht te bevor
deren. De tweede etage van hal 3 vormt een voortzetting van het principe op de 
eerste etage en zal derhalve alleen bij het definitief ontwerp aan de orde komen. 

Op pagina 64 volgt een toelichting op de afbeeldingen 73 en 74 op de volgende 
pagina's. In de toelichting zal specifiek worden ingegaan op het principe, niet op 
de details; deze zullen aan de orde komen in het defintieve ontwerp. 
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Afb.74 Overzichtsfragment conceptueel ontwerp uitwisselbare functies 1• etage 



Units 
De units zijn in dwarsrichting georienteerd zodat ze betreden kunnen worden via 
de binnenstraten . De dwarsrichting zorgt ervoor dat elke unit zoveel mogelijk licht 
binnenkrijgt, een belangrijk thema bij het oorspronkelijk ontwerp. 
Op de eerste en tweede etage worden de units ontsloten via een centraal gelegen 
gang. De positionering van de units aan de buitenzijde van het bestaande bouw
volume heeft maximale lichtinval tot gevolg. Vanzelfsprekend zijn de units op de 
begane grond groter dan de exemplaren op de verdiepingen. Dit is niet erg, want 
het zorgt voor een divers aanbod in beschikbare ruimteafmetingen . 

Doorgangen 
De openingen in de hallen 2 en 3 die de doorgangen tussen de statische bouwde
len vormen, zijn op speelse wijze aanwezig in de plattegronden. De positionering 
is gebaseerd op een gelijke verdeling over de plattegrond, zodat de loopafstand 
acceptabel blijft. 
Op de begane grond zijn de doorgangen geen fysieke bouwvolumes; ze ontstaan 
als resultante van de omliggende units. Op de verdieping is dit anders : een loop
bruggensysteem verbindt de hallen 2 en 3 en toont de koppeling tussen de hallen 
als fysieke elementen . 
Zowel op de begane grond als de verdieping zijn de koppelingen diagonaal 
georienteerd . Het zorgt voor dynamiek in het geheel en het gebouw wordt inten
ser beleefd wanneer sprake is van schuine lijnen in het strakke, orthogonale grid. 
Kruising van de schuine lijnen vindt zoveel mogelijk plaats binnen het bestaande 
bouwvolume. Op zowel de begane grond als de verdieping levert dit overzichte
lijke 'kruispunten' op, bevorderend voor de orientatie. Deze 'kruispunten' vormen 
daarom tevens een ideale locatie voor stijgpunten tussen de bouwlagen . 
Op de verdieping heeft het laten plaatsvinden van kruisingen binnen het bouwvol
ume als voordeel dat de hoeveelheid licht die de units op de begane grond bereikt 
niet teveel wordt belemmerd door de loopbruggen. 

Stijgpunten 
De 'kruispunten' vormen een geschikte locatie voor de positionering van stijg
punten. In het conceptueel ontwerp van de 1e etage zijn echter twee stijgpunten te 

zien die zich in de binnenstraten bevinden. Hoe deze zullen worden vormgegeven 
speelt in het conceptueel ontwerp nog geen rol; de locatie is wel vastgelegd . In 
afbeelding 74 zijn ze te herkennen aan de glazen volumes met wit dak. 
De stijgpunten in de binnenstraten vormen een herkenbaar punt voor de bezoeker 
of gebruiker. Bet red en van een functieruimte geschiedt immers altijd via deze bin
nenstraten. Het feit dat de overige stijgpunten zich binnen de bestaande volumes 
bevinden heeft drie oorzaken: 
- het plaatsen van slechts een stijpunt in de binnenstraat zorgt ervoor dat de 
gestrektheid van de hallen optimaal wordt ervaren en minimaal wordt belem
merd; 
- het plaatsen van slechts een stijpunt in de binnenstraat biedt de bezoeker een 
herkenbaar punt om naar boven te gaan, bevorderend voor het overzicht; 
- de 'kruispunten' (zie onderdeel 'doorgangen') bevinden zich, vanwege de manier 
van ontsluiten op de i • en 2• etage, binnen de bestaande bouwvolumes. 

Tussen hal 2 en 3 zijn geen stijgpunten aangebracht in de betreffende binnen
straat. Dit is gedaan om te benadrukken dat hal 2 en 3 een geheel vormen als 
uitwisselbare zone. Het is bovendien nog steeds mogelijk om vanuit deze bin
nenstraat boven te geraken,door een trap te nemen die binnen het gebouwvolume 
van hal 2 of drie ligt. 

Kleurgebruik 
De afbeeldingen 73 en 74 tonen de units met verschillende kleurgroepen. Doel van 
deze kleurenzones is het bevorderen van de orientatie. Het is dus niet de bedoe
ling hiermee bijvoorbeeld afdelingen aan te geven; elke ruimte blijft afzonderlijk 
tot de uitwisselbare zone behoren . 

lmpressies 
Om een goede indruk van het conceptueel ontwerp te krijgen zijn op de volgende 
pagina enkele impressies weergegeven . 



Afb.75 lmpressie vanaf loopbrug l' etage hal 2 Afb.76 lmpressie doorgang begane grond hal 2 

Afb.77 lmpressie binnenstraat tussen hal 2 en 3 begane grond Afb.78 lmpressie diagonale doorgangen begane grond 
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C. DEFINITIEF ONTWERP 

C1 . Plattegronden - Begane grond 
De oranje gekleurde stippellijn markeert een fragment dat is 
uitgwerkt in de maquette en het 3d-model dat verderop in de 
bespreking van het definitieve ontwerp aan de orde komt. 
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2e Verdieping / dakoverzicht 
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C2. Dwarsdoorsnede - fragmenten 
De nummers in de fragmenten corresponderen met details die verderop in het 
verslag zullen worden toegelicht bij het onderdeel C4. Units. 
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Fragment A - sch a al 1 :1 oo 
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Fragment B - sch a al 1 :1 oo 
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C3. Dakvorm binnenstraten 

Toegang tot zowel de statische als de uitwisselbare zone geschiedt via de binnen
straten. Het betrekken van deze oorspronkelijke binnenplaatsen bij het nieuwe 
ontwerp wordt ondersteund door het aanbrengen van een dak boven deze ruim
tes. 

In het ontwerp van de daken op de drie voormalige binnenplaatsen speelt de zone 
die eronder ligt een cruciale rol. Een binnenstraat ligt in de uitwisselbare, dyna
mische zone, en twee binnenstraten kunnen gezien worden als onderdeel van de 
statische zone. Gerelateerd aan de verschillende functiezones, zijn er ook twee 
verschillende daktypen ontwikkeld. 

Functre blnnenstraten 
De binnenstraten hebben primair de functie van verkeeersroute: het betreden van 
een functieruimte zal altijd plaatsvinden via een binnenstraat. In de gedaante als 
verkeersroute vormt de binnenstraat een plaats voor ontmoeting en interactie. De 
gestrekte vorm van de binnenstraat zorgt voor beleving van de gebouwstructuur 
en heeft daarmee tevens een structurerende functie in het complex. Het is daarom 
ook niet wenselijk om volumes in de binnenstraat te plaatsen. De stijgpunten vor
men hierop een uitzondering; het volume van deze elementen is echter beperkt. 

De binnenstraten die behoren tot de statische zone kunnen naast bovengeno
emde functies als ruimte voor expositie en tentoonstelling fungeren, passend bij 
het rustiger karakter van het statische gedeelte. 
De uitwisselbare, dynamische zone vormt een geheel. De binnenstraat die ertus
sen ligt krijgt daarom vooral een bindende functie, die zichtbaar wordt in de vorm 
van een binnentuin. Een binnentuin in deze binnenstraat vormt het hart van het 
gebouw en is op deze locatie een toegevoegde waarde binnen het complex. Er 
ontstaat een plek waar mensen graag verblijven, met veel levendigheid tot gevolg 
(dynamiek). 

Kl i rnaat 
Het openbreken van de gevels in de uitwisselbare zone (hal 2 en 3) heeft tot gevolg 
dat de binnenstraten samen met de tussenruimtes in de hallen 2 en 3 klimatolo
gisch een zone vormen. De units die hier in staan en de statische zones vormen 
samen een tweede klimaatzone. De laatste zone betreft de buitenlucht. 
De binnenstraten samen met de tussenruimtes in de hallen 2 en 3 vormen dus 
een overgang tussen de buitenlucht en de werkplek. Er zal dan ook een tussenkli
maat heersen in deze zone. In het onderdeel 'klimaat en energie' zal hierop nader 
worden ingegaan. Voor het ontwerp van de dakvormen kan deze opzet van belang 
zijn. 

Gerelateerd aan de betreffende zone is elke dakvorm ontworpen volgens een aan
tal specifieke uitgangspunten. Een leidraad wordt echter gevormd door een alge
meen Program ma van Eisen waaraan beide daken moeten voldoen: 

PvE 
1) daglichttoetreding 
Daglichttoetreding vormde een van de belangrijkste karakteristieken van het oor
spronkelijk ontwerp. De binnenplaatsen dienden vooral ter bevordering van de 
hoeveelheid lichtinval in de omliggende ruimtes. Het overdekken van de vroegere 
binnenplaatsen zal daarom alleen passend zijn wanneer daglichttoetreding een 
van de uitgangspunten vormt bij het ontwerp. Daglichttoetreding op zich kan een 
van de doelen zijn, maar de manierwaarop dit gebeurt kan mede bijdragen aan de 
beleving van daglichttoetreding als karakteristiek van het ontwerp. 
2) voorkomen van opwarming door directe zoninstraling 
Bij toetreding van grote hoeveelheden daglicht ontstaat een grote kans op op
warrming door directe zoninstraling. Dit zou een ongecontroleerde opwarming 
tot gevolg kunnen hebben. In verband met het energetisch aspect dat in de he
dendaagse bouwkunde een prominente rol speelt, is het wenselijk deze opwar
ming zoveel mogelijk tegen te gaan op een actieve manier. 
3)efficient omgaan met energie 
Te vaak wordt gegrepen naar passieve middelen om het energievraagstuk in een 
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gebouw op te lossen. Energieslurpende klimaatinstallaties zijn hier een voorbeeld 
van. Een actieve manier is het opnemen van het thema energie in de beginfase 
van het ontwerp. In het ontwerp van het dak boven de binnenstraten speelt dit 
uitgangspunt een belangrijke rol. 
4) integratie van functiesjmultifunctionaliteit 
Het nieuwe dak vormt een nieuwe schakel in het bestaand ontwerp dat op het 
gebied van techniek op diverse punten verbeterd kan worden . lntegratie van deze 
verbeteringen in het nieuwe dakelement kan het gebouw op het gebied van tech
niek naar een hoger plan tillen. 
5) ontwerp in harmonie met bestaande bouw 
Nieuwe elementen moeten met respect voor de bestaande bouw worden inge
voegd . 

Dakvorm uitwisselbare zone 
Het dak voor de binnenstraat van de uitwisselbare, dynamische zone zal in het 
vervolg 'dynamisch dak' genoemd worden. 

De voormalige De Gruyterfabriek wordt gekenmerkt door verschillende dakvor
men (getoogde daken, zadeldak, plat dak, sheddak) . Ze vormen een van de karak
teristieken van het complex. Een sheddak werd toegepast in veel fabrieksontwer
pen uit de tijd van de De Gruyterfabriek. Het is daarmee een symbool voor de 
industriele opkomst in die tijd. 

In het ontwerp van een dakvorm voor de dynamische zone is de shedkap als uit
gangspunt genomen . Een shedkap bezit eigenschappen die ook tegenwoordig 
nog goed bruikbaar zijn. Het basisprincipe van de toetreding van zoveel mogelijk, 
niet hinderlijk daglicht vanuit het noorden en het weren van direct zonlicht uit 
het zuiden werkt nog altijd. Met de ontwikkeling van de techniek in de afgelopen 
decennia moet het echter mogelijk zijn de voordelen van de shedkap nog verder 
uit te bouwen. 
Kansen zijn aanwezig op het gebied van warmtewinning: de warmte van geweerd, 

statisch van karakter: ze is niet aanpasbaar aan de seizoenen, de onderliggende 
functie of eventueel de orientatie. Het doel was dan ook de ontwikkeling van een 
eigentijdse, moderne interpretatie op het bestaande sheddakprincipe. 

Genoemde uitgangspunten en eisen hebben geleid tot het ontwerp van een ver
rijdbare shedkap voorzien van doorzichtige PV-panelen. Het ontwerp is door mid
del van een detaildoorsnede weergegeven op de volgende pagina. Het detail komt 
overeen met detail 7 in de dwarsdoorsnede op pagina 69. Eerst zal worden in
gegaan op werking van het dak; vervolgens komen enkele bouwfysische aspecten 
aan de orde. 

Werk ing 
Om inzicht in de werking te bevorderen wordt eerst een impressie gegeven. 

direct zonlicht wordt nu afgegeven aan de buitenlucht. Ook is de Shedkap vrij Afb.79 lmpressie sheddaken voorzien van doorzicht-PV-panelen 

- 71 -



Elektrakabels 
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-~-=i--'~I ==ir-....C:--==111-I Afb.80 Detaildoorsnede dynamische shedkap tussen hal 2 en 3 (detail 7) 
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In de basis is het ontwerp van de dynamische shedkap hetzelfde als de sheddaken 
die te vinden zijn op hal 4 van het complex. Dit betekent dezelfde orientatie ten 
opzichte van de zon waarbij de openingen dus ook ca . 38 • naar het noordoosten 
zijn gericht. Het ontbreken van direct zonlicht uit deze richting zorgt voor veel 
daglicht dat in dit geval niet hinderlijk is en bovendien geen opwarming in de 
ruimte onder het dak veroorzaakt . 
Op afbeelding 79 valt direct op dat de shedkappen een beperkte hoogte hebben. In 
tegenstelling tot de bestaande sheddaken op hal 4 (ca. 4,18m) bereikt de nok hier 
een hoogte van ca. 1, 1 om. De gevel van hal 3 op de tweede bouwlaag kon derhalve 
gehandhaafd blijven . Dit was wenselijk in verband met het hoogteverschil tussen 
hal 2 en 3. De nok van de dynamische shedkap reikt nu tot net onder de onderdor
pel van het raam . Er is nu sprake van voldoende lichtinval terwijl de dynamische 
shedkap in harmonie met de bestaande bouw is ontworpen. De bestaande shed
kap op hal 4 blijft aldus het gezicht van de De Gruyterfabriek, terwijl hier met de 
dynamische shedkap op een subtiele manier naar wordt verwezen. 

Verrijdbare shedkappen 
In de nieuwe gedaante als cultuurcluster vormt een dak dat opengereden kan 
worden een meerwaarde binnen het gebouw. Mensen zullen af en toe behoefte 
hebben aan frisse buitenlucht t ijdens het werk. De verrijdbaarheid van het dak 
versterkt bovendien de dynamiek in de dynamische zone. 
Openrijden van het dak geschiedt door middel van een geautomatiseerd systeem 
met elektromotoren. In geopende toestand staat het dak op het dak van hal 2. Elke 
shed kan afzonderlijk geopend worden . Dit zorgt ervoor dat onderhoud gemak
kelijk via het dak van hal 2 kan plaatsvinden . Ook afwatering vindt plaats op het 
dak van hal 2. Aan- en afvoer van energie gebeurt door middel van sleepleidingen ; 
een principe dat ook bij (industrieel gebruikte) bovenloopkranen wordt toegepast . 
De HWA-goot blijft gefixeerd . De stellage die nodig is om de sleepleidingen te 
geleiden kan daardoor permanent op het dak van hal 2 blijven staan; de sheds 
rijden er langs. 
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hal 2 binnenstraat 

Afb.81 Owarsdoorsnede verrijdbaar sheddak 
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PV-panelen 
Daglichttoetreding vormt een belangrijke karakteristiek van het bestaande ont
werp. Onderzoek in de bezonningssimulator op de TU/e heeft echter uitgewezen 
dat vooral direct zonlicht een interessant lichtspel kan opleveren. Op deze manier 
zou met het nieuwe ontwerp van een dynamische shedkap de relatie gelegd kun
nen worden met het oorspronkelijke ontwerp. De opwarming door directe zonin
straling maakt dit in veel gevallen helaas erg lastig. 

Vanuit energetisch oogpunt zijn de sheddaken op de zuidwestzijde voorzien van 
PV-panelen van het type 'doorzicht'. PV-panelen (zonnepanelen) zetten zonlicht 
direct om in elektriciteit. De zonnepanelen worden onderling gekoppeld en naar 
een omvormer geleid. Deze omvormer is nodig om de gelijkstroom uit de zon
nepanelen om te zetten in wisselstroom. 
De lichtdoorlatende panelen zijn opgebouwd uit twee glasplaten met daartus
sen zonnecellen. De zonnecellen hebben een afmeting van ca. 12,5x12,5 cm tot 
15,ox15,o cm. Door te varieren met de ruimte tussen de zonnecellen ontstaan 
panelen die naar wens niet alleen elektriciteit produceren maar ook een gedeelte 
zonlicht doorlaten. 
In het ontwerp van de dynamsche shedkap hebben de panel en een dichtheid van 
75%; dit betekent dat 25% van het zonlicht wordt doorgelaten. Vanwege het feit 
dat bij een bestraling vanaf 250W/m2, zonlicht onaangenaam wordt (zowel qua 
warmte-ontwikkeling als visuele hinder), is gekozen voor een dichtheid van de 
panelen van 75%. Bij een (maximale) stralingsintensiteit van ca. 1000W/m 2 

(Bron: SenterNovem) resulteert dit in maximaal 250W/m2 binnenkomend 
zonlicht. 
De structuur van de lichtdoorlatende PV-panelen zorgt voor een interessant lichts
pel in de ruimte onder de dynamsche shedkap. Bovendien komt de extra hoeveel
heid zonlicht ten goede aan de planten die in de binnentuin onder deze ruimte ge
plaatst zullen worden. Een voorbeeld van een project waarin de lichtdoorlatende 
PV-panelen met succes in een shedkap zijn toegepast is het gebouw van Woon
stichting Den Helder (afb. 83). 

Het rendement van PV-panelen kan negatief be'lnvloed worden door 'mismatch'. 

Afb.83 Woonplein Woonstichting Den Helder 
Afb.84 Zoninstralingsdiagram Nederland 

met rendement van PV-panelen 

Dit betekent dat wanneer een klein deel van de panelen die aan elkaar gekoppeld 
zijn beschaduwd worden of minder zonlicht ontvangen door bijvoorbeeld vervui
ling, minder elektriciteit produceren. De panelen die hieraan gekoppeld zijn zullen 
in dit geval ook minder elektriciteit produceren als gevolg van de werking van het 
systeem. In de praktijk kan dit voorkomen worden door op de betreffende locaties 
dummies te plaatsen die hetzelfde uiterlijk hebben maar niet zijn aangesloten op 
het systeem. 

Voor een optimaal rendement moeten zonnepanelen geplaatst worden onder een 
hellingshoek van 36° met orientatie zuid, 5 graden naar het westen. De hellings
hoek van 36 graden is gerealiseerd, echter de orientatie bedraagt 38 graden naar 
het westen ten opzichte van het zuiden. In het instralingsdiagram (afb.84) is te 
zien dat het rendement dan nog altijd de 100% benadert. Om onderlinge scha
duwvorming te voorkomen is de hoek naar het noorden 63 graden. Op het mo
ment dat de zon het hoogste staat (63 graden) treedt nooit rendementsverlies op 
in verband met schaduwvorming. [2] [15] [161 [17] 
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Overige bouwfysische aspecten 

Rook en warmte afooer (RWA) 
Het voordeel van de vorm van een shedkap is dat het schoorsteeneffect wordt 
bevorderd . Warme lucht stijgt op en wordt de sheds ingeleid. In de sheds zijn 
glaslouvres aangebracht die automatisch geopend worden wanneer brand uit
breekt . Rookgassen en warmte worden op deze wijze snel en efficient afgevoerd . 

Ventilatie 
De glaslouvres hebben een tweede functie en dat is de bevordering van natuurlijke 
ventilatie. Er is bewust voor glaslouvres gekozen zodat weinig tot geen schaduw
vorming op de PV-panelen ontstaat wanneer ze geopend warden. 
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Afb.85 Dynamisch sheddak voorzien van glaslouvres voor natuurlijke ventilatie en RWA. 



Dakvorm statische zone 
De hallen 2 en 3 vormen niet alleen letterlijk het middelpunt van het complex. 
Dit is ook het geval op het gebied van de functieverdeling. De dynamische zone 
vormt het levendige hart, terwijl de functies in de statische zone wat op de achter
grond treden. De dakvorm van de statische zone sluit hierop aan. Het dak van de 
statische zone krijgt een permanent karakter. In dit beeld past een afwerking die 
rust en eenvoud in de ruimte brengt. 
Om het contrast tussen de dynamische en statische zone in stand te houden 
wordt een plat dak toegepast op de binnenstraten van de statische zone. Zie daar
voor de detaildoorsnede op de volgende pagina, corresponderend met detail 6 in 
de dwarsdoorsnede op pagina 68 . 

Principe 
Het voorkomen van opwarming door directe zoninstraling wordt ook hier opgelost 
met lichtdoorlatende PV-panelen. Om voldoende daglicht binnen te krijgen kan 
gevarieerd worden met de dichtheid van de PV-panelen, terwijl op enkele plaat
sen misschien helemaal geen PV-paneel aanwezig zal zijn. Ter bevordering van de 
natuurlijke ventilatie kunnen enkele panelen met behulp van een automatisch sys
teem geopend worden (niet zichtbaar in detaildoorsnede). Een dergelijk principe 
is reeds toegepast in Academie Mont Cenis te Herne-Sodingen. 
Het zonlicht dat wordt doorgelaten zorgt ook in deze zone voor een lichtspel, 
refererend aan daglichttoetreding als een van de karakteristieken in het bestaande 
ontwerp. Rust en eenvoud wordt gecreeerd door de toepassing van een trans
lucent glasvezeldoek, dat onder de PV-panelen wordt bevestigd. Wolken blijven 
zichtbaar en ook elementen direct achter het doek (constructie) blijven zichtbaar 
als 'schimmen'. Oat het resultaat rust en eenvoud uitstraalt blijkt overigens wel uit 
de toepassing van het principe in een kerk in Regensburg (afb.87) . 
Afwatering van de nieuwe daken vindt plaats via de bestaande daken van de hal
len l, 2, 3 en 4. Onderhoud kan gepleegd worden door gebruik te maken van de 
beloopbare goot tussen de PV-panelen. 
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Afb.86 Wisselend patroon van PV-panelen in het 
dakvlak, met de mogelijkheid tot ventilatie. Aca
demie Mont Cenis, Herne-Sodingen 

Afb.87 Pfarrzentrum st. Franziskus, Regensburg. 
Toepassing van een lichtdoorlatend doek onder 
sheddaken in een kerk. 
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Afb.88 Detaildoorsnede statische dakvorm 



C4. Units 

Het dynamische uitwisselbare beeld binnen de gelijknamige zone is voor een 
groot deel gewaarborgd met het toepassen van de zogenaamde units. Echter, het 
gevaar bestaat dat de unit op zich juist een statisch volume gaat vormen, omdat 
de blokvorm vrij statisch is. Het is daarom van belang om de dynamiek ook in 
de unit zelf door te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan flexibiliteit voor de 
gebruiker en de beheerder. Tussen deze twee groepen moet onderscheid worden 
gemaakt als het op het aspect flexibiliteit aankomt, maar eerst wordt ingegaan op 
het begrip flexibiliteit binnen het ontwerp. 

"Het belangrijkste uitgangspunt van flexibel bouwen is dat het gebouw en zijn 
onderdelen zodanig ontworpen en gerealiseerd zijn zodat er op allerlei niveaus 
aanpassingen mogelijk zijn. Hierdoor kan de gebruiker of de eigenaar het gebouw 
aanpassen aan zijn huidige eisen en wen sen." bron: www.ifd.nl 

Naast het feit dat flexibiliteit dus bijdraagt aan de dynamische perceptie van de 
bezoeker of gebruiker in de betreffende zone, kan tevens word en ingespeeld op de 
veranderende eisen en wensen van gebruikers in de hedendaagse maatschappij. 
Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de gebruiker die op het moment van 
ontwerp aan de orde is, maar ook aan eventuele toekomstige gebruikers die de 
ruimte bovendien voor een andere functie in willen zetten. 

Uitgangspunt binnen dit ontwerp is dat vooral de beheerder een belangrijke rol 
speelt in het benutten van de mogelijkheden. In dit geval profiteert de gebruiker 
hier vervolgens van. In het cultuurcluster geldt dat de gebruikers huurders van de 
ruimte zijn, terwijl de beheerder de verhurende partij vormt. De beheerder kan 
ervoor zorgen dat de toepassing van de mogelijkheden gecoordineerd verloopt. 

Over het algemeen bepaalt de aard van de (mogelijkheid tot) aanpassing of deze 
gericht is op de beheerder of de gebruiker. De mogelijkheden voor een gebruiker 
zullen over het algemeen vooral simpel en doeltreffend zijn, anders zal deze ze 
niet snel benutten. Hierbij moet gedacht worden aan het openschuiven van een 

raam of het wegdraaien van een wand. Zijn de mogelijkheden ingrijpender, dan 
komt de beheerder in beeld, ook in verband met de coordinerende rol. 

De mogelijkheid om aanpassingen door te voeren binnen een ruimte resulteert 
al snel in het toepassen van demontabele verbindingen tussen de verschillende 
componenten waaruit een ruimte is opgebouwd. Bouwcomponenten kunnen 
eenvoudig verwijderd of hergebruikt worden, zonder dat dit van invloed is op de 
overige bouwdelen. Dit komt de flexibiliteit ten goede en daarom is demontabel 
bouwen een belangrijk uitgangspunt geweest bij het ontwerp van de dynamische 
units. 

Naast flexibel en demontabel bouwen heeft nog een ander aspect een belangrijke 
rol gespeeld binnen het ontwerp: de bouwmethode. 
De units zijn gepositioneerd tussen en op de bestaande constructie. Daarom 
kunnen deze in veel gevallen niet als geheel prefab op de bouwplaats worden 
aangeleverd, maar zullen ze in delen in het werk moeten worden gemonteerd. 
Componenten die zoveel mogelijk in de fabriek geprefabriceerd kunnen worden 
bevorderen een snelle bouwmethode. Standaardisatie bevordert bovendien de 
productietijd en de montage. 



PvE 
Het (verder gespecificeerde) Programma van Eisen voor de units kan als volgt 
worden geformuleerd: 

Organisatorisch 
- ontsluiting via binnenstraten of gangpad (1e en 2e etage); 
- maximale lichtinval; 
- afsluitbare ruimte; 
- mogelijkheid tot rustig, individueel werken; 

Architectuur 
- behoud van het vrijstaand principe van de units (dynamiek); 
- verspringende gevels; 
- openheid/doorkijk tussen de units behouden; 

Bouwtechnisch 
- flexibiliteit: aanpasbaarheid + uitbreidbaarheid; 
- demontabel ontwerp; 
- bouwcomponenten; 
- standaardisatie; 
- snelle montage; 
- compacte afmetingen ; 
- bij koppeling geen (extra) kolommen in de ruimte; 

Aanpasbaarheid van de units wordt mogelijk door middel van koppeling van units 
in dwarsrichting. In lengterichting is dit niet noodzakelijk: langgerekte units zijn 
beschikbaar op de begane grond . 

Definitief ontwerp units 
Het ontwerp van de units zal stapsgewijs worden toegelicht aan de hand van 
ondersteunende afbeeldingen die de opbouw tonen. Om het inzicht in het prin
cipe te bevorderen is slechts een fragment van hal 2 weergegeven (zonder dak) , 
met daarin alleen units op de verdieping. 
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Fase 1: bestaande situatie 

Afb.89 Bestaande situatie 

Gevels warden opengebroken ter plaatse van de niet dragende de/en. Oak verdiepings
vloeren warden verwijderd om inzicht in en beleving van de gebouwstructuur te stimu
/eren. De bestaande karakteristieke hoofddraagconstructie blijft gehandhaafd. 



Fase 2: Montage van gelamineerde liggers op en onder de bestaande betonliggers 

Afb.90 Aanbrengen gelamineerde balklaag 

Een balklaag van gelamineerde houten (6Gx270) liggers wordt aangebracht op en te
gen de bestaande betonliggers. De overspanning bedraagt Gooomm, zodat belastingen 
van de units (die s/echts een breedte hebben die correspondeert met de gevelopening) 
wordt afgedragen naar de hoofddraagconstructie. Het feit dat de balken door/open 
maakt koppeling tussen units eenvoudiger omdat de constructie er dan al ligt. De gela
mineerde liggers garanderen maatvastheid. 

Kenmerken: 
- > De hart op hartmaat van de liggers bedraagt 880 mm en vormt daamee 

de moduulmaat van de units: verspringingen in de gevel worden een
voudig realiseerbaar. Door het aanbrengen van relatiefveel liggers is geen 
zware hoofdligger noodzakelijk en blijft de constructiehoogte beperkt; 

-> Montage van de balken op en onder de bestaande liggers zorgt 
ervoor dat de units los van de bestaande constructie worden beleefd: 
dit komt ten goede aan de dynamiek. Ook de installaties profiteren van 
dit principe, omdat geen belemmeringen aanwezig zijn in dwarsrichting. 

Fase 3: aanbrengen van installatiemodules 

Afb.91 Aanbrengen installatiemodule 

Het aanbrengen van een installatiemodule in horizontale richting door het gebouw 
zorgt ervoor dat overal aftakkingen mogelijk zijn. Door in elke beuk een module aan te 
brengen ontstaat vrijheid in indeling, ook in eventuele toekomstige situaties. 

Kenmerken: 
- > De modules bevatten een aantal installatietechnische voorzieningen: 

- afzuiging van de ventilatie (centraal); 
- w.w. en k.w.-leidingen; 
- elektra; 

-> lnstallatiemodules bevinden zich altijd aan de bovenzijde van de unit: 
aftakkingen zijn mogelijk aan de onderzijde. 
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Fase 4: montage van vloer- en plafondpanelen 

Afb.92 Montage van vloer- en plafondpanelen 

In het verlengde van de gevelopeningen (463omm) wordt het balkenraster afgedekt 
met HSB sandwichpanelen: per etage met vloer- en plafondpanelen. Dit zal ook ge
beuren ter plaatse van het gangpad op de verdieping. Hierdoor is sprake van meer
voudig ruimtegebruik: de verhouding unit-gangpad-unit is aanpasbaar. Verspringende 
units zijn nu ook aan het gangpad te realiseren. Resultaat is een vloer met daarboven 
een vrijhangend plafond, waardoor alleen bestaande kolommen in de plattegrond aan
wezig zijn. 

Kenmerken: 
- > Er ontstaat indelingsvrijheid vanwege het vrijhangende plafond; 
-> De panelen zijn demontabel (zie detail afbeelding 95); 
-> Prefab sandwichpanelen HSB: geringe massa en standaardisatie; 
-> Doorlopend gangpad mogelijk door montage van koppelpanelen op 

reeds aanwezige balkenconstructie; 
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Afb.94 koppeling vloer- en plafondplaten tbv gangpad eenvoudig 
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principe demontabele bevestiging vloer- en plafondpanelen 

Afbeelding 96 toont een detail van de bevestiging van sandwich vloer
panelen. Doe! tijdens de ontwikkeling was het ontwerpen van een uni
verseel, demontabel bevestigingssysteem dat zowel voor vloerpanelen 
als wandpanelen toegepast kan worden . 
Fixatie tussen de panelen in maakt de bevestiging onzichtbaar. De pro
ductie van gelamineerde liggers in de fabriek biedt de mogelijkheid af
fabriek voorzieningen te laten aanbrengen. Elke ligger zal voorzien zijn 
van rampamoeren, hart op hart 6oomm. Deze rampamoeren kunnen 
zeer nauwkeurig worden geplaatst in de fabriek. In combinatie met de 
maatvastheid van de liggers zorgt dit voor zo min mogelijk handeling
en op de bouwplaats. 
De sandwichpanelen kunnen in de fabriek worden voorzien van een 
stalen strip en een stalen U-profiel. De combinatie kan als een veer
groef verbinding word en opgevat. Wanneer de panelen zijn geposition
eerd, zorgt een bolkopflensschroefvoor de fixatie van de panelen. 



Fase 5: montage van prefab kop- en tussengevels 

Afb.96 Montage prefab kop-en tussengevels 

Prefab UPE kaders kunnen naar wens warden ingevuld. Het kader biedt sterkte en stijf
heid en ma a kt transport gemakkelijk. Op de kopgevels zal hierin af fabriek een schuif
pui warden gemonteerd(maximale lichtinval) , terwijl de tussengevel op de verdieping 
kan warden voorzien van dichte pane/en, ramen of een deur. Het kader biedt verschi/
/ende moge/ijkheden voor eenvoudige (de) montage aan de vloer- en plafondpanelen, 
(ajb. 99+100) maar ook aan eventuele zijpanelen. 

Kenmerken: 
- > Snelle bouwmethode; 
-> Standaardisatie; 
-> U PE kader bevordert demontagemogelijkheden; 
-> Voor hulp bij montage is een heftruck benodigd; deze kan door de bin-

nenstraten rijden; 
-> De schuifpui in de kopgevel biedt de gebruiker de mogelijkheid te genie

ten van bijvoorbeeld frisse lucht vanwege een geopende shedkap. 
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Principe montage van UPE kaders aan vloerpanelen 

Afb.100 Detail bevestiging tus
sengevel aan vloerpaneel (detail 

3 in doorsnede pag. 68)) 

Zowel de tussengevel als de kopgevel wordt door middel van een sparing in de 
flens van het UPE profiel bevestigd. Eerst wordt het kader op de vloer geplaatst, 
iets verwijderd van de gewenste positie. Vervolgens wordt een draadeind in de 
rampamoer gedraaid, het kader op de positie geschoven en vervolgens gefixeerd 
met behulp van een dopmoer. 



Fase 6: montage van hefschuifpuien op de /angsgevel t.b.11. eventuele koppeling 
l ! I 

Kenmerken: 
- > Fixatie van de deuren vindt plaats met behulp van het hefschuifprincipe. 

Montage van de deuren aan kop- en tussengevels kan plaatsvinden met 
behulp van een hoeklijn die aan het UPE kader bevestigd wordt. 
(afb. 105 +106); 
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-> Het feit dat de deuren worden geleid door rails die doorlopend langs 
de unit aanwezig zijn, bevordert niet alleen een eenvoudige koppeling 
tussen de units. Tijdens de uitvoering van de units kunnen de deuren 
als prefab elementen op hun plaats gereden worden. Dit bevordert een 
snelle bouwtijd. De montage zal het gebruik van een heftruck vereisen 
om de deuren naar de etage te krijgen; 

- > Standaardisatie: de deuren kunnen naar wens van gesloten panelen of 
glas worden voorzien en prefab op de bouwplaats worden aangeleverd. 

In de volgende paragraaf wordt u itgebreid ingegaan op de werking van de versch il
lende koppelingen die mogelijk zijn. Hieraan gerelateerd zullen enkele bouwkun
dige details worden behandeld van de units. 



Koppelingen 
Koppeling van de units in dwarsrichting maakt het vergroten van de ruimte mo
gelijk. Het proces van koppeling in deze case vraagt een aantal aandachtpunten 
die een rol spelen in de manier waarop koppeling plaats kan vinden: 

- De units verspringen onderling. Om dit op te vangen zullen de zijwanden van de 
units in segmenten opgedeeld moeten worden. 
- Naast de bestaande betonkolommen zijn extra kolommen in een gekoppelde 
ruimte niet wenselijk. 
- De units hoeven niet water- en winddicht te zijn omdat ze zich binnen bevinden. 
Daarnaast kan de thermische isolatie beperkt blijven omdat het temperatuurver
schil tussen de omliggende ruimte en de unit gering is. 
- Het vrijstaande karakter van de units moet gehandhaafd blijven op het moment 
dat ze niet gekoppeld zijn, anders kan het dynamische beeld verloren gaan dat de 
gelijknamige zone kenmerkt. 

Zoals in fase 6 van de opbouw al zichtbaar werd, zal de koppeling tussen de units 
in dwarsrichting plaatsvinden met behulp van schuifdeuren. De twee mogelijke 
koppelingsvarianten zullen met behulp van een aantal plattegronden worden 
toegelicht. Daartoe wordt eerst de standaardsituatie weergegeven wanneer geen 
sprake is van koppeling. In de afbeeldingen is een fragment van een verdieping 
behandeld; vanzelfsprekend zijn de units op de begane grond groter. Het principe 
is echter voor alle etages gelijk. 

Sta ndaardsituatie 

Renvooi afb. 103: 
1) Prefab UPE kader met schuifpui 
2) Prefab UPE kader naar wens in te vullen 
3) Rail l: schuifdeur voor kleine koppeling 
4) Rail 2: schuifdeur voor volledige koppeling d.} 
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Gedeeltelijke koppeling 
Renvooi afb. 107: 
l) Verschuiven van schuifdeur op rail l achter schuifdeuren van rail 2 langs 
2) Aanbrengen van vloer-en plafondpanelen volgens hetzelfde principe als bij de units 
3) Montage van een koppelingswand die de doorgang aan de zijkant afsluit 
4) Rails blijven aanwezig wanneer sprake is van koppeling. De hoogte bedraagt enkele mil
limeters en vormt in combinatie met de dekvloer in de units geen obstakel. 

Wanneer de ruimtes volledig gekoppeld worden, zullen de schu ifdeuren via de 
gevelopeningen verwijderd moeten worden, eventueel met behulp van een 
heftruck. Omdat het niet altijd nodig is om een volledige ruimte te creeren wan
neer ruimtes gekoppeld worden, is gekozen voor een tussenliggende optie. Door
dat de koppeling compact is hoeft maar een schuifdeur verschoven te worden. De 
aanwezigheid van twee rails zorgt ervoor dat deze schuifdeur achter de anderen 
langs kan schuiven . De schuifdeuren hoeven in dit geval dus niet verwijderd te 
worden. Aandachtspunt bij het bepalen van de grootte van de opening is dat de 
schuifdeur niet breder is dan de exemplaren waar deze achter komt te staan . 
Zodra de schuifdeuren eenmaal openstaan, is de volgende stap het aanbrengen 
van de vloer- en plafondpanelen. Dit gebeurt op dezelfde manier als de rest van 
de unit. Nu wordt het voordeel van de reeds aanwezige houten balkconstructie 
zichtbaar: voor koppeling van de ruimtes hoeft men minder handelingen te verr
richten (zie ook afb. 94). 

De zijwanden van de koppelingen zullen net als de kop- en tussengevels van de 
unit bestaan uit prefab UPE-kaders, naarwens opgevuld met glas of uitgevoerd als 
gesloten paneel. De UPE kaders in zowel de kopgevel als de wand behorende bij 
de koppeling maken montage en demontage eenvoudig. Ook wanneer het onder
ling verspringen van de gevels ertoe leidt dat de wand behorende bij de koppeling 
aan een hefschuifdeur moet worden bevestigd , dan is dit met het UPE kader geen 
probleem (afb.106) . 

Het gevolg van het aanbrengen van een dubbele rail met schuifdeuren is dat de 
binnenwand van de unit niet volledig vlak is. Men hoeft geen ruimte te reserveren 
voor een deur die eventueel naar binnen schuift in het geval van koppeling, omdat 
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deze zich aan de buitenzijde bevindt. De dikte van de schuifdeuren bedraagt circa 
70 mm. Wanneer een gebruiker een kast op deze plaats wenst te zetten, vormt 
dit geen probleem. Het aantal handelingen dat verricht moet worden is dusdanig 
ingrijpend dat het verschuiven van bijvoorbeeld een kast opweegt tegen de meer
waarde die een eventuele koppeling met zich meebrengt. 

Om koppeling van elke unit mogelijk te maken, is het systeem van schuifdeuren 
toegepast op elke unit. Hiermee ontstaat een uniform, gestandaardiseerd bou
wsysteem, en bovendien worden nergens beperkingen gesteld aan de mogelijk
heden. Dit is ook de reden dat de gedeeltelijke koppelingen aanwezig zijn bij de 
kleinere units: volledige koppeling is niet altijd nodig en dan vormt de mogelijk
heid tot gedeeltelijke koppeling een uitkomst. 

De rails voor de schuifdeuren worden niet rechtstreeks op de bestaande vloer- en 
plafondpanelen geschroefd. Een balk die tegen de vloer- en plafondpanelen wordt 
gemonteerd is affabriek voorzien van rails (afb.110). Dit bevordert een snelle bou
wmethode, maakt het principe demontabel en vormt tevens een deklijst voor de 
vloer- en plafondpanelen. Deze deklijst is ook aanwezig op de kopgevels, waar
door de units een geheel vormen. 

Afb.108 gedeeltelijke koppeling (opengewerkt model) 

Afb.109 Koppelingswand met UPE kader ter bevestiging aan schuifdeur links en kopgevel 
rechts. 

Afb.110 Balk voorzien van rails die tevens dienst doet als deklijst. Ook is de hoeklijn zicht
baar waarmee de deur aan het UPE kader wordt gemonteerd. 
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Volledige koppeling 
Renvooi afb. 112: 
1) Verwijderen van alle schuifdeuren door de gevelopeningen, eventueel met een heftruck 
2) Aanbrengen van vloer-en plafondpanelen volgens hetzelfde principe als bij de units 
3) Montage van een koppelingswand die de doorgang aan de zijkant afsluit 

Het systeem werkt hetzelfde als bij de gedeeltelijke koppeling. Volledige koppeling is echter 
ingrijpender omdat de schuifdeuren moeten worden verwijderd en ergens worden opgesla
gen als deze niet in gebruik zijn. De brede binnenstraten maken het voor een heftruck mo
gelijk door het hele gebouw te rijden, zodat opslag plaats kan vinden in het gedeelte waar 
zich ook de parkeergarage bevindt. 

Afb.111 Volledige koppeling 
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C5. Bouwfysica 

In het voorgaande zijn al verschillende bouwfysische aspecten aan de orde geko
men, maar de werking van de klimaatinstallatie ontbrak in dit geval nog. 

Venlilatie en verwarming/koeling 
De ventilatie van de verschillende ruimtes in het complex hangt gedeeltelijk sa
men met de verwarming en koeling van de ruimtes. Dit is samengebracht in een 
schema, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen zomer en winter. 

1) wintersituatie (afb. 113) 
Buitenlucht wordt aangezogen door een luchtbehandelingsinstallatie. Deze lucht 
is vers en koud (1). De lucht wordt voorverwarmd door de luchtbehandelingsin
stallatie naar circa 15 graden (2). De voorverwarmde lucht wordt vervolgens het 
atrium (de binnenstraat) ingeblazen, waar, zoals reeds eerder vermeld, een tus
senklimaat heerst (3). Deze voorverwarmde lucht wordt vervolgens aangezogen 
door de units (4). In het ontwerp van de units is rekening gehouden met een 
installatiemodule die in elke beuk van zowel hal 2 als 3 voorkomt. De module is 
onder andere voorzien van een centrale afzuiging voor ventilatielucht. Een rooster 
boven de schuifpui op de kopgevel zorgt voor natuurlijke aanzuiging van verse 
lucht uit de binnenstraat (het atrium) als gevolg van de onderdruk die ontstaat. 
In de units hangt een klimaatplafond, dat met behulp van warm ofkoud water de 
lucht respectievelijk kan verwarmen en koelen. Ook koud en warm water wordt 
aangevoerd via de installatiemodule die boven elke unit aanwezig is. 

In de wintersituatie kan de temperatuur door de gebruiker van de unit naar eigen 
wens worden ingesteld. Het gaat daarbij om nuances, omdat de aangezogen lucht 
reeds een temperatuur van ca. 15 graden heeft. Voordeel van het geringe tempera
tuurverschil tussen unit en omliggende ruimte is dat weinig tot geen thermische 
isolatie in de wanden van de units verwerkt hoeft te worden. 

Vervuilde lucht in de unit wordt afgezogen door middel van de centraal geregelde 
luchtbehandelingsinstallatie. Met behulp van een warmte-terugwinunit (WTW-

Wintersituatie 
Buitentemperatuur ca. s·c 

vervuilde 
Atrium 

verse lucht, dmv 
binnentuin+vijver 

gekoeld en ververst 
(ca. lS"c) ~ lucht 

~--- - - - - - - - - -

0 

verse, 

r~ .. voorverwarmde lucht 
(maxca.15 "c) 

koele lucht (ca.S"c) . 0 - - - - .. 
Luchtverwarmings-

installatie 
+WTW-unit 

vervuilde, koele lucht ~ vervuilde, warme lucht (ca. 2s·c) ------ ---- --·-- ~ 

Afb.113 Verwarmings- en ventilatieprincipe in de wintersituatie 

unit) wordt de warmte van de afgevoerd lucht benut om de aangezogen lucht van 
buiten opnieuw voor te verwarmen. Het energieverbruik van de klimaatinstallatie 
blijft hierdoor beperkt. Vervuilde, koele lucht wordt naar buiten geblazen. 

In het atrium ontstaat een natuurlijke trek naar boven toe van opgewarmde lucht; 
deze kan via glaslouvres de ruimte verlaten (afb. 85). 
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Afb.114 Verwarmings- en ventilatie in de wintersituatie: werking 



Op afbeelding 114 is te zien dat ook de vijvers en de planten van de binnentuin 
een positieve invloed hebben op het binnenklimaat. In de winter is het voordeel 
beperkt tot de opname van C02 door de planten, terwijl zuurstof aan de lucht 
wordt afgegeven. De zomersituatie maakt gebruik van meer voordelen: deze zul
len bij de behandeling van de zomersituatie aan de orde komen. 

2)zomersituatie (afb. 115) 
Het principe van ventilatie en koeling in de zomer is vrijwel gelijk aan ventilatie en 
verwarming in de wintersituatie. Het principe wordt omgekeerd: de luchtbehan
delingsinstallatie zal de aangezogen buitenlucht in de zomer waar nodig van extra 
koeling voorzien. Deze lucht wordt in het atrium geblazen. Planten en vijvers in 
de binnentuin zorgen voor een koelende werking: verdamping zorgt voor koeling 
van de lucht. 

Het aandeel in de koelende werking van een binnentuin moet niet onderschat 
worden. In de praktijk wordt een binnentuin in het ontwerp van een gebouw al 
regelmatig toegepast. Een voorbeeld is het IBN/DLO gebouw in Wageningen 
(afb.116), ontworpen door Behnisch Architecten 

Warme lucht zal ook in de zomer het atrium verlaten door de glaslouvres die au
tomatisch geopend en gesloten worden. 
De units zuigen verse lucht aan vanuit het atrium, waarna deze gekoeld kan wor
den met het klimaatplafond als dit nog nodig is. 

Het energieverbruik van de installaties is zoveel mogelijk beperkt door de toepas
ing van natuurlijke ventilatiemogelijkheden, een WTW-unit, en zonwerende PV
panelen. De PV panelen produceren bovendien een grote hoeveelheid elektriciteit. 
Er is echter niet gerekend aan de werkelijke energiebehoefte van de installatie, en 
de aanvullende koeling/verwarming die werkelijk benodigd is. Daarom is het bij
voorbeeld mogelijk dat een klimaatplafond niet helemaal noodzakelijk is. 

Zomersituatie 
Buitentemperatuur ca. 2s·c 

vervuilde, verse lucht, dmv 

warme lucht, ~------~ binnentuin+vljver 
gekoeld en ververst 

~ '"·"''' 

verse, 
(relatief) koele lucht 

Atrium 
(ca.20°c) EJ - - - - - - - - ---G) Units 

0 

lverse,evt 
licht gekoelde lucht 
(max ca. 20 °c) 

...._ _____ ,.. - - - - ~ 0 

vervuilde, koele lucht 

Luchtverwarmings
installatie 

+WTW-unit 
vervuilde, warme lucht (ca. 30. c) -- - - - - -- +----"--------~ 

Afb.115 Verwarmings- en ventilatieprincipe in de zomersituatie 

Afb.116 IBN/DLO Wageningen 
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R EFLECTIE 

De herbestemming van de voormalige De Gruyterfabriek laat zien hoe het ge
bouw in de toekomst opnieuw een belangrijke rol kan spelen voor de stad 's-Her
togenbosch. Het toont aan dat het de moeite loont om een dergelijk gebouw een 
nieuwe kans te geven. Dit gebeurt nog te weinig: wellicht kan dit ontwerp als een 
nieuwe inspiratiebron dienen voor ontwerpers. 

Het is opvallend hoeveel aanknopingspunten de ontwerper door een ogen
schijnlijk eenvoudig fabrieksgebouw geboden worden . In het ontwerpproces wordt 
al snel duidelijk dat een kritische houding vereist is om met de juiste aanknopings
punten aan de slag te gaan. Dit maakt herbestemming waarschijnlijk tot een last
ige opgave voor veel ontwerpers: door een grote hoeveelheid informatie moet de 
juiste weg gevonden worden die naar het ontwerp leidt. Analyse is van wezenlijk 
belang; een nauwkeurige analyse kan de weg naar een ontwerp vereenvoudigen . 

Aanbevelingen 
De omvang van de herbestemmingsopgave voor de voormalige De Gruyterfabriek 
is groot. Beperking van de opgave heeft plaatsgevonden door alleen met de hallen 
it/m 4 aan de slag te gaan. Het is zinvol om in een vervolgontwerp ook de hallen 5 
en 6 mee te nemen in het ontwerp. In dat geval kan verder worden ingespeeld op 
de situatie die aan het water van de lndustriehaven is gecreeerd . 
Het is duidelijk dat het ontwerp zoals dater nu ligt inspeelt op de stedebouwkun
dige situatie. De basis is hiervoor aanwezig. Vanwege de omvang van het complex 
is echter vooral de interne organisatie en structuur aan de orde gekomen. Het 
gebouw is in dat opzicht nog vrij introvert qua verschijningsvorm . Dit hoeft geen 
probleem te zijn, maar de gecreeerde situatie aan de lndustriehaven biedt vol-

doende aanknopingspunten om ook met het ontwerp naar buiten te treden. In dat 
geval moet gedacht worden aan de relatie met de boulevard, maar ook de nieuwe 
entree, die aan het nieuwe plein tussen de De Gruyterfabriek en de Brabanthallen 
komt te liggen, kan worden vormgegeven . 

In het voorwoord werd al aangegeven dat Bl M Vastgoed momenteel bezig is met 
de aanbestedingsfase van het ontwerp. Het zou interessant kunnen zijn om het 
werkelijke ontwerp te vergelijken met het ontwerp zoals in dit werk gepresenteerd. 
In verband met de aanbestedingsprocedure en het tijdsbestek van dit project is 
het echter niet mogelijk het ontwerp tot in detail te bestuderen. Slechts enkele 
eenvoudige impressies zijn momenteel vrijgegeven. 

Tijdens de eerste gesprekken met BIM vastgoed werd duidelijk dat in het prak
tijkontwerp vooral gelet wordt op het kostenaspect. Het is belangrijk om hier rek
ening mee te houden, maar om te voorkomen dat dit een remmende werking 
zou hebben op de ontwerpvrijheid, heeft dit slechts op de achtergrond een rol 
gespeeld. Vergelijking van beide ontwerpen zou daarom extra interessant zijn, 
daar een combinatie van de ontwerpen wellicht een interessant resultaat zou kun
nen hebben. 

- 104 -



L1TERATUUROPGAVE 

Boeken 

[2) 

[3) 

(4] 

[SJ 

[6) 

Bakker, F.E. ir, Schellen H.L. dr. ir, Hak, C.Cj.M . ir.: Bouwfysisch 
ontwerpen 2, Technische Universiteit Eindhoven, maart 2004, 
Eindhoven, dictaatnr. Onbekend 

Bergs) ., ter Haar, Huub e.a. : Bouwen met groen en glas; innovaties uit 
de glastuinbouw voor wonen en werken , lnnovatieNetwerk, Aeneas 
uitgeverij. Boxtel, 2007 

Bone, A.H.L.G.: Tabellenboek Bouwkunde, tenHagenStam uitgevers, 
Den Haag, 2001 tenHagen&Stam bv, ie druk, vierde oplage 2002 

Briede, K.J. ir, Blok, R. ir: Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde, 
Spruyt, van Mantgem & de Does B.V., Leiden, zevende herziene druk, 

1995 

Kriele, Paul: De Gruyter's snoepje van de week, Uitgeverij Bastion 
Oranje, 's-Hertogenbosch, i992 

Melet, Ed : Duurzame Architectuur; streven naar een contrastrijke 
omgeving, NAi Uitgevers, Rotterdam, 1999 

(7) 

[8) 

Nijhof, Peter, Schulte, Ed., Herbestemming industrieel erfgoed in 
Nederland, Walburg Pers , Zutphen, Tweede Druk, 2000 

Verburg, W.H.: Basisboek overspannend staal , uitgave Bouwen met 
Staal, derde druk, Rotterdam, i 996 

Tijdschriften 

[9] 

[10] 

[11] 

[[12] 

Alink, Eric, Pleidooi tegen de eilandjes; interview Peke Hofman, 
directeur CBK, De Gruyterfabriek magazine 02-2009, pp. 30-31 

Crone, josine, Kassen bieden meerwaarde voor school; Wateringse Veld 
College te Den Haag, Bouwwereld #14-2008, pp. 48-55 

Kolkmeijer, Marein, Zonwering in dak woonplein levert stroom; 
technische installaties gerntegreerd, Bouwwereld #16-2007, pp. 20-22 

Modderman, Yvonne, Parochiehuis St. Franziskus Regensburg (D); 
Konigs Architekten, Keulen, DAX, jaargang 2, nr.11, november 2006, 

pp 29-35 

[13) Spiegl, Franz Josef, Pfarrzentrum St Franziskus - Die Membran, DETAIL 

9/2004, pp 982-991 

-106 -



Publicaties 

(14] Jonge, Wessel de (coordinerend architect) en Maatschap Van Nelle Ont
werpfabriek, Van Nelle Ontwerpfabriek geeft vorm aan het heden, 
uitgave van VOBN , de brancheorganisatie voor de betonmortel
industrie 

[15] Knoop, Martine dr. ir., Daglicht en scheidingsconstructies; tijdelijk 
dictaat voor 'licht' -bouwfysisch ontwerpen 2, Technische Univers iteit 
Eindhoven, november 2008, Eindhoven, dictaatnr. Onbekend 

[16] Neyens, Yo , De Roye, Marleen, Organisatie voor duurzame energie 
Vlaanderen, Bouwen met Fotovolta'lsche Zonne-energie, ODE 
Vlaanderen vzw 

[17] SenterNovem, Leidraad zonnestroomprojecten, Senternovem ie druk, 
Utrecht, mei 2008 

Geraadpleegde internetsites 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 

http://www.akademie-mont-cenis.de/ 
http://www.arch .h ku .hk/teach i ng/cases /herne/herne.htm I 
http://www.atriumboxtel.ni/ 
http ://www.avans.nl/smartsite .shtml?id=12140 
http://www.bimvastgoed.nl 
http://www.bistum-regensburg.de/media/ 
http://www.brabanthallen.nl/Bezoeker-Buttons/20/0mgeving.html 
http ://www.brabantsdagblad .nl 
http://www.demag.nl/ 
http://www.denbosch-cultuurstad .com/ 
http://www.depont.nl 
http://www.ekwc.ni 

- 107 -

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

http://www.s-hertogenbosch .nl/ 
http://www.s-hertogen bosch. nl /geoprtal / 
http://www.h ku. hk/mech/s be/case_study / case/ner /I B N-D LO /I B N-i n 
dex.htm 
http://www.iea-pvps.org/cases/deu_o1 .htm 
http://www.knmi .nl 
http://www.kochmembranen .com 
http://www.koenigs-architekten .de/ 
http ://www.kookfabriek.ni 
http://www. paleiskwartierwijkbela ngen .nl 
http://www.polyned .ni/ 
http://punt.avans.nl/ 
http://www.scheuten.com 
http://www.stadsarchief.nl 
http://www.stjoost.nl 
http://www.weston.nl/ 

Gesprek/interview 

- F.T.M. (Fred) de Langen, manager vastgoed bedrijvencentra, N.V. Bossche ln
vesterings-Maatschappij (BIM Vastgoed), 26-10-2007, i4-11-2007, 31-12-2007 

- Schaap, Wouter, Poly-Nederland Handelsmaatschappij B.V., 30-06-2009 

- Koch Membranen GmbH Kunststoftechnologie, 26-06-2009 



Afbeeldingen 
Afbeeldingen die niet afkomstig zijn uit eigen werk worden hier vermeld. Ook van 
bewerkte afbeeldingen wordt de originele bron vermeld. 

Nr. 

3 
4 
11 

16 

17 

1 9·5 
22 

23 

26 

29 

39 

40 

51 

53 

54 

55 

56 

83 

84 

86 

87 

116 

bron 
Brabants Dagblad, 09-11-2007 

Digitaal Stadsarchief 's-Hertogenbosch 19-05-2009 

Google Earth, 09-10-2007 

Stadsarchief 's-Hertogenbosch, 15-01-2008 

www.degruyterfabriek.ni, 30-04-2009 

Stadsarchief 's-Hertogenbosch, 15-01-2008 

Digitaal Stadsarchief's-Hertogenbosch 04-12-2007 

Digitaal Stadsarchief 's-Hertogenbosch 04-12-2007 

Stadsarch ief 's-Hertogenbosch, 18-12-2007, KLM Aero photo 
Digitaal Stadsarchief 's-Hertogenbosch 19-05-2009 

Stadsarch ief 's-Hertogenbosch, 15-01-2008 

Stadsarchief 's-Hertogenbosch, 15-01-2008 

Stadsarchief 's-Hertogenbosch, 18-12-2007, KLM Aero photo 
www.kookfabriek.nl, 06-09-2008 

www.kookfabriek.nl, 06-09-2008 

www.ekwc.nl, 17-02-2009 

www.ekwc.nl, 17-02-2009 

Bouwwereld #16-2007, pp. 20-22 

SenterNovem, Leidraad zonnestroomprojecten, 
http://www.arch .hku .hk/teach i ng/cases /herne/herne.htm I 
http://www.koenigs-architekten.de/ 
www.behnisch.com 

Bouwtekeningen, plattegronden , aanz1chte11, doorsnedes en h1storische foto's 
voormalige De Gruyterfabriek: 

- Stadsarchief 's-Hertogenbosch 
Bloemenkamp 50 's-Hertogenbosch 
Postbus 12345 

5200 GZ 's-Hertogenbosch 

- l\J.V. Bossche lnvesterings Maatschappij (BIM Vastgoed) 
Adriaen Willaertstraat 18 

5216 GS 's-Hertogenbosch 

- 108 -




