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Deze scnptle is tot stand gekomen gedurende mijn afstudeertraject aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het is het resultaat van een onderzoek naar het generiek 
herbestemmen van silo's als onderdeel van industrieel erfgoed. Dit onderzoek levert het 
concept van 'Zoet herbestemmen' op. Vervolgens is deze werkwijze toegepast op de 
suikersilo's in Breda. De opgave is ontstaan vanuit een voorstudie naar diverse grote 
gebouwen, en de mate waarin deze generiek zijn. 

Het afstuderen dwingt je als bouwkundestudent om goed na te den ken waar voor jou de 
essentie ligt in de architectuur. Dit project beschouw ik niet als einde van mijn studie, 
maar als begin van mijn verdere ontwikkeling op het gebied van de architectuur. 

Vanaf deze plaats wit ik mijn oprechte dank uitspreken aan diegenen die hebben 
bijgedragen aan het welslagen van deze scriptie. In de eerste plaats gaat mijn dank uit 
naar mijn begeleiders; Jan Westra, Maarten Willems en Andre Walraven die mij tijdens 
het schrijven van deze scriptie steeds gestimuleerd hebben en, geholpen hebben tijdens 
het uitvoeren van aile fasen van mijn onderzoek. 

Verder is een woord van dank op zijn plaats voor mensen die tijdens mijn onderzoek 
ideeen hebben aangeleverd voor een goede uitvoering van dit project, in het bijzonder 
mijn vriendin, directe familie en kennissen. 

Ik hoop dat deze scriptie de aandacht voor herbestemming van industrieel erfgoed zal 
doen toenemen. -5-

Eindhoven, maart 2010 
Patrick de Ruijter 





Een toenemend probleem in onze gebouwde omgeving is de leegstand van ons 
industrieel erfgoed. Nieuwe ontwikkelingen in techniek of veranderende regelgeving, 
zorgen ervoor dat complexen die eens een pronkstuk waren, gedegradeerd zijn tot 
onbruikbare enclaves. 

Deze enclaves, ieder op zichzelf even uniek vragen elk om een eigen oplossing om 
herbestemming mogelijk te maken. Onderdelen als silo's of grote hallen blijken vaak 
lastig aan te passen aan de huidi9'e vraag en vallen hierdoor vaak ten prooi aan de 
sloophamer. am dit in de toekomst te voorkomen is de methode 'Zoet Herbestemmen' 
ontstaan. 

Zoet herbestemmen is een universeel toepasbare methode waarmee het mogelijk wordt 
om op architectonische wijze, silo's generiek her te bestemmen, met het behoud van 
de belangrUkste karaktereigenschappen. Industrieel erfgoed is hiervoor bUzonder geschikt 
omdat hierbij vaak de emotionele waarde, zwaarder weegt dan de technische waarde, 
gebruikswaarde of economische waarde. 

Routing blUkt het sleutelwoord te zUn binnen de transformatie van Zoet herbestemmen. 
Door routing een aangenaam evenwicht te laten vormen met de generieke ruimte, 
ontstaat er een gebouw waarbinnen beweging en daglicht centraal staan. Door de 
silo's een nieuwe identiteit te geven ontstaat een sterk icoon, die bestand is tegen 
vera nderingen in de toekomst. 

Een ingrijpende aanpassing aan het gebouw, waarbU kritieke kernwaarden intact blUven, 
levert als resultaat een generiek casco wat voldoende kwaliteiten bezit voor divers 
gebruik. Dit generieke casco is binnen dit onderzoek ingevuld als congrescentrum en 
buffersilo. 

In de opdrachtformulering is het woord generiek een ongedefinieerd begrip. am meer 
vat te krUgen op de betekenis ervan, is een eenduidig beg rip geformuleerd. Generiek 
wordt, met betrekking tot gebouwen, in dit onderzoek opgevat als: 'Met zo min mogelijk 
aanpassingen voor zoveel mogelUk functies geschikt' 

Deze scriptie toont door de toepassing van Zoet herbestemmen op de suikersilo's 
aan dat. Zoet herbestemmen een succesvolle methode is, waarbij de belangrUkste 
karaktereigenschappen bewaard en/of versterkt worden. 
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Gedurende het voorbeidende traject van het afstuderen, hebben wy als atelier gezamenlyk 
een onderzoek verricht naar grote gebouwen en de mate waarin zij generiek zijn. Tegen 
het einde van dit onderzoek is ieder individu op zoek gegaan naar zyn fascinatie. 

Mijn zoektocht is geeindigd in Breda, by de voormalige suikersilo's op het CSM terrein. 
Op dit terrein vindt de komende jaren grootschalige stedelijke herontwikkeling plaats die 
een voormalig fabrieksterrein transformeert tot een nieuw stedelyk podium. 

Omdat eern architectonisch goed ontwerp niet voldoende is om een goed gebouw te 
ontwerpen, heb ik in deze fase besloten om naast mijn afstudeerdifferentiatie architectuur 
de secunda ire differentiatie bouwtechniek te kiezen. 

De komende twintig jaar realiseert Breda op 160 hectare een groot, nieuw stadsdeel: Via 
Breda. Als enige Brabantse stad met een aansluiting op de Hogesnelheidslyn wordt Breda 
de Poort van Brabant. Tydens de realisatie van plangebied Via Breda zal het huidige 
terrein van de suikerfabriek een nieuwe functie krijgen . De hierop gelegen suikersilo's 
hebben de potentie om een transformatie aan te gaan en een nieuwe in passing te 
vinden binnen het plangebied. 

Het nieuwe centrum Markoevers wordt weI gezien als een nieuw 'stedelyk podium' 
en is met zyn grote en hoge gebouwen aantrekkelyk voor internationale kantoren en 
instellingen. Rondom de Markoevers zullen de wijken 'Zoete Inval' en 'Het Havenkwartier' 
verryzen. De Zoete Inval biedt mogelykheden voor wonen en werken. Het gebied grenst 
aan de historische binnenstad, de Lunetstraat en Markoevers en profiteert daarmee van 
de goede bereikbaarheid en centrale ligging. Binnen het Havenkwartier gelegen random 
De Mark en de Belcrumhaven ontstaat een uniek woongebied, gericht op het water en 
in het zicht van de binnenstad. 

Om afbraak van de historische silo's te voorkomen is het van belang om onderzoek 
te doen naar de herbestemming hiervan. Vanuit de nieuwe wijken zal gedurende de 
levensduur een aantal maatschappelijke veranderingen optreden. De suikersilo's bieden 
een unieke mogelijkheid om een gebouw te ontwerpen wat hierap kan reageren. Voor 
een resultaat met voldoende toekomstbestendigheid, is het van belang dat er rekening 
gehouden wordt met voldoende mate van generiekheid. 

Samengevat kan de probleemstelling worden omschreven als: 

Is het mogehJ" om de 5ulke~tlo S In Breda te transformeren naar een aanpasbaar 
gebouw en op welke manier kan dlt met het behoud van de belangrljkste ken mer ende 
karakteretgenschappen r 
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Door veranderingen in de industriele sector en de Europese regelgeving gaat het 
functieverlies van silo's de laatste jaren onverminderd door. Herbestemming van deze 
comp!exen lijkt een vaak kostbaar en moeilijk proces. Silo's zijn vaak gelegen op 
strategische plaatsen, geschikt voor lucratieve appartementen, kantoren of vernieuwende 
gebouwtypologieen. Sloop en vervolgens nieuwbouw plaatsen, kan sneller en minder 
risicovol zijn voor beleggers en ontwikkelaars dan herbestemming. 

Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de mogelijkheid om de silo's in Breda 
een nieuwe invulling te geven die zich aanpast aan de maatschappelijke veranderingen 
binnen het plangebied (Via Breda). Gelegen rondom de locatie en een aanvulling 
bieden binnen het nieuw stedelijk podium d.m.v. een congrescentrum. Hopelijk heeft dit 
onderzoek als resultaat dat meer silo's die onderdeel zijn van het industrieel erfgoed, 
een nieuwe bestemming krijgen en bewaard kunnen blijven. De nadruk ligt hierbij op 
de architectonische methode die gebruikt wordt om de transformatie tot succes te 
brengen. 

Het resultaat van dit onderzoek is een algemene wijze van architectonisch herbestemmen 
van silo's tot generieke ruimte op een gebruiksvriendelijke manier. 

De transformatie van een specifiek naar een generiek gebouw brengt mogelijkheden, 
maar ook beperkingen met zich mee. De doelstelling van Zoet herbestemmen is om 
silo's na herbestemming een eigen sfeer en karakter te geven, met het behoLJd van 
de belangrijkste kenmerken van de silo's. In het geval van de suikersilo's in Breda 
zijn dit: uiterlijke schaalloosheid, industrieel karakter en onderlinge samenhang. Zoet 
herbestemmen resulteert in het geval van de suikersilo's in Breda tot een gebouw 
waarbij routing het hoofdthema is en daglicht en beweging subthema's zijn. 
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Voorafgaand aan het onderzoek is het verstandig na te den ken over de fascinatie van 
het onderwerp. Om deze fascinaties helder over te brengen deel ik mijn motivatie op in 
twee delen. De eerste fascinatie gaat over generieke gebouwen en de hierop volgende 
over fascinatie van de suikerfabriek. 

Een groeiende trend in het architectenjargon is het woord 'generiek'. Helaas wordt het 
woord naar mijn mening te vaak gebruikt in de verkeerde setting. Gebouwen staan vaak 
omschreven als generiek gebouw, maar bij het bestuderen blijkt het vaak louter te gaan 
om een flexibel of multifunctioneel ontwerp. 

Het probleem van generieke gebouwen is naar mijn mening te wijten aan het gebrek 
van identiteit. Doordat de functie van gebouwen steeds minder af te lezen is aan de 
vorm, groeit het gebrek aan identiteit. Herbestemming kan hierbijl een oplossing bieden 
omdat identiteit hier vaak al een aanwezige factor is. 

De silo's van de suikerfabriek in Breda hebben mij al lange tijd geboeid. Zelf ben ik 
voorheen woonachtig geweest in de omgeving van de fabriek en hierdoor zijn de silo's 
voor mij onlosmakelijk verbonden met de stad Breda. Als voorbijganger wordt je continu 
in de verleiding gebracht om rond de silo's te lopeno Het gebrek aan schaal is voor mij 
een extra fascinatie om de silo's verder te onderzoeken. Deze schaalloosheid wordt het 
best waargenomen wanneer je vanuit de trein naar de silo's kijkt. 

Om de scriptie overzichtelijk te houden en selectief leesbaar te maken, heb ik ervoor 
gekozen het in een tweetal delen op te splitsen. Na deze irnleiding voIgt een analyse
deel waarin voornamelijk het vooronderzoek van de suikerfabriek en de locatie centraal 
staat. Het tweede deel bestaat uit een beargumenteerde visie op de silo's en illustreert 
het transformatieproces. 
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De ligging van het huidige terrein van de CSM is in deze tijd verrassend omdat, 
het terrein dichtbij het stadcentrum ligt. Dit alles is een resultaat van de stedelijke 
ontwikkelingen in de tijd van het ontstaan van de suikerfabriek op deze plek. 

Tot ongeveer 1870 profileerde Breda zich als vestingstad. Rond hetzelfde jaartal vond 
de 'ontmanteling' van Breda plaats. De wallen rond Breda werden rond 1870 afgebroken 
en de stad kon zich buiten de wallen uitbreiden. Dat gebeurde in de richting van 
Ginneken volgens het toen zo genoemde 'plan van uitleg', dat was ontworpen door de 
bekende stedenbouwkundige Frederik Willem van Gendt. Hij was door het stadsbestuur 
naar Breda gehaald. Van Gendt 'ontmantelde' steden, bevrijdde ze van de om knelling 
door stadswallen. 

Vanaf 1868 was Van Gendt 'Ingenieur der Domeinen voor de Ontmanteling der Vestingen '. 
In datzelfde jaar werden de vestingen Maastricht, Venlo, Bergen op Zoom, Fort Bath, 
Coevorden en Vlissingen ter ontmanteling opgedragen. In 1869 volgden Breda en 
Nieuweschans, en in 1874 was het ook de beurt aan Groningen, DelfzijL Deventer, 
Zutphen, Nijmegen, Elden, Grave en 's-Hertogenbosch. 

De voormalige vestinggronden bieden ruimte aan nieuwe wijken. Een nieuwe singelgracht, 
omzoomd met bomen, begrenst de stad. Nieuwe straten ontstaan, zoals de Nieuwe 
Haagdijk, de Nieuwe Boschstraat en de Nieuwe Ginnekenstraat. Ten noorden van de stad 
ontwikkelt zich al tijdens de sloop van de vestingwerken een belangrijk industriegebied. 
In 1871 wordt hier de suikerfabriek gebouwd. 

Vanaf 1860 wordt de nieuwe Staatslijn 1 (spoorweg) in verschillende fases opgeleverd 
en ontstaat er tussen Breda en Rotterdam een directe treinverbinding die tijdens de 
stedelijke ontwikkeling van belangrijke rol is geweest voor de industrieen rond het 
centrum. 
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Zoals in de inleiding al aangegeven komen de silo's binnen het toekomstige masterplan 
VIA Breda te liggen. De meest markante plek in het gebied ligt rond de knik in de 
Mark. Dit is de plek waar de suikersilo's staan. Op de oevers aan weerszijden van de 
rivier is ruimte beschikbaar voor grate voorzieningen die een invulling geven aan de 
internationale potenties van Via Breda. Met cultuur en ontspanning op de westelijke 
oever, op een steenworp afstand van de binnenstad. En met voorzieningen op de 
oostelijke oever, gerelateerd aan het businesskarakter van het Stationskwartier. Het gebied 
de Markoevers kan gezien worden als een 'Nieuw Stedelijk Podium'. Een hoogstedelijke 
ontmoetingsruimte d ie rust en ontspanning geeft, maar ook ruimte voor stedelijke 
activiteiten en evenementen biedt. 

Het gebied van de Markoevers bestaat uit twee delen die onderling sterk van elkaar 
verschillen. Dit hangt in sterke mate samen met de betekenis die de Mark hier heeft. Aan 
de westzijde is het zoveel mogelijk open houden het uitgangspunt. Daarmee wordt de 
ruimtelijke relatie met de binnenstad versterkt en aangesloten op de lobbenstructuur binnen 
Breda waarbij de Mark als een groene scheg van buiten naar binnen de verschillende 
gebieden aaneenrijgt. In het gebied komen bijzondere functies van Euregionale betekenis 
in een stedetijke setting van groen en water. In contrast met de westelijke oever ligt op 
de oostelijke oever het (schier)eiland op een eeuwenoude verhoging. Een benadering als 
een stedelijke, gesloten en compacte eenheid is hier het uitgangspunt. 

Het gebied wordt begrensd door de verlengde Belcrumweg, de Mark, de spoorlijn en 
de aansluiting op de Prinsenkade richting binnenstad. Het is niet alleen de rivier de 
Mark, die deze locatie een bijzonder karakter geeft en de aantrekkingskracht ervan 
bepaalt. De strategische ligging van dit gebied, de samenhang met de omliggende 
stadsdelen is de basis voor uitgebalanceerde mix van publieke functies (o.a. stadspodium) 
en voorzieningen. Het gebied moet een ruimtelijk podium worden met daarlangs een 
stedelijk decor. Een uniek gebied binnen Via Breda voor (stedelijk) spektakel. In dit 
gebied wordt uitgegaan van bijzondere gebouwen en/of bijzondere complexen die 
er binnen de gegeven structuur uitspringen. De gebouwen (landmarks) zijn juist in 
dit gebied stedenbouwkundig goed verankerd, omdat er sprake is van bundeling van 
functies, namelijk grootschalige open ruimte, lange lijnen en het samenkomen van 
hoofdontsluitingen. Het wordt een toplocatie voor wonen, werken en voorzieningen met 
een accent op cultuur en ontspanning. Bij de situering van gebouwen en/of complexen 
is de openheid van het gebied altijd een leidend thema. 

Water, groen, stedelijke ruimte en bebouwing in een integrale invulling zijn de 
hoofdmotieven voor de invulling aan de westzijde. Daarmee wordt tevens vormgegeven 
aan de ecologische verbinding van de rivier de Mark en de noodzaak ruimte voor 
waterberging te realiseren. 
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Een nieuw en modern (schier)eiland bepaalt de ruimte op de oostelUke oever, de 
doorgetrokken Belcrumhaven, de verlengde Belcrumweg, de Mark en het oude trace 
ven de Belcrumweg vormen de begrenzingen. De Stationslaan doorsnUdt het gebied. Zo 
ontstaat een stedelUke, publieke en open ruimte aan de Mark als een visueel stedelUk 
domein voor de verschillende gebruikers, lOals voetgangers, fietsers en automobilisten. 
Zowel net noordelUk deel van de Belcrumweg als het gedeelte van de Stationslaan dat 
loopt door het Stationskwartier, worden aan weerszUden begeleid door een reeks van 
aanliggende gebouwen. Men komt als het ware door een begrensde ruimte. Ter hoogte 
van de Markoevers opent deze ruimte zich en ervaart men niet aileen de weldsheid van 
het gebied rond de Mark. maar ook een open stedelUke ruimte waar de verschillende 
deelgebieden van de Spoorzone zichtbaar samenkomen. De binnenstad, de Markoevers, 
de Zoete Inval, het 3M-terrein, het Havenkwartier en het Stationskwartier zUn zichtbaar. 
Het in een oogopslag kunnen ervaren van de deze verschUningen draagt in sterke mate 
bU aan de herkenbaarheid en het imago van Via Breda als bUzondere plek in de stad. 
Het gebied langs de kades krUgt een bUzondere, promenadeachtige inrichting met veel 
aandacht voor voetgangers en fietsers. Om voor het langzaam verkeer aantrekkelUke, 
goede en korte verbindingen met de overige deelgebieden te realiseren, zUn op 
strate9ische plaatsen nieuwe verkeersbruggen voor het langzaam verkeer geprojecteerd. 

Aan de noordzUde van de Stationslaan is een compacte en gesloten invulling uitgangspunt. 
Kenmerkend is een gesloten bouwblok / complex, dat qua maat en schaal de nadruk 

-30- legt op de unieke stedenbouwkundige situatie aan de Mark, de Belcrumhaven, de nabUe 
OV-Terminal en de binnenstad. Het complex, het Nieuwe Kasteel van Breda, be staat uit 
6 a 8 bouwlagen. Door het complex op een verhoging te leggen is een extra ruimtelUke 
expressie toe te voegen. De gedachte is om hier een hoogstedelUke, grootscha'lige, 
voorziening te realiseren die invulling geeft aan de internationale betekenis van de plek. 
De verlenging van de Belcrumhaven heeft naast een ruimtelUke betekenis een functie als 
waterberging voor het gebied. 

Uit de voorgaande omschrUving wordt duidelUk dat de directe omgeving van de silo's 
onderhevig is aan een gedaantewisseling. Doordat omgeving van de silo's verandert 
ontstaat de vraag tot een nieuwe functie hiervoor. Het mag voorop staan dat de silo's 
de potentie in zich hebben om binnen dit stedelUk podium een aanjager te worden 
voor lOwe I de wUk, de stad, het land en zelfs internationaal vanwege de aansluiting op 
het HSL netwerk. 



Belcrum Liniepark 



-32-



Havenl<wartier: 
superior residen al 
lIreil 

Markoe\lers: 
Ur; 1111 In emallo 

and urban Uvln 





Een van de meest bepalende West-Brabantse industrieen sinds de tweede helft van de 
negentiende eeuw, is de suikerfabricage. Grote oppervlakten klei- en zandpolder, vol 
met suikerbieten. En in de herfst, de campagnetijd, overal trucks, beladen met bieten. 
Honderd jaar geleden was het beeld nagenoeg gelijk. Her en der stonden suikerfabrieken. 
Men vervoerde bieten per schip, per spoor, met trams of met paard en wagen. In 
1872 werd de Bredasche Beetwortelsuikerfabriek onder de firma van Aken, Segers en 
Compagnie opgericht, die twee jaar later in handen van Felix Wittouck overging. Beide 
fabrieken fuseerden in 1887 tot de N.v. Sucreries de Breda en de Bergen op Zoom. 
In 1908 volgde een nieuwe fusie en ontstond de N.v. Algemeene Suiker Maatschappij, 
de Asmij, gevestigd te Breda, met fabrieken in Oosterhout Oudenbosch, Roosendaal en 
Oud-Beijerland. Het was J.P. van Rossum die in 1919 de N.v. Centrale Suiker Maatschappij 
oprichtte met vestigingen in Breda, Gorinchem, Halfweg, Oudenbosch, Oud Gastel, Sas 
van Gent, Steenbergen en Vierverlaten. 

Europa's wijzigingen in de landbouwpolitiek, betekende per 2005 het einde van de 
Bredase suikerfabriek. 'Brussel' vond dat elke lidstaat in zijn eigen suikerproductie moest 
voorzien. Nederland produceerde daarentegen te veel en kreeg een productiebeperking 
opgelegd. CSM sloot de fabriek in Breda. De twee silo's dateren van 1968 en 1973 en 
zijn bedoeld voor de opslag van suiker. 

De opbouw van de silo's is helder en eenvoudig. De silo's bestaan uit drie concentrische 
ringen waarvan de dikte respectievelijk 220mm en 240mm zijn waardoor de totale inhoud 
in drie delen verdeeld wordt. De wanden bestaan uit voorgespannen beton waarin 
ringwapening is opgenomen. Aan de buitenzijde van de silo's is een dunne laag EPS
isolatiemateriaal aangebracht om de silo's vorstvrij te houden. Over dit isolatiemateriaal 
is weer een dunne laag pleisterwerk aangebracht waardoor de grove wandstructuur 
ontstaat. De hoogte van de silo's is ruim 48 meter. De dakafwerking bestaat uit een 
aantal stalen liggers met hierop stalen dakplaten. Tegen de silo's staat een 51 meter 
hoge transporttoren die essentieel onderdeel is van het verwerkingsproces van sUiker. De 
heldere opzet is te relateren aan de gebruiksfunctie die puur functioneel is. 

De silo's zijn bedoeld voor de opslag van het eindfabricaat sacha rose (suiker) in zijn 
ruwe, onverpakte vorm. De werking van de twee silo's is helder en vanzelfsprekend. 
Vanaf de fabriek loopt een transportband waarop de losse suiker door de transporttoren 
vertikaal getransporteerd wordt om vervolgens te worden verdeeld in een van de 
compartimenten van de silo's. Wanneer de suiker verpakt moet worden in kleine 
consumentenverpakkingen, wordt de suiker via de onderzijde naar de transporttoren 
getransporteerd en via een transportband weer de fabriek binnen gebracht. 

