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VOORWOORD Voor u ligt het eerste rapport van het afstudeerverslag ‘Herbestemmen van 
Industrieel Erfgoed met een Cradle to Cradle-Ontwerptool’, met als subtitel 
“Een C2C herbestemming van gebouw 1911 Vlisco te Helmond”

Gedurende het grootste gedeelte van het afstuderen is in samenwerking met 
Bas van de Westerlo (studerend aan masterdifferentiatie: Lifespan) gewerkt aan 
het betreffend afstudeerthema. Het product is voortgevloeid uit het afstuderen 
aan de opleiding Bouwkunde met masterdifferentiatie Building Technology, 
Product Development aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het tweede rapport ‘Bijlagen’ bevat diverse analyses alsmede de meer complete 
verslagen met betrekking tot het afstudeerthema. Deze scriptie geeft een 
toelichting op de keuze van het afstudeeronderwerp, het onderwerp zelf, het 
proces en het resultaat. Hierbij wil ik graag de gelegenheid aangrijpen een 
aantal personen te bedanken voor de bereidwilligheid mee te werken om tot 
dit eindresultaat te komen. Graag wil ik de begeleiders aan de Technische 
Universiteit Eindhoven prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg, ir. A.W.C. Timmermans en 
M.H.N. Van den Berg bedanken voor de hulp bij het onderzoek.

Ook dank ik de gemeente Helmond, met in het bijzonder mevr. N. Vereijken 
en dhr. G. Keulen voor de hulp die geboden is. Oud museumbeheerder dhr. J. 
van der Heijden voor rondleidingen en kennis van de geschiedenis van Vlisco. 
Natuurlijk gaat grote dank uit naar Vlisco B.V. in Helmond voor de openheid en 
mogelijkheden die zijn geboden om ons onderzoek te verrichten en met name 
dhr. Drs. F.G.L. van Rood.

Eindhoven, mei 2010
Joris Ketelaars
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SAMENVATTING PVA Sinds de afl evering van VPRO-tegenlicht Afval=voedsel op 26 november 2007 
is Nederland in de ban van het Cradle to Cradle concept. Michael Braungart en 
William McDonough ontwikkelde een nieuwe benadering die is gebaseerd op 
een doorlopende kringloop, waarbij men het ontwerpen van producten in de 
volledige en ook volgende levenscyclus moet voorzien. Volgens McDonough 
zouden gebouwen moeten functioneren volgens de metafoor van een 
kersenboom, welke een positieve weerslag heeft op zijn omgeving (Braungart 
& McDonough 2007).
Uit het literatuuronderzoek wat is verricht naar de Cradle to Cradle fi losofi e   
ontstonden twee belangrijke vragen binnen het afstudeeronderzoek. 
De eerste vraag gaat over het behoud van cultureel erfgoed, wat doen we 
met bestaande bebouwing nadat we weten hoe we 100% duurzaam kunnen 
bouwen? 
De tweede vraag die werd gesteld gaat over de wijze waarop de Cradle to 
Cradle-gedachte zich zou moeten vertalen naar een gebouw. Deze twee vragen 
zullen de rode draad vormen binnen het afstuderen.

Beginnend met de eerste vraag is gekeken naar bestaande bebouwing in 
Nederland. De C2C (Cradle to Cradle) gedachte is zeer vooruitstrevend, maar 
wat gaat er gebeuren met alle leegstaande gebouwen? Past het in de fi losofi e  
om bestaande gebouwen te slopen om vervolgens een grote afvalberg te 
veroorzaken waarna een honderd procent C2C-gebouw zou kunnen worden 
gebouwd? Dit terwijl is bewezen dat transport en productie in de bouw één van 
de grote vervuilers is in de bouwsector (Lichtenberg 2005).
Vervolgens is ervoor gekozen specifi ek te kijken naar het Industrieel Erfgoed 
wat Nederland telt. Zeker in de laatste decennia komen deze iconen van hun 
tijd veelvuldiger voor. Veelal hebben deze gebouwsoorten een markante en 
unieke ligging ten opzichte van de omgeving en de omliggende infrastructuur. 
Ook de omwonende en gebruikers zullen de cultuurhistorische waarden van 
deze gebouwen waarderen en associëren met de positieve herinneringen uit het 
verleden. Na het behouden van het religieuze erfgoed ontstaat nu de belang-
stelling voor het behoud van gebouwen uit het industriële verleden (Helmond 
2006).
De keuze als zijnde een showcase binnen het afstuderen is uiteindelijk gevallen 
op één van de grootste industriesteden uit de Nederlandse geschiedenis; de 
stad Helmond met haar metaal- & textielnijverheid. De stad herbergt nog 
diverse, al dan niet in bedrijf zijnde, industriële panden in de nabijheid van het 
stadscentrum. Daarbij zet Helmond zich in voor het behoud van haar historisch 
verleden in combinatie met de juiste afstemming van nieuwbouwprojecten.
Eén van de, misschien wel dé belangrijkste, fabrieken die Helmond heeft gekend 
is het nog bestaande en in werking zijnde Vlisco-complex. Het complex is 
gesitueerd op een unieke locatie in de stad, tussen de infrastructurele driehoek 
de Traverse, de Zuid-Willemsvaart en de spoorlijn. Het complex is letterlijk 
gebouwd in de achtertuin van het Helmonds Kasteel en heeft een poten-
tiële verbindingsmogelijkheid tussen de diverse stadsdelen in de toekomst. 
Het terrein telt vier monumenten en enkele bedrijfshallen met veel poten-
tieel economische waarden (Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en 
monumenten 1999). Op gebied van Cradle to Cradle zouden  er misschien 
vele kansen ontstaan om dit complex voor de stad te behouden van haar 
industrieel verleden in combinatie met een verbeterende oplossing op gebied 
van duurzaamheid.
Als laatste beslissing in de gebouwkeuze is gekeken naar één van de vier 
monumenten op dit complex. Gebouw 1911 is uit analyse bepaald als het te 
behandelen pilotproject voor de Cradle to Cradle-fi losofi e. Gebouw 1911 wordt 
gezien als hét gebouw van Vlisco, waar de grondslag is gelegd tot de huidige 
industrialisatie. Daarbij is volgens de C2C-fi losofi e bepaald dat er unieke kansen 
liggen bij dit gebouw in combinatie met de omliggende omgevingskwaliteiten 
aan de hand van de conceptversie van de Ontwerptool.
Na de keuze van het defi nitieve pilotproject zijn uitgebreide analyses gemaakt 
van de omgeving, Vlisco en Gebouw 1911 volgens de Re-Architecture methode 
van dr. A.R. Pereira Roders. Deze methodiek maakt het mogelijk alle ontwerp-
stappen methodisch uit te voeren. Met de methodiek worden stapsgewijs de 
kwaliteiten van het ontwerp en zijn omgeving bepaald op alle technische, 

Fig. 2 Gebouw 1911 Vlisco Helmond

Fig. 1 Uitgangspunt C2C
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esthetische, culturele en potentiële waarden. Dit gebeurd in de tijdslijn van 
het verleden, heden tot de toekomst. Aan de hand van de verworven gegevens 
wordt de basis gelegd tot een duurzame herbestemming.
Vervolgens de tweede vraag welke onderzocht diende te worden; hoe vertaald 
de Cradle to Cradle fi losofi e zich naar een tastbaar gebouw? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden is gezocht naar een meetmethodiek om een ontwerp of 
gebouw te certifi ceren op C2C. Hiervoor is de C2C-literatuur geanalyseerd naar 
bouwgerelateerde aspecten en gebundeld in vijf niveaus. Om een ontwerp 
of gebouw te toetsen wordt onderscheid gemaakt in omgevings-, gebouw-, 
element-, materiaal- en grondstofniveau.
Per niveau worden in de literatuur eigenschappen en criteria aangedragen 
waaraan een C2C-ontwerp zou moeten voldoen. Vervolgens zijn deze criteria 
uitgebreid met positieve eigenschappen uit overige duurzame oplossingen uit 
het verleden, die niet expliciet zijn benoemd in de fi losofi e Cradle to Cradle 
maar waarmee wel voordelen zijn te behalen. Uit een analyse uit de ‘Road to 
Cradle to Cradle’ is een tijdlijn uitgezet met de meest belangrijke gebeurte-
nissen op gebied van duurzaamheid sinds de Industriële Revolutie, volgens 
Cradle to Cradle, het keerpunt naar een vervuilende maatschappij. Gedurende 
de invoer van een ontwerp zullen de diverse criteria worden gesteld aan de 
eindgebruiker, waarna adviezen worden uitgebracht tot eventuele verbete-
ringen tot een beter C2C-ontwerp.
Uit bovenstaande gegevens is een ontwerptool gegenereerd waarmee gebouwen 
en ontwerpen kunnen worden geschaald op gebied van Cradle to Cradle. Als 
eindresultaat zal de ontwerper een waardering kunnen koppelen aan zijn 
ontwerp of gebouw. Om goed te scoren in de tool zullen veel overwegingen 
moeten worden gemaakt op gebied van duurzaamheid, waar de hoogste score 
lastig haalbaar zal zijn.
Vervolgens is er een technische uitwerking van gebouw 1911 gemaakt in de 
vorm van 2 concepten gebaseerd op de leer van Cradle to Cradle. Veel informatie 
hierover is direct uit “afval is voedsel” gehaald en diverse andere C2C-gerela-
teerde bronnen, maar ook de ontwerptool heeft hieraan ten grondslag gelegen. 
De concepten zijn vooral een weergave van de verschillende energie-, lucht- en 
materiaalstromen binnen en van het gebouw. Ook zijn er een aantal belang-
rijke uitgangspunten geformuleerd op pagina 35 waaromheen de concepten 
vorm hebben gekregen.
Vervolgens zijn deze concepten gecombineerd tot één eindvariant die uitge-
werkt is tot een  niveau dat voldoende was om deze toetsbaar te maken en 
zodat het gehele concept duidelijk was.
Als uiteindelijke showcase in de vorm van een duurzame fi ctionele herbe-
stemming van gebouw 1911 van de Vlisco, Helmond zal deze conform de tool 
getoetst en getest worden om zo tot een beargumenteerde eindconclusie te 
komen. Hiermee vindt een waardevolle terugkoppeling plaats van de uitwerking 
naar de ontwerptool waardoor de uitwerking gevalideerd wordt, maar dat er 
ook nieuwe input voor de ontwerptool ontstaat zodat er nog aanbevelingen en 
verbeterpunten uit voortvloeien.
Als laatste is er nog een terugvertaling gemaakt van specifi ek naar generiek 
waarbij alle onderdeling vanuit het concept een plaats krijgen in een schema 
dat als een soort van handleiding voor ontwerpers gaat gelden. 

Fig. 3 Ontwikkelen ontwerptool

Fig. 4 Uitwerken technisch concept



10 Afstudeerverslag Joris Ketelaars PROCES & EINDPRODUCT

INLEIDING Samenwerking/organisatie
De eerdergenoemde samenwerking in het voorwoord met Bas van de Westerlo 
zal tijdens het voortraject kenmerken door een samenwerking ruwweg tot 
en met de ontwikkeling van de ontwerptool 1.0. Vervolgens zou in eerste 
instantie Bas zich gaan concentreren op de ontwerpopgave van gebouw 1911 
in de richting van de opleiding lifespan. Ikzelf zou vervolgens de technische 
uitwerking hiervan op me nemen. 
Maar aangezien de ontwerptool zoveel potentie had werd na het voltooien 
van versie 1.0 besloten dat deze nog voor verbetering vatbaar was. Daarom  
heeft Bas zich geconcentreerd op het opnieuw opzetten en verbeteren van de 
ontwerptool. Hierdoor is de ontwerpopgave enigszins komen te vervallen, maar 
dit zal nagenoeg geen invloed hebben op de technische uitwerking aangezien 
een masterplan reeds ontwikkeld was. De consequenties hiervan zullen nader 
aangehaald worden bij het hoofdstuk Herbestemmen & C2C - Masterplan.

Schematische weergave proces
Het proces zoals hieronder weergegeven is vrij accuraat met als kanttekening 
dat Bas de vertakking van het ontwikkelen van de ontwerptool als het ware 
nogmaals heeft doorlopen.

Onderwerp  
Het onderwerp onderscheidt zich als het ware in 2 hoofddoelen. Allereerst is er 
het ontwikkelen van de “ontwerptool” welke gezien kan worden als een product 
op zichzelf maar die eveneens een waardekader vormt voor het 2e hoofddoel. 
Deze kan best omschreven kan worden als een technische uitwerking van een 
fi ctief schetsontwerp voor gebouw 1911 waarbij zoveel mogelijk waardes uit de 
ontwerptool, alsmede opvattingen over C2C bouwen geformuleerd gedurende 
het hele proces, uitgewerkt en toegepast worden.

Fig 5 Onderzoeksmodel
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TIJDLIJN Inleiding
Een belangrijk onderdeel van het vooronderzoek naar C2C is hoe dit ontstaan 
is en welke voorlopers er te onderscheiden zijn. Cradle to Cradle is een reactie 
om de negatieve gevolgen van de Industriële Revolutie tegen te gaan. Maar 
C2C is niet de eerste oplossing of waarschuwing die wordt aangedragen want 
er zijn vele voorgangers op gebied van deze problematiek. In onderstaande 
tijdlijn zijn diverse besluiten, gebeurtenissen en methodes opgenomen welke 
individueel zijn beoordeeld op sterke en zwakke punten. 
Wat opvalt, is dat de energiecrisis in 1973 de ‘trigger’ van de bewustwording 
en de vraag naar duurzame ontwikkelingen is geweest. 

De voorlopers van C2C bevatten allen hun eigen sterke eigenschappen, met 
het verkregen inzicht in deze voorlopers kan worden afgewogen deze al dan 
niet mee te nemen in de uiteindelijke ontwerptool.  
Er is hoofdzakelijk gekeken naar Nederlandse innovaties op gebied van 
duurzaamheid of naar Europese overeenkomsten die ook van toepassing zijn 
op de Nederlandse bouwwereld. Ook de fi lm ‘An Inconvenient Thruth’ van Al 
Gore is meegenomen, niet voor een vernieuwende aanpak, maar als trigger 
van de bewustwording van het grote publiek.

De vraag is hoe dit alles in relatie staat met Cradle to Cradle. Kortweg kan 
gezegd worden dat C2C meer een fi losofi sche en integrale gedachtegang is. 
Waar de programma’s van de regering zich vooral op maatregelen in de instal-
latietechnische en materiaalkundige sfeer betrekking hebben bekijkt C2C 
een gebouw als totaalobject en neemt ook de omgeving mee met het oog 
op de volgende levenscyclus. Cradle to Cradle stelt geen concrete eisen aan 
een gebouw of omgeving, maar geeft enkel richtlijnen. Verder vind C2C dat 
ontwerpers het voortouw moeten nemen om het ontwerp- en productieproces 
om te vormen tot één van gesloten kringlopen.

Fig. 6 Tijdlijn
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ANALYSES Inleiding
Om beter inzicht te krijgen in de omgeving van de Vlisco en Helmond zijn er 
een aantal analyses gemaakt die in totaliteit te vinden zijn in boek 2. Voor de 
volledigheid van dit verslag zijn de belangrijkste elementen hieronder samen-
gevat. De 2 belangrijkste gebouwen van het vlisco complex zijn vervolgens 
geanalyseerd volgens de opbouw van RE-ARCHITECTURE van Anna Perreira-
Roders.

Analyse Helmond
De naam Helmond wordt voor het eerst aangetroffen op een bulle van paus 
Alexander uit 1179. Bekend is dat er al eerder bewoning was in het gebied. 
De eerste maal dat melding wordt gemaakt van de stad Helmond is op 28 mei 
1241 op een zegel aan een charter, dat berust in de abdij van Postel. 
Het is moeilijk na te gaan waar het eerste Kasteel van Helmond precies gestaan 
heeft en hoe het er heeft uitgezien. Zo’n eerste kasteel is ontwikkeld uit een 
curtis of hof. Het oudste kasteel van Helmond was gelegen in de Haghe, waar 
ook de oude parochiekerk en het latere klooster der Augustinessen stond. 
De burcht, die de Berthouts in Helmond aantroffen was weliswaar groot en 
strategisch gelegen maar inmiddels ook militair verouderd en oncomfortabel. 
Waarschijnlijk werden daarom vrij snel plannen gemaakt om de burcht te 
vervangen door een modern, stenen kasteel. Recent bouwhistorisch onderzoek 
heeft uitgewezen dat rond 1325 begonnen is met de bouw van het huidige 
kasteel ter vervanging van het oude. De bouw kende diverse fasen en duurde 
tot in de 17e eeuw. Circa 1400 kreeg Helmond zijn stadswallen, die zo aangelegd 
werden dat zij één geheel vormden met de muren van het kasteel. Hoewel 
deze oude stadswallen al lang verdwenen zijn, leven ze nog steeds voort in de 
namen Noord- en Zuid Koninginnewal, Ameidewal en Watermolenwal. De stad 
werd verder omgeven door de stadsgracht of Ameide die zijn water kreeg uit 
de Aa. 
Helmond is van oudsher een industriestad met als specialisatie de textiel- 
en metaalnijverheid. Het aanleggen van de Zuid-Willemsvaart (1826) is een 
belangrijke reden voor het ontstaan van nieuwe industrie. In 1813 telde 
Helmond 14 ondernemingen. In 1832 waren dat er 25. Toen na 1870 steeds 
meer bedrijven overgingen op stoomenergie, maakte de huisnijverheid gelei-
delijk aan plaats voor de fabrieksindustrie.

Helmond maakte een moeilijke tijd door in de WOII. 10 Mei 1940 trokken de 
Duitse legers Nederland binnen, nog dezelfde dag namen B&W van Helmond 
het besluit om vanwege het tekort aan geld in de gemeente voor f 25.000,- aan 
noodgeld uit te geven in biljetten van f1,- en van f 0,25. De Helmondse fabri-
kanten stonden voor 90% van het bedrag garant. Op 11 mei trokken de Duitse 
troepen via Molenstraat, Bakelsedijk en Heistraat Helmond binnen. In oktober 
1940 stierf wethouder de Wuffel. Zijn plaats in het college werd ingenomen 
door de heer F. den Ouden. Helmond kreeg als eerste stad in Noord-Brabant 
een ‘Deutsche Schule’. In de periode die volgde werden veel Helmonders te 
werk gesteld op Duits grondgebied of op nieuw aan te leggen vliegvelden in de 
omgeving. In de loop der tijd kwam er steeds meer opstand, mensen kwamen 
in verzet en melden zich niet meer op het werk. 22 September 1944 begon de 
bevrijding van Helmond, de Engelse tanks reden over de Mierloseweg de stad 
binnen. Ze reden tot aan het kanaal. ‘s Zaterdags vielen er nog enkele schoten 
en ‘s zondags was de volledige bevrijding een feit. De vreugde kende geen 
grenzen. Helmond was vrij! Na de oorlog werd het herstel met kracht ter hand 
genomen. De industrie leefde op. Er kwam meer werkgelegenheid, niet alleen 
voor de Helmonders, maar ook voor werknemers uit omliggende dorpen. Met 
kracht werd de woningnood aangepakt. Nieuwe woonwijken werden gebouwd. 
Er kwamen nieuwe woningbouwverenigingen en zij zorgden voor de bouw van 
een groot aantal woningwetwoningen (Alphen & Alphen 1977). 

Na de zestiger jaren ging de welvaart in Helmond meer en meer achteruit. 
De moeilijkheden, zowel voor de metaal- als voor de textielindustrie, bleken 
niet van voorbijgaande aard te zijn. Helmond werd een ‘artikel 12’ gemeente. 
Nu wreekte zich duidelijk de eenzijdige bevolkingsstructuur en het eenzijdige, 
laaggekwalifi ceerde arbeidspatroon.

Fig. 8 Ontwikkeling van Helmond door de 
jaren heen.

Fig. 7 Een oud portret van de verkeers- en 
oude spoorbrug in Helmond.
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De minister van economische zaken Langman stelde een commissie in die de 
problemen van Helmond moest onderzoeken. Deze ‘Werk-commissie-Helmond’ 
publiceerde 6 oktober 1972 het bekende ‘rapport-Langman’, waarin een 
duidelijk beeld werd gegeven van de structurele problematiek van Helmond. In 
dit rapport werd gepleit voor een integrale en gecoördineerde aanpak van de 
problemen en een versterking van de centrumfunctie in het gewest. 
Het gemeentebestuur zat intussen niet stil. Met behulp van de Provinciale en 
Rijksoverheid werd gepoogd de werkgelegenheid te vergroten en te trachten 
vooral hoog gekwalifi ceerde werkgelegenheid naar Helmond te halen. De 
Rijksoverheid verklaarde de investeringspremieregeling van kracht voor 
Helmond, waardoor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de economisch 
zwakkere gebieden kon worden bevorderd. Verschillende bedrijven vestigden 
zich in Helmond, waaronder ‘Volvo’ wel de belangrijkste was. Een belangrijke 
verbetering voor allerlei problemen in de stad, speciaal verkeersproblemen, 
was het feit dat begonnen werd met de omleiding van de Zuid-Willemsvaart.
Bestemmingsplannen voor nieuwe, aantrekkelijke woonwijken kwamen gereed. 
Oude woonwijken werden gerenoveerd, prachtige kantoorgebouwen kwamen 
tot stand. Architect Pieter Blom uit Monnickendam lanceerde zijn beroemd 
geworden ‘paalwoningen’, waarvan de eigenaardige constructievorm tevens 
diende als een voorbereiding op het nieuwe ontmoetingscentrum ‘t Speelhuis 
dat nieuwe impulsen kan geven aan het culturele leven. 
De laatste decennia zijn er nieuwe wijken ontstaan zoals  Dierdonk en 
Brandevoort, evenals projecten als ‘t Speelhuis, Boscotondo en het 
Stationskwartier. De in ontwikkeling zijnde nieuwe wijken als Suytkade en de 
Groene Loper zullen in de volgende decennia opnieuw de aandacht trekken. 
Het valt op dat het industriecomplex van de Vlisco hier nagenoeg centraal 
tussenin ligt.
Helmond wordt door de Zuid-Willemsvaart in twee delen verdeeld. Het steeds 
drukker wordende verkeer ondervond erg veel last van de scheepsvaart: 
gesloten bruggen, lange fi les. De gemeentelijke adviseurs had in zijn plannen 
opgenomen de aanleg van een Traverse dwars door de stad. Op 11 februari 
1976 heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de 
Tweede Kamer aangeboden de verstedelijkingsnota en de Structuurschets voor 
de verstedelijking. In deze stukken wordt Helmond aangewezen als groeistad. 
De verstedelijkingsnota legt aan Helmond de taak op om in de jaren 1980-1990 
10.000 à 15.000 woningen te bouwen, d.w.z. vanaf 1980 moeten minimaal 
1.000 woningen per jaar worden gebouwd. Ook andere problematiek zoals 
stadsvernieuwing, werkgelegenheid, kanaalomleiding, sociale structuur en 
dergelijke dienen in onderlinge afstemming c.q. samenhang tot een oplossing 
te worden gebracht. 
Helmond heeft zich ontwikkeld tot een stad met bijna 87.000 inwoners (2008) 
en een oppervlakte van 5.456 hectare. Hedentendagen vindt men Helmond als 
nederzetting en het hoge industriële verleden overal terug in de stad. Overal zijn 
kleine vestes gebouwd, bevindt zich de industrie langs de Zuid-Willemsvaart 
en zijn diverse fabrieksvilla’s terug te vinden (Helmond, g.d.). 
Het wapen van Helmond geeft zowel de rechten als Vrijheid als de rechten 
als stad weer. Op de middeleeuwse zegel prijkt aan de voorzijde de helm 
met daarboven 3 eikentakjes. Oorspronkelijk was die helm de middeleeuwse 
pothelm. Later is die helm aangepast aan de mode en is het de toernooihelm 
geworden. Deze laatste siert thans nog het gemeentewapen. 
De helm stelt de stad Helmond voor, de eikentakjes symboliseren de vrijheid. 
Het vogeltje in de takjes is een middeleeuws versiersel zonder bijzondere 
betekenis. Op de achterzijde van de middeleeuwse zegel staat de boom. In 
een van de takken hangt een schild met daarop weer de helm. 
Het huidige gemeentewapen van Helmond, vastgesteld in 1924 wordt gevormd 
door de toernooihelm, 3 eikentakjes en het vogeltje, alles in zilver, op een rood 
veld.
Enkele jaren geleden zijn er een aantal algemene structuurplannen (ASP’s) 
voor de gehele stad ontwikkeld. In het stuctuurplan voor 2015 zijn een aantal 
belangrijke punten opgesomd welke ook bestrekking hebben op het Vlisco-
complex. Duidelijk wordt hiermee dat politiek gezien Vlisco ook hoog op de 
agenda staat.

Fig. 9 Enkele schetsen van Helmond. 
Onderste schets kasteel

Fig. 10 Huidige wapen van Helmond. 
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Onderdelen uit Algemeen Structuur Plan (ASP) 2015
Het ASP moet bijdragen aan:

Een sterkere relatie tussen stad en buitengebied, in het bijzonder door 
investeringen in planranden en geledingzones;
Een sterkere waterstructuur als basis voor een goede waterhuishouding in 
samenhang met natuur en landschap en ruimtelijke kwaliteit voor stad en 
buitengebied. Dit ondermeer door ruimtereservering en een ontwikkelings-
perspectief voor waterbergingsgebieden;
Een sterkere groene en ecologische hoofdstructuur door ondermeer 
een betere samenhang binnen en tussen natuurgebieden als Goorloop, 
Overbrug en de Bundertjes;
Een grotere belevingswaarde van stad en buitengebied op basis van 
landschapskenmerken en nieuwe voorzieningen voor openluchtrecreatie.

De voor de planperiode tot 2015 beschreven krachtige versterking en uitbreiding 
van het centrumgebied betekenen niet alleen een broodnodige inhaalslag op 
kwantitatief niveau, maar leveren ook een goede uitgangspositie op voor de 
daarop volgende periode om middels stapsgewijze aanvullingen het vernieuwde 
centrumgebied mee te laten groeien met de verdere uitbouw van de stad. 
Deze stapsgewijze aanvullingen kunnen naar onze inschatting, in de vorm 
van een transformatie van de resterende bedrijvencomplexen aan het kanaal 
(Nedschroef/Raymakersterrein en Vlisco-terrein) naar een centrumgebied 
met meervoudig ruimtegebruik, op deze wijze afdoende worden opgevangen. 
De unieke stedenbouwkundige ligging en de bijzondere kwaliteit van het 
industrieel erfgoed voor huisvesting van diverse centrumfuncties, bieden in dit 
opzicht grote potenties.

Het industriecomplex van de Vlisco is aangegrepen als pilotproject voor een 
herbestemming. 

•

•

•

•

Fig. 11 Omgevingsmaquette van directe omgeving Vlisco met in het wit het Vlisco-complex.
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Fig. 12 Foto’s van de directe omgeving Vlisco.

Fig. 58 Foto’s van de directe omgeving Vlisco.

Fig. 13 Foto’s van de directe omgeving Vlisco.
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Drukken algemeen
Het verfraaien van stoffen doormiddel van weven en verven is een techniek 
die al vanaf circa 3000 voor Christus bekend was door Soemerische 
reliëfs. Vanaf 1500 voor Christus waren de basistechnieken bekend in 
de hele Oude Wereld. Aanvankelijk werd de verf, gewonnen uit planten 
en mineralen, met de hand opgebracht totdat in landen als China, 
Egypte en India het zogenoemde blokdrukken ontwikkeld werd. Deze techniek 
is het best te vergelijken met een stempelmethode. 
Het drukken was eeuwenlang een handmatige productietechniek. De 
drukstempels, aanvankelijk van hout en later van metaal, hadden een afmeting 
van 50 * 50 cm, wogen enkele kilo’s en werden door de drukker handmatig op 
een met kleurstof bestreken kussen en vervolgens op de stof gedrukt. Met een 
hamer werd de kleur er vervolgens “ingehamerd”. Afhankelijk van hoe vaak 
en hoe hard er geklopt werd verkreeg de drukker zo een bepaalde verzadiging 
van de kleur. Een hulpje (de strijker, veelal een zoon of familielid) zorgde dat 
de drukpap op het verfkussen gelijkmatig verdeeld was. Wanneer het tafelblad 
vol was werdt het doek verder gedraaid. Iedere drukker drukte 1 kleur zodat 1 
lap stof vaak door meerdere drukkers bedrukt wordt.
Natuurlijk wordt de productiviteit van het bovengenoemde proces beperkt door 
de menselijke factor. Daardoor gingen fabrikanten al in een vroeg stadium 
van de industriële revolutie, en de bijbehorende stijgende vraag en producti-
viteit, op zoek naar mechanisatie van het gehele proces. De eerste bruikbare 
machines waren drukpersen met koperen drukplaten (Jouy) waarin het dessin 
was gegraveerd. Deze machines imiteerde de bewegingen van de handdrukker 
wat resulteerde in een zeer bewerkelijke en discontinu proces. 
Hierdoor werdt de oplossing gezocht in drukwalsen wat een continu proces 
mogelijk maakte. De Schot Thomas Bell ontwikkelt in 1783 een walsdrukma-
chine of rouleaumachine. De machine bestaat uit 2 walsen waar de stof tussen 
loopt. De bovenste houten wals dient als tegenwals voor de  onderste wals 
die bestaat uit een ijzeren kern met een koperen mantel waarin het patroon 
is gegraveerd. Deze draait rond in een kleurstofbad. Iedere kleur vereist een 
aparte koperen rol die met de hand moet worden gegraveerd. Dit maakt het 
een tijdrovend en vanwege het koper kostbare zaak.
In 1834 krijgt de Rouleaupers concurrentie van de Perrotine van de fransman 
Perrot. Deze machine is weer deels gebaseerd op het mechaniseren van 
blokdrukken. De productiemethode is goedkoper en vooral geschikt voor 
kleinere producties van hoge kwaliteit.
Hierop wordt de Rouleaupers verbeterd, waardoor het mogelijk is meerdere 
kleuren in 1 productiegang te drukken. Dit sluit goed aan bij de stijgende 
vraag naar goedkope massaproducten. Hierdoor wordt de perrotine langzaam 
verdreven uit het proces. Maar door de brede markt met soms kleine oplages, 
grote designs, afwijkende afmetingen en specifi eke kwaliteitseisen hebben alle 
Nederlandse katoendrukkers tot WOI uitgebreide handdrukkerijen. Daarna 
neemt het machinaal drukken defi nitief de overhand.

Drukken in Helmond
Helmond is van oudsher (net als Tilburg en Enschede) een textielstad. Al vanaf 
de 14e eeuw vormde de textielnijverheid de voornaamste bron van inkomsten. 
Maar in de tweede helft van de 18e eeuw legt de verouderde Helmondse 
textielnijverheid het af tegen de geïndustrialiseerde productiemethoden van 
de concurrentie.
Na 1830 kwamen de spinnerijen in de knel. De traditionele technologie was niet 
meer opgewassen tegen de concurrentie van gemechaniseerde fabrieken. Wel 
speelden de nieuwe exportmarkten (Indië) een grote rol in de ontwikkeling, 
in het bijzonder van de katoendrukkerijen. In 1839 telde men in Helmond vijf 
linnen- en katoendrukkerijen. Inmiddels bleef de technologische verandering 
beperkt tot vrij kleine stappen. Tot 1845 werd in Helmond geen stoomkracht 
toegepast, maar binnen een jaar, tussen 1866 en 1867 was het totale stoom-
vermogen in de stad meer dan verdubbeld. Waarschijnlijk is de aanleg van de 
spoorlijn in 1866 hieraan niet vreemd. De metaal nijverheid bloeide na 1860 
op. Belangrijk hierbij was de vraag afkomstig van spoorwegaanleg. De metaal-
nijverheid kon profi teren van kapitaal afkomstig van de textielnijverheid. 
Textiel en metaal groeiden naast elkaar, soms onder een en dezelfde eigenaar. 

Fig. 15 Het draaien van de droogtrommels 
in de roodververij.

Fig. 14 Pastel van katoendrukkerij van 
Vlissingen.

VLISCO(-COMPLEX)
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Het verwisselen van branche was aan het einde van de negentiende eeuw vrij 
gangbaar. 
Vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw was er een aanzienlijke groei 
bij de katoenbedrijven en in de Helmondse industrie als geheel, waarbij het 
aandeel van de huisnijverheid steeds afnam. Rond 1850 was de verhouding 
fabrieksarbeiders/thuiswevers echter nog circa 300 tegenover circa 2400. De 
gunstige periode voor de textielnijverheid (vooral de bontweverij) ging door 
tot circa 1900. Tegen die tijd was de thuisweverij in Helmond zo goed als 
verdwenen. Daarna werd de concurrentie te groot voor de kleinere bedrijven 
en vond een concentratie plaats. Ondanks de groei van de metaalnijverheid 
bleef het aandeel van de textielnijverheid in de werkgelegenheid het grootst. 
In de jaren twintig zorgde de conjunctuurgevoeligheid van de Helmondse 
industrie voor een aanmerkelijke teruggang van de werkgelegenheid, met een 
verhouding werknemer/bevolking die terugliep van 1 op 4 inwoners in 1928 
tot 1 op 6,5 in 1934. 

Oprichting Vlisco
De tallozer weverijen van Helmond trekken ook andere industrieën aan. Zo 
vestigt de uit Steinfurt afkomstige Jan Willem Sutorius zich op 11 oktober 1802 
in de stad als blauwdrukker. Enige jaren later start hij een katoendrukkerij aan 
de oude stadsgracht de Mey - een aftakking van de Aa - ongeveer 40 meter ten 
westen van de Kerkstraat. Helmond beschikt over goedkope arbeidskrachten 
en de Aa dient als aan- en afvoerkanaal voor het waterverslindende produc-
tieproces. In 1834 neemt zijn zoon, Peter Antonius, de katoendrukkerij over. 
Helmond telt op dat moment al 5 linnen- en katoendrukkerijen.

In 1843 gaat Peter Sutorius een commanditair vennootschap aan met de 
Amsterdamse koopman Pieter Fentener van Vlissingen genaamd P.A.Sutorius 
& Co. Pieters zoon gaat in opleiding bij Sutorius en op 20 januari 1844 wordt 
Pieter offi cieel mede-eigenaar van het bedrijf. Op 24 december 1844 overlijdt 
hij echter onverwacht waarna de erfgenamen besluiten zijn zakelijk belang 
voort te zetten. Op 15 augustus 1846 wordt de commanditaire vennootschap 
ontbonden en omgezet in de fi rma P.F. van Vlissingen & Co. Pieter junior neemt 
de leiding op zich met als doel “op de baan van de vooruitgang, door de weten-
schappen aangewezen, een zoodanige vlucht te doen houden, dat hij zich 
rustelijk in concurrentie met binnen- en buitenlandsche dergelijke fabrieken 
durft te stellen.” In 1868 overlijdt ook Pieter junior waarna de Zwitser Conrad 
Hermann Deutsch voor 5 jaar aangesteld wordt als technisch directeur.

In 1850 is er in Nederland hoogconjunctuur waardoor direct na de omzetting 
P.F. van Vlissingen & Co de eerste decennia een sterke groei doormaakt. Ten 
tijde van de oprichting was het meeste werk handwerk, maar in 1846 schaft 
het bedrijf een perrotinedrukmachine aan en rond 1853 de eerste rouleaupers. 
In 1863 bezit het bedrijf 32 verfkuipen, 2 stoomkalandermolens, 2 perrotines, 
1 rouleaumachine en een aantal stoommachines. Ook breidt de fabriek zich 
regelmatig uit: in 1861 komt er een nieuwe handdrukkerij, in 1862-1863 een 
blauwververij, opmakerij, magazijn, pakkamer en kantoor en in 1866 een nieuw 
kleurhuis met magazijnen voor verfstoffen. Tevens wordt de gehele fabriek dan 
aangesloten op het stedelijk gasnet.
De  toename  van personeelsleden geeft de groei eveneens goed weer. In 1846  
waren er ‘slechts’ 50 werknemers waar dit aantal in 1866 al gegroeid is tot 175 
mannen, 12 vrouwen, 125 jongens en 12 meisjes. Het werk in een katoen-
drukkerij is zwaar. Er zijn lange arbeidsdagen met een hoge fysieke belasting. 
Verder zijn de omstandigheden binnen de fabriek vaak ongezond door aller-
hande zuren, logen, dampen en zware metalen.
Van Vlissingen is tot 1870 aangewezen op natuurlijke en plantaardige kleur-
stoffen. Hierna doen de synthetische kleuren hun intrede. Nagenoeg alle 
artikelen worden door directe- of reservedruk gemaakt.
Onder leiding van Pieter Fentener van Vlissingen (2e generatie) groeit Van 
Vlissingen sterk in marktaandeel in Nederlands-Indië. Pieter legt contact met 
een groep particuliere kooplieden, de Batick-associatie, die de verkoop op zich 
zal nemen met als eis dat de batiks exclusief aan hun worden aangeboden. 
De samenwerking verloopt uiterst succesvol alleen zorgt het exclusief recht 

Fig. 16 Oude prent van Vlisco.
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ervoor dat alle andere handelshuizen verouderde motieven en dessins krijgen. 
Daarom worden in 1854 nieuwe afspraken gemaakt zodat dit voortaan wel 
kan. 

Vanaf 1873 komt er in het bedrijf een nieuwe generatie aan het bewind. De 
directietaken worden overgenomen door Pieter Fentener van Vlissingen, de 
zoon van Pieter 2. 
De nieuwe directie heeft het tij vanaf 1873 niet bepaald mee. De Indische 
export valt scherp terug en het algehele economische klimaat blijft tot ongeveer 
1895 vrij somber. Dit is vooral ook terug te zien in de binnenlandse afzetmarkt. 
De verliezen stapelen zich op en in 1875 concludeert de directie somber het 
volgende: ‘De Katoendrukkerij P.F. van Vlissingen en Co. moet méér orders 
hebben òf...als dat niet mogelijk blijkt te zijn, ook niet zelfs met en door consig-
naties en goede agenten...ophouden met werken’. Als overmaat van ramp volgt 
er ook nog een grote brand in 1876 waardoor een aantal belangrijke fabrieks-
onderdelen en aan groot deel van de voorraad in rook opgaan. 

Op 19 september 1883 legt een volgende felle brand de kalanderafdeling, 
drukkerij, drogerij en blekerij in as. Een groot aantal rouleaumachines valt 
ineens ten prooi aan de vlammen. De totale schade, roerend en onroerend, 
loopt op tot zo’n 400.000 gulden. Het duurt bijna een jaar voordat de volledige 
productie kan worden hervat, waardoor ruim 200 gezinnen geruime tijd zonder 
werk zitten. 
Ondanks dat heeft de brand ook enkele voordelen. De fabriek kan volgens de 
nieuwste stand van de techniek worden opgebouwd. Na 1883 vinden dan ook 

Fig. 17 Luchtfoto’s van het Vlisco-complex door de jaren heen.
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Fig. 18 Afzetgebied in 1921.

ingrijpende verbouwingen en uitbreidingen plaats. Belangrijk is verder dat in 
december 1913 een eigen elektrische centrale op het fabrieksterrein in gebruik 
wordt gesteld, die het gehele bedrijf van elektriciteit voorziet. 

Na de economische slechte periode probeert de directie, onder leiding van 
Pieter 3, nieuwe exportbronnen aan te boren, anderzijds moet de binnenlandse 
markt intensiever worden bewerkt. De afhankelijkheid van de Nederlands-
Indische markt wil men koste wat kost verminderen. Vanaf 1875 is Pieter 3 
naar diverse locaties afgereisd om te onderzoeken of er zaken kunnen worden 
gedaan in Oost-Afrika. 
Rond de eeuwwisseling is er sprake van een geregelde export van zogenaamde 
khanga’s naar Oostafrikaanse gebieden als Kenia, Tanganyka en Zanzibar. 
Buiten de immens populaire khanga’s in deze gebieden is van Vlissingen ook 
succesvol in andere buitenlandse gebieden. Het bedrijf exporteert meerkleurige 
meubelstoffen en sitsen volgens Europese dessins naar Japan en Birma. Voor 
Frankrijk en diverse Balkanstaten drills; sterk katoen dat onder meer dient 
als werkkleding. Naar Engeland worden grotendeels handdruk vervaardigende 
gordijnstoffen, tafel- en kussenkleedjes en spreien geëxporteerd. 

De Juridische structuur van de onderneming wordt op 11 december 1916 
omgezet van een commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap. 
Hiermee komt er een formeel eind aan het familiebedrijf, in de praktijk blijft 
voorlopig een controlerend aandelenbelang in handen van de familie Fentener 
van Vlissingen. 
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 heeft grote gevolgen voor 
de fabriek. Beperkte grondstoffentoevoer remt de productie. Het gebrek aan 
katoen dwingt Van Vlissingen tot het drukken op papierweefsel - geen product 
om eer mee te behalen. De export loopt hierdoor fors terug of valt helemaal 
stil, zoals naar Afrika en de Balkanlanden. Door het sinds 1914 uitstellen van 
noodzakelijke investeringen is het bedrijf in 1919 ‘technisch uitgemergeld’. 

Vanaf 1919 pakt het Helmondse bedrijf de vooroorlogse draad weer op. De 
artikelen worden gestuurd naar landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland, 
Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Griekenland. Helaas houdt 
de export naar de Balkanlanden nagenoeg op. Daarentegen bloeit de export 
naar België ook weer helemaal op. 
De exportmarkt met de meeste perspectieven voor het gedrukte katoenar-
tikel is Afrika en met nam de West-Afrikaanse kust. De export verloopt via 
Engelse en Franse handelshuizen. Van Vlissingen heeft één grote concurrent in 
dit gebied, de fi rma Ankersmit uit Deventer. Beide verdienen hoge aanzien bij 
de Afrikaanse bevolking. 
Ankersmit en Van Vlissingen zijn in de begin van de jaren dertig elkaars grote 
concurrenten aan de Goudkust: een deel van de kust prefereert Deventer, een 
deel Helmond en een tussenliggend gedeelte beide. De Nederlandse fabrieken 
zetten het grootste deel van de Afrikaanse export af via de UAC-organisatie. 
De machtige UAC speelt de beide productiebedrijven echter handig tegen 
elkaar uit en weet steeds lagere prijzen te bedingen. Een verzoek begin 1932 
van Jan Fentener van Vlissingen aan Anton Ankersmit ‘dat er iets zou moeten 
gebeuren om te verhinderen, dat de prijzen steeds meer worden gedrukt’, kan 
op weinig bijval van de Deventer textielonderneming rekenen. De geesten zijn 
daarvoor nog niet rijp. Na 19 mei 1932 zijn beide fabrieken en de UAC het 
eens geworden over een samenwerkingsverdrag, waarmee beide partijen goed 
kunnen leven.
Het interen op de fi nanciële reserves, de investeringen in het productieap-
paraat en de extra marktinspanningen hebben een negatieve invloed op de 
fi nanciële balans van het bedrijf. Daarom wordt op 24 februari 1936 een 
buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen, die akkoord gaat 
met een afschrijving van 500 gulden op de gewone aandelen van 1000 gulden. 
Een ingrijpend, maar noodzakelijk besluit. Het afschrijven van het verleden 
symboliseert als het ware de nieuwe start van de katoendrukkerij.
In de loop van 1936 komt de internationale economie weer langzaam op gang. 
Het inmiddels grondig gereorganiseerde en gerationaliseerde Van Vlissingen 
trekt er profi jt van: de machines draaien op volle toeren. 
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Op 10 mei 1940 betrekt Nederland zich bij de Tweede Wereldoorlog en is het 
snel gedaan met de export van Van Vlissingen. Aan het eind van 1940 draait 
de fabriek slechts op 25 procent van haar capaciteit. Met het inlands verkoop 
van oude voorraden worden de onkosten gedekt. Werknemers worden aan 
het werk gehouden met het steken van turf of het werken in moestuinen. In 
de Peel wordt veel turf gestoken als alternatieve brandstof en om fabrieks-
arbeiders te vrijwaren voor deportatie naar Duitsland. Op het fabrieksterrein 
ontstaat een voorraad turf van 15 miljoen stuks waarmee ruim 2 jaar kan 
worden doorgewerkt. Verder helpt het bedrijf de werknemers bij voedings-
waren, turf, textiel en kinderopvang. Pas nadat de militairen in maart 1945 
de gebouwen ontruimen en op 6 april de verplichte levering van elektriciteit 
vervalt, kan het bedrijf de productie hervatten. Na de bevrijding maakt de 
bedrijfsleiding de stand van zaken op. Technische gezien is er weinig schade 
geleden. De bezettingsjaren hebben Van Vlissingen op sommige gebieden zelfs 
voordelen gebracht op het gebied van Research en Development. 
In Helmond zijn in totaal tien terreinen en terreintjes waar fabricage en/of opslag 
plaatsvinden. Deze uitbreidingsdrift heeft de ‘routing’ van het productieproces 
-die vóór de oorlog perfect was- aanzienlijk verslechterd. De productielijnen 
worden met enig kunst- en vliegwerk draaiende gehouden. De oneconomische 
productiewijze, het tekort aan productiecapaciteit, het grote brandgevaar en 
de gebrekkige huisvesting laten eind jaren vijftig maar één conclusie toe: de 
fabrieksproductie is vastgelopen en dreigt kopje onder te gaan. 
In 1972 wordt de Gamma Holding NV opgericht, een soort samenwer-
kingsverband waardoor risico’s worden verspreid. Het verleden heeft reeds 
uitgewezen dat de kans bestaat dat markten in elkaar storten. Daarom is 
het verstandig dat diverse bedrijven, met diverse specialisaties gaan samen-
werken. Vlisco is de belangrijkste pion in het geheel.

Fig. 19 Het Vlisco complex rond het jaar 2000 welke in de loop der jaren is veranderd.
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Fig. 21 Foto’s van assen naar het Vlisco-terrein.

4. Kanaaldijk Noord-West

3. Kasteelplein

2. Groenewoud

1. Watertoren

5. Kasteeltuin 6. Kasteeltuin 7. Kanaaldijk Noord-West
Fig. 20 Foto’s omgeving van Vlisco-terrein.
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GEBOUW 1911

Inleiding
Gebouw 1911 is geanalyseerd volgens de Re-Architecture methode van dr. A.R. 
Pereira Roders. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van het gehele gebouw. 
De complete analyse is te vinden in de bijlagen.

Uittreksel van de Objecten Data Bank van Rijksdienst van Archeologie 
(Rijksdienst voor archeologie 1999):

Architect: W. Baks
Afmetingen: 61,98 x 20,1 x 17,25m
Monumentnummer: 513005
Besluitnummer: 96429
Besluitdatum: 11-10-1999

Omschrijving monument:
Voormalig fabrieksgebouw, in 1911 gebouwd in opdracht van P.F. van Vlissingen. 
Het gebouw, dat markant aan de Zuid-Willemsvaart is gesitueerd, is heden in 
gebruik als opslagruimte.
Het vierlaagse pand heeft een vrijwel rechthoekige plattegrond met iets 
afgeschuinde zijden. Het gebouw bestaat uit een in het zicht gelaten beton-
skelet met wit geschilderde baksteen vulmuren. Het skelet deelt de gevel in 
twaalf traveeën met elk twee vensters. De hoektraveeën hebben een plat dak, 
de andere zijn voorzien van sheddaken. Aan de kanaalzijde zijn de ramen 
regelmatig gespatieerd. Op de begane grond bevinden zich in de eerste vier 
assen links en rechts onder meer kruisvenstervarianten met kleine roeden in 
de bovenlichten en dubbele deuren onder een luifel. Daartussen bevinden zich 
grote stalen, vierkante zesendertig-ruits tuimelvensters. Dezelfde vensters 
vindt men op de eerste en tweede etage. De bovenste etage is blind. In de 
vierde travee van links en de vierde van rechts is een rechthoek met daarop 
geschilderd “Anno” en “1911”. Deze verdieping wordt verlicht door de glaszijde 
in de sheddaken. In de eindgevels hiervan zijn ronde vier-ruits ramen 
geplaatst. De zijgevels tellen vier assen en hebben een raamindeling zoals 
boven beschreven. De achtergevel bezit grote delen die blind zijn gelaten en 
heeft diverse vensters die langer zijn uitgevoerd dan die overige ramen. In alle 
gevels zijn deuren aangebracht. 
De inwendige constructie wordt gevormd door vierkante betonnen pijlers die 
de plafonds dragen die in beton als moer- en kinderbalken zijn uitgevoerd. De 
zaagtanddaken rustten op betonnen  balken, die tezamen een niet gelijkbenige 
driehoek vormen. 
Het in beton opgetrokken fabrieksgebouw is van algemeen belang. Het gebouw 
heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van de sociaaleconomische 
ontwikkeling van Helmond als industriestad en als voorbeeld van de technische 
en typologische ontwikkeling van de betonbouw, het heeft als zodanig tevens 
innovatieve waarde en pionierskarakter. Het heeft ensemblewaarde als essen-
tieel en beeldbepalend onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch 
van belang is en tevens van groot belang is voor het aanzien van Helmond als 
industriestad. Het gebouw is gaaf bewaard gebleven en uiterst zeldzaam.

Fig. 22 Oude foto gebouw 1911

Fig. 24 Indeling op de begane grond.

Fig. 25 Vooraanzicht Gebouw 1911 

Fig. 23 Bovenaanzicht gebouw 1911.
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Het gebouw 1911 op het Vlisco-terrein is direct gesitueerd aan de Zuid-Willemsvaart, Zuidwest georiënteerd. De 
belangrijkste reden is uiteraard uit praktisch oogpunt. Vanaf de kade tussen de Zuid-Willemsvaart en gebouw 
1911 werden schepen geladen en gelost. Zodoende was het mogelijk om de stoffen over water te transporteren 
naar Zuid-Afrika. 
Gebouw 1911 is opgebouwd uit een nagenoeg rechthoekige plattegrond met ietwat afgeschuinde kopgevels. Deze 
schuinte heeft te maken met de voorheen gelegen trambaan over het terrein. Deze schuine lijn is nu nog steeds 
terug te vinden in de gevel van gebouw 1911.
Het vierlaagse gebouw bestaat ook in de gevel uit een rechthoekige structuur, zonder enige uitschieters. Alleen 

op het dak zijn 11 sheds geplaatst in de richting van het Noorden. 
Alle gevels zijn voorzien van grote glazen puien zodat er veel natuurlijk licht in het gebouw kan vallen. Zeker in 
de tijd dat er werd geproduceerd in het industriegebouw was daglicht een vereiste. De bovenste verdieping was 
bedoeld voor opslag en is daarom in het begin ook niet voorzien van raamopeningen. 
De puien met roedes zijn typerend voor de industriële functie die erin zijn gehuisvest. De puien zijn geen directe 
vertaling van binnen naar buiten, maar zijn puur functioneel. 

Constructie
Binnen in het gebouw zijn er slechts een aantal elementen van belang, vooral omdat het een open en functionele 
ruimte is. Slechts de constructie zijn vaste elementen in de plattegronden met de kolommen en balkenstructuur. 
De gehele constructie is opgebouwd met één van de eerste betonskeletstructuren in Nederland. Mooi is om te 
zien dat in de balkenstructuur de handgemaakte bekisting nog zichtbaar is op het oppervlakte van de balk. Alle 
constructieve elementen bestaan uit beton en varieren in afmeting naar gelang de verdieping.  
Er is onderscheid gemaakt tussen de afmetingen in de kolommen op de verschillende etages. Mede door de hoge 
betonprijzen in der tijd is geprobeerd zoveel mogelijk te besparen. De afmetingen zijn hieronder weergegeven:
 Kelder:    520x520mm
 Begane grond:   520x520mm
 1e verdieping:  440x440mm
 2e verdieping:  340x340mm
 3e verdieping:  260x260mm

Fig. 26 Doorsnede bestaande situatie
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De kolomstructuur bied goede mogelijkheden voor het fl exibel inpassen van 
een nieuwe bestemming. De gehele constructie is vastgelegd op een raster van 
4850 mm bij 5100 mm h.o.h.
De verdiepingen van het gebouw 1911 zijn vrijwel geheel leeg met uitzon-
dering van de begane grond. Althans, wanneer de voorraden die er zich 
bevinden worden verwijderd. Er zijn geen overblijfselen van de industriële 
activiteiten in het gebouw. Slechts enkele losse elementen zijn terug te vinden 
in de plattegronden zoals een lier of een werkbank. Inventaris en kenmerkende 
elementen van de industriële tijd zijn nu nog terug te vinden in het museum. 
Het museum is onderdeel van het bedrijf waarin waardevolle stukken bewaard 
zijn gebleven. 
Het gebouw heeft zoals gezegd vier identieke verdiepingen. Alle verdiepingen 
zijn geheel open door de kolom- en balkenstructuur en zijn zo vrij indeelbaar. 
Er is één uitzondering te weten de begane grondvloer. Hier zijn vroeger ruimtes 
ingedeeld voor belangrijke vaste functies als kantoren (boekhouding), archi-
veren en vaste voorzieningen voor werknemers (kleedruimte, douches, sanitair, 
kantine).
De draagconstructie vanaf de kelder is opgebouwd uit een kolommen- en 
balkenstructuur. De gehele constructie is indertijd op locatie bekist en gestort. 
De hele constructie is uitgetimmerd wat nog goed terug te zien is in de balken 
met ruwe plankenstructuur. Om gewicht en materiaal te besparen is verstandig 
verjongt in de kolommen naar mate het gebouw hoger wordt. Uiteindelijk gaan 
de afmetingen van 520 x 520 mm op de begane grond naar 260 x 260 mm op 
de 3e verdieping. 
Ook in de gevel lopen de kolommen door met een afmeting van 400 x 520 mm. 
Hiertussen zijn de vlakken opgevuld met baksteen. De vuldelen in de gevel 
hebben een dikte van 310 mm maar vervullen geen constructieve functie. 
Via de kolommen zullen de verticale krachten worden afgedragen naar de 
fundering. 
De twee trappenhuizen in de oostgevel zorgen voor de stabiliteit in het gebouw. 
Samen met de schijfwerking in de monoliet gestorte betonvloeren zorgen zij 
voor de stijfheid in het gebouw. Een kern is torsiestijf en zal de horizontale 
krachten opvangen.

Fig. 30 Allerhande recente afbeeldingen gebouw 1911

Fig. 27 Structuur in de betonelementen, 
vakmanschap.

Fig. 28 Degradatie constructie

Fig. 29 Kozijn begane grond
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Fig. 31 Materiaalinventarisatie en gevels
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Gebouw Noord
Ook gebouw Noord is geanalyseerd omdat deze in eerste instantie ook veel 
potentie had om gerehabiliteerd te worden. De locatie aan de kasteeltuin is zeer 
veelbelovend en ook de historische en functionele potentie van het complex 
zorgen ervoor dat deze in aanmerking komt. Toch is gekozen voor 1911 omdat 
deze als DE eyecatcher van Vlisco beschouwd kan worden. Door de enorme 
verdiepingshoogte van het gebouw zou deze waarschijnlijk zeer geschikt zijn 
om zogenoemde Loft-woningen in te realiseren zoals ook bij de lichttoren in 
Eindhoven is gebeurd. Dit zou mooi passen binnen het woon/werk/recreëer-
concept voor het gehele complex. De analyse is ingevoegd in de bijlagen.

Fig. 32 Originele bouwtekening gevels

Fig. 33 Bouwtekening gevelopbouw & details.

Fig. 34 Gebouw noord



“Ik vind dat het  woord ‘text  iel’ er zeker in voor mag komen, 
text  iel is in Helmond meer als een woord, het  is een begrip!

Noem als voorbeeld de Vlisco; veel banen opgeleverd, aan de wieg 
ges taan van de alsmaar groeiende en goedlopende Helmondse 
ec onomie, veel arbeiders aanget rokken die zijn blijven plakken 

aan onze prachtige stad, internationale faam op de stoff  enmarkt, 
een antiek (1846!!!) alsmede een van de oudste bedrijven van 

Helmond, een van de eerste grot e bedrijven die zich in Helmond 
ves tigden... je zou het  prompt tot  cultureel erfgoed kunnen 

benoemen..... “
- Gast Vital, 07-08-07 -
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ONTWERPTOOL 1.0 Inleiding
Al in een vroeg stadium, kort na het inlezen over C2C, toen er een beeld van 
en over cradle 2 cradle begon te ontstaan kwamen er ook steeds meer vragen 
en twijfels over wanneer men iets C2C kan noemen. Hoewel er natuurlijk 
een certifi cering vanuit MBDC (McDonough Braungart Design Chemistry, het 
ontwerpbureau van de bedenkers van C2C) is, concentreert deze zich vooral op 
producten of hooguit bouwdelen maar een certifi cering voor grote bouwdelen of 
gehele gebouwen is nog niet bestaand. Verder worden er ook weinig concrete 
oplossingen of ontwerpregels aangedragen via de site of het C2C handboek 
waardoor het voor ontwerpers nagenoeg onmogelijk is een duidelijk beeld te 
vormen wanneer hun gebouw wel of niet C2C zou zijn. Het is zelfs zo dat 
zonder “handvaten” in een vroeg stadium van het ontwerpproces de gehele 
“C2C-heid” van het te realiseren gebouw in het gedrang zou kunnen komen. 
Hierop kwam al snel de reactie een toetsingskader ofwel ontwerptool te formu-
leren/samen te stellen voordat tot het daadwerkelijke ontwerpen en uitwerken 
van een gebouw van Vlisco zou worden overgegaan. De realisatie hiervan 
zou twee grote voordelen hebben. Allereerst zou tijdens het creëren van de 
ontwerptool al een duidelijk beeld ontstaan over de diverse keuzes en mogelijk-
heden hoe de C2C-ness bereikt kon worden en zou er ook na het ontwerp van 
de herbestemming een beargumenteerde uitkomst uit de ontwerptool komen 
die zich vertaalt naar een score.

Toetsingskader ontwerptool
Een belangrijke eerste stap is het vaststellen van de criteria waaraan het 
gebouw of ontwerp zal worden getoetst. Allereerst zijn er, vanuit de literatuur 
over Cradle to Cradle, criteria gescreend om het belangrijkste kader te vormen 
(Braungart & McDonough 2005). 
Vervolgens zijn de onbenoemde positieve kwaliteiten uit de voorlopers aan C2C 
gefi lterd (de tijdlijn) om opgenomen te worden tot het toetsingskader. Hoewel 
ze niet per direct gelinkt zijn aan de Cradle to Cradle fi losofi e kunnen enkele 
criteria van groot belang zijn voor een duurzaam C2C-gebouw. Doordat ook 
enkele duurzame pilotprojecten onder de loep zijn genomen en er is gesproken 
met nauwbetrokkenen komen de belangrijkste criteria aan het licht en kunnen 
eventueel worden toegevoegd aan het toetsingskader. 
Alle criteria zijn vervolgens gerangschikt naar vijf niveaus: Omgeving-, 
Gebouw-, Element-, Materiaal- en Grondstofniveau. Om het geheel overzich-

telijk te maken is gekozen om de criteria 
verder te verdelen en te voorzien van 
diverse eigenschappen. Onder de criteria 
hangen nu meerdere eigenschappen die 
nauw betrokken zijn bij het hoofdcriterium. 
Hierdoor ontstaat als het ware een soort 
boom waaraan allerlei al dan niet kwalita-
tieve eisen aan gesteld worden.
Zoals gezegd zullen de criteria afkomstig uit 
de literatuur en fi losofi e van Cradle to Cradle 
met hoge mate de eindscore beïnvloeden. De 
beoordeling met bijbehorend waardekader 
blijft wetenschappelijk arbitrair doordat 
waarden niet volledig te onderbouwen zijn 
naar belangrijkheid. Maar door de realiteit 
zo dicht mogelijk te benaderen ontstaat wel 
een meetbaar en tastbaar product.
In de praktijk zijn al diverse program-
maturen te vinden op het gebied van 
duurzaamheid, zoals BREAAM en LEED 
buiten Nederland en GreenCalc+ en GPR-
Gebouw binnen Nederland. Onder andere 
deze programma’s zijn geanalyseerd en 
bekeken op het waardekader per criteria en 
niveau. Door deze te vertalen naar de C2C 
gedachte ontstaat een realistisch beeld van 
de werkelijkheid. 

Fig. 35 Schema ontwikkeling ontwerptool



Afstudeerverslag Joris Ketelaars PROCES & EINDPRODUCT 29

Het verschil met de overige programmatuur is voornamelijk het feit dat hoofd-
zakelijk op C2C wordt getoetst en meerdere uitkomsten worden geïntegreerd 
en gecombineerd. 
In de ontwerptool wordt ook onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en 
herbestemmingen, waardoor als het ware 2 bijna identieke bomen ontstaan. 
De herbestemmingsboom heeft zich dan een aantal extra takken gevormd die 
betrekking hebben op herbestemming. De mate van belangrijkheid per niveau 
zal verschillen in de eindbeoordeling. Ook wordt vooraf onderscheid gemaakt 
tussen de setting waarin het gebouw zich (zal gaan) bevind(en). 

Er zijn in totaal vijf settings gemodelleerd, Natuur-, Plattelands-, Dorps-
, Stedelijk- en Industriegebied. Mocht het gebouw in een natuurgebied of 
platteland staan zullen de omgevingskwaliteiten belangrijker zijn dan in een 
stedelijk gebied. Maar staat het gebouw juist in de stad, dan zal op gebouw-
niveau meer worden gevraagd dan op het platteland. 

Uiteindelijk zullen de gekozen kwaliteiten van de criteria worden vertaald naar 
een eindscore welke de kwaliteiten en waardering geeft aan het gebouw.
Ook zijn een aantal gebouwen vervolgens getoetst om zo iets te kunnen zeggen 
over de geldigheid van de eindscores. Zo scoorde bijvoorbeeld het WNF-kantoor 
in Zeist 66%, Vertigo Eindhoven 38%  en het nieuwe SEARCH-hoofdkantoor 
in Amsterdam 70%. Kortom allemaal waarden die overeenstemmen met de 
verwachting.
Vertigo is verder nog getoetst als zijnde een pilot door een viertal studenten om 
zo te kijken of ze tot een eenduidige score kwamen. De onderlinge verschillen 
waren minimaal en eventuele op- en aanmerkingen zijn vervolgens verwerkt.

Fig. 36 Schema toekenning waardering / setting

Fig. 37 Gebouwen getoetst met ontwerptool als referentie

WNF-kantoor Zeist Vertigo Eindhoven SEARCH-hoofdkantoor Amsterdam
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Opbouw ontwerptool
De tool is opgebouwd met Microsoft excel. Hierdoor is het makkelijk om de 
onderlinge elementen aan elkaar te koppelen. Ook zijn hier makkelijk pull-
down menu’s te realiseren en is de bediening intuïtief.
1 Algemeen
Hier worden allerhande projectgegevens en volumieke gegevens gevraagd. Het 
belangrijkste hier is echter dat de gebruiker de keuze maakt in welke setting 
het gebouw geplaatst is/wordt en of het om nieuwbouw of een herbestemming 
gaat. Ook wordt hier de totaalscore aan de hand van de verdeelsleutel in 
combinatie met de niveauscores weergegeven.
2 Overzichtpagina beoordeling
Op deze pagina heeft de gebruiker geen invloed. Hierop wordt enkel de score 
van ieder niveau weergegeven. Hiermee kan dus bekeken worden waar de 
gebruiker punten laat liggen.
3 Omgevingsniveau
Vanuit het omgevingsniveau komen een aantal hoofdstukken naar voren 
die met de directe omgeving te maken hebben zoals waterhuishouding, het 
toepassen van duurzame energiebronnen en groenvoorzieningen.
4 Gebouwniveau
Het gebouwniveau is het meest omvattende blad. Het gebouw wordt hier 
beoordeeld op onder andere de toepassing van zonlicht, groen binnen, het 
installatieconcept, fl exibiliteit en leefbaarheid. 
Hoewel het natuurlijk lastig is om voor een aantal van deze hoofdstukken 
specifi ek te toetsen (wanneer is een gebouw bijvoorbeeld fl exibel te noemen?) 
zijn deze toch opgenomen en gewaardeerd. Dit is bewust gedaan omdat het 
vooral belangrijk is dat de gebruiker hier ook bewust over na gaat denken.
5 Elementniveau
Op elementniveau wordt vooral gekeken of de bouwelementen te scheiden 
zijn en zuiver (tech of biologisch). Deze toetsing kan voor een aantal bouwele-
menten zoals vloer, kozijn en binnenwandsysteem herhaald worden.
 6 Materiaalniveau
Vanuit materiaalniveau wordt gevraagd naar de mogelijkheid om materialen te 
down/re/up-cyclen en het gebruiken van lokale materialen. Ook de mogelijkheid 
van het recyclen van aanwezige materialen in geval van een herbestemming 
komt hier aan bod.
7 Grondstofniveau
Het grondstofniveau is misschien nog wel het lastigst om concreet hoofd-

stukken aan te koppelen omdat dit een soort van 
“neverending story” kan worden. Daarom is dit 
niveau er vooral op toegespitst of de ontwerper 
wel bewust bezig is welke grondstoffen in zijn 
materialen zitten en hoe het geproduceerd wordt. 
Eventueel zou, zodra de offi ciële C2C certifi -
cering ven MBDC concreet en veelomvattