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Alb. 0 I Stedenbouwkundige maquette 



SAMENVATTING 

Dit afstudeerproject gaat over de generieke 
herbestemming van het voormalige terrein van de 
Koninklijke Verenigde Leder (KVL) te Oisterwijk met 
behoud van de identiteit van deze industriële enclave. 

Het herbestemmen van industrieel erfgoed wint de 
laatste jaren aan populariteit, maar te vaak worden 
(grote) delen van een complex gesloopt. Hierdoor 
verdwijnt de betekenis en de identiteit van het geheel, 
die niet kan worden weergegeven met het behoud van 
één enkel fabrieksgebouw. Dit project laat zien dat 
een nieuwe bestemming het behoud van de identiteit 
niet in de weg staat en dat de enclave in zijn geheel 
behouden kan blijven. 

De bijzondere locatie beschikt over zeer waardevolle 
gebouwen waarin de sporen van het verleden nog 
ervaarbaar zijn. De productie van leder was een intensief 
proces die de verschillende gebouwen functioneel 
met elkaar verbond. De omvang van het terrein ten 
opzichte van het dorp en het aantal arbeiders dat in 
de fabriek heeft gewerkt, had een grote betekenis voor 
Oisterwijk en tot ver daar buiten op internationaal 
niveau aan toe. De sluiting heeft weinig gevolgen gehad 
voor het dorp, echter de vervallen staat is menigeen 
een doorn in het oog. 

De nieuwe bestemming, een culturele enclave, zorgt 
enerzijds voor het behoud van de identiteit, anderzijds 
verbindt deze het KVL terrein weer met de inwoners 
van Oisterwijk die weer trots kunnen zijn op deze 
unieke locatie. De culturele instelling zal net als in 
het verleden mensen van ver buiten Oisterwijk aan 
trekken dat geheel past in de toeristische status die 
dit dorp heeft. 

De ingrepen zijn minimalistisch, om zo de gebouwen 
en het terrein in hun waarde te laten. De culturele 
instelling kan zich eenvoudig aanpassen aan de 

behoefte van de gebruiker, zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de cultuurhistorie. Er is een afweging 
gemaakt tussen het nieuwe gebruik en het verleden. 
Een nieuwe route brengt de gebruiker/bezoeker door 
de voormalige productiehallen waar karakteristieke 
elementen herinneren aan het verleden. Door de route 
fysiek ervaarbaar te maken, ontstaat een kader voor de 
cultuurhistorie en het gebruik van de ruimte. 

De route, minimalistisch van aard, zorgt ervoor dat 
het KVL terrein zijn identiteit behoud. De nieuwe 
bestemming blaast nieuw leven in het ooit zo bruisende 
fabrieksterrein, waar nu weer Oisterwijkers en mensen 
van ver daar buiten naar toe zullen komen. 







Afb. 02: Ceramique terrein Maastricht. 1989 en 2003 

(bron: mestreech.eu) 



INTRODUCT IE 

Grillig, kolossaal en uitgeleefd liggen verlaten industriële 
gebouwen her en der door het land verspreid. 
Toegetakeld door vandalen en de natuur, hebben deze 
plekken een bijzonder karakter, eigenzinnig, wachtend 
op een nieuwe bestemming of voor goed overgeleverd 
aan de natuur. Een beeld dat mij altijd heeft gefascineerd 
en geïmponeerd. Haast schilderachtige taferelen die 
niet ontworpen kunnen worden, maar die vanzelf 
ontstaan. Getuige de foto's in dit verslag. Een verlaten 
plek, ontworpen voor de industrie waar arbeiders 
hun geld verdienden, overgeleverd aan het onwetende 
en op deze manier veranderen in een walhalla voor 
fotografen en avonturiers. 

De schoonheid van deze locaties, de rust die er heerst 
en het haast spannende gevoel dat je overmeesterd 
als bezoeker is overweldigend. Her en der weg 
schietende dieren, opgeschrikt door de aanwezigheid 
van een nieuwsgierige bezoeker. Plaatsen die wellicht 
te mooi zijn om aan te tasten, maar anderzijds een 
bron van overlast vormen. De verborgen potentie 
van deze gebieden en de cultuurhistorische waarde 
vormen voor mij aanleiding een industriële enclave te 
herbestem men. 

Deze bijzondere locaties zijn in het verleden te vaak 
slachtoffer geworden van de sloophamer, waardoor 
waardevolle objecten verdwenen zijn, zonder dat de 
mogelijkheden van hergebruik zijn bekeken. De laatste 
jaren winnen deze locaties aan interesse en worden deze 
op hun waarde geschat ten behoeve van het behoud 
van cultuurhistorie. Toch worden nog steeds grote 
delen gesloopt, waarbij een enkel gebouw behouden 
blijft (afb.02). Deze manier van herbestemming schiet 
in mijn ogen te kort en doet afbreuk aan de identiteit. 
In de volgende paragraaf wordt uitgebreider in gegaan 
op de problematiek van industriële gebieden. 

Naast deze fascinatie en de problematiek van oude 
industriële gebouwen heeft het aanloop project 
Grote Generieke Gebouwen mijn interesse gewekt. 
Gebouwen ontwerpen die eenvoudig van functie 
kunnen veranderen. De manier waarop mensen tegen 
genericiteit aan kijken varieert echter heel erg. Daarom 
dat er een aparte paragraaf is opgenomen waarin mijn 
persoonlijke visie op genericiteit wordt weer gegeven. 

Gebouwen die kunnen reageren op vraag en aanbod 
zouden wellicht leegstand kunnen voorkomen. De 
vraag is of genericiteit ook een oplossing kan zijn 
voor een leegstaand complex met cultuurhistorische 
waarde, zodat leegstand en/of sloop in de toekomst 
voorkomen kan worden. In dit afstudeerverslag wordt 
een antwoord gegeven op deze interessante vraag 
waarbij het behoud van de identiteit centraal staat. 

Het verslag wordt vervolgd met twee paragrafen waarin 
het probleem rond leegstaande industriële complexen 
en mijn visie op genericiteit worden gegevén. Uit de 
analyse en de introductie volgt een opgave die vertaald 
wordt naar een nieuwe bestemming en een ontwerp 
voor de voormalige Koninklijke Verenigd Leder te 
Oisterwijk. 



I. Stategische ligging industrie 

A. Leegstand door verplaatsing of faillissement 

Alb. 03 Ontwikkeling industriele enclaves 

2. Insiuiting industrie 

B. Herl>estemming 

gaat verloren 

AIb.04(onder) Masterplan (bron: gemeente Oisterwijk) 

3. Leegstand (verplaauing. faUllet) 

C. Herbestemmen van ensemble voor het behoud 

van het karakter van de industrieie enclave! 



INDUSTRIELE ENCLAVES 

De schoonheid van leeg liggende industrie gebieden 
wordt lang niet door iedereen erkend en vormt vaak 
een bron van eliende.Vaak begint de oorzaak al als een 
fabriek nog in gebruik is.Van oudsher werden fabrieken 
op strategische punten gesitueerd. Door de groei 
van een stad of dorp wordt industrie omgeven door 
woonwijken en andere functies. De oude industrie 
wordt als overlast ervaren voor de nieuwe omgeving 
en de bereikbaarheid van de industrie neemt af. De 
industrie wordt verplaatst naar een nieuwe strategische 
ligging aan een belangrijke ontsluitingsstructuur. 
(afb.03) 

Een tweede oorzaak van leegstaande industriele 
complexen is het gevolg van economische 
ontwikkelingen. De afname van het product, 
verandering van het productieproces of het geheel 
verplaatsen van de activiteiten naar lagelonenlanden 
zorgen voor faillissement van de des betreffende 
fabriek. 

Een leeg industrieterrein blijft achter en vormt op 
haar manier een overlast voor de omgeving. Jarenlange 
leegstand en vandalisme doen het gebied verpauperen. 
In vele gevallen voigt sloop van het terrein waardoor 
een stuk historie verloren gaat. Het is niet aileen een 
herinnering aan het verleden die verloren gaat, maar 
ook de karakteristieke gebouwen. Dit laatste leid in 
sommige gevallen tot herbestemming van een enkel 
gebouw of slechts een deel van het complex. De 
industriele enclave wordt met deze ingreep opgenomen 
in zijn omgeving en is niet meer herkenbaar. In mijn 
ogen wordt hierdoor afbreuk gedaan aan het karakter 
van een dergelijk terrein. 

Van dergelijke ingrepen zijn diverse voorbeelden te 
vinden (afb.02). In Maastricht is in 1987 begonnen 
met de herontwikkeling van de voormalige Societe 
Ceramique. De foto uit 1989 laat de situatie 

zien na de sloop van het terrein waar slechts de 
Wiebengahal, bordenhal, villa Jaunez en delen van de 
oude fabrieksmuur bespaard zijn gebleven om plaats 
te maken voor een moderne wijk. De foto uit 2003 
laat de situatie van de nieuwe wijk Ceramique zien. De 
oude gebouwen worden verdrongen door de nieuwe 
en zeggen nauwelijks nog iets over de omvang van de 
industrie uit het verleden. 

Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat het 'mooiste' 
gebouw is uitgekozen ter herinnering aan het verleden. 
De ware identiteit gaat hierdoor verloren en er 
ontstaat een geheel nieuwe wijk. 

Om de identiteit te behouden van een industriele 
enclave dient het complete ensemble op waarde 
herbestemd te worden. Een grondige analyse van het 
verleden, en de huidige staat brengen de essentie van 
een dergelijk complex in beeld. Op deze manier kan 
bepaald worden wat belangrijk is voor het verleden en 
kan cultuurhistorie vastgelegd worden. 

Het KVL terrein, dat als case dient voor deze 
afstudeeropgave, is nagenoeg in volledige staat en bied 
daarom kansen om de cultuurhistorie te behouden. 
De gemeente Oisterwijk is zich bewust van de unieke 
locatie en heeft een masterplan (afb.04)opgesteld voor 
het KVL terrein en de omgeving. In dit plan wordt 
merendeel van het bestaande complex gesloopt. 
De resterende gebouwen (donker rood) worden 
openomen in een nieuwe wijk. 

Dit masterplan laat wederom zien dat slechts een dee I 
van de voormalige fabriek behouden blijft. 

In dit afstudeeronderzoek wordt de cultuurhistorische 
waarde van het KVL terrein bepaald. Op basis daarvan 
wordt een nieuwe bestemming toegekend die zorg 
draagt voor het behoud van de identiteit van de 
enclave. 



Alb. OS Principe van het kader en 5 lagen 
(bran: Kader en generieke ruimte) 

Principe van kader en generieke ruimte 

Gebouw als compo$itie van 5 lagen 



GENERICITEIT 

Op de vraag of genericiteit een bruikbaar begrip is 
binnen herbestemming staat los van mijn persoonlijke 
visie over genericiteit. Het is voornamelijk een 
modebegrip in de architectuur en is nauw verwant met 
flexibel. Een ander veel gebruikte terminologie is het 
tegengestelde van specifiek. 

In het aanloopproject van het afstuderen is met een 
drietal medestudenten onderzoek gedaan naar dit 
begrip. Het is toen gedefinieerd als: 'met zo min 
mogelijk aanpassingen voor zoveel mogelijk 
doeleinden geschikt'. 

Deze definitie, zo zal blijken, geeft de essentie van 
de betekenis van genericiteit weer, maar geeft de 
mogelijkheid om een eigen visie te vormen. De 
persoonlijke visie wordt in deze paragraaf toegelicht 
ondersteund door het proefschrift van Bernard Leupen; 
'Kader en generieke ruimte'. 

Bernard Leupen beschrijft een onderzoek naar de 
veranderbare woning op basis van het permanente. 
Onder het permanente verstaat hij datgene dat 
generaties kan overleven en daarmee het raamwerk 
vormt, waarbinnen de verandering plaats vindt. Dit 
raamwerk noemt hij het kader. Het kader vervult 
een bevrijdende taak. Als voorbeeld wordt een niet 
dragende scheidingswand gegeven die vrij geplaatst kan 
worden. Dit is alleen mogelijk door het kader, dat in dit 
geval gecreëerd wordt door de aanwezigheid van een 
constructie. 

Met andere woorden: het permanente geeft vrijheid aan 
het tijdelijke.Het kader definieert de ruimte waarbinnen 
de verandering plaats kan vinden. Deze noemt hij de 
generieke ruimte. Op basis van de verandering stelt 
Leupen een drietal generieke ruimtes op: 
Verbouwbare ruimte: een verzameling elementen die te 
veranderen is 

Uitbreidbare ruimte: is de ruimte niet alzijdig begrensd, 
dan is deze uitbreidbaar 
Polyvalente ruimte: geen bouwkundige elementen, terwijl 
de ruimte uitnodigt op verschillende manieren gebruikt 
te worden. 

Het kader kan gevormd worden door 5 verschillende 
bouwkundige lagen: de draagconstructie, de huid, de 
enscenering (inrichting), dienende elementen en de 
ontsluiting. Indien een laag zich los kan maken van een 
andere laag. ontstaat een fysieke ontkoppeling. Het 
volledige ontkoppelen van een laag is bouwkundig 
gezien vaak niet realistisch. 

Vanuit mijn perspectief ontstaat genenc1te1t ook 
door het vaste. Dit is het deel dat geen verandering 
hoeft te ondergaan om te kunnen functioneren. De 
veranderbaarheid van een gebouw met betrekking 
tot genericiteit wordt mijns inziens echter beperkt. 
Herman Hertzberger stelt dat polyvalentie berust op 
het feit dat ruimtes zonder bouwkundige ingrepen 
verschillende te gebruiken zijn. Naar mijn mening is dit 
de enige vorm van verandering die de betekenis van 
genericiteit kan definiëren. Verandering als gevolg van 
verbouwing of uitbreiding heeft niet zo zeer betrekking 
op een generiek gebouw. Immers elk gebouw kan 
uitgebreid, of in elk geval verbouwd worden. 

Door te stellen dat veranderbaarheid alleen kan plaats 
vinden zonder bouwkundige ingrepen te verrichten, 
lijkt de aanpasbaarheid beperkt. Ik wil echter een aantal 
randvoorwaarden stellen, die verandering van ruimtes 
of gebouwen mogelijk maakt. 
Elke vorm van het plaatsen van losse elementen is in 
mijn ogen geen bouwkundige ingreep. Onder losse 
elementen versta ik 'units' of scheidingswanden die 
volgens het 'plug and play' systeem functioneren. 
Wanden die met een eenvoudige handeling geplaatst 
of verwijderd kunnen worden. Met andere woorden 



Polyvalent, hoofdruimte blijft ervaarbaar 

generieke ruimte 

verplaatsbv'e elementen 

Veranderbare ruimte, er ontstaan nieuwe ruimtes, hoofdruimte niet meer ervaarbaar 

Afb. 06 Schematische weergave van polyvalentie en veranderbare 
ruimtes 



betekent dat, dat elke vorm van overlast voor de 
gebruiker als het gevolg van verandering beperkt dient 
te worden. Denk daarbij aan geluidsoverlast, stof en 
andere vormen van hinder. 

Op deze wijze ontstaan twee type generieke ruimtes: 
de veranderbare ruimte en de Polyvalente ruimte. Het 
verschil is de grootte van de ruimte. Een polyvalente 
ruimte nodigt door zijn vorm en afmetingen uit 
verschillend gebruikt te worden. Door het plaatsen 
van elementen blijft de hoofdvorm van de ruimte 
ervaarbaar. 
Bij veranderbare ruimtes is de schaal van de ruimte veel 
kleiner waardoor het plaatsen van elementen invloed 
heeft op de ervaarbaarheid van de oorspronkelijke 
ruimte. Er kunnen zelfs nieuwe ruimtes ontstaan. 

De vijf verschillende lagen die Bernard Leupen stelt, 
bieden mogelijkheden voor de veranderbaarheid. Het 
opsplitsen van een bouwkundig object in vijf lagen en 
deze als mogelijke kaders te stellen geeft aan waar 
problemen met betrekking tot veranderbaarheid 
kunnen optreden. 
De verschillende lagen kunnen feitelijk niet los 
gezien worden van elkaar. Bernard Leupen stelt dan 
ook terecht dat een loskoppeling van de vijf lagen 
bouwkundig niet realistisch is.Voor mij zijn de vijf lagen 
op te delen in drie categorieën. 

De constructie en de huid zijn vaste lagen die geen 
ingrijpende verandering kunnen ondergaan. Het 
aanpassen van de constructie of het plaatsen van 
bijvoorbeeld nieuwe gevelopeningen valt onder 
bouwkundige ingrepen. Hierdoor maken zij per definitie 
onderdeel uit van het kader. 

Dienende elementen en de ontsluiting zijn twee lagen 
die juist verandering moeten kunnen ondergaan, maar 
deel uitmaken van het permanente. Het MULTIFUNK 
gebouw in Amsterdam beschikt over de mogelijkheid in 

functie te veranderen. Het gebouw kan transformeren 
van kantoren naar woonhuizen en andersom. Ook 
bestaat de mogelijkheid deze functies gelijktijdig plaats 
te laten vinden. Om dit mogelijk te maken is er een 
dubbele ontsluiting gerealiseerd. Hierdoor ontstaat 
een gescheiden verkeersstroom. Daarnaast is er voor 
de dienende elementen een overmaat gerealiseerd 
waardoor ingespeeld kan worden op de veranderende 
behoeften. 

Het gelijktijdig kunnen functioneren van afzonderlijke 
gebruikers, is een toegevoegde waarde met betrekking 
tot genericiteit. Als dienende elementen kunnen 
inspelen op de veranderende functies, vergroot dat de 
genericiteit van een gebouw. 

Tot slot is de enscenering onderdeel van zowel het 
kader, als het veranderbare. Vaste elementen die tot 
de enscenering behoren, behoren tot het kader. De 
elementen die de veranderbaarheid mogelijk maken, 
behoren juist niet tot kader. 

Uit het bovenstaande blijkt dat genericiteit gekoppeld is 
aan de aanpasbaarheid van ruimtes zonder dat daarbij 
bouwkundige ingrepen nodig zijn. Deze veranderingen 
vinden plaats binnen een kader. Door het kader over 
te dimensioneren wordt de aanpasbaarheid vergroot 
waardoor ook meervoudig gebruik kan ontstaan. 
Hierdoor wordt de genericiteit van een gebouw 
vergroot. 

Tot slot dient gezegd te worden dat er een verschil 
is tussen een nieuw te ontwerpen gebouw en het 
herbestemmen van een gebouw. Een nieuw gebouw 
kan gerealiseerd worden naar een 'ideaalbeeld'. 
Bij herbestemming heeft men te maken met een 
bestaand gebouw, waaruit analyse randvoorwaarden 
voor hergebruik geschapen kunnen worden. In dit 
afstudeerproject wordt onderzocht of het mogelijk 
is, om genericiteit toe te passen op een bestaand 
gebouw. 







CASE 

In het Brabantse dorp Oisterwijk ligt direct langs 
het spoor een groot, nagenoeg verlaten industrieel 
complex dat eens de grootste lederfabriek van Europa 
was; een ongekende prestatie voor de kleine omvang 
van een dorp zoals Oisterwijk. De fabriek had en heeft 
in meerdere opzichten een belangrijke impact op het 
dorp. Na het sluiten van de deuren is een deel als 
tijdelijk verblijf voor kleine bedrijven dienst gaan doen. 
Het grootste gedeelte van het complex staat leeg, 
overgeleverd aan de natuur en vandalen. Hierdoor 
vormt het nu een doorn in het oog van de gemeente 
die alom bekend staat om haar exclusiviteit. 

Door de immense omvang van het terrein en de 
centrale ligging worden dagelijks vele mensen met het 
complex geconfronteerd. Een complex dat bestaat 
uit verschillende fraaie gebouwen, opgebouwd ten 
behoeve van de leerlooierij. 

Afb. 07 Luchtfoto van het KVL terrein jaren '50 

Door de leegstand en de invloed van de natuur is hier 
een bijzonder terrein ontstaan met de bijzondere sfeer 
die mij fascineert. De combinatie van de verlatenheid 
en de bijzonder fraaie gebouwen maken het KVL 
terrein een uitdaging om dit als case te nemen voor 
deze afstudeeropgave. 



HISTORIE 

Oisterwijk is een typisch dorp met een sterke oost 
west oriëntatie. Deze ontwikkeling komt voort uit de 
geografische ligging van het dorp. De historische kern 
is gelegen op een dekzandrug van de Voorste Stroom. 
Deze stroom was een belangrijke structuur drager 
voor de zuidzijde van de kern Oisterwijk. Belangrijke 
functies zijn hieraan gelegen. 

Met de komst van de spoorlijn rond 1900 ontstond 
aan de noordzijde een tweede structuurdrager. De 
Voorste stroom en de spoorlijn vormden lange tijd 
een barrière voor de ontwikkeling van Oisterwijk 
in noordelijke en zuidelijke richting. Hierdoor heeft 
Oisterwijk een sterke oost west oriëntatie verkregen. 
Met de komst van het KVL kwam er een einde aan deze 
stedenbouwkundige barrières. Het terrein was een van 
de eerste uitbreiding ten noorden van de spoorlijn. 
Inmiddels heeft Oisterwijk zich ook ten zuiden van de 
Voorste Stroom ontwikkeld. 

Het KVL terrein heeft niet alleen een invloedrijke 
betekenis gehad op de ontwikkeling van Oisterwijk, 
ook voor de werkgelegenheid nam deze een sleutel rol 
in. Op het succesvolste moment werkten er meer dan 
duizend mensen, veelal afkomstig uit Oisterwijk. Het 
begon echter allemaal veel kleiner. 

Leerlooien was voor 1900 al lange tijd een begrip in 
Brabant. Het proces, variërend van één tot twee jaar, 
gebeurde op plantaardige wijze met behulp van gemalen 
eikenschors. Rond 1900 ontstonden een tweetal 
nieuwe looiprocessen, vache-lissé- en chroomlooiing. 
Deze laatste zou een belangrijke rol gaan spelen voor 
het KVL terrein waardoor het proces terug gebracht 
kon worden naar enkele uren. 

In 1916 richtte Chris v.d. Aa samen met Jan Adolf 
Metten de N.V. lederfabriek Oisterwijk op. Dit alles 
ging gepaard met een stuk land ten noorden van 

Oorsprong 

/. 
Ca.l900 

Afb. 08 Invloed KVL op de ontwikkeling van Oisterwijk 
(bron: www.broplan.nl) 
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• ... het fabriceren van leder, den handel in huiden 
en leder en alles wat verder in den meest 
uitgebreiden zin daartoe behoort' 

AIb.09 Chris van der A.a, fragment uit de oprichtingsakte 

Alb. 1 1 De eerste gebouwen 

Historische albeeldingen (bron: Koninklijke Verenigde Leder B.V. 

1916-1991) 

Alb. I 0 Voormnlige toegangspoort 

Alb. 1 2 Stoommachine 



de spoorlijn en een geheel nieuwe fabriek. Sceptici 
bekritiseerden de plannen van Chris v.d.Aa die grotere 
ambities had. 

De ambitieuze plannen kregen snel vorm in het 
toenemen van het aantal arbeiders en de groei van 
de fabriek. De fabriek bleef echter niet onafhankelijk. 
In 1920 werd de fabriek over genomen door de 
Amsterdamse Leder Maatschappij N.V.(ALMIJ). De 
straat voor het complex heeft hieraan zijn naam te 
danken. Chris v.d.Aa bleef directeur tot zijn overlijden 
in oktober 1941. 

De ambities van van der Aa vertaalden zich in de 
groei van het fabrieksterrein van 3 tot 16 hectaren 
in 1925. Een indrukwekkende 25000 lederhuiden per 
week zorgden ervoor dat ook de gebouwen constant 
veranderden en bijgebouwd werden. De groei van het 
terrein zal in de paragraaf 'ontwikkeling' worden weer 
gegeven. 

In 1932 kreeg de fabriek het predicaat 'Koninklijke' 
voor zijn verdiensten in moeilijke economische tijden. 
De Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk was in die tijd 
de grootste lederfabriek van Europa. 

Na de tweede wereldoorlog stond het bedrijfsleven 
onder bescherming van de overheid. Verdere 
ontwikkeling van het productieproces en de dalende 
vraag naar leder, zorgden voor een productie afname. 
De overname van de fabriek door Hagemeyer in 
1970 kan deze daling niet voorkomen. Rond deze tijd 
veranderde de naam van de fabriek in 'Koninklijke 
Verenigde Leder Oisterwijk'. In 1970 werkten er nog 
een 630 arbeiders tegenover 390 in 1974. 

In 1990 lijkt de fabriek zijn langste bestaan te hebben 
gehad. Deze kan echter in afgeslankte conditie 
blijven voortbestaan. Bij het 75 jarige bestaan wordt 

optimistisch vooruit gekeken naar 20 17 voor het 
honderdjarige bestaan. Deze feestelijke aangelegenheid 
zal helaas niet gehaald worden als de fabriek in 2000 
definitief zijn deuren sluit. 

Na de sluiting van de fabriek vinden een aantal kleine 
bedrijven hun onderkomen in een deel van het complex. 
Dit kan echter niet voorkomen dat het complex er 
verlaten en vervallen bij ligt. 

De gemeente wil het KVL terrein inzetten als een 
exclusieve woon werk locatie voor 500 woningen. In de 
introductie is hiervan kort het masterplan besproken. 
Met deze aanpak verdwijnt een groot deel van het 
fabrieksterrein, terwijl er veel meer potentie inzit, 
waardoor het juist exclusiever zou kunnen worden. 
Naast de woningen wil de gemeente een trekker van 
formaat die de toeristische status van Oisterwijk kan 
vergroten. 





DE KVL IN OISTERWIJK 

De aanwezigheid van het vervallen KVL terrein doet 
de gemeente Oisterwijk geen eer aan. De gemeente 
staat doorgaans bekend om zijn exclusieve karkater 
en de aanwezigheid van een oude karakteristieke 
dorpskern. Daarnaast staat Oisterwijk bekend om de 
ligging in het groen dat van grote invloed is op de grote 
hoeveelheden toeristen. De gemeente spreekt dan ook 
graag van 'een parel in het groen.' 

De gemeente bestaat uit de kernen Oisterwijk, 
Moergestel en de buurtschap Heukelom. De ligging ten 
opzichte van drie grote Brabantse steden, Eindhoven, 
Den Bosch en Tilburg zorgt voor een strategisch 
uitgangspunt. Ondanks de nabijheid van Tilburg kan 
Oisterwijk niet gezien worden als woonwijk van 
Tilburg, mede door de zelfvoorzienende positie van de 
gemeente. 

Met de komst van het KVL terrein werd afgerekend 
met de stedenbouwkundige barrières zoals te zien is in 
afbeelding 08 op pagina 16. De ontwikkelingen zijn ook 
herkenbaar in de omgeving. De kern is herkenbaar als 
voorzienende zone met winkels en horeca. Ten oosten 
en westen van de kern liggen woonwijken die zich in de 
jaren '50 - '70 hebben ontwikkelt. 

Zuidelijk van de kern en de Voorste Stroom liggen 
woonwijken die een orthogonale structuur hebben en 
overgaan in villa wijken gelegen in het groen. 
De noordzijde van Oisterwijk is het laatst ontwikkelde 
gedeelte. Aan de oostzijde ligt een bedrijventerrein en 
aan de westzijde de laatste uitbreiding in de vorm van 
een woonwijk. Hier tussen ligt het KVL terrein. 

De strategische ligging van gemeente Oisterwijk zorgt 
op regionaal niveau voor goede bereikbaarheid zowel 
met de auto als openbaar vervoer. De aanwezigheid 
van het station op de spoorlijn Eindhoven - Tilburg 
voorziet hierin. 

Afb. 13 (links) Ugging Oisterwijk ten opzichte van grote steden 

Afb. 14 Ontsluitingsstructuur Oisterwijk 

Afb. IS Ontsluitingsstructuur Oisterwijk 



Sfeerbeelden Oisterwijk 

(bron: google streetvieuw) 



Met de auto zijn er de grote ontsluitingswegen, in 
het Noorden de N65, Tilburg - Den Bosch, en in het 
zuiden de A65 Eindhoven -Tilburg. Tussen deze twee 
belangrijk ontsluitingswegen loopt van noord naar zuid 
de verbindingsweg naar Oisterwijk, respectievelijk de 
Pannenschuurlaan en de Moergestelseweg. Aan de 
oostzijde van het dorp zijn twee kleinere aanvoerwegen 
te vinden; in het zuiden de Gemullenhoekenweg en in 
het noorden de Haarenseweg 

Het KVL terrein ligt ten noorden van de Spoorlijn 
aan de Almijstraat. Deze is alleen te bereiken via de 
Gasthuisstraat of via de Ambachtstraat die uitkomt 
op de enige directe oost west verbinding, Bedrijfsweg/ 
Sprendlingenstraat. 



Afb. 22 Looivaten 

Afb.23 Laboratorium Afb.26 Verven van lakleer 

Afb.24 In het begin droogvelden, .... Afb.27 Uitrekmachine 

Productieproces in beeld 

(bron: Koninklijke Verenigde Leder 8. V. 1916-1991) 



PRODUCTIEPROCES 

Het produceren van leder was een zeer intensief 
proces. Met de komst van de chroomlooiing kon het 
proces worden terug gebracht naar enkele uren. Dat 
neemt niet weg dat het productieproces van belang is 
voor de identiteit van het terrein. Om de betekenis van 
de verschillende gebouwen te verduidelijken, wordt in 
deze paragraaf een kort overzicht gegeven van het 
productieproces. 

De basis bestaat uit ruwe huiden van runderen die 
doormiddel van zouten werden geconserveerd en 
opgeslagen in het huidenmagazijn. De voorkeur ging 
uit naar directe verwerking van ruwe huiden vanwege 
milieu aspecten en voordelen tijdens de verwerking. 

Het eerste proces vond plaats in het nathuis. Hier 
worden mest. haren en andere verontreinigingen 
verwijderd doormiddel van spoelen en weken in 
looivaten. Daarna worden met kalk en zwavelnatrium 
de haren verwijderd. Op de ontvleesmachine worden 
vlees- en vetresten verwijderd. In deze toestand zijn de 
huiden kwetsbaar. 

Het toegevoegde kalk moet weer verwijderd worden 
met water en zuren. Na nog enkele behandelingen 
begint de hoofdlooiing met chroomzouten waardoor 
een blauwe kleur ontstaat. Hierna zijn de huiden niet 
meer aan bederf onderhevig en gebruiksklaar. De 
bewerkingen hierna zijn alleen ter verfraaiing van het 
product. 

Op een afwelkmachine wordt het overtollige vocht 
verwijderd en vlak gelegd. Een sorteerder bepaalt 
de kwaliteit waarna de huiden naar een splitmachine 
gaan. Hier ontstaan twee soorten leder: Na deze 
behandeling gaat het leder naar de nalooierij om 
behandeld te worden met vetten en kleurstoffen. Op 
een uitrekmachine wordt het nieuwe overtollige vocht 
verwijderd en de rek verwijderd. De uiteindelijke 

droging gebeurt met vacuümdrogers, plakkasten of 
droogkamers. Door de geforceerde droging wordt het 
leder hard zodat het met stolmachines weer soepel 
gemaakt dient te worden. 

Hierna volgt het eindproces waarbij het leer met 
een volnerf, gecorrigeerd of met een laklaag worden 
afgewerkt. Uiteindelijk wordt elektronisch het 
oppervlak van de huid bepaald waarna zij verkocht kan 
worden. 

V.r 

Jl ,, .. 

Afb. 28 Productieschema 
(bron: Koninklijke Verenigde Leder b.v.) 



25 

Afb.29 Plattegrond KVL met gebouwnummers 
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

Het succes van de lederfabriek heeft geleid tot een 
explosieve toename van het fabrieksterrein. De 
verschillende gebouwen zijn allen even bijzonder. 
Kenmerkend is vooral de combinatie van functionele 
en decoratieve architectuur die er voor zorgen dat 
het ene gebouw nog fraaier is dan het andere. Het 
tot stand komen van het huidige fabrieksterrein 
gebeurde voornamelijk in de jaren '20, met later vele 
aanpassingen. 

Om de ontwikkeling van de fabriek inzichtelijk te 
maken volgt in deze paragraaf een stapsgewijze opbouw. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van bouwtekeningen uit 
het Regionaal Archief te Tilburg. Daarnaast is veel van 
de informatie afkomstig van een analyse van Karel 
Loeff architectuurhistorie. Hij heeft eveneens gebruikt 
gemaakt van eerder genoemde bron. 

De analyse beperkt zich tot de gebouwen, om zo de 
totstandkoming van de fabriek weer te geven. Door het 
ontbreken van voldoende informatie missen diverse 
gegevens over verschillende bouwwerken. Hierdoor is 
het lastig in te schatten in welke periodes veranderingen 
hebben plaats gevonden. Het betreft hier een zo goed 
mogelijke benadering van het verleden. In de paragraaf 
hierna wordt ingegaan op de huidige situatie van het 
terrein. 

Afbeelding 29 laat alle gebouwen zien die ooit aanwezig 
zijn geweest op het KVL terrein. De gebouwen zijn 
voorzien van de nummers die door KVL gebruikt 
werden. Op pagina 27 tlm 30 staat een overzicht van 
de totstandkoming van het industriële complex. 

Het eerste gebouw(nr.04) dateert uit 1917. Het 
is inmiddels weliswaar ingesloten door allerlei 
uitbreidingen, maar de shedhal is nog steeds ervaarbaar 
en een karakteristiek gebouw voor het hele terrein. 
De eerste uitbreiding vond al vrij snel na de opening 

van de fabriek plaats. Het gaat hier om gebouw 
0 I, dat oorspronkelijk dienst deed als magazijn 
en kantoorgebouw. Later volgde een uitbreiding 
en veranderde de functie naar onder andere een 
bedrijfskantine. 
Van 1920 tot 1929 is een grote toename van het aantal 
gebouwen waar te nemen. Elk jaar waren er meerdere 
bouwaanvragen ter uitbreiding van de lederfabriek. 
Enkele karakteristieke gebouwen uit deze periode 
zijn gebouw 02, de ververij, gebouw 09, de touwerij, 
gebouw 12 en 15 die dienst deden als machinekamer 
en ketelhuis. 
Na aanleiding van enkele brandhaarden op het terrein 
is in 1925 een brandspuithuisje opgericht (nr.34). De 
laatste kenmerkende ingreep in deze periode is de 
bouw van gebouw 28 die tot heden het beeld bepaald 
aan de Almijstraat. 

Na de tweede wereldoorlog worden er slechts nog 
kleine uitbreidingen en verbouwingen verricht. Het 
enige noemenswaardige object is de realisatie van een 
waterzuiveringsinstallatie in 1971. Door realisatie van 
deze zuivering werd de verontreiniging van de grond 
beperkt. Voorheen werd afvalwater in reservoirs 
opgeslagen. 

De verschillende bouwwerken zijn ook door diverse 
architecten ontworpen. De beginperiode werd 
voornamelijk ontworpen door H.v.d. Biggelaar. Vanaf 
1922 stammen de ontwerpen van de architecten 
A. Benoit en F. Hildner. In de periode 1925 tot aan 
de tweede wereldoorlog worden de ontwerpen 
gerealiseerd door 0. Triebel. 
In 1940 wordt het Bouwbureau KL Oisterwijk 
opgericht, met Nice Weigand als hoofd. Vanaf deze 
periode stammen de ontwerpen van het KLO bureau 
en van L.C.J. van Lieshout. 



Gebouw 0-4, 1917 
bedrijfsgebouw 

Gebouw OS, aug.l920 
nathuis 

Gebouw OS, 1921 
uitbreiding nathuis 

Afb.30-38 Groei KVL terrein 

(bron: Karel Loeff architectuurhistorie) 

Gebouw OI, 1918 
magazijn en kantoorgebouw 

Gebouw Ol,jan.1921 
aanbouw 

Gebouw 21, feb.l922 
lakmengen Vlakbewaarplaats 

Gebouw 03, aug.l920 
uitbreiding gebouw ().4 

Gebouw 06-07-08, aug.l921 
ketelhuis/kookkeuken 

Gebouw 22, 1922 
lakkoker 



Gebouw 09, aug.l923 
kantoor/ledermagazijn 

Gebouw 16, aug. l92,. 
lakfabriek 

er 

0 • o._, 

Gebouw 15, jan.l92,. 
ketelhuis 

Afb.39-47 Groei KVL terrein 

(bron: Karel Loeff architectuurhistorie) 

Gebouw 02, okt.1923 
ververij 

Gebouw 19-20,1923 
ontvettingsinrichting 

Gebouw 28.1, 192,. 
opslag 

Gebouw 25, nov.l923 
droogovens/afwerking 

Gebouw 12, dec. l923 
machinekamer 

Gebouw 32, maart 1925 
garageslopslag 



Gebouw 3-4, 1925 
brandspuithuisje 

Gebouw 04, 1926 
haspelgebouw 

Gebouw 28.2. feb. l927 
kantoor/magazijn 

Afb.48-56 Groei KVL terrein 

(bron: Karel Loeff architectuurhistorie) 

Gebouw 31 , 1925 
magazijn 

Gebouw 09,sept.l926 
touwerij 

Gebouw -46, dec.l927 
kleurmagazijn 

Gebouw 24,ju1.1926 
autogarage 

Gebouw 13, 1926 
uitbreiding nathuis 

Gebouw 05, jul. l929 
uitbreiding nathuis 



Gebouw 18-37, 1941 
reservoirs/haarwasserij 

Gebouw 87, 1951 
bezinkresevoirs 

Afb.57-62 Groei KVL terrein 

(bron: Karel Loeff architectuurhistorie) 

Gebouw 82, 1949 
huidenafvalloods 

Gebouw 88,1953 
magazijnenloods 

Gebouw 12, nov. l946 
hoogspanningsruimten 

1971 
waterzuivering 
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DEKVL 

Aan de Almijstraat langs de spoorlijn Eindhoven-Tilburg 
bevindt zich het terrein van de voormalige Koninklijke 
Verenigde Leder met haar imposante gebouwen. Een 
plek waar het complex in het verleden vrij in zijn 
omgeving lag maar vandaag de dag voor een deel 
omgeven wordt door industrieterreinen en woonwijken. 
De enorme gebouwen laten op elke voorbijganger een 
eigen indruk achter. Niet alleen historisch gezien heeft 
het KVL terrein invloed, ook de bebouwing vormt 
een imposant geheel, een herkenningspunt, al of niet 
positief. 

Als men uit oostelijke richting komt valt als eerste de 
groene weide op met daar achter de contouren van 
de grote gebouwen van het KVL terrein (afb.63), die 
opdoemen achter de lagere fabriekshallen .Deze worden 
gekenmerkt door de toren van de voormalige ververij 
en de lang gerekte gevel naar het achtergebied. 

Als men de weg vervolgd komt men langs de 
oorspronkelijke hoofd entree. Dit is momenteel nog te 
herkennen aan een grote poort en de aanwezigheid van 
een standbeeld (afb.64). Links van deze toegang strekt 
zich een lange gevelwand uit, parallel aan het spoor 
en de Almijstraat. Deze gevelwand wordt halverwege 
onderbroken door een poort, die zicht biedt op het 
achterliggende gebied (afb.65 en 66) 

Komend vanuit het westen wordt het beeld bepaald 
door een stuk braakliggend terrein, waar voorheen 
gebouwen stonden die onderdeel uitmaakten van 
het KVL terrein (afb.67). Daarachter stevent de 
schoorsteen hoog boven de nog bestaande gebouwen 
uit. Daarnaast wordt het beeld bepaald door dezelfde 
lange gevelwand als vanuit het oosten (afb.68). 

De ligging van het gebied zorgt ervoor dat op geen 
enkele plek het complex in zijn geheel te ervaren is. 
Als men recht voor het complex staat kan men slechts 

gissen hoe groot het hele terrein is. De gebouwen aan 
de straattijde doen ook niet direct vermoeden dat 
het hier draait om een industrieel complex. Als men 
zich echter verder op het terrein begeeft, worden 
alle sporen van industrie zichtbaar. De verschillende 
gebouwen hebben allen hun eigen kenmerken, maar 
zijn onderdeel van het geheel. 

Door de enorme omvang van het complex is het haast 
niet mogelijk elk gebouw afzonderlijk te behandelen. 
Dit is echter ook een eigenschap dat het KVL terrein 
karakteriseert. Elk gebouw opzich heeft geen betekenis; 
het was onderdeel van het geheel. Het hele terrein 
stond in het teken van één ding; de productie van het 
leer. 



Afb.69 Bestaande situatie met nieuwe gebouwnummers 

n~D 
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TERREIN 

Het KVL terrein heeft een totale oppervlakte van 
circa 16 hectaren gehad. Als gevolg van het inkrimpen 
van de fabriek en het slopen van enkele gebouwen is 
het fabrieksterrein nu nog circa I 0 hectaren groot. In 
afbeelding 69 is een overzicht te zien van de resterende 
gebouwen en de grootte van het terrein. 

Het KVL terrein wordt aan de noord- en oostzijde 
begrensd door industrie. Aan de zuidzijde loopt 
het spoor als een barrière tussen het KVL terrein 
en de kern van Oisterwijk. De westzijde vormt 
een overgangsgebied waarvan ten oosten van de 
Gasthuisstraat industrie met bedrijfswoningen zijn 
gevestigd en aan de westzijde een woongebied begint. 

De 'insluiting' van het KVL terrein wordt onderbroken 
door een drietal braakliggende gebieden (afb.70), 
waarvan 2 bebouwd was door een lakfabriek en 3 
bebouwd was door een aantal hallen die rond 2002 
gesloopt zijn. Deze vrije zones geven het terrein een 
eigen identiteit. Vroeger waren deze groene gebieden 
nog groter en werden zij gebruikt als droogvelden 
voor de huiden. 

Een tweede kenmerk van het gebied is de aanwezige 
orthogonale structuur. Deze is afkomstig uit het 
verleden. Aan de zuidzijde liep parallel aan het 
bestaande spoor een aftakking naar het KVL terrein. 
Op het terrein vertakte het spoor zich loodrecht op 
het hoofdspoor door een drietal draaischijven. 
Deze structuurdrager is vandaag de dag niet meer 
aanwezig, doch is wel nog ervaarbaar. Het aanwezige 
grid kent een industrieel karakter. Voornamelijk 
stelconplaten, betonplaten van 2x2 meter, zijn beeld 
bepalend. Tussen deze platen is een groot aantal 
putdeksels zichtbaar die duidelijk maken dat er een 
groot rioolstelsel aanwezig is. 
Het industriële karakter wordt niet alleen bepaald door 
de verharding, maar ontstaat ook door de bebouwing. 

Afb. 70 De groene zones 

Afb. 71 Structuur van het KVL terrein 
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De gebouwen zijn allemaal opgetrokken uit baksteen, 
waardoor een decoratieve architectuur ontstaat 
die kenmerkend is voor oude industriële gebouwen. 
Alternatieve materialen kende men toen nog niet. De 
dec_oratie komt tot uiting in de verschillende soorten 
metselwerk en bijzondere accenten rondom ramen, 
daklijsten en andere bijzonder elementen. 

De bebouwing van het KVL terrein is onder te 
verdelen in drie afzonderlijke gebieden. Het ruwe 
productieproces, de afwerking en de exploitatie 
gekoppeld aan de kantoren (afb.72). Deze driedeling 
komt ook tot uiting in de verschillende structuren 
van de verschillende gebouwen. Toch staan de delen 
niet op zichzelf, en vormden zij allen een onderdeel 
van het productieproces. In de volgende paragraaf zal 
per onderdeel de belangrijkste eigenschappen van de 
gebouwen genoemd worden. 

Het ensemble van gebouwen vormt een sterke grens 
naar buiten toe. Hierdoor ontstaan ook een aantal 
binnen gebieden. Met name de grote vrij ruimte 
tussen de twee 'oranje' gebieden vormt een 'plein'. De 
beleving hiervan zou versterkt kunnen worden indien 
men in het noordwesten van het terrein een volume 
zou plaatsen. Deze zou in de plaats komen van de 
voormalige lakfabriek die daar gestaan heeft. Hierdoor 
ontstaat weer een alzijdig begrensd plein. 

Afb. 76 Functionele verdeling 
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GEBOUWEN 

Productie 
Ofschoon het productie proces centraal stond op het 
hele terrein, vormen deze gebouwen de belangrijkste 
schakel. Zonder deze eerste fase waren de huiden niet 
behandelbaar. In dit gedeelte vond het ruwe proces 
plaats, herkenbaar aan de achtergebleven sporen. In 
deze gebouwen is ook een duidelijke organisatie te 
herkennen die refereert aan het oude proces. Het 
begint met de huidenopslag, het nathuis, de shedhal 
met aanbouw en tot slot de ververij. 

Met uitzondering van de huidenopslag vertaalt de 
structuur van de gebouwen zich naar hun functie, 
allemaal grote vrije overspanningen, om zoveel 
mogelijk vrije ruimte te creëren. Een ander belangrijk 
kenmerk is de daglichttoetreding in de verschillende 
gebouwen. Door de aanwezigheid van vele arbeiders 
was er behoefte aan daglicht, aangezien kunstlicht toen 
duur was. Dit vertaald zich in diverse lichtkoepels en 
verschillende ramen die op dusdanige hoogte geplaatst 
zijn dat men deze niet zomaar kapot kon stoten. 

De gebouwen staan allen rechtstreeks met elkaar 
in verbinding. Elk gebouw op zich heeft zijn eigen 
bijzondere ruimtelijke kwaliteiten. 

De huidenopslag bestaat uit twee gebouwen van twee 
lagen. Deze worden met elkaar verbonden door een 
centrale lift. Op de onderste verdieping bepalen zware 
kolommen het beeld, terwijl boven veel slankere 
kolommen de toon zetten. De gebouwen verkeren in 
redelijke staat, ook al zijn de weersinvloeden en sporen 
van vandalen goed zichtbaar. 

Het nathuis bestaat eveneens uit twee gebouwen, 
een noordelijk en een zuidelijk deel. In het midden 
van deze twee gebouwen ligt een middengang met 
aan weerszijden de meest herkenbare elementen van 
een looierij; de funderingen van de looivaten. In het 

noordelijk bevindt zich een fraaie lichtstraat boven de 
funderingen waardoor een bijzonder beeld ontstaat. 
Dit wordt versterkt door de aantastingen als gevolg 
van weersinvloeden. De zuidzijde van het nathuis wordt 
ook gedomineerd door de funderingen van looivaten. 
Het gebouw heeft verder zeer weinig kwaliteiten, mede 
door een stalen dak opbouw. 

De lichtste ruimte treffen we aan in de shedhal. Een 
hal met een vrije overspanning van 70x20 meter, waar 
het beeld bepaald wordt door de constructie van het 
dak. Het gebouw ligt nagenoeg helemaal ingebouwd 
tussen de andere gebouwen waardoor deze nauwelijks 
van buitenaf ervaarbaar is. Het dak is aan vervanging 
toe, aangezien deze aan alle kanten lekt. De aanbouw 
aan de shedhal heeft zeer weinig waard, mede door 
later aanpassingen waardoor het ritme van de gevel 
verstoord is. 

Het laatste gebouw in het ruwe proces is de ververij. 
Een gebouw dat bij aankomst al de aandacht trekt 
door de opbouw, die dienst deed als watertoren. Het 
gebouw kent een bijzondere verdeling van ruimtes waar 
via vier lichtstraten daglicht binnenvalt. De ruimtes 
worden doorkruist door loopbruggen, die geheel het 
beeld bepalen. Andere kenmerkende elementen zijn 
de funderingen van de oude verfvaten. Het gebouw 
verkeerd in een slechte staat, wellicht door aantasting 
van zuren. Echter de fraaie detailleringen in het 
metselwerk maken dit gebouw tot een symbool van 
decoratieve industriële architectuur. 



Huidenopslag 



Afb. 87' Funderingen looivaten noordzijde 

Nathuis 

Afb. 84 Exterieur 

Afb. 86 Fundering looivaten zuidzijde 



Shedhal 



Alb. 99 Interieur 

Ververij 

Alb. 96 Exterieur 

Alb. 98 Loopbrug 
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Afwerking 
Het afwerkproces kende twee procedés. Afhankelijk 
van de wens van de klant werd het leder natuurlijk 
behandeld of kreeg deze een laklaag. 

De 'normale' behandeling vond plaats in het grootste 
gebouw op het terrein, gekenmerkt door de U vorm. 
Het gebouw is opgebouwd in twee tijdsperioden wat 
ook te zien is in de gevel. Het oudste deel bestaat uit een 
betonskelet ingevuld met baksteen, terwijl het latere 
deel puur uit baksteen bestaat met veel ornamenten. 

De verschillende interieurs van de gebouwen zijn 
nagenoeg identiek, in elk geval de constructiemethode. 
Zware betonnen kolommen met balken in twee 
richtingen bepalen het beeld van de ruimte. De 
kolommen en balken verjongen naarmate men een 
verdieping hoger komt. In het gebouw zijn weinig 
kenmerken te vinden van de leerlooierij. In dit gedeelte 
stonden allerlei losse apparaten die na het faillissement 
weg gehaald zijn. Toch vormden zij een belangrijke 
schakel in het geheel. 

De degelijke gebouwen zijn op diverse plekken 
flink aangetast als gevolg van proces veranderingen. 
Hierdoor is ook op veel plaatsen lekkage ontstaan, wat 
zijn sporen heeft nagelaten. 

Het tweede procedé was het lakken van het leer. 
De eigenlijke lakfabriek is reeds gesloopt. Slechts de 
lakstraat en een magazijn zijn behouden gebleven. Deze 
twee gebouwen hebben relatief weinig waarde en zijn 
eenvoudig van structuur. 



U-Gebouw 



Afb. I 08 Magazijn 

Lakstraat en magazijn 



Afb. I 09 Exploitatie en kantoren 



Exploitatie en kantoren 
Als laatste onderdeel van het productieproces vindt 
de verkoop van de producten plaats. Dit gedeelte 
is gekoppeld aan de kantoren, die samen de lange 
gevelwand van de Almijstraat vormen. Het westelijk 
deel deed dienst als exploitatie en het oostelijk deel 
als kantoorruimte. 

De exploitatie kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van een laad en los platform. In het verleden liep de 
spoorlijn tot aan dit platform. De decoratieve gevel 
verraad dat dit gebouw meer was dan alleen een 
fabrieksgebouw. Vanwege de belangrijke positie is 
dit gebouw representatiever dan bijvoorbeeld de 
fabriekshallen. Het gebouw heeft een betonnen skelet 
structuur met bakstenen gevels. 

De kantoren zijn gevestigd in het meest prestigieuze 
gebouw van het KVL terrein. Aan alles valt af te lezen 
dat dit het meest representatieve gebouw van het 
terrein is. Bijzondere ornamenten, glas in lood ramen 
en andere details verraden de belangrijke positie van dit 
gebouw. Naast de gedetailleerde entree beschikt het 
gebouw over twee poorten; een met het de exploitatie 
en de ander met het afwerk gedeelte. 

Ook in het interieur is duidelijk merkbaar dat dit een 
representatief gebouw is. Fijne afwerkmaterialen en 
zware houten deuren bepalen de sfeer van dit gebouw. 
Overigens is er een sterk verschil te ontdekken tussen 
de directiekamers en de overige medewerkers. 
Het gebouw heeft net als de meeste ander gebouwen 
een betonnen skeletstructuur met bakstenen gevels. 
De balkconstructie is hier echter weggewerkt achter 
een verlaagd plafond. 

Afb. I I 0 Platform 

Afb. I 11 Exterieur 

Exploitatie 



Kantoren 



Overige bijzonderheden 
Het KVL terrein beschikt naast de fabrieksgebouwen 
over een aantal andere bijzondere bouwwerken. De 
belangrijkste van deze is de oude stoommachine, die al 
lange tijd buiten gebruik is. De stoommachine was het 
kloppende hart van de fabriek en dreef alle machines 
aan. Nadat alle machines aangesloten werden op het 
stroomnet van Oisterwijk, trad de stoommachine 
buiten werking. 

Het bijzondere gebouw is een fraaie verschijning van 
zowel buiten als binnen. Binnen in het gebouw ligt 
tot op heden de oude stoommachine. In deze ruimte 
bevindt zich tevens een fraaie wandschildering. 

Een ander belangrijk gebouw is het oude brandspuithuis. 
Nadat er tot twee keer toe brand was uitgebroken in de 
lakfabriek werd besloten een eigen bedrijfsbrandweer 
op te richten. Nu doet het gebouw dienst als 
autobanden handel. 

In de jaren zeventig bouwde de KVL een eigen 
waterzuivering. Voorheen werd het afvalwater 
opgeslagen in grondbassins. De waterzuivering zorgde 
ervoor dat de verontreiniging van de grond werd terug 
gedrongen. De huidige zuivering is volledig geplunderd 
door vandalen en overwoekerd door groen. 

Tot slot staat er een standbeeld op het terrein. Dit 
standbeeld laat vier mannen zien die met hun rug 
tegen elkaar staan. Zij staan boven op de wereldbol. Dit 
standbeeld staat bij de hoofdentree van het gebied. 
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Afb. 120 Stoommachine 

Afb. 122 Waterzuivering 

Afb. 123 Standbeeld 
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CONCLUSIE EN PROBLEEMSTELLING 

De Koninklijke Verenigde Leder heeft van oudsher 
een belangrijke positie ingenomen binnen Oisterwijk. 
De situering ten noorden van de spoorlijn en het 
uitgroeien tot grootste leder fabriek van Europa 
dragen hier een belangrijke rol aan bij. De schaal van 
het terrein ten opzichte van het dorp, zorgt ervoor dat 
het KVL terrein tot heden een beeldbepalend gezicht 
is. De slechte staat waarin het verkeerd, vormt echter 
een doorn in het oog van de Oisterwijkers. 

Het sluiten van het KVL terrein heeft voor de sociale en 
economische ontwikkeling van Oisterwijk geen gevolg 
gehad, ondanks de hoeveelheid arbeidsplaatsen die de 
fabriek had. De gelijkmatige afname van lederproductie, 
heeft niet geleid tot leegloop van Oisterwijk. Het 
dorp heeft voldoende andere draagvlakken om zich 
te handhaven en zich te kunnen presenteren als een 
exclusief dorp met toeristische trekpleisters. 

Het terrein heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld 
tot wat het nu is. Binnen die ontwikkelingen zijn ook 
duidelijk de verschillende stadia van het productieproces 
te herkennen. Zo vormen de gebouwen een figuurlijke 
en soms letterlijke verbinding. Deze eigenschap is zeer 
karakteristiek voor het fabrieksterrein. 

Het industriële karakter dat de gebouwen uitstralen 
komt ook naar voren in de structuur van het 
terrein. De orthogonale structuur komt voort uit de 
organisatie van het productieproces. Het terrein is 
volledig voorzien van stelconplaten die het industriële 
karakter versterken. 

De productie van leder zorgt ervoor de gebouwen een 
zeer specifiek karakter hebben, getuige de restanten 
van funderingen van machines en andere kenmerkende 
elementen. In combinatie met de organisatie van de 
gebouwen is het duidelijk dat de functionele relatie 
van de verschillende gebouwen een belangrijke 

identiteitsdrager is. 

De beeldbepalende gebouwen, de unieke locatie en het 
bijzondere karakter bieden de mogelijkheid het KVL 
terrein weer onderdeel te laten zijn van Oisterwijk 
en wellicht ook weer van een groter, internationaal 
niveau. 

Voor een waardige herbestemming is het behoud 
van het industriële karakter en de compositie van de 
gebouwen van belang. 

Met de informatie uit de analyse en het gestelde 
probleem in de introductie kunnen we de opdracht als 
volgt formuleren: 

'Kunnen gebouwen met een specifJeke functie 
generlek herbestemd worden met behoud van hun 
identiteit op zich, maar ook onderling?' 

Het doel is om met de verkregen informatie en een 
nieuwe bestemming het KVL terrein zijn identiteit 
te laten behouden en terug te geven aan de mensen 
van Oisterwijk. De grootste uitdaging zit in de vraag 
of specifieke gebouwen, geschikt gemaakt kunnen 
worden voor veranderend gebruik, zonder dat daarbij 
de karakteristieken verloren gaan. Tevens moet de 
nieuwe ingreep geen afbreuk doen aan de identiteit 
van het terrein. 

De staat waarin de gebouwen verkeren is bepalend 
voor het behoud of slopen daarvan. Verontreinigingen 
als gevolg van het gebruik van chemicaliën blijven buiten 
beschouwing.Volledige reconstructie van gebouwen die 
verloren zijn gegaan draagt niet bij aan de identiteit van 
het gebied, het heeft zich ontwikkeld, en daar hoort 
ook het slopen van gebouwen bij. 
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NIEUWE BESTEMMING 

Het KVL terrein verdient een waardevolle 
herbestemming gezien de historie van het gebied. De 
nieuwe functie moet niet alleen voor de inwoners 
van Oisterwijk zijn, maar ook mensen van buiten het 
dorp aantrekken. Het KVL terrein wordt hierdoor een 
attractie die Oisterwijk verder verrijkt in zijn exclusieve 
status. 

Voor het behoud van de identiteit van het terrein is 
het van belang dat er een nieuwe functionele relatie 
ontstaat tussen de verschillende gebouwen, dit om te 
voorkomen dat elk gebouw op zich zelf komt te staan. 
Gezien de exclusiviteit van Oisterwijk en de behoefte 
om er een toeristische trekpleister van te maken is 
gekozen voor een culturele instelling. Denk hierbij aan 
allerlei vormen van cultuur die elkaar kunnen aanvullen, 
zoals atelierruimtes, exposities en oefenruimtes voor 
optredens. 

Een al bestaand cultureel complex is deWestergasfabriek 
te Amsterdam. Dit succesvolle project biedt voor 
zowel Amsterdammers voldoende faciliteiten als ook 
voor mensen van ver daar buiten, tot op internationaal 
niveau aan toe. 

Gezien de schaal van het KVL terrein ten opzichte 
van Oisterwijk volstaat het niet er slechts culturele 
voorzieningen te vestigen. Om het project te laten 
slagen zijn er ondersteunende functies nodig, die de 
functionele relatie tussen de verschillende gebouwen 
niet in de weg staan. Door gebruik te maken van de 
oude structuur van het KVL terrein ontstaan er drie 
hoofdcategorieën: Resideren, Creëren en Exposeren 
(afb.l24). 

Binnen deze drie categorieën kunnen zich allerlei 
verschillende functies vestigen, die permanent aan 
verandering onderhevig kunnen zijn. Zo ontstaat een 
culturele instelling, die door zijn verandering toch 

generiek is. De drie categorieën vullen elkaar aan en 
zorgen voor een functioneel evenwicht. 

Het resideren, voorziet in algemene woonruimtes 
die eenvoudig kunnen veranderen. Daarnaast komt 
er een hotel dat afhankelijk van het succes kan 
uitbreiden, waardoor het wonen krimpt of juist het 
tegenovergestelde, waarbij het wonen groeit en het 
hotel inkrimpt. 

Het creëren is de plek waar alle kunst gemaakt wordt 
in atelierruimtes. Tevens zijn hier ruimtes voor het 
beoefenen van andere culturele activiteiten. De ruimtes 
zijn allen generiek van opzet zodat elke gebruiker met 
eenvoudige ingrepen zijn eigen ruimte kan creëren. 

Tot slot is het exposeren de plaats waar alle vormen 
van kunst aan het publiek tentoongesteld of opgevoerd 
kunnen worden.Ais onderdeel van de culturele enclave 
is er een museum waarvan een deel specifiek over de 
lederfabriek gaat, en anderzijds is er een museum dat van 
tijd tot tijd kan veranderen. Een extra ondersteunende 
functie is een horeca gelegenheid. 

Op pagina 63 en 64 staan een aantal sfeerbeelden 
omtrent de nieuwe bestemming. 

Om de functies te huisvesten zijn er diverse ingrepen 
nodig. Het samengaan van veranderdebare ruimtes in 
de bestaande specifieke ruimte, vraagt om subtiele 
ingrepen. Ingrijpende veranderingen doen afbreuk 
aan het karakter van het KVL terrein. Elke ingreep 
die gedaan wordt, dient in het teken te staan van de 
identiteit van de fabriek, maar ook in het teken voor het 
geschikt maken van het nieuwe gebruik. In de volgende 
twee paragrafen worden de ingrepen op gebiedsniveau 
en gebouwniveau besproken. 



Afb.l25 Sfeerbeelden van ateliers 



Afb.l26 Sfeerbeelden van tentoonstellingsruimten 



Afb. l27 Verbinding groenzones 

Afb.l28 Nieuwe randweg 



AANPAK GEBIED 

De nieuwe bestemming als culturele instelling zorgt 
voor een functionele relatie van de verschillende 
gebouwen, een identiteitsdrager uit het verleden. 
Om de identiteit van het KVL terrein te versterken 
en geschikt te maken is er meer nodig dan alleen een 
nieuwe bestemming. 

Het KVL terrein lag in het verleden vrij in zijn omgeving 
waardoor men een weids uitzicht op de omgeving had. 
Door de ontwikkeling van Oisterwijk zijn er nieuwe 
leefgebieden ontstaan waardoor het terrein omgeven 
wordt door bebouwing. De enige 'bufferzones' zijn de 
weiden, die deels dienst hebben gedaan als droogvelden. 
Door deze weiden te behouden en met elkaar te 
verbinden ontstaat er een vrije zone om het KVL 
terrein (afb.l27). Hierdoor wordt de identiteit van het 
terrein versterkt en blijft het KVL terrein een gebied 
op zichzelf. De groene weiden worden ingericht als 
landschapspark. Dit valt buiten de ontwerpopgave. 

De nieuwe functie zal veel mensen naar het gebied toe 
trekken. Om te voorkomen dat de enclave overspoeld 
wordt door auto's, worden twee parkeergelegenheden 
gerealiseerd. In het verleden was er nauwelijks behoefte 
aan parkeerplaatsen, immers de arbeiders kwamen 
per fiets. De twee nieuwe parkeer voorzieningen zijn 
voor twee doelgroepen, enerzijds de vaste gebruikers 
en bewoners, anderzijds de bezoekers. De inritten 
komen aan een nieuwe 'randweg' te liggen (afb.l28). 
Dit wordt de enige ontsluitingsweg en maakt het 
KVL terrein autovrij. De randweg die als hoofdader 
gaat functioneren voorziet ook in aan- en afvoer van 
goederen voor de horeca en exposities. 

De parkeer voorziening van de bezoekers bestaat 
uit vier lagen. De parkeertoren heeft ook een 
stedenbouwkundige functie. De toren komt op de plek 
van de voormalige lakververij waar nu een open ruimte 
is. Door de toren hier te situeren ontstaat er weer een 

afgesloten bebouwingsstrook waardoor het binnen 
gebied wordt afgesloten en als plein ervaarbaar is. Het 
nieuwe volume wordt gedraaid ten opzichte van de 
bestaande bebouwing zodat de parkeergarage zich afzet 
tegen de bestaande bebouwing en zijn eigen identiteit 
krijgt. Een natuurlijke gevel verbergt auto's achter een 
groen scherm. Op deze manier wordt afgerekend met 
het logge imago dat parkeergarages doorgaans hebben. 
De specifieke uitwerking van de parkeergarage valt 
buiten de ontwerpopgave. 

De parkeervoorziening voor de bewoners komt onder 
het plein te liggen met de entree aan de zuidwestzijde 
van het terrein. Het bovenliggende plein gaat dienst 
doen als evenementenplein voor allerlei verschillende 
activiteiten. De inrichting van het plein is enerzijds 
multifunctioneel, maar anderzijds sluit deze aan bij het 
industriële karakter van de rest van het terrein. 

Het industriële karakter van het KVL terrein wordt 
gevormd door de combinatie van de gebouwen en 
de inrichting van het terrein. De stelconplaten en de 
gebouwen vormen een orthogonale structuur. De 
verzakte stelconplaten worden opnieuw gelegd zodat 
er weer strakke lijnen ontstaan. Door het toevoegen 
van groen wordt het gebied levendig en krijgt het meer 
uitstraling. Tussen de bestrating en de gebouwen is 
ruimte voor laag blijvend groen met daarin bomen op 
stam. Door deze op de ritmiek van de stelconplaten 
te plaatsen, ontstaan rechte lijnen die aansluiten bij 
de orthogonale structuur van het terrein. Naast de 
groen voorzieningen worden bankjes en prullenbakken 
geplaatst zodat mensen op hun gemak van de omgeving 
kunnen genieten. 

Het behoud en het versterken van de identiteit op 
gebied niveau is slechts een klein onderdeel van de 
identiteit van het algehele terrein. Voor het behoud van 
de identiteit wordt in de volgende paragraaf ingezoomd 
op gebouwniveau. 



lng;.li~ parkeerkelder 

Afb. l29 30 KVL terrein, gekeken vanuit het zuidwesten 



Alb.l30 30 KVL terrein, gekeken vanuit het noordwesten 
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Afb.IJl 30 KVL terrein, gekeken vanuit het noordoosten 



CULTUURHISTORIE vs. GENERICITEIT 

Cultuurhistorie ervaarbaar maken door het toevoegen van een route. Deze route 
bepaalt de mate van genericiteit van de ruimte. 

Schema I 

bestaand: productielijn is verbindend 

bruikbaar 
herkenbaar 
ervaarbaar 

Schema 2 

Genericiteit 
Route naast de ruimte 

I I I I 

- route niet functioneel verbindend 
- route niet representatief voor cultuurhistorie 

-toevoeging van 'element' (route) geeft nieuwe identiteit 

Afb.l32 Schema's aanpak gebouwen 



AANPAK GEBOUWEN 

Het doel van dit afstudeerproject is het creëren van 
generieke ruimtes in een bestaand gebouw met behoud 
van de identiteit. Uit de analyse is naar voren gekomen 
dat het productieproces het verbindende element 
tussen alle gebouwen was. Dit komt het sterkst naar 
voren in de voormalige productiehallen waar het ruwe 
proces plaats vond. In deze gebouwen zijn de sporen uit 
het verleden het sterkst aanwezig en geven het beste 
de oude identiteit van het gebied weer. Het ontwerp 
concentreert zich op de oude productiehallen die de 
grootste uitdaging vormen. De overige gebouwen 
zullen vanaf nu buiten beschouwing worden gelaten. 

Het ervaarbaar maken en vastleggen van cultuurhistorie 
moet niet ten koste gaan van de veranderbaarheid. 
De cultuurhistorie wordt gevormd door het oude 
productieproces dat uit verschillende deelprocessen 
bestond. Door de aaneenschakeling van de verschillende 
productiehallen ontstond een rode draad (afb.l32, 
schema I). Deze rode draad wordt in de vorm van 
een vaste route herintroduceert. De nieuwe route 
wordt een benadering van het oude productieproces 
zodat cultuurhistorie behouden blijft. De plaats van de 
nieuwe route vormt een afweging tussen veranderlijk 
gebruik en cultuurhistorie. Door de route vanuit 
twee invalshoeken, genericiteit en cultuurhistorie, te 
benaderen wordt een afweging gemaakt wat de beste 
positie is voor de nieuwe route. Aan de hand van 
schema's (afb. 132 + 133) wordt het tot stand komen 
van de nieuwe route inzichtelijk gemaakt. 

Vanuit de generieke invalshoek is het plaatsen van 
de route naast de ruimte de meest functionele 
oplossing (afb.l32, schema 2). De ruimte is geheel vrij 
indeelbaar zonder hinder te ondervinden van de route. 
Door de route naast de ruimte te leggen vervalt de 
herkenbaarheid van de route als benadering van het 
oude productieproces. De route vormt zo een nieuw 
element die geen relatie aangaat met de identiteit van 

het verleden. Deze zal door de bezoeker dan ook niet 
ervaren worden. 

Om te voorkomen dat de nieuwe route een eigen 
identiteit krijgt, die geen representatieve weergave 
van de cultuurhistorie is, wordt de route vanuit de 
historische invalshoek benaderd. Dit zorgt ervoor dat 
de nieuwe route net als het voormalige productieproces 
door de ruimte komt te lopen (afb.l33, schema 3). De 
route verbindt hierdoor de verschillende hallen met 
elkaar zodat een functionele verbinding ontstaat die in 
het verleden ontstond door het productieproces. 

Vanuit deze invalshoek ontstaan er twee mogelijke 
opties. Ontstaat er een vrije route, die bepaalt wordt 
door het gebruik van de ruimte, of ontstaat er een 
vaste route die het mogelijk maakt de resterende 
ruimte vrij in te delenl De eerste optie biedt de 
gebruiker de mogelijkheid objecten vrij in de ruimte 
te plaatsen. Bezoekers kunnen door de overgebleven 
ruimte lopen en zo de karakteristieken ervaren. Door 
de vrijheid ontstaat echter het risico dat een gebruiker 
de ruimte volledig gaat gebruiken. Hierdoor vervalt de 
functionele verbinding tussen de afzonderlijke ruimtes 
en vervalt de herkenbaarheid en ervaarbaarheid van de 
cultuurhistorie. Anders gezegd; het gebruik stelt geen 
kader aan de cultuurhistorie. 

De tweede optie, de route is bepalend, wordt het oude 
productieproces het meest benaderd. De plaats van de 
nieuwe route is echter bepalend of de overgebleven 
ruimte veranderlijk gebruikt kan worden. De afweging 
tussen cultuurhistorie en veranderlijk gebruik heeft er 
toe geleid dat de route aan de zijkant van de ruimte 
komt te liggen. Op deze manier kan de resterende 
ruimte vrij gebruikt worden en ontstaat een route als 
benadering van het oude productieproces. Dit laatste 
wordt versterkt door de route fysiek ervaarbaar te 
maken. 



gebruik bepalend 
'zichtlijn + accent' 

Schema 3 

Cultuurhistorie 
Route door de ruimte 

bruikbaar 
herkenbaar 
ervaarbaar ~-!-
bruikbaar 
herkenbaar 
ervaarbaar 

'vrij' 

'helemaal ' 

bruikbaar 
herkenbaar 
ervaarbaar 

geen herkenbare 
route, 

'deels' 

door ontbreken van 
permanente 

herkenbaarheid 

Afb. l33 Schema's aanpak gebouwen 

route bepalend 

'kortste' 

bruikbaar 
herkenbaar 
ervaarbaar 

'vrij' 

bruikbaar 
herkenbaar 
ervaarbaar 

'langs de wand' 

gebruik 
herkenbaar 
ervaarbaar 

herkenbare route, 
door 

permanente 
herkenbaarheid 



Metanderewoorden betekend dat,datdecultuurhistorie 
van een productieproces alleen behouden kan blijven 
door een route die fysiek en functioneel verbindend 
is. Kortom; 

'Cultuurhistorie en genericiteit worden 
ingekaderd door een route; een kaderroute'. 

De cultuurhistorie bestaat uit meer dan alleen een 
productieroute. De oude karakteristieke elementen 
zoals de funderingen van de looivaten maken de 
verschillende stadia in het productieproces herkenbaar. 
Door deze elementen te behouden en in te zetten 
voor het nieuwe gebruik. wordt de ervaarbaarheid van 
het verleden vergroot. De karakteristieke elementen 
worden zo onderdeel van het kader en blijven ook in 
de toekomst behouden. 

De kaderroute is een representatieve weergave van 
het oude productieproces. De route begint dan ook 
daar waar het proces begon. Tussen de verschillende 
ruimtes zijn diverse doorgangen, die samen met de 
hierboven beschreven randvoorwaarden de positie 
van de nieuwe route zullen bepalen. De route eindigt 
daar waar de overgang plaats vond tussen het 'ruwe' 
proces en het afwerkproces. In afbeelding 134 is een 
schematische weergave te zien van de ligging van de 
route in de verschillende ruimtes. 

~ 
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Afb. I H Schematische weergave loop route 







I 'vloer, begrensd door gebouw' 

2 'vloer, onbegrensd' 

3 'vloer met begrenzing' 

4'zwevend' 

Afb.l35 Schema's aanpak route 

accent 
beleving 
kader 

accent 
beleving 
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Afb.l36 Route vrij van de muur 
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Afb.I37Verhoging van de route 

Afb.I38Verlichting onder de route 



CONCEPT 

Met het concept wordt de functie van de kaderroute 
versterkt. De route werkt als kader voor de 
cultuurhistorie en het veranderlijke gebruik. De 
beleving en de ervaarbaarheid van de cultuurhistorische 
elementen speelt hier een belangrijke rol in. De positie 
van de route in de ruimten wordt bepaald aan de 
hand van de cultuurhistorische elementen en gestelde 
voorwaarden in de vorige paragraaf. De positie biedt 
garantie tot het vormen van een kader voor het gebruik 
van de ruimte. 

Om het kader te versterken wordt de route fysiek 
ervaarbaar gemaakt. De route onderscheid zich van het 
bestaande gebouw zonder uitzonderlijke ingrepen of 
extreme vormen aan te nemen. De route is herkenbaar 
als nieuwe ingreep, maar vormt geen schreeuwend 
contrast. Er ontstaat een harmonieuze relatie zodat de 
route ervaarbaar wordt als een accent en herinnering 
aan het productieproces. De vraag is nu hoe de route 
als een accent kan worden vorm gegeven. 

Door de route te accentueren in de vloer en langs 
de muur te leggen (afb.l35, I), ontstaat een minimaal 
accent dat geen kader vormt voor het gebruik van de 
ruimte. Het verschil tussen de route en het bestaande 
gebouw is te klein om het accent herkenbaar te maken. 
Dit kan versterkt worden door de route vrij te houden 
van de bestaande wanden (afb.l35, 2 en afb. 136). In 
beide gevallen ontstaat het gevaar dat het gebruik in de 
ruimte 'beslag' legt op de route. 

Door de route een fysieke begrenzing te geven (afb.l35, 
3), vormt deze een eenduidig kader voor zowel de 
cultuurhistorie als het gebruik in de ruimte. Nadeel van 
deze ingreep is echter dat de route zelf ook ingekaderd 
wordt, terwijl deze juist het kader dient te vormen. 

Door de route op te tillen van de bestaande vloer 
(afb.l35, 4 en afb.l37), wordt de herkenbaarheid en 
het accent vergroot waardoor er een eenduidig kader 
ontstaat voor zowel de cultuurhistorie als het gebruik 
van de ruimte. 

Dit concept maakt het mogelijk de identiteit van de 
bestaande gebouwen te waarborgen, maar tevens een 
ruimte te creëren die eenvoudig kan veranderen van 
functie of gebruiker. Het accent bepaald het gebruik van 
de ruimte en de ervaarbaarheid van de cultuurhistorie. 
Tevens wordt het industriële karakter van de gebouwen 
behouden. 

Het accent wordt benadrukt door de route te verhogen 
ten opzichte van de bestaande vloer. De verhoging 
wordt gecreëerd door de vloer zwevend uit te voeren. 
Dit wordt versterkt door aan de onderzijde verlichting 
te plaatsen. Hierdoor zweeft de route als het ware 
door de ruimte en vormt een duidelijk en herkenbaar 
accent. De verlichting wordt gebruikt om een zwevend 
effect te creëren, maar tevens ontstaat strijklicht over 
de vloer en langs de wand waardoor de cultuurhistorie 
belicht wordt (afb.l38). 

Het industriële karakter komt terug in het 
materiaalgebruik van de route. Het loopvlak wordt 
uitgevoerd in eiken delen, die een robuust en industrieel 
uiterlijk geven aan de route. Het eikenhout maakt 
tevens een verwijzing naar het vroegere looiproces 
waarbij gebruikt werd gemaakt van eikenschors. Door 
de bevestiging van de delen in het zicht te laten, en 
de zijkant af te werken met een stalen strip wordt de 
industriële uitstraling versterkt. 





De zwevende route wordt gerealiseerd door houten 
delen op balken op te leggen, die plaatse li jk verankerd 
worden aan de vloer. De twee buitenste balken worden 
naar binnengeplaatst om de route optisch te laten 
zweven. Tussen de houten balken en de vloer wordt 
oplegvilt geplaatst om geluidshinder te voorkomen. 
Onder het overstek wordt een doorgaande 
lichtstrook aan de twee buitenste balken bevestigd. 
Om te voorkomen dat rotzooi onder de route komt 
te ligen wordt een rubberen strook tussen de planken 
geplaatst. De zijkant wordt afgewerkt met een stalen 
strip (afb. I 39). 

Het kader, gevormd door de route, bepaalt door zijn 
uitstraling en positie het gebruik van de verschillende 
ruimtes en behoud het industriële karakter van de 
gebouwen. Door het voormalige productieproces te 
volgen, kent de route een aantal niveau verschillen en 
andere bijzonderheden. Hoe de route loopt en welke 
uitzonderingen er in de route ontstaan, wordt in de 
volgende paragraaf besproken. 

Afb.l40 Detail I, dwarsdoorsnede I :S 

(links) Afb. 139 3D doorsnede route 

1 

LEGENDA 

I. 30MM Eikenhout 
2. Houten balk 68x68MM 
3. Oplegvilt 
4.Afwerkvloer 
5. Lambda Spearlights, 15x20MM 
6. Hoekstaal, 50x50x3MM, h.o.h. I OOOMM 
7. Stalen afwerklijst 30x I OMM 
8.Stroom 
9. Stroom doovoer 
I 0. Rubber strip 

~ l 2 

Afb.l41 Detail 2,1angsdoorsnede I :S 
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fNTRE.E 
Vanaf de parkeergarage wordt de aandacht van de 
bezoeker getrokken door een nieuw element. Dit 
element heeft een sober karakter maar maakt een 
duidelijk uitnodigend gebaar. De houten delen vormen 
een subdel contrast met de bestaande gebouwen en 
geven de entree een rustige uitstraling. Onder de 
overkapping begint de route, die langzaam afdaalt naar 
de kelder van de huidenopslag. De afdaling gebeurt tot 
halverwege. Enerzijds om de route voor mindervaliden 
toegankelijk te houden, ••. 
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Veronderbaar museum 
... .anderzijds om een betere aansluiting te maken met 
de volgende hal. Om dit te realiseren Is een deel van de 
verdiepingvloer gesloopt. Hierdoor kan de bezoeker 
het gebouw over de volle hoogte beleven en komt het 
houten dakspant op de route in het zicht. 

Door het plaatsen van een glazen wand legt de 
bezoeker contact met het veranderbare museum. De 
toegang bevindt zich in de volgende ruimte. 

Het museum bestaat uit twee delen die doormiddel 
van een nieuwe liftschacht en trappenhuis met elkaar 
verbonden worden. In het achterste deel worden in 
de verdiepingvloer twee vides gemaakt om de relatie 
tussen de verdiepingen te vergroten. 

o · ~ 
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Toegong musea 
Op het vervolg van de route komt men in de ruimte 
waar de toegang tot beide musea is gelegen. Twee 
volumes vormen de entree naar het musea. De ene 
fungeert als balie en garderobe, de andere bevat 
toiletruimtes. 

De volumes zijn bekleed met lederen 'tegels' (hier 
wordt later meer informatie over verstrekt). Dit geeft 
de volumes een zacht en uitnodigend karakter en een 
herinnering aan het product dat ooit in de fabriek 
geproduceerd werd. 

De route loopt vervolgens langs een oude 
scheidingsmuur richting trappen die de bezoeker naar 
de oude 'looigang' brengen. Mindervalide kunnen via 
een deur in de oude muur hun weg vervolgen. 

I 
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'l..ooigcmg'lhoteea 
De 'looigang' karakteriseert zich doordat er aan 
weerszijden van de muren funderingen van looivaten 
zijn achtergebleven. Ten noorden van de muur 
bevindt zich het ledermuseum, ten zuiden de horeca 
gelegenheid. De horeca is te bereiken via een trap die 
over de oude fundering heen loopt. Beneden wordt 
het beeld bepaald door twee bars en een zevental 
rechthoekige volumes. Deze zijn tussen de funderingen 
geplaatst en refereren aan de oude ronde looivaten. 
Er is bewust gekozen voor een andere vorm om het 
beeld uit het verleden op te roepen maar geen exacte 
kopie te maken. De volumes doen dienst als toiletten 
en garderobes en zijn eveneens bekleed met lederen 
'tegels'. 
Dit gebouw krijgt een nieuw dak, geplaatst op nieuwe 
stalen spanten. Ook de gevel is nieuw. De glazen 
gevel is ten opzicht van de oude muur naar binnen 
geplaatst zodat een tussenruimte ontstaat Deze kan 
als terrasruimte gebruikt worden. De oude muur blijft 90 
als restant behouden en herinnert aan de voormalige 
contouren van het gebouw. 
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E~ 
In de evenementenhit wordt de bezoelcer overweldigd 
door de lichtkwaliteite van een shedhal De rouce 
loopt langs de Wind wardoor er .., 1rote open 
ruinee overblijft die vrfllnJedeeld kan worden. Naast 
het licht wordt de bezoelc8r beloond nwt de fraaie 
dakspanten. Acht grote ssalen vouwdeuren schermen 
de hal af van de opslacrulmte. 

De opslag is een nieuw voh.ne eer pllar.se ftll de oude 
aanbouw. Depvel is .... beton en naaenoec helemaal 
geslac.en. op ~ zescal poorten na. De dlknnd 
sluit in het zuiden ua op de bestaande bebouwinl 
M loopt schuin naar achteNn w., om zo in het 
noorden aansluiting te malen mat de dakrand ._. het 
ledermuseum. 

Aan de andere zllde van • shedhal komt lUSSen het 
voormallae laboratorium en de shechl een nieuw 
~urne ten behoeve van tolletten en prderobe. De 92 
betonnen aevel geeft .., sober lcarlklar • sluie • 
bij de zware induatriile pbouMn. 
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~te 
Het laatste gebouw op de route is de voormalige 
ververij. Men komt biMen in een ruimte die over 
de volledige lenate \I3Jl het pbouw loopt. Het beeld 
wordt hier bepaald door een nieuwe, wrrijdbare 
trap. Via deze trap komt de bezoeker op een van 
de oude loopbruggen die de overip ruimtes met 
elkaar verbinden. Van hieruit heeft de bezoeker zicht 
op de fruie lichtstraten en bn men teVens over de 
relina kijken om te zien wat er in de ruimte er onder 
lebeurd. 
Ten behoeve van toiletten en een garderobe worden 
twee nieuwe volumes In het pbouw aeplaatst. In de 
vof&encle paragraaf wordt uirpbreid inppan op dit 
bijzondere sebouw. 
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Afb.l44 Schema's ruimte gebruik 



Uitwerking 

Functioneren 

De voormalige ververij, wat zal transformeren tot 
expositieruimtes, vormt een icoon voor de decoratieve 
industriële architectuur. Daarnaast is het ook een 
icoon van het KVL terrein door zijn belangrijke positie 
en de watertoren die als een herkenningspunt werkt. 
Daarnaast beschikt het gebouw over zeer bijzondere, 
kwalitatief hoogwaardige ruimtes. Het gebouw 
verkeerd echter in een matige staat waardoor het op 
dit moment niet bruikbaar is. Er is dringend behoefte 
aan restauratie van het gebouw. 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de 
aanpassingen die nodig zijn om het gebouw weer 
bruikbaar te maken. Ook worden er ingrepen gedaan 
ten behoeve van het nieuwe gebruik. Als eerste wordt 
het functioneren van de veranderbaarheid besproken. 
Daarna volgen stapsgewijs de verschillende ingrepen: de 
route, de toiletten en de bouwfysische aanpassingen. 

Afbeelding 143 geeft de plattegrond van de voormalige 
ververij weer. Afbeelding 145 een isometrie, 146 en 
147 een langs- en een dwarsdoorsnede. Deze dienen 
ter ondersteuning om deze paragraaf en het gebouw 
inzichtelijk te maken. 

Het gebouw beschikt over drie ruimtes die dienst gaan 
doen als veranderbare expositieruimtes, of een andere 
culturele activiteit. De expositieruimtes kunnen door 
nieuwe schuifdeuren van elkaar gescheiden worden 
en zo afzonderlijk van elkaar functioneren. Indien 
gewenst kan men ook twee of alle drie de ruimtes als 
één geheel gebruiken door de deuren open te zetten. 
Op de verdieping worden de ruimtes met elkaar 
verbonden door zeer fraaie loopbruggen. Door deze 
beeldbepalende loopbruggen te behouden wordt een 
stuk cultuurhistorie bewaard. 

Haaks op de expositieruimtes staat de corridor. De 
route leidt de bezoeker door de corridor naar één 
van de expositieruimtes. De bezoekers die niet naar 
de expositie(s) gaan, worden via een trap naar de 
loopbruggen geleid. 

Om te kunnen functioneren als expositieruimte 
worden er twee volumes geplaatst die dienst doen 
als garderobe en toiletruimtes. Deze worden in de 
paragraaf toiletten besproken. 

Om in te spelen op de veranderbaarheid en het 
gebruik van het gebouw te vergroten, kan de corridor 
als 'voorportaal' voor de achterliggende functie 
gebruikt worden. De route op de begane grond kan 
indien gewenst ingekort worden. Door het inkorten 
van de route wordt ook de trap verplaatst. Deze kan 
op drie verschillende punten gepositioneerd worden. 
In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op het 
functioneren van de trap. 

De corridor kan niet in zijn geheel gebruikt worden. 
Er is een uiterste grens tot waar de route weggehaald 
kan worden. De route die resteert, samen met de trap, 
waarborgt de ervaarbaarheid van de cultuurhistorie. 

In afbeelding 144 is schematisch weer gegeven hoe het 
gebruik van de ruimtes kan veranderen. In het rood is 
het ruimtegebruik aangegeven, in het oranje de loop 
van de route. Oranje blokjes geeft aan dat mensen vrij 
over de loopbruggen kunnen lopen. 



Afb. l45 Isometrie 



Afb. l46 Langsdoorsnede A-A 

Afb. l47 Dwarsdoorsnede B-B 



Afb. lSO Hangbrug met scharnierende balustrade 

Afb.l48 Hangbrug 

Afb. ISI Werking verrijdbare trap 

Afb. l49 Buitentrap 

Afb.l52 Verrijdbare trap 



Route 

De route is net als in de andere gebouwen de 
belangrijkste ingreep. Op de begane grond en de 
loopbruggen is de route hetzelfde vormgegeven als 
beschreven in de paragraaf 'concept' (pag. 78-80). Het 
enige verschil is dat op de begane grond een deel van 
de route uit verplaatsbare elementen is opgebouwd. 
De belangrijkste uitzonderingen van de route zijn de 
verrijdbare trap, een hangbrug en een trap aan de 
buitenzijde. 

De hangbrug doet zijn naam eer aan. De brug 
wordt aan één zijde letterlijk opgehangen aan de 
dakbalkconstructie. De ophangconstructie wordt 
bevestigd aan een stalen raamwerk dat onder de 
houten planken loopt.Aan de kant van de muur lopen 
stalen liggers tot tegen de muur. Met een schetsplaat 
en bouten wordt de route aan de muur verankerd 
(afb.l48). 

Om de bezoeker geen opgesloten gevoel te geven op 
de hangbrug is gekozen voor een glazen balustrade, 
omlijst met een stalen frame. De balustrade wordt 
ten opzichte van de uiteinden van de planken naar 
binnen toe geplaatst. Het stalen frame wordt op het 
onderliggende constructieve raamwerk gelast. Op 
deze manier wordt de route visueel zo min mogelijk 
ingesloten. De bezoeker kan door de transparantie de 
ruimte op een andere manier ervaren dan tot nu toe 
mogelijk was. 

Op drie plaatsen in de balustrade kan een opening 
gecreëerd worden. Dit zijn de plaatsen waar de 
verrijdbare trap kan 'aanleggen'. Door de balustrade 
scharnierend uit te voeren ontstaat een opening 
zodat de bezoeker vanaf het bordes van de trap op de 
hangbrug komt ( afb.lSO + 151 ). Tevens vormt dit deel 
van de balustrade de beveiliging van het bordes van de 

trap. Afbeelding?? laat zien hoe dit principe werkt. 

De verrijdbare trap wordt net als de hangbrug 
opgehangen (afb.l52). De basis van de trap bestaat uit 
stalen profielen met daarop de houten treden. Om de 
trap te kunnen verplaatsen wordt aan de zijkant van 
de hangbrug een extra staalplaat gelast met daarop 
een tandheel staaf.Aan de onderzijde van het bovenste 
bordes komt een motor met een tandwiel zodat de 
trap elektrisch verplaatst kan worden. Aan de andere 
zijde wordt onder de dakbalken een geleider gemaakt 
waarin de ophangconstructie van de trap komt te 
hangen. Het onderste bordes staat op wielen en kan 
vrij meebewegen. 

De trap aan de buitenzijde heeft eveneens een stalen 
basis constructie. Deze wordt ondersteund door drie 
stalen buizen die op een punt samen komen. Hierdoor 
blijft de nooduitgang onder de trap vrij van obstakels. 



Afb. ISJ Volumes voor de toiletten 

Afb.l54 Zichdijn vanuit de shedhal 

Afb.l56 Referentiebeelden lederen tegels 

Afb. ISS Afgifte balie garderobe 



Garderobe en toiletten 

In het hele complex worden een aantal nieuwe 
volumes toegevoegd. Deze hebben allen een dienende 
functie, variërend van balie (ingang museum), bar 
(horeca), tot garderobe en toilet. De volumes worden 
allen met hetzelfde materiaal bekleed, hetzij in een 
andere kleur. Met uitzondering van de bar hebben de 
volumes nagenoeg dezelfde opbouw. In het geval van 
de voormalige ververij gaat het om twee elementen die 
dienst doen als garderobe en toiletruimte. 

De twee volumes staan vrij in de ruimte waardoor het 
duidelijk wordt dat het om een nieuwe toevoeging gaat 
(afb. I SJ). Het ene volume doet dienst als garderobe 
en als toiletruimte voor de vrouwen. Het andere 
volume doet dienst als toiletten voor de mannen en 
als ruimte voor het mindervalide toilet met tevens een 
babywikkel ruimte. 

De volumes zijn tevens vrij van elkaar gehouden om zo 
de zichtlijn van de oude productieroute te handhaven 
(afb. 154). De bovenzijde van de volumes zijn in dit 
geval afgeschermd met een stalen net. Hierdoor valt 
via de bovenliggende lichtstraat direct daglicht in de 
toiletruimtes. 

De volumes zijn opgebouwd uit een slanke stalen 
constructie. Deze wordt aan twee zijden bekleed met 
beplating. Hier tussen wordt geluidsdempende isolatie 
aangebracht. Hierdoor ontstaat als het ware een 
sandwich paneel. 
Aan de binnenzijde wordt de wand afgewerkt met een 
stootvaste en afwasbare stuclaag. De buitenzijde van 
de volumes wordt bekleed met lederen tegels. 

De lederen tegels zijn een product van Blackstock 
leather. Dit zijn dunne platen leder van circa 2,5mm 
dik. De achterliggende wand wordt minimaal drie keer 

voorgestreken met een gepatenteerde magnetische 
verf. De achterzijde van de lederen tegels zijn voorzien 
van een magnetische laag die op de verf hecht. De 
tegels zijn in diverse maten en kleuren verkrijgbaar, 
maar kunnen eenvoudig met een stanleymes op maat 
gesneden worden. 

Door de volumes te voorzien van een lederen 
buitenzijde ontstaat een strak geheel. De volumes 
vormen een contrast met het oude gebouw en zijn 
herkenbaar als voorzienende elementen. De keuze van 
leer heeft uiteraard ook te maken met het feit dat dit 
het product was dat voorheen in de fabriek gemaakt 
werd. 
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Bouwfysische ingrepen 

Het project staat voor een belangrijk deel in het teken 
van het behoud van het karakter van het gebied. Ook 
op gebouw niveau wordt dit verder doorgevoerd. Men 
ontkomt er echter niet aan de grootste bouwfysische 
gebreken onder handen te nemen. Het heeft echter 
ook zijn charme om bepaald beperkingen betreffende 
de bouwfysica te accepteren om zo de authenticiteit 
van het gebouw te bewaren. 

De voormalige ververij bestaat uit een 
dubbelsteensmuur zonder spouw. In de loop der jaren 
is de gevel aangetast door vorstschade. De breuken 
dienen hersteld te worden. Om in de toekomst te 
voorkomen dat er meer voorstschade ontstaat en 
vochtdoorslag naar binnen tegen te gaan, wordt de 
gevel geïmpregneerd, ook wel hydrofoberen genoemd. 

De huidige gevel is een grote koudebrug. Er bestaat 
geen andere mogelijkheid dan de muur aan de 
binnenzijde te isoleren. Dit gebeurt doormiddel van 
Faay GR 75 panelen. Dit systeem is opgebouwd uit 
gipsplaten verlijmd op Resol hardschuim. Tussen de 
twee materialen wordt een dampremmende laag 
aangebracht. De panelen worden doormiddel van een 
verbindingsregel aan elkaar gekoppeld. De panelen zijn 
relatief dun en af te werken met een stuclaag. Door de 
nieuwe stuclaag ontstaat het idee dat er een nieuwe 
muur geplaatst is. Enerzijds doet dit afbreuk aan de 
authenticiteit, anderzijds komt daardoor de nadruk te 
liggen op de historische elementen die karakteristiek 
zijn voor de ververij. Denk daarbij aan de funderingen 
van de verfvaten, de constructie van de loopbruggen en 
de constructie van de lichtstraten. 

Naast de gevel worden ook de ramen aangepakt. De 
karakteristiek houten kozijnen worden gerestaureerd 
zodat de stijl van het gebouw behouden blijft. De 

kozijnen worden voorzien van 'van Ruysdael' isolatieglas. 
Dit is een speciaal soort glas dat ondanks dat het dun 
is (bestaand is enkelglas) een hoge isolatie waarde kent. 
Naast het behoud van de kozijnen komen er op de 
begane grond in de westgevel drie nieuwe deuren. Ook 
in de zuid gevel komt een nieuwe pui. 
De lichtstraten vormen een tweede bron van 
warmteverlies. Om dit verlies te reduceren wordt er op 
de bestaande betonnen constructie van de lichtstraten 
een nieuw kozijn geplaatst met dubbel glas. 

De laatste grote ingreep om het gebouw weer 
bruikbaar te maken is de vloer. De huidige vloer is 
door de zware belastingen aangetast en deels verzakt. 
De vloer ligt hoogst waarschijnlijk vrij van de muren 
op een zandbed. Dit geeft de mogelijkheid de vloer 
in zijn geheel te verwijderen en een nieuwe vloer te 
plaatsen, voorzien van vloerverwarming. De betonnen 
cementdekvloer wordt gevlinderd zodat een strakke 
vloer ontstaat. Samen met de 'nieuwe' buitenmuren 
steken deze af tegen de oude constructie onderdelen 
die hierdoor het beeld bepalen. 

In de bestaande constructie komt ook betonrot voor. 
Door het vrij maken van de wapening van de beschadigde 
delen kan een nieuwe laag spuitbeton aangebracht 
worden. Het spuitbeton wordt dusdanig behandeld 
dat er geen verschil zichtbaar is met het oude beton. 
Hierdoor worden de oude constructiedelen bewaard 
en zullen de bezoeker de sfeer van de oude fabriek 
doen ervaren. 

In afbeelding 157 staat een fragment met de plaatsen van 
de principe details (afb.l58 - 162) van de bouwfysische 
ingrepen. Op pagina 113-1 16 staan sfeerbeelden van 
het gebouw, en de verschillende ruimtes. 



Afb.l58 Detail 0 I schaal I: I 0 



Legenda horizontale details 

I. Bestaande dubbelsteens muur 440mm, zandstralen 
2. Bestaande binnenmuur, 330mm 
3. Gaasband 

GR-verbindingsregel, bevestigd op buitenmuur 
-4. 1/2 GR-verbindingsregel 
5. Stucwerk I Omm 

Faay GR 75: 9,5mm stucplaat 
Dampremmende laag 
65mm Resol hardschuim 
20mm spouw 

Afb. l59 Detail 02 schaal I: I 0 

6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 

Spouwlat 50x20mm 
I Omm Stucwerk 
Faay GR 55: 9,5mm stucplaat 
Dampremmende laag 
45mm Resol hardschuim 
20mm spouw 
spouwlat 20x25mm 
Stucstop 
Bestaand houten kozijn 67xl14mm 
Afwerking volgens Van Ruysdael 

HPI-glasVan Ruysdael 10,2mm 

9 10 11 

--1 
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Afb.l61 Detail 04 schaal I: I 0 
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Afb.l62 Detail OS schaal I: I 0 

Legenda verticale details 

I. Bestaande dubbelsteens muur <HOmm, zandstralen 
2 Bitumen 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

12. 
13. 

Drukvaste isolatie 
Bitumen 
Bestaande dakvloer ISOmm beton 
Mastiekrib 
Bestaande keramische dakrand opnieuw plaatsen 
Specie 
Stucwerk I Omm 
Faay GR 75: 9,5mm stucplaat 

Dampremmende laag 
65mm Resol hardschuim 

GR-verbindingsregel, bevestigd op buitenmuur 
20mm spouw 
Stucstop 
I Omm Stucwerk 
Faay GR 55: 9,5mm stucplaat 

Dampremmende laag 
45mm Resol hardschuim 

20mm spouw 
spouwlat 20x25mm 
Bestaand houten kozijn 67xll4mm 
Afwerking volgens Van Ruysdael 
HPI-glas Van Ruysdael I 0,2mm 
Hardstenen raamdorpel 30mm 
Specie 
SOmm drukvaste isolatie onder afschot 
Fundering op staal 
Cement dekvloer gevlinderd, 70mm 
Vloerverwarming 
Nieuwe constructievloer ISOmm 
Drukvaste isolatie I OOmm 
PE-folie 
Zandbed 

14. Slof bevestigd aan vloer 
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Conclusie 

Het generiek maken van een industriële enclave met 
behoud van de identiteit is gebonden aan voorwaarden. 
Voorwaarden die het behoud van de identiteit en de 
karakteristieken waarborgen. Hiervoor is een grondige 
analyse nodig geweest om inzicht te krijgen in de ware 
identiteit van het terrein. 

Het analyseren bestaat niet alleen uit het ontrafelen van 
de geschiedenis, maar bestaat ook voor een groot deel 
uit het waarnemen op locatie. Alleen op deze manier 
kunnen waardevolle en karakteristieken elementen een 
plaats gegeven worden en een beeld vormen hoe het 
terrein gewerkt heeft. Het samengaan van de analyse 
en het 'proeven' van de sfeer ter plaatse hebben de 
essentie van het gebied bepaald. De essentie van het 
KVL terrein vormt de uitgangspositie voor de nieuwe 
ingreep. 

Er moet geconcludeerd worden dat genericiteit slechts 
in een beperkte mate toepasbaar is op het KVL terrein. 
De ware identiteit was het samenwerken van alle 
gebouwdelen. Indien men de afzonderlijke gebouwen 
generiek maakt vervalt de functionele relatie. Men kan 
echter spreken van thematische genericiteit, eenvoudig 
aanpasbare ruimtes binnen dezelfde bestemming. Voor 
het KVL terrein is gekozen voor een culturele instelling, 
zodat de relatie tussen de verschillende bouwdelen 
gewaarborgd wordt. 

Om de identiteit te versterken is het oude 
productieproces vertaald naar een route die 
cultuurhistorie ervaarbaar maakt en tevens een kader 
vormt voor het gebruik. Met andere woorden: 

'de route als kader voor cultuurhistorie en 
genericiteit' 
De kaderroute vormt ook een aanvoerader voor de 
verschillende functies. De route zal de bezoeker door 
de verschillende productiehallen rondleiden om zowel 
de cultuurhistorie, karakteristieken en ruimtelijke 
kwaliteiten te ervaren. 

Oisterwijk krijgt met de herbestemming van het 
KVL terrein weer een waardige 'attractie' (terug). De 
culturele enclave biedt onderdak aan inwoners en 
kunstenaars, in de meest brede zin van het begrip. Met 
de expositie ruimtes ontstaat een extra trekpleister 
om mensen van ver buiten Oisterwijk aan te trekken. 
Hierdoor zal het KVL terrein extra toeristen naar 
Oisterwijk trekken. 

2017, honderd jaar naar de oprichting van de Koninklijke 
Verenigde Leder, is het terrein getransformeerd van 
een roemrijke lederfabriek in een culturele instelling 
van wereldfaam. De bezoeker zal worden bevangen 
door de kwaliteiten en de schoonheid van het terrein, 
de gebouwen en de ruimtes, eens ontworpen door 
architecten als fabrieksruimten maar nu, door de 
kaderroute, ervaarbaar voor iedereen en bewaard 
voor de toekomst. 





Reflectie 

Het project is tot stand gekomen door de fascinatie voor 
oude verlaten industriële gebouwen. Dit is ontstaan op 
basis van de schoonheid van de verlaten plek. Door dit 
project is de fascinatie wellicht nog groter geworden, 
echter nu meer met de kennis dat industriële enclaves 
potentie kunnen bieden voor een nieuwe omgeving, 
zonder daarbij aan bestaande kwaliteiten in te leveren. 

De aanwezige kwaliteiten zijn in het ontwerp gebruikt 
om de oude identiteit inzichtelijk te maken. Dit project 
laat dan ook zien dat industriële enclaves niet gesloopt 
hoeven te worden, of onderdeel uit moeten maken van 
een nieuwe wijk. 

Door het inzetten van de bestaande kwaliteiten is er 
een subtiel ontwerp ontstaan. Dat maakt dit project 
ook sterk ten opzichte van vergelijkbare projecten 
waar architecten toonaangevende ingrepen verrichten 
om hun visitekaartje af te geven. In dit project is het 
minimale ontwerp enerzijds een gemis geweest voor 
mij als ontwerper, anderzijds is dit een waardevolle 
herbestemming met begrip en respect voor het oude. 

Wat anderhalf jaar geleden begon als een zoektocht naar 
de betekenis van het begrip genericiteit. is uitgemunt 
in een boeiend, soms slopend, leerzaam proces dat 
geresulteerd heeft in het ontwerp van de kaderroute. 
Een nieuwe route, als herinnering aan het verleden, ter 
versterking van de kwaliteiten van de ruimtelijke 
omgeving. Deze komen zeker in de maquette, waar ik 
elke keer weer veel plezier aan beleef, tot zijn recht. 

Antoine van Cruchten 
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