Op dit moment verkeren de silo's in slechte technische toestand, sinds vocht er vat op 
gekregen heeft. Van beide is het dak Ilek en er zit vocht tussen de buitenwand en de 
isolatielaag. 
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De opslagsilo's zUn slechts een onderdeel 
van een groter complex dat voorheen als 
een geoliede machine suiker produceerde. 
Deze geoliede machine op zichzelf is al een 
hele studie waard. Helaas heeft de CSM 
de afgelopen jaren delen van de fabriek 
verkocht aan het buitenland, waardoor er 
tegenwoordig steeds minder sprake is van 
een geoliede machine maar, van losse 
onderdelen. Binnen het nieuwe masterplan 
is dan ook aileen nog plaats opgenomen 
voor de eventuele herbestemming van de 
silo's. 

Afgezien van de architectonische 
ontwerpopgave is de cilindervorm een 
bUzonder interessante vorm. De volgende 
karaktereigenschappen maken de 
cilindervorm interessant. 
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Deze gezamenlUke karaktereigenschappen zorgen ervoor dat de vorm herkenbaar is als 
cilinder. Gedurende het verdere onderzoek zyn deze eigenschappen herhaaldelyk naast 
het ontwerp gelegd om de ruimtelijke waarneembaarheid van de silo's zoveel mogelijk 
intact te houden. 
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Zoet herbestemmen is een methode waarmee het mogelVk wordt om op architectonische 
wVze, si(o's generiek her te bestemmen met het behoud van de belangrVkste 
karaktereigenschappen. 

Het herbestemmen van silo's lVkt vooral voor projectontwikkelaars een lucratieve business, 
vanwege de overvloed aan inhoud en het gebrek aan programma. Op deze manier 
ontstaat er de mogelVkheid voor projectontwikkelaars om: "veel voor weinig" te krijgen. 
Helaas vermelden de succesverhalen van herbestemmingen van silo's meestal niet het 
verlies van originele karaktereigenschappen. 

Zoet herbestemmen is haaks hierop een zuiver architectonlsche methode van herbestemmen 
waarbV originele karaktereigenschappen zwaarder wegen dan verhuurbaar oppervlak. Als 
architect wordt van je verwacht vernieuwend bezig te zijln binnen het vakgebied. Dit 
denk ik te kunnen waarborgen met zoet herbestemmen. Wanneer de volgende generatie 
architecten beter in staat is herbestemmingen te realiseren waarbij gebruiksvriendelVke 
gebouwen ontstaan door Zoet herbestemmen toe te passen, zal het beg rip vanuit 
projectontwikkelaars groeien. 

Zoet herbestemmen is concreet te omschrVven in een drietal stappen, waarbV elke stap 
ondergeschikt is aan de voorgaande stap, op deze manier ontstaat er een casco met 
voldoende kwaliteiten. 

Natuurlijk is het niet zo dat er een nieuwe revolutie ontpopt op het totale gebied 
van erfgoed herbestemmen. Zoet herbestemmen richt zich vooral op silo's. Dit komt 
omdat deze vaak dezelfde knelpunten bezitten tVdens het herbestemmingproces. Silo's 
zVn specifieke gebouwen die als functie hebben: het zo effectief mogelijk opslaan 
van bulkgoederen. Factoren als daglicht, routing en toegankelVkheid zijn ondergeschikt 
aan de functionele vorm van dit soort silo's. Dit resulteert vaak in rechthoekige of 
cilindrische vormen waaraan op minimale wVze toegankelUkheid is toegevoegd. Silo's 
staan op stedelVk gebied vaak bekend als saaie eentonige monotone sculpturen die het 
uitzicht vaker bederven dan opfleuren. 

Mede door het hierboven beschreven feit, bezitten silo's vaak niet voldoende waarde 
om tot monument bestempelt te worden. Door het gebrek aan gebruikswaarde vallen 
silo's vaak ten prooi aan de sloophamer. Deze problematiek is kenmerkend voor veel 
naoorlogse bouwwerken. 

Voor silo's bestaat niet een standaardoplossing die je er telkens op los kunt laten, 
elke opgave lUkt uniek te zUn. Om toch een aanzet te geven bij het herbestemmen 
van silo's heb ik de werkwUze van Zoet herbestemmen ontwikkeld. Het resultaat 
van 'zoet herbestemmen' is een onveranderbaar generiek casco met een aantal vaste 
voorzieningen. 
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Elk gebouw wat herbestemd gaat worden, kan worden geminimaliseerd naar een 
viertal kernwaarden. De financiele waarde, de emotionele waarde, technische waarde 
en gebruikswaarde. De emotionele waarde (zit met name in de gevel en het casco). 
Deze laatste twee beginnen meteen vanaf oplevering te dalen in waarde, zo raakt de 
techniek razendsnel verouderd en ook de behoefte van de samenleving qua functie 
van gebouw en omgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. De emotionele 
waarde daarentegen stygt voortdurend, dit is te zien aan onder andere de trend van 
herbestemming. 

Vooral de eerste, de emotionele waarde van de silo's 'lykt erg hoog te zyn. De emotionele 
waarde van de silo's in Breda lykt vooral voort te komen uit de volgende punten: 

De sIlo s zLJn een Lcoon In de skyline van Breda 

De sllo's zijn een zeker orientatiepunt binnen de stad. 

De cultuurhtstonsche waarde van de Sllo's IS erg hoog 

Icoon aan de skyline 

Elke stad heeft zyn unieke skyline. Overal om ons heen zien we iconen in steden. 
Al vanaf honderden jaren geleden zyn iconen aanwezig in de stad. Zo kennen we 
allemaal de Acropolis, de toren van Pisa, de Eiffeltoren en de Sagrada Familia. Ook het 
hedendaagse Neder~and kent zyn iconen zoals: de Erasmusbrug, Montevideo en de 
Euromast in Rotterdam, de Domtoren in Utrecht en de Vestedatoren in Eindhoven. Deze 
iconen identificeren zich in de skyline door op te vallen door een afwykende hoogte ten 
opzichte van de omliggende bebouwing van veelal laagbouw. Door deze extremen in de 
skyline is het voor elke stad mogelyk zichzelf te profileren tussen de anderen. Op deze 
manier is elke stad in staat zichzelf een eigen karakter te geven. 



Hoewel de feitelyke betekenis van het woord icoon " representatieve voorstelling van 
een actieve applicatie, een object of een functie" is, moet in deze beschouwing het 
woord de volgende betekenis dragen: "representatieve voorstelling van een karakteristieke 
ontwikkeling in de stad". 

Tydens het onderzoek naar de locatie en de omgeving van de suikerfabriek is duidelyk 
geworden dat de silo's van Breda onlosmakelyk verbonden zyn met de skyline. Dit 
komt vooral voort uit de geringe mate waarin hoogbouw in de omgeving van de silo's 
voorkomt. Verder maken de silo's een visueel evenwicht samen met de Grote Kerk in 
de binnenstad staat. 

Or'ientatiepu nt 

De tyd dat een stad alleen klassieke orientatiepunten als kerken, ziekenhuizen en 
postkantoren bezit, lykt al geruime tyd voorbY. Tegenwoordig horen steeds meer 
onderdelen van industrieel erfgoed hierbY. Vooral kerktorens maakten een ruimtelyk 
baken van de grenzen van de binnenstad. In Breda is het echter zo dat de silo's in de 
loop der tyd ook onderdeel geworden zyn van dit ruimtelyk baken. Zonder de silo's lykt 
de binnenstad een onbegrensde zone te worden. 

Vanuit de historische stedel~ ke ontwikkelingen is het ontstaan dat de silo's langs een 
belangryke verbindingsas zyn komen te staan naar de binnenstad toe. Voor veel mensen 
die regelmatig in Breda komen zullen de si ~o's dus werken als een orientatiepunt 
binnen de stad. Voor de treinreizigers zyn de silo's onlosmakelyk verbonden met Breda. 
Aangezien de silo's op zichtafstand van het NS station liggen, zyn de silo's voor veel 
mensen het herkennin unt van het einde van hun reis. 
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Cultuurhistorische waarde 

Industrieel archeoloog dr Henk Muntjewerff omschrijft in het boek "Industrieel Breda in 
Via Breda" de silo's als 'de iconen van de suikerindustrie'. De silobouw was indertijd 
nodig geworden, omdat de industrie ,die tot dan toe de detailhandel met SO-kilozakken 
bevoorraadde, tegemoet moest komen aan de consumentenvraag naar kant-en-klare 
pakken van een kilo suiker. De silo's markeren deze ontwikkeling. 

Hiernaast lijkt de cultuurhistorische waarde ook voort te komen uit de bijdrage die 
de suikerfabriek heeft geleverd aan de Bredase economise he ontwikkeling. De fabriek 
zorgde voor een goede werkgelegenheid waardoor de stedelijke ontwikkelingen op gang 
kwamen. Hiernaast staan ze gegrift in het geheugen van de Bredase burger; daarbij gaat 
het niet om mooi of lelijk; ze zUn van waarde voor de stad. 

Stap 1 van Zoet herbestemmen kan worden omschreven als de volgende taak: 

Analyseer de afkomst van de overheersende kernwaarde. 

Het hieruit volgende antwoord geeft immers een duidelijke opsomming waarom de 
silo's herbestemt moeten worden. 



De volgende stap lijkt hierna een logisch vervolgproces. Nu het duidelij'k is waarom de 
silo's de potentie hebben om herbestemd te worden, is het voor het vervolgproces van 
belang om de belangrijkste karaktereigenschappen die bijdragen aan de overheersende 
waarde, te analyseren. Om de cultuurhistorische waarde te blijven ervaren, is het cruciaal 
om zorgvuldig met deze karaktereigenschappen om te gaan gedurende de transformatie. 
De volgende karaktereigenschappen lijken in het geval van de Bredase silo's bij te dragen 
aan de cultuurhistorische waarde: 

Ulter IlJke schaalloosheid 

Onderhnge samenwerklng 

Industrieel karakter 

UiterlUke schaalloosheid 

UiterlUke schaalloosheid IUkt van de silo's een sterk koon te maken. Omdat de 
voorbijganger geen enkel refereerbaar element heeft, ontstaat deze schaalloosheid. 
Slechts de oplettende voorbijganger weet in een verscholen hoek een deur te vinden. 
Hiernaast zijn er een aantal kleine ramen in het bovenste deel van de silo's. deze ramen 
zitten echter te hoog om goed refereerbaar materiaal te zijn. Mede door een gesloten 
karakter lijken de silo's volledig schaalloos te zijn waardoor deze een interessant object 
blijven. 

De uiterlijke schaalloosheid is belangrijk omdat dit een verwUzing is naar de voormalige 
functie van de silo's. De silo's zijn niet ontworpen voor de menselijke schaal. maar 
voor ruwe suiker. Dit eindpraduct stelt geen eisen aan daglicht met het gevolg dat de 
opslagruimte van buitenaf schaalloos wordt. 

Onderlinge samenwerking 

ZoaLs al eerder omschreven zUn de silo's onderdeel van een grater geheel. Omdat het 
toekomstige masterplan geen ruimte overlaat voor de volledige herbestemming van aIle 
fabrieksgebouwen, zullen de silo's als los onderdeel overblijven. Het is hierom belangrijk 
om hun onderlinge samenwerking te behouden. Ondanks dat beide silo's niet gelijktijdig 
gebouwd zijn lijkt er toch geen gelaagdheid tussen de twee te bestaan. Er zijn weinig 
verschillen op te merken waardoor de silo's als duo een sterk icoon zijn . 

De silhouet die de silo's vormen samen met de naastgelegen transporttoren maken 
van de suikersilo's een herkenbare verschijningsvorm. De onderlinge samenwerking kan 
een sleutelrol gaan spelen in de toekomstige relatie tussen wUk, stad en zelfs landelijk. 
Binnen de sUo's zullen functies van deze schaalniveaus een plek vinden. 
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Industrieel karakter 

Het uiterlijk van de twee suikersilo's is industrieel te noemen. Het gaat hierbij vooral 
om functionaliteit en minder om esthetiek. De sobere detaillering van aansluitingen zorgt 
voor een industrieel uiterlijk en de detaillering van vooral beton, geeft de silo's een 
massief ogend karakter. Het industrieel karakter draagt vooral bij aan de cultuurhistorische 
waarde omdat dit de industrieHe activiteiten illustreert waardoor de suikerfabriek in het 
verleden zo succesvol geworden is. 

Hiernaast hebben de silo's een karakteriserende hoofdvorm. De cilindervorm is toegepast 
vanwege de toepassing van ringwapening zodat de krachten op efficiente wijze naar 
het maaiveld gebracht kunnen worden. De toepassing van de cilinderstructuur is een 
veelvoudig toegepaste vorm voor silo's. Deze functionele vorm helpt mee aan het 
industrieel karakter van de silo's. Door het gebrek aan openingen krijgen de silo's een 
introvert karakter en feitelijk verwijzen de silo's aIleen naar zichzelf en gaan geen enkele 
relatie aan met de omgeving. 

Kortom stap 2 kan woorden omschreven als: 

Bepaal de belangrijkste karaktereigenschappen dle en gunste werken voor de 
cultuurhlstorLsche waarde 



Schaalloos lit rI~k 
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Om na de transformatie een bruikbaar gebouw over te houden is het van belang 
om de architectonische kernwaarden meer in balans te krijgen. De financiele waarde, 
de emotionele waarde, technische waarde en gebruikswaarde zijn de kernwaarde die 
van invloed zijn op functiemogelijkheden van het casco . Het gebouw krijgt alleen 
voldoende toekomstbestendigheid als de vier kernwaarden in een gezond evenwicht 
zijn. 

In het geval van de silo's gaat het vooral om het gebrek aan gebruikswaarde. De 
silo's zijn nooit ontworpen voor de menselijke schaal. Het gevolg hiervan is het 
ontbreken van vloervelden, daglicht. ventilatie en isolatie. 

Naast het optimaliseren van deze kernwaarden wordt hier het beg rip 'ruimtelijke 
ervaarbaarheid' ge'lntroduceerd. Aileen wanneer er nog voldoende aanknopingspunten 
zijn om de gebruikers te realiseren dat het hier om de herbestemmlng van silo's gaat. 
zijn de bovengenoemde ervaringscriteria gewaarborgd. 

Stap 3 van Zoet herbestemmen kan worden omschreven als: 

Stre-t naar evenWt.C1 'lge kernwaarden en versterk de ervanngs ntena door 
fUlmtelyke ervaarbaarheld. 
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Het eerste analyseproject zUn de voormalige suikersilo's bU Halfweg. Omdat de functie 
van de silo's en de constructieve opbouw vergelUkbaar is met die van de CSM in 
Breda, vormen de silo's een interessant leerobject. De twee voormalige suikersilo's zUn 
omgebouwd tot kantoren, naar een ontwerp van architectenbureau Soeters van Elsonc 
Po nee. De twee silo's zUn SO meter hoog en hebben een doorsnede van 30 meter. 

Het contrast in schaal tussen de industriele gebouwen op het terrein en de silo's 
met de overige gebouwen in de omgeving is enorm. De gesloten silo's bestaan elk 
uit twee concentrische betonnen cilinders, die zich perfect bleken te lenen voor een 
herbestemming tot kantoorruimte. De gemetselde buitenmuren op de begane grond 
zUn weggehaald, waardoor de hoofddraagconstructie tevoorschUn kwam en zichtbaar 
werd hoe mooi deze kolossen op hun smalle poten staan. Vervolgens werden ramen en 
vloeren in het gebouw aangebracht. 

Om uitvoeringtechnische problemen te voorkomen heeft Soeters ervoor gekozen om 
rechte ramen toe te passen waardoor in de gevets een kenmerkend IUnenspel ontstaat. 
Voor de aansluiting van de rechte ramen op de rondgebogen betonwand van de silo 
dient een houten achterconstructie als stelkozUn. De betonkolossen hebben een nieuwe 
isolatieschil gekregen met als gevelbekleding gerald aluminium. 
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De gevel is abstract en schaalloos gehouden door geen enkele horizontale IUn te 
gebruiken en over de hele gevel een diagonaal patroon van ruitvormige ramen aan te 
brengen. De helft van de ramen is echt, de andere helft is uitgevoerd als paneel in 
spiegelglas. Het totale gebouw blUft op deze manier verwarrend, omdat de opbouw in 
verdiepingen aan de buitenkant niet af te lezen is. 

Door het veelvoudig perforeren van de gevel ontstaat er een goed leefbaar binnenklimaat 
op het gebied van daglichttoetreding. Door de grote perforaties is een optimaal gebruik 
van de silo's mogelUk geworden waardoor vee I bruikbaar loerappervlak ontstaat. 

Tegen 

De silo's verliezen hun industriele karakter als massieve betonnen vorm door de 
veelvoudige perforaties. Hiernaast wordt de belevingswaarde van de silovorm gering door 
het volledig opvullen van de silo met bouwlagen. De silovorm wordt aileen binnen de 
kantoren nog ervaren door de rondingen in de wanden. Verdere karaktereigenschappen 
van de silo als 'industrieel karakter' en ' 



Structuur en opbouw 

Er is gebruik gemaakt van bestaande concentrische cilinders waar door middel van 
chemische ankers nieuwe geprefabriceerde betonvloeren tussen gehangen zijn. Door een 
nieuwe isolatieschil aan de buitenzijde ontstaat er een nieuw karakter. Deze nieuwe schil 
zorgt er ook v~~r dat er minimale koudebruggen ontstaan. 

Opmerkelijk is dat de voorgespannen wapening van de betonnen silowanden op veel 
plaatsen doorgesneden is. Aannemelijk hierdoor is dat, er nog voldoende wapening 
aanwezig is in de huidige silowanden valilwege de verandering van de richting van 
de werkende krachten. Voorheen was de wapening vooral bedoeld om uitspatten te 
voorkomen. De huidige wapening is vooral bedoeld om de druk van de nieuwe vloeren 
op te vangen. 
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Het tweede analyseproject zUn de inside-out silo's gelegen in het havengebied van 
Kopenhagen. Deze voormalige graansilo's zUn getransformeerd tot luxe appartementen. 
Deze opdracht heeft Architectenbureau MVRDV op opmerkelUke wUze aangepakt waardoor 
een nieuw architectuur icoon ontstaan is. 

Voor 

Deze transformatie bewUst dat het mogelUk is om oude betonnen silo's te transformeren 
naar bruikbare ruimten. Het uitgevoerde concept versterkt de onderlinge samenwerking 
door deze twee in elkaar over te laten 'smelten'. 

Tegen 

By deze herbestemming is een onderzoek gedaan naar de constructieve eigenschappen 
van de silowanden. Hieruit bleek dat deze niet sterk genoeg waren om veel openingen 
in te maken. Deze reden is gebruikt om een nieuw concept in te zetten waardoor 
karakteristieke eigenschappen verloren zUn gegaan. Schaalloosheid en industrieel karakter 
zUn, na herbestemming in mindere mate aanwezig. In contrast hiermee is er weI een 

unieke ruimte binnenin de silo's ontstaan, 
waarbinnen de ruimtelUke ervaarbaarheid 
van de silovorm prominent aanwezig is. 
Het complete silocomplex heeft een nieuwe 
identiteit gekregen waarin het niet meer 
refereert aan de oude functie. In dit ontwerp 
is het in mind ere mate zichtbaar dat het gaat 
om een herbestemming. De glazen gevel aan 
de buitenzUde refereert meer aan een modern 
nieuwbouwcomplex. 

Structuur en opbouw 

In de bestaande silo's zUn zo min mogelyk 
openingen gemaakt. Er is gekozen om aan 
de buitenzUde van de silo's een volume te 
plaatsen zodat de ontsluiting van de nieuwe 
functles vanuit binnen kan. Het dak is 
transparant gemaakt zodat het atrium rond 
de ontsluiting erg licht is. 
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In de opdrachtformulering is het woord generiek een ongedefinieerd begrip. Om meer 
vat te krygen op de betekenis ervan, is een eenduidig beg rip geformuleerd. Generiek 
wordt, met betrekking tot gebouwen, in dit onderzoek opgevat als: 'Met zo min mogelyk 
aanpassingen voor zoveel mogelijk functies geschikt' 

Het beg rip generiek is een modeverschynsel binnen de architectuur. In de biologie 
betekent het woord 'behorend tot' of 'gerelateerd zijn aan een geslacht'. Andere 
definities van het woord zyn: 'algemeen, niet specifiek' en 'v~~r aile gevallen geldend'. 
Een beschryving met betrekking tot gebouwen is tot nu toe nog niet in woordenboeken 
terug te vinden. Flexibele gebouwen bieden de mogelykheid zich aan te passen aan de 
behoeftes van de gebruiker. Vandaar dat in dit onderzoek een verband gelegd wordt 
tussen flexibiliteit en genericiteit. Dit houdt niet in dat een flexibel gebouw per definitie 
een generiek gebouw is. 

Omdat het woord generiek op veel verschillende schaalniveaus wordt gebruikt, wit ik hier 
een omschryving geven van myn opvatting van het woord generiek. Op abstract niveau 
zyn er een tweetal manieren om generiekheid te integreren binnen een gebouw. 

Generiek voor de korte termyn 

Een gebouw wat voldoet aan deze eigenschappen kan goed reageren op plotselinge 
veranderingen. Veelal zyn deze veranderingen van korte duur. Het zal hier vooral gaan 
om aanpasbaarheid binnen de functie van het gebouw. -55-

Generiek voor de lange termyn 

Deze vorm van generiek is vooral gericht op veranderingen op de lange termyn. Het 
gebouw heeft eigenschappen die functiewisseling van het gebouw makkelyk toelaat. 
Gebouwen worden steeds vaker ontworpen als maatpak voor slechts een functie. Hierdoor 
ontstaan by economische veranderingen problem en waarby hoge exploitatiekosten en 
functieongeschiktheid het gebouw onrendabel maken. 

Deze vorm van een generiek gebouw kent een flexibititeit in indeUng en installatietechniek. 
Wederkerende functies als toiletten en stygpunten zyn vast met als doel de overige 
ruimte zo flexibel mogelyk te houden. Zoet herbestemmen heeft vooral kenmerken van 
deze laatste variant in zich. 





Gedurende het transformatieproces heeft elke gemaakte ontwerpstap een aantal gevolgen. 
Het is van belang om elke ontwerpstap te projecteren op de architectonische kernwaarden 
en vervolgens te bepalen of deze stappen de karakteriserende elementen be'lnvloeden. Het 
resultaat van de transformatie is een generiek casco met een structurele gelaagdheid. 

Zoals in eerder hoofdstuk aangegeven is routing het hoofdthema waar de gehele 
transformatie aan onderhevig is. De subthema's die hierbu gebruikt worden, zijn: daglicht 
en beweging. Hier opvolgend een korte omschruving welk gedachtegoed achter deze 
thema's schuil gaat. 

Voor mu lS daglicht een van de essentieleste bouwstenen van een ontwerp. Zoals Le 
Corbusier ooit aangaf: 'Licht is voor mu de essen tie van architectuur. Ik geef vorm met 
daglicht.' is het in mun opzicht haast onmogeluk, goede architectuur te maken zonder 
daglicht binnen het ontwerp. Het is onontbeerlijk voor de gezondheid en productiviteit 
van de mens. 

Een van de eerste bottlenecks bU het herbestemmen van silo's is het gebrek aan het 
element daglicht. Zonder dit element is het onmogelijk om goede gebruikseigenschappen 
te creeren voor de nieuwe ontstane ruimte. Juist dit gebrek, maakt het interessant om 
daglicht als subthema te kiezen. Daglicht betekend meer voor ens dan vaak gedacht 
wordt. Deze vorm van licht geeft ens namelUk informatie. Daglicht verteld ens over het 
weer, de tud, uitzicht en werkt als stimuli. Het daglicht wat wU kennen bestaat uit direct, 
diffuus en gereflecteerd licht. . Daglicht is bovendien gratis en de enige echt duurzame 
lichtbron en mag mede hierdoor niet vergeten worden als ontwerpinstrument. 

De gebouwen die Peter Zumthor, Le Corbusier en Herman Hertzberger ontworpen hebben, 
zUn veelal schoonheden op het gebied van daglichttoetreding. Deze architecten kennen 
de waarde van daglicht en weten dit op fascinerende wijze toe te passen zodat elke 
keer weer een pronkstuk ontstaat. De meerwaarde van deze ontwerpen komt voor uit de 
totaalbenadering van daglicht en zijn drie bestandsdelen direct, diffuus en gereflecteerd 
licht. Door in het ontwerp al rekening te houden met deze drie basale elementen, is de 
kans van slagen groter dan bU de benadering van slechts een enkel element. 

De mens bezit de natuurluke drang om zich te verplaatsen naar het daglicht toe. Deze 
drang wordt na de transformatie de leidraad van de nieuwe routing door de silo's. 
Daglicht zal zorgen voor veranderende lichtperspectieven zodat de gebruiker over de 
route wordt geleid. Door de natuurlijke drang zullen gebruikers zich op prettige manier 
door de silo's heen bewegen en zo de silo's geheel ontdekken. 

Tijdens de transformatie van de silo's is herhaaldelijk stilgestaan bU dit thema. Niet alleen 
door het tijdstip maar ook door de beweging door de silo's heen, ontstaan er nieuwe 
perspectieven die de ruimteluke belevingswaarde een extra dimensie moeten geven. 
De variabiliteit van daglicht zorgt mede voor levendigheid en spanning in de ruimten 
binnenin de silo's die met alleen kunstlucht niet haalbaar is. Mede door het daglicht 
krugen de silo's een geheel eigen identiteit 
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Direct daglicht 

Omdat veel functies direct daglicht prefereren, is tydens de transformatie gestreefd naar 
een ontwerp waarbij zoveel mogelijk direct daglicht binnen het casco valt. Omdat het 
constructief niet mogelijk is om de silowand veelvoudig te perforeren, is de bovenzyde 
van de silo's open gehouden en is het bovenste zone gevuld met een aantal terrassen. 
De overige zones maken vooral gebruik van gereflecteerd daglicht en diffuus daglicht. 

Reflecterend daglicht. 

Het gereflecteerde daglicht ontstaat vooral door het materiaalgebruik. Door de toepassing 
van veel glas ontstaat er een overvloed aan reflecties, die het daglicht het gebouw 
binnen halen. Hlernaast wordt het reflecterende licht versterkt door de toepassing van 
een vloer met een lichtreflecterend oppervlak. Op deze manier draagt het reflecterend 
licht bij aan de ruimtelijke belevingswaarde van de silo's. 

Omdat het niet mogelijk is om op elke plek voldoende licht te krygen op een directe 
manier, is er bij de transformatle een indirecte manier toegepast namelyk de Colt 
Heliostat. De Colt Heliostat is een lichtsturingssysteem dat met behulp van spiegels 
zonlicht in een gebouw projecteert. Het zonlicht wordt gevangen in een strategisch 
geplaatste spiegel, geprojecteerd op een volgende spiegel en van daaruit exact naar 
de gewenste plaats in een gebouw geleid. De Heliostat spiegels worden automatisch 
in de juiste positie ten opzichte van de zon gezet met behulp van een elektromotor. 

Diffuus daglicht 

Het hiervoor besproken Colt Heliostat lichtsturingssysteem zorgt voor toetreding van 
reflecterend daglicht. Dit gereflecteerde licht schijnt binnen in de transporttoren op een 
speciaal ontworpen lichtkanaal. Dit lichtkanaal zorgt ervoor dat er op diffuse wijze licht 
onderin de transporttoren schijnt, waardoor de eerste aanzet tot verplaatsing door het 
gebouw heen gerealiseerd is. 

Een vervolg thema wat hierop aansluit is het subthema beweging. Beweging komt 
op twee manieren terug in het ontwerp. De veranderende functies binnen het casco 
weerspiegelt de beweglng van de veranderende omgeving die daardoor behoefte heeft 
aan andere functies. 

Beweging door het gebouw heen zorgt voor levendigheid. Het stimuleren van deze actieve 
architectuur Beweging is de stimulans om de ruimtelijkheid van de silovorm te ontdekken. 
De beweging door de silo's lijdt tot herhaalde perspectivische veranderingen. 
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Om een goed eindresultaat te krygen heb ik een aantal schema's 
gemaakt waaru it op logischer wys de transformatie kan plaatsvinden. 
Door deze schema's ontstaat er een zekere gelaagdheid binnen de 
silo's. Deze gelaagdheid zal later nog nader behandeld worden. 

De primaire stap is het aanpassen van de toegankelykheid van de silo's 
De bestaande toegankelykheid van de silo's is ontstaan uit functionele 
overweging, hierdoor is er een gescheiden transportsysteem voor de 
aanvoer en afvoer van suiker. Beide systemen hebben een element 
gemeen namelyk, het gezamenlyke gebruik van de transporttoren. Het 
transportsysteem voor de aanvoer van suiker bevindt zich bovenin de 
silo's op een speciaal daarvoor aangebracht vloerveld. De afvoer van 
suiker gebeurt via het transportsysteem wat op de begane grond 
te vinden is tussen de kolomstructuur. Het gehele transportsysteem 
bestaat uit een opbouw van transportbanden en ventielen. 

Gedurende de transformatie zal de toegankelykheid van de sito's 
veranderen. Het is namelyk niet verstandig de entree en uitgang 
gescheiden te houden van elkaar, dit zorgt voor verwarring by 
de gebruikers. Na transformatie ontstaat er een gezamenlyke 
verbindingsstraat waarin de entree en uitgang samensmelten tot 
een. 

De nieuwe straat bevindt zich ongeveer halverwege de hoogte van 
de silo's en heeft een aansluiting op de transporttoren waardoor 
de verticale verplaatsing plaats zal vinden. In de transporttoren 
komen een liftparty en een bordestrap. De positionering van de 
verbindingsstraat is centraal in de silo's gekozen omdat, vanuit hier 
elke functie op gelijke afstand toegankelijk is. Het introduceren 
van de nieuwe verbindingsstraat zorgt voor een beginpunt van de 
ruimtelijke ontdekking van de silo's door middel van de route. Deze 
ingreep zorgt voor de eerste aanzet van de gelaagdheid. 

De oude toegankelykheid is niet geschikt om hergebruikt te worden. 
Met name de plaatsing is het probleem. Verder hebben we het 
natuurlyk over een toegankelijkheid voor suikerkorrels en niet v~~r 
personen waardoor dimensie dus een probleem zal worden. Het 
aanpassen hiervan zal een grote ingreep zijn en de problematiek van 
verwarring voor de gebruiker zal niet verdwijnen. 

Het verwyderen van de concentrische ringstructuur is een vervolgstap. 
De concentrische ringstructuur sluit niet aan by een gebouw wat 
generiekheid in zich moet hebben. De concentrische ringen zorgen 
ervoor dat er weinig vrij indeelbare ruimte overblijft waardoor 
generiekheid wordt uitgesloten. 
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Introductie terrassendek 

Omdat een bruikbaar casco ruimtelyke kwaliteiten als daglicht en 
uitzicht nodig heeft, is de secundaire stap hier vooral op gericht. 
Gedurende de analyse is gebleken dat uiterlyke schaalloosheid en 
industrieel karakter belangryke karaktereigenschappen zyn die de 
cultuurhistorische waarde ondersteunen. Mede hierdoor zou het 
ongepast zyn om veelvoudig openingen te maken in de silowanden. 
Hiernaast is het constructief haast onmogelyk vanwege de grate 
hoeveelheid ringwapening. Dit probleem vraagt om een oplossing 
uit een andere benaderingshoe'k. 

Om een bruikbaar casco over te houden na de transformatie heb 
ik door middel van een daglichtstudie onderzoek gedaan naar een 
oplossing waarby het daglicht zo ver mogelyk via de bovenkant 
van de silo's binnenkomt en de silowanden gesloten blyven. 
Hiervoor heb ik gekeken naar dag'lichtproble rmen die optreden by 
ondergronds bouwen. De situatie in de silo's is vergelykbaar met een 
ondergronds gebouw. Er is weinig daglicht en weinig uitzicht. Om 
na de transformatie een bruikbaar casco over te houden heb ik de 
volgende succesfactoren gehandhaafd. 

Valdoende dagllCltnoer-edmg. Dagltcht speett een zeer grate 
rol b~ de beleving van het vetblyven onde! de grand. 

Onentatlegevoel en ztchtll ne Een 9 brek aan onentatle LS 

te ondervangen lTlet verwljzmgen naar herkenbare plekken 
boven de grand Oak dragen glo e centl ale I uLmten en 
lange zichtlijnen bij aan de onentatle ondergrOllds 

Con act met de natuurlyke omgeving. Bij el zien van 
na uurlitke elementen speelt n inder het Idee da men 
ondergronds IS 

Het antwoord op deze problematiek, is tot ruimtelyke uitwerking 
gebracht door middel van het ontstaan van een terrassendek en 
een buitenplein op een diepte van ongeveer 16 meter onder de 
bovenrand van de sito. Op het plein zyn verhoogde plantenbakken 
aangebracht waarin voornamelyk laag groen te vinden is. Het groen 
zorgt er mede voor dat er een versterkt gevoel is dat men zich in 
de buitenlucht bevindt. De randen van deze plantenbakken kunnen 
gebruikt worden als zitplek. Op deze manier maet deze buitenruimte 
uitnodigen tot gebruik waardoor de leefbaarheid bevordert zal 
worden. 

De ruimtelyke waarneembaarheid van de silo's wordt versterkt door 
tegen de silowand een aantal omgangen te vormen. Deze omgangen 
worden hiernaast, net als het plein als middel gebruikt om de relatie 
met buiten te versterken. 
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Tussenzone 

Tussen de hiervoor beschreven zones blijft een zone over. Deze ruimte 
die overblijft, ontstaat uit het gegeven dat het niet goed mogelijk is 
om het terrassendek dieper te maken omdat de daglichttoetreding 
dan niet meer gegarandeerd is. Deze zone wordt door middel van 
een aantal urban windows bruikbaar gemaakt, waardoor er twee 
verdiepingen ontstaan. De tussenzone is misschien weI de meest 
karakteriserende zone binnen de silo's. Daglicht en routing spelen 
in deze zone een belangrijke rol. Door het gebrek aan daglicht in 
deze zone worden de plaatsen waar weI daglicht binnenvalt extra 
interessant. De gebruiksruimten die hier ontstaan, zijn vooral functies 
die niet primair verbonden zijn met daglicht. 

Omdat er in deze zone een geringe relatie met buiten is 
waardoor de ruimtelijke waarneembaarheid nihil zou zijn, is 
hiervoor een ruimtelijk element toegepast. Het element be staat 
uit het vrijhouden van de vloervelden van de ronde silowanden. 

Om de gehele waarneembaarheid van de zone te versterken is 
dit ruimtelijk element ook toegepast op de bouwlaag waar de 
verbindingsstraat is. Door deze ingreep wordt het mogelijk om langs 
de silowand naar beneden te kijken tot op het stedelijk plein en zal 
de interactie tussen gebruikers versterkt worden. 

Panorama 

Aan het einde van de routing door de silo's ligt het panorama. 
Het panorama wordt gekenmerkt door het 360 graden uitzicht over 
het nieuwe stedenbouwkundige plan en de binnenstad.. Lange tijd 
heeft de suikerfabriek vooral voor stankoverlast gezorgd en heeft 
haar kwaliteiten verborgen gehouden. Dit panorama is openbaar 
toegankelyk en kan gezien worden als gift aan de Bredase bevolking 
om het verleden te compenseren. Het verleden van de suikerfabriek 
staat voor veel omwonenden nog als overlast in het geheugen 
gegrift. Gedurende de suikercampagne produceerde de fabriek een 
kenmerkende zoete geur die in de wyde omtrek te ruiken was. 



Het binnenplein 

Door de bijzondere lichtinval in deze ruimte ontstaat er een 
bijzondere sfeer die voor kinderen inspirerend kan werken 
waardoor het goed mogelijk is deze ruimte te betrekken bij een 
school als gymnastiekruimte of als speelplein. Vanuit de prima ire 
verbindingsroute loopt een smalle spiltrap naar deze ruimte toe 
waardoor deze ruimte als een soort van beschermend archief 
onderin de silo's ligt. 

Doordat de cascovorming binnen de silo's overduidelijk een 
gelaagdheid binnen de gebruiksruimten oplevert, is het hier 
vanzelfsprekend om deze gelaagdheid op het ruimtegebruik door 
te voeren. De waarneembaarheid van de silovorm wordt versterkt 
door een afstand te houden tussen casco en silowand. Om dit 
te versterken brengt het ruimtegebruik een regel met zich mee. 
Bij deze regel wordt de wand niet doorgezet tot aan het plafond 
en de ronde cascowand, maar stopt op een afstand en wordt 
door een glazen wand aangesloten op plafond en silowand. De 
dimensionering van deze glazen wand zorgt voor voldoende 
privacy maar hiernaast ook voor voldoende verbondenheid. 
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Aan de buitenzUde van de silo's zUn op minimale wUze aanpassingen verrricht, dit 
heeft hoofdzakelUk te maken met het waarneembaar houden van de architectonische 
kernwaarden. Omdat het gebouw weI herkenbaar moet zUn als herbestemde silo's, zUn 
hieronder een aantal architectonische aanpassingen omschreven. 

Een veel gebruikte term in de architectuur en stedenbouw is de term 'urban window'. 
Een urban window is een om lUsting van een stedenbouwkundig vergezicht of een 
architectonisch object. Urban windows hebben de volgende functie, de relatie tussen 
gebruiker en omgeving versterken. De gebruikers of voorbUgangers worden bewuster van 
hun omgeving door de omlUsting van het vergezicht. Enkele voorbeelden van bestaande 
urban windows zUn: de Arc de Triomphe en Le grand arc defense in ParUs, Dynamo in 
Eindhoven en het gemeentehuis van Den Haag. 

Zoals in eerder deel beschreven, staan de silo's in een bUzondere omgeving. In de 
directe omgeving spelen de volgende stedenbouwkundige elementen een rol: 

Duecte Zt ltltjn met de rote Ker van Breda. 

Llggmg b nnen he meuw tedelijk po tum van J et plan Via Breda 

De liggillg all de silo's IS uiterst strategtsch De silo's liggen langs 3 
beLangr~ke vetblndtngsassen: de Mark, hel spoor en de verbindingsrtng rond de 
mnenstad van Breda. 
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Omdat vooral het laatste stedenbouwkundige element onlosmakelijk verbonden is met 
de vroegere functie van de silo's, lijkt het vanzelfsprekend dat na de transformatie deze 
elementen zonder moeite waarneembaar moeten zijn om het karakter en de sfeer van de 
silo's te behouden. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat de uiterlijke schaalloosheid 
van de silo's niet verloren is gegaan. 

Naast het benadrukken van deze stedenbouwkundige elementen hebben de urban 
windows in de suikersilo's de functie om daglicht de silo's binnen te halen en de routing 
stu ring te geven. De urban windows zijn constructies, geplaatst op de plekken waar de 
nieuwe routing de buitenwand van de silo's perforeert. Dit komt in de praktijk neer dat 
de windows voorkomen in de tussenzone. 

Architectuur van de urban windows 

Ook voor de vormgeving is gekozen om het contrast op te zoeken met de bestaande 
silo's. am een vloeiende overgang te realiseren tussen de grove detaillering van de 
silowand en de strakke detaillering van de nieuwe route komt de route door de silowand 
heen naar buiten en ontvouwd zich tot een tastbare omlijsting. 

Immers, wanneer er gekozen zou zijn om de omlijsting mee te buigen met de silovorm 
zou de illusie ontstaan dat de route ondergeschikt zou zijn aan de silo's. Hiernaast 
ontstaat er overdag op deze manier ook een interessantere schaduwwerking op de 
silowand waardoor er meer aandacht op de toevoeging komt te liggen. Oit versterkt het 
idee voor de voorbijganger dat er hier sprake is van een nieuwe functie in een oud 
gebouw. 

Materialisering van de urban windows 

De urban windows zijn gemaakt van twee rechthoekconstructies die bestaan uit stalen 
UNP 160 profielen die onderling met elkaar verbonden zijn met kokerprofielen. Tussen de 
rechthoeken zit een houtske'letbouw opvulling met hierover een Multiplex betimmering. 
am het geheel een meer contrastvormend uiterlijk te geven, is er gekozen om de 
constructie te omkleden met een aluminium plaatmateriaal gecoat in dezelfde opvallende 
kleur als de routing. Het oude grove beton vormt een opvallend contrast met de nieuwe 
strakke details van de toevoegingen. 

t 'II v n he! 
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Een van de belangrijkere karaktereigenschappen van de silo's is de onderlinge samenwerking 
van de twee. De silo's maken deel uit van de een groter complex, dat als een machine 
aan elkaar gekoppeld zit. Door de brugverbindingen met de omliggende gebouwen wordt 
dit versterkt. De twee silo's zelf zijn ook met elkaar verbonden door een verbindingsbrug 
bovenaan de silo. Deze verbinding werd gebruikt tijdens het vulproces van de silo's. 
Zoals omschreven in de architectonische kernwaarden, is deze samenwerking van belang 
om de cultuurhistorische waarde voldoende hoog te houden. Het wordt hierdoor haast 
vanzelfsprekend deze verbindingsbrug te behouden of terug te laten komen. 

Architectuur van de brug 

Omdat het nieuwe kader van de twee silo's gevormd wordt door een route ontstaat er 
een verbindingsbrug tussen de silo's. De brug he eft een eenvoudige vorm omdat deze 
vorm bijdraagt aan net industriele uiterlijk De voormalige routing door de silo's heen 
was uiterst functioneel opgezet. Afwijken van deze functionele vorm zou binnen de 
transformatie niet passen. De brug heeft weI een overkapping omdat anders het gevaar 
bestaat dat er mensen naar beneden vallen. 

Materialisering van de brug 

Om de functie van de brug zuiver te houden, heb ik de keuze gemaakt om de brug zo 
transparant mogelijk uit te voeren. Dit is mede gedaan om zoveel mogelijk daglicht de 
route binnen te laten zodat de verleiding om door de silo's te bewegen optimaal blijft. 
De aansluiting van de brug op de silo's zal bestaan uit een urban window. 

Transparantie speelt een hoofdrol in de materialisering van de silo's. constructief glas zal 
ervoor zorgen dat zowel de wand als het dak uitgevoerd kunnen worden in glas. 
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Omdat de silo's op zich geen onderdeel uit maken van een stedenbouwkundig bouwblok 
maar een introvert blok op zichzelf vormen ontbreekt de relatie met de directe omgeving. 
Om de introvertheid van de silo's op maaiveldniveau te verminderen heb ik getracht een 
krachtig gebaar te maken waarbij een ingreep uitgevoerd wordt, waardoor het gebouw 
uitnodigender wordt. 

Doordat de constructieve opbouw van de silo's op maaiveldniveau significant afwijkt van 
de overige opbouw, ontstaat de mogelijkheid om de dragende gemetselde buitenwand te 
verwijderen en vervolgens terug te laten komen in afgeslankte vorm als kolomstructuur. 
De afwijkende opbouw van de begane grond is te herleiden naar het voormalige gebruik 
van deze ruimte. Op de begane grond bevond zich een systeem wat via ventielen aan 
het plafond (wat de bodem van de eigenlijke opslagsilo's is) suiker transporteerde naar 
de transporttoren. 

Door het verwijderen van de bakstenen wanden op de begane grond ontstaat onder 
de silo's een nieuw stedelijk plein. Achter de gemetselde wanden verschuilt zich een 
karakteriserende kolomstructuur, die door de overvloed aan betonnen kolommen 
doet vermoeden dat het hier weI degelijk gaat om een gebouw met 'inhoud'. De 
betonnen kolommen met hun onafgewerkte structuur en rauwe detaillering versterken de 
belevingswaarde van het industrieHe karakter. 

De inrichtin9' van de open bare ruimte bepaalt in sterke mate de leefkwaliteit en 
aantrekkelijkheid van het nieuwe gebied rondom de silo's. De belangrijke assen binnen 
VIA Breda krijgen vorm als brede stadslanen en zijn herkenbaar aan het voor Breda 
zo karakteristiek profiel met ruimte voor forse bomen en brede bermen. De bijzondere 
locaties die zich kenmerken door een grote levendigheid worden vormgegeven als 
stedelijke pleinen. Dit zijn de plekken waar ontmoeting en interactie plaats vindt. Ook 
het nieuwe plein wat zich onder de silo's vormt zal op deze manier vorm gegeven 
worden. 

Het stedelijk plein, dat vormgegeven is als driehoek vormt letterlijk een verbindend 
element tussen de nieuwe woonwijk, het stedelijk podium en de binnenstad. Om deze 
verbinding te realiseren is het nodig om een nieuwe doorbraak te maken onder het 
spoor door. Op deze manier wordt de visuele barriere tussen silo's en binnenstad 
verbroken. Aan de kade van de mark steekt een van de hoeken over het water heen. 
Dit is een verwijzing naar de verbintenis die het terrein voorheen had met het water en 
op de plek van de voormalige losplaats. 
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Het plein zal verder niet gevuld worden met bouwmassa's of andere elementen maar, er 
is bewust gekozen om het stedelUk plein leeg te houden. De invulling vindt plaats op 
een andere manier, namelUk met activiteiten. Het plein fungeert als sodale condensator 
op stedelUke schaal: een die geschikt is voor en dient als aanjager van allerlei 
geprogrammeerde, onvoorziene en nieuwe activiteiten en gebruiken. 

Elders in het gebied, zal als tegenhanger ruimte zUn voor nieuwe stadsparken, waar 
groen en ruimte de boventoon voeren. Dit zUn de publieke ruimten waar bewoners en 
bezoekers van het gebied recreeren . Hier kunnen ook evenementen plaatsvinden die 
Via Breda dynamiek geven. Deze grote gebaren bepalen het aanzien van het gebied en 
vormen het kader voor stedelUke bebouwing. Maar ook het kleinschalige is van belang 
voor de leefkwaliteit. 

Er zUn drie redenen te noemen waarom deze ingreep essentieel is binnen de transformatie, 
op te delen in de volgende drie: 

Door Intddel van een nleuw stedetyk plein en een meuwe doorbr aak onder h t 
spoor doot wordt een \ltSuele barriere verb/alcen en de relatte tussen wyk en 
stad verst r ~ t 

Doo de tngreep ontstaat een meuw ptem da Ie stadss, uctuur verstel'k en 
uitlodig to socia Ie onlmoetingen 

Door n vervolglngreep uit te voeren aarby in de b staande bodem van de 
opslagsilo perioraties gemclIlk worden Jean er licht in de onderste zonde van 
de silo· s bmnentreden. Ott reflee er nd II ht 20rg voo, een bijzondere seer m 
de bovengetegen zone. 
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De bovenkant van de huidige transporttoren wordt gekenmerkt door een afwijkende 
materialisering. In contrast met de overige vormgeving, lijkt hier de menselijke schaal 
wel aanwezig. Door het veelvuldig toepassen van glas in de top van de toren is de 
toren ook een goed uitzichtpunt over het fabrieksterrein. De afwijkende materialisering 
vloeit voort uit de constructie. Omdat het boven het glas niet mogelijk is en 
niet functioneel is om ook beton toe te passen is hier gekozen voor een lichter 
plaatmateriaal. 

Architectuur van de kroon 

Omdat de silhouet van de transporttoren een bijdrage levert aan de emotionele waarde 
is het belangrijk om deze hoofdvorm te handhaven. Omdat het bovenste deel van de 
transporttoren na transformatie geen onderdeel rneer uitmaakt van de routing zal dit deel 
van de transporttoren ingezet worden om de thema's daglicht en beweging te versterken. 

Aan de top van de toren moet duidelijk zichtbaar worden dat het hier niet meer gaat 
om de opslagsilo's maar wel degelijk om een bruikbaar gebouw. Aan de buitenzijde 
van de silo's is deze verandering alleen zichtbaar aan de top van de toren en aan de 
urban windows. 

Materialisering van de kroon 

De kroon die voorheen voornamelijk de functie had om overzicht te bieden over het -77-

fabrieksterrein is getransformeerd naar een kroon die niet langer overzicht biedt maar 
daglicht naar binnen leidt. Vanaf het maaiveld is 

Onderaan de voormalige transporttoren ligt het begin van de routing. Als enige 
uitzondering op het stedelijk plein is dit een transparant uitgevoerd deel.. Hierdoor 
wordt het voor de gebruikers in een opslag duidelijk waar de entree zich bevindt. Om 
daglicht de transporttoren binnen te halen wordt gebruik gemaakt van een Colt Heliostat 
systeem. 
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Na 'Zoet herbestemmen' ontstaat er een casco wat de basis gaat zUn voor de toekomstige 
functies. Het mag duidelUk zUn dat dit casco gezien mag worden als het onveranderlUke 
binnen de silo's. Theoretisch gezien worden de silo's in deze staat opgeleverd en zal een 
nieuwe ontwerper vanaf hier een indeling/interieurontwerp maken voor de binnenzUde. 
Het casco zorgt voar een verdeling in de volgende zones met elk hun eigen sfeer: het 
stedelUk plein, het binnenplein, de tussenzone, het terrassendek en het panorama. 

In het casco zUn voorzieningen opgenomen voor ventilatie en brandveiligheid. Hierdoor 
ontstaat er een vrU indeelbaar vloerveld wat voor meerdere functies geschikt is. Het 
casco bestaat voornamelUk uit een vaste constructie, vloervelden en een route die hier 
doorheen loopt. 

Vaste voorzieningen als toiletten en aansluitpunten voor pantry's zUn zoveel mogelUk 
tegen deze route aangehouden om zo min mogelUk vrU indeelbaar vloerveld te gebruiken. 
De oude schil van de silo's krUgt aan de binnenkant een nieuwe isolatieschil. Deze 
ingreep behoud het historische beeld van de silo's 
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vormen 

Constructie en opbouw 

De fundering van de voormalige suikersilo's is berekend op vele tonnen suiker. Met 
deze wetenschap is het realistisch te veronderstellen dat er na de transformatie geen 
aanpassingen hieraan noodzakelUk zUn. De bestaande kolommen op het maaiveldniveau 
blUven intact waardoor de constructie de krachtenafdracht op gelUke wUze als voorheen 
regelt. De constructie van de twee silo's is na transformatie nagenoeg gelUk aan 
elkaar. 

De bovenliggende nieuwe constructie van het casco bestaat uit een viertal hoofdkolommen. 
Deze kolommen staan recht boven vier bestaande kolommen op maaiveldniveau. Deze 
kolommen bestaan uit stalen kokerprofielen die eventueel te versterking gevuld kunnen 
worden met gewapend beton. 

Deze vier kolommen zUn door een viertal IPE raatliggers momentvast aan elkaar 
verbonden waardoor de stabiliteit verbeterd wordt. Deze raatliggers maken onderdeel uit 
van de constructie waar de vloervelden op rusten. 

De vier raatliggers zUn op elke hoeken verbonden met een 3" raatliger . Door de nieuwe 
raatliggers te koppelen aan de gewapende silowanden met behulp van chemische ankers 
ontleent de silowand stabiliteit aan de constructie van het casco. 

De dimensionering van de kolommen en raatliggers is aan de hand van een aantal 
vuistregels geschat. De kolommen komen hierdoor op 350mmx350mm. De hoogte van 
de raatliggers op 750mm. Het voordel van het toepassen van deze ratliggers is, de 
mogelUkheid om leidingen door te voeren zander constructieve aanpassingen aan de 
liggers te realiseren. 

De vloervelden bestaan uit 
heeft het voordeel dat 
14 meter. Over deze 

een kanaalplaatvloer van 320 mm dik. Deze vloer 
er een grote overspanning mogelUk is van ruim 

vloeren is een afwerkvloer van 50mm opgenomen. 
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Brandveiligheid 

Het bouwbesluit eist in het geval van de silo's een brandwerendheid van 120 minuten. 
Deze 120 minuten is met 30 minuten te verlagen omdat de interne vuurbelasting 
van een steenachtig gebouw (volgens vuistregels) onder de 500MJ/rn2 blijft. De 
hoofddraagconstructie is hiervoor voorzien van een brandwerende coating. In de praktijk 
zal een berekening uit moeten wijzen of de 90 minuten verlaagd kunnen worden door 
het toepassen van een sprinklersysteem. 

Installatietechniek 

Bij het ontwerp van een generiek gebouw is het van belang om na te den ken over de 
installatietechniek, een woning heeft namelijk heel andere behoeften dan bijvoorbeeld 
een school. Gedurende mijn onderzoek zijn geen berekeningen uitgevoerd maar mijn 
voorzieningen zijn puur vanuit bouwkl.mdig inzicht toegepast. Installatietechniek speelt 
een grote rol binnen de genericiteit van een gebouw. 

Omdat elke functie eigen eisen stelt aan de invulling van deze installatietechniek zijn, 
er tijdens de uitwerking van deze opgave geen verdere uitspraken gemaakt over het 
type installatie. Het is echter weI zo dat er voldoende ruimte opgenomen is voor een 
installatieconcept. In verdere uitwerking dient weI rekening gehouden te worden met de 
individuele regeling per ruimte vanwege de diversiteit aan functies die gebruik maken 
van de installatie. 

Op de onbruikbaarste plek in de silo's (onder het binnenplein) zijn installatieruimten 
aangebracht. Het verticaal transport wat hiervoor nodig is, zal gaan via. twee schachten 
die opgenomen zijn bij de liftschachten. Elke verdieping krijgt hierbij een aansluiting op 
de schachten. Het horizontaal transport gaat boven het verlaagd plafond langs en heeft 
een vaste verde ling van uitblaasroosters. 

Verder onderzoek zou aan kunnen tonen of het mogelijk is om de installatietechniek 
te verbeteren door koeling of opwarming te winnen uit het naast gelegen water of 
door middel van warmtepompen. Omdat het terassendek te maken krijgt met een hoge 
zol1belasting en een groot glasoppervlak is het mogelijk om deze glasvlakte uit te voeren 
als een tweede-huid gevel waardoor de achtergelegen ruimten op temperatuur blijven. 
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Om de werking van het generieke casco aan te tonen heb ik binnen myn onderzoek de 
silo's een passende functie gegeven. De veranderende omgeving vraagt om een nieuwe 
functie v~~r de silo's. De silo's krUgen zowel een functie op wykniveau als op stedelUk 
niveau. 

Buffersilo 

De buffersilo gaat vooral een functie vervullen voor de omliggende wUken die in 
de komende jaren gebouwd gaan worden. Omdat er in de eerste jaren van een 
nieuwbouwwyk een groot aantal maatschappelyke veranderingen plaatsvindt waardoor 
de bevolkingssamenstelling van de wyken drastisch zal veranderen, is het noodzakelUk 
een aanpasbaar gebouw hiervoor te ontwerpen. Het bevolkingsaantal zal rond de 6000 
blyven. 

Aan de hand van bevolkingscyfers van vinexwyken (bron CBS) is een betrouwbare 
voorspelling van de bevolkingssamenstelling gemaakt. Uit deze cyfers voIgt de volgende 
verdeling voor ongeveer de eerste 10 jaar: 

+/-25% kinderen tussen 0 en 15 jaar 
+/-8% tussen 15 en 25 jaar 
+/-50%tussen 25 en 45 jaar 
+/-14%tussen 45 en 65 jaar 
+/-3% ouder dan 65 

Na deze periode zal de bevolking gaan afvlakken en zullen de extremen by andere 
leeftydsgroepen liggen. Het resultaat hiervan is dat de wyk in 2025 andere behoeften 
heeft dan in 2015. In 2025 zal de samenstelling van de bevolking rondom de silo's als 
het volgende zyn: 

+/-22% kinderen tussen 0 en 20 jaar 
+/-55% tussen 20 en 65 jaar 
+/-23% ouder dan 65 

Het programma wat ter illustratie op de silo's is toegepast weerspiegeld de 'start' situatie 
in 2015. In deze periode wordt de omgeving geleidelyk ingevuld door woningen en 
internationale bedrUven. Het programma biedt een gevarieerd scala aan functies op het 
gebied van onderwys, detailhandel zorg en ontspanning. 



Het programma is als voIgt geformuleerd: 

-tydelijke winkelfuncties (buurtsuper. postkantoor. videotheek.) 
-basisschool 
-bibliotheek 
-naschoolse opvang 
-dokterspraktyk 
-tandartspraktyk 
-apotheek 
-sportschool 

Wanneer de bevolkingssamensteHing dusdanig is en de omgeving verder is ontwikkeld 
kan de buffersllo functies gaan vervullen die beter passen by dan geldende elsen 
vanuit de wYk. De silo za ~ dan transformeren tot kantoorunits en voorzieningen voor 
senloren. 

Congressllo 

Op stedelyk nlveau krijgt de silo een functie als congrescentrum. Door de gunstige ligging 
zal Breda zich ontwikkelen als internationale stad waar steeds meer grote bedryven zich 
zullen vestigen. Een stedelijk functie als cong rescentrum is passend binnen het 'stedelyk 
podium' wat de gemeente wil realiseren. 

Binnen het congrescentrum staan activiteiten en ontmoetingen centraal. De invulling 
van het casco biedt hiertoe voldoende mogelijkheden waarbij de interactie tussen 
gebruikers gestimuleerd worden. Dit wordt in praktyk gebracht door buitenrulmtes en 
ontmoetingsplaatsen te creeren. 

Het programma is als voIgt geformuleerd: 

-expositieruimten 
-horecavoorzieningen 
-cong resza len 
-auditoria 
-voorzieningen personeel 
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Stampvoetend loop ik over net plein ,waar afgelopen zomer nog verschillende activiteiten 
georganiseerd zyn. Nu het winter is, lljkt het plein opnieuw een broedplaats voor 
wljkbewoners te zyn. De plaatsel~ke wykraad heeft het plein omgetoverd tot een ljsbaan 
waar de jeugd zich kostelyk kan vermaken. 

Voor mlj voorlopig nog geen ljspret want, ik moet nog boodschappen doen en mljn 
twee kinderen naar school brengen en ik wll nog even Zumba-en in de sportschool. 
Omdat de bouwactiviteiten van het nieuwe winkelcentrum opnieuw zljn uitgelopen en 
deels zyn stopgezet vanwege financieHe tegenslagen, mag ik van geluk spreken dat ik 
vandaag maar op een plaats hoef te zyn. 

Ondanks mljn humeur, groet ik blj binnenkomst een man in keurig maatpak met een 
bypassende attachekoffer. De vriendelljke man kljkt nog wat om zich heen wanneer ik 
haastig de lift in stap. Wanneer ik in de verbindingsstraat kom, schiet ik snel links het 
trappenhuis in en neem de lift naar de 5" verdieping. In de verte zie ik de man met 
zyn attachekoffer in de richting van het congrescentrum lopeno De school van mljn 
kinderen zit tljdelljk op de 5",6" en 7" verdieping omdat de school de eerste jaren na 
ontstaan van de nieuwbouwwyk wll kljken hoe groot de school moet worden. Op de 
5" verdieping aangekomen zet ik mljn kinderen af tegenover de openbare bibliotheek. 
Nog snel geef ik een gil dat de kinderen na schooltyd opgehaald worden door iemand 
van de naschoolse opvang van de 4" verdieping. 

Terug op de 2· verdieping doe ik snel myn boodschappen in de kleine buurtsuper en 
bestel wat kaarten by het postkantoor en huur ik alvast een film die ik morgen met de 
kinderen kan gaan kljken. Voordat ik op de 4· verdieping naar de sportschool kan gaan 
haal ik tegenover de sportschool alvast een zalf tegen blaren by de apotheek. 

Rond het middaguur loop ik blj het congrescentrum naar binnen en haal by de horeca 
op de 5" verdieping een broodje gezond. De man die ik vanochtend by de entree 
tegenkwam zit verderop met een grote groep 'maatpakken' te lunchen. 

Na mj n lunch verplaats ik mezelf weer naar de 4" verdieping van de buffersllo en 
betreed de sportschool. Door het glas van de sportschool zie ik dat mljn kinderen 
inmiddels aangekomen zijn in de naschoolse opvang. 

Na een heftige les Zumba haal ik myn kinderen op van de naschoolse opvang en lopen 
wlj richting ons nieuwbouwhuis. Onderweg vertellen de kinderen over de gymnastiekles 
die op het binnenplein in de silo's plaatsvond. 



Zenuwachtig sluit ik m~n laptop af en loop richting de deuren van de coupe. Vanuit 
de trein heb ik het silo-complex al gezien. Vandaag is het de dag waarop ik met m~n 
presentatie over bedrUfsvoering iedereen overtuig. Lopend naar de sUo's verbaas ik mU 
over hun grote versch~ningsvorm. In de verte zie ik een aantal kinderen die op een 
schaatsbaan hun eerste gl~poging wagen. Voor m~ is er geen tw~fel mogel~k waar de 
entree van het immens grote gebouw zich bevindt. Alleen onderaan de transporttoren 
is een met glas dichtgezette ruimte waarneembaar. Vluchtig groet ik een vrouw met 
twee kinderen die gelUk met mU het complex inloopt. De vrouw komt duidel~k niet 
met hetzelfde doel als ik want, haar kinderen dragen kleine rugzakjes en dragen een 
broodtrommel bU. Waanneer ik binnen de glazen ruimte de transporttoren inkUk, valt 
meteen het licht op wat van bovenuit de toren in sch~nt. Korte tUd tw~fel ik of ik een 
van de drie liften neem, of dat ik de opvallend-gekleurde vierkante trap neem die mU 
de hoogte inneemt. M~n nieuwsgierigheid wint het ditmaal en voor ik het door heb 
loop ik de trap op richtin9 het licht. 

Bovengekomen zie ik een lange gang met aan beide zUden winkels. Even vraag ik mezelf 
af of ik wel op de goede plaats ben maar mUn aandacht wordt al snel gericht op het 
licht aan het einde. Lopend richting dit licht verandert het licht in een uitzicht over de 
route die ik zojuist vanaf het station gelopen heb. Even sta ik stU en bewonder het 
nieuwe station van Breda vanuit de hoogte. Inmiddels heb ik door dat ik aangekomen 
ben bU het congrescentrum. Aan de linkerkant zie ik een balie waar twee medewerksters 
andere bezoekers de weg w~zen. -89-

Aan de balie vraag ik waar ik vandaag verwacht wordt. De medewerkster verteld mU aan 
de hand van een foldertje de indeling van het congresgebouw. De belangrUkste auditoria 
bevinden zich hier op de 2" verdieping. Er z~n 2 grote en 1 kleine zaal. Omdat ik voor 
een kleine groep moet presenteren vraag ik naar een kleine congresruimte. Op de 3· 4" 
en 6" bevinden zich kleinere congresruimten. Op de 6" verdieping is een mooie ruimte 
waar ik kan presenteren. 

Aangekomen op de 6" verdieping heb ik nog een paar minuten voor ik moet presenteren 
dus, loop ik door een deur naar buiten toe de rondgang op. Snel steek ik een sigaret 
op en kUk op de binnenplaats waar ik mUn collega's aan zie komen. MUn presentatie 
verloopt voorspoedig en ik weet mijn collega's snel te overtuigen van mUn visie. 

De groep mensen waar ik zojuist voor heb gepresenteerd, stelt voor om een snelle lunch 
te nuttigen in de horeca van het congresgebouw. 

Aan het begin van de middag loop ik tussen de nieuwe kantoorgebouwen terug richting 
het station. Wanneer ik in de trein zit richt ik nog een maal een blik op de silo's en 
denk met plezier terug aan deze dag. 
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Aan de basis van dit onderzoek lag de vraag of het mogelijk is om de suikersilo's in Breda te transformeren 
naar een aanpasbaar gebouw, en op welke manier dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk zou kunnen met het 
behoud van de belangrijkste kenmerkende karaktereigenschappen. 

Deze onderzoeksvraag kan aan de hand van de gehanteerde methode, positief beantwoord worden. Het 
eindproduct, een nieuwe invulling voor de silo's in Breda kan gezien worden als bewijsvoering voor een 
eenduidig antwoord. Het is hier echter wel van belang te vermelden dat het zuiver om een architectonische 
ontwerpmethode gaat , waarbij de financiele haalbaarheid in mindere mate is meegenomen. 

Tijdens het proces is gebleken dat het woord generiek nog altijd moeilijk te definieren is en het lijkt lastig om 
hier grip op te krijgen. Omdat het woord generiek nu nog de status heeft van een woord als: leuk en mooi 
is het nog te ondefinieerbaar. Misschien is het beter onszelf de vraag te stellen wat het wezenlijke verschil is 
tussen een 'flexibel' gebouw en een 'generiek' gebouw. 

Zelf ben ik het woord generiek meer gaan zien als een modewoord dat een mengsel is tussen functieneutraal 
en flexibel. 

Het feit dat veel silo's nog steeds probleemgevallen zijn tijdens herbestemmingen, is ook duidelijk geworden 
voor de silo's in Breda. Helaas heeft het kunnen gebeuren dat de silo's in Breda in september 2009 ten prooi 
gevallen zijn aan de sloophamers. 

-117-

De voornaamste reden is het gebrek aan gebruikswaarde waardoor de score op de erfgoedmeetlat te laag 
uitgevallen is. Het college heeft de markante opslagtanks langs de lat van de eigen erfgoedvisie gelegd en 
is tot de cond usie gekomen dat ze niet in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument. 
Op een speciale 'erfgoedschaal' krijgen de silo's het rapportcijfer 3,43. Om te worden aangewezen als 
gemeentemonument moet een gebouw minstens het cijfer 3,5 halen. 

Juist nu, wanneer de financieHe situatie in een da'l zit, lijkt deze kapitaalvernietiging een doodzonde. Ik denk 
dat de sloop van de silo's vooral te danken is aan het bureaucratisch handelen van de regerende partijen. 
Als eerder schreef ik erover dat de silo's 'net niet' gevallen zijn. Juist vanwege deze status, lijkt het mij 
doeltreffender deze gevallen ook op speclfiekere wijze te benaderen. 

Gelukkig staan er in Stampersgat, Zevenbergen,Puttershoek het Belgische Leuven en het Duitse Soest nog silo's 
op een nieuwe functie te wachten .. . 



ZOET HERBESTEMMEN 
Zoet herbestemmen is een universeel toepasbare methode 
waarmee het mogelUk wordt om op architectonische 
wUze, silo 's generiek her te bestemmen, met het behoud 
van de belangrUkste karaktereigenschappen. Industrieel 
erfgoed is hiervoor bUzonder geschikt omdat hierbU 
vaak de emotionele waarde, zwaarder weegt dan de 
technische waarde, gebruikswaarde of economische 
waarde. 

Routing blUkt het sleutelwoord te zUn binnen de 
transformatie van Zoet herbestemmen. Door routing 
een aangenaam evenwicht te laten vormen met de 
generieke ru imte, ontstaat er een gebouw waarbinnen 
beweging en daglicht centraal staan. Door de silo's een 
nieuwe identiteit te geven ontstaat een sterk icoon, 
die bestand is tegen veranderingen in de toekomst. 

Een ingrUpende aanpassing aan het gebouw, waarbij 
kritieke kernwaarden intact blijven, levert als resultaat 
een generiek casco wat voldoende kwaliteiten bezit 
voor divers gebruik. Dit generieke casco is binnen dit 
onderzoek ingevuld als congrescentrum en buffersilo. 

In de opdrachtformulering is het woord generiek een 
ongedefinieerd begrip. Om meer vat te krijgen op de 
betekenis ervan, is een eenduidig beg rip geformuleerd. 
Generiek wordt, met betrekking tot gebouwen, in 
dit onderzoek opgevat als: 'Met zo min mogelijk 
aanpassingen voor zoveel mogelijk functies geschikt' 

Deze scriptie toont door de toepassing van Zoet 
herbestemmen op de suikersilo's aan dat, Zoet 
herbestemmen een succesvolle methode is, waarbU 
de belangrijkste karaktereigenschappen bewaard en/of 
versterkt worden. 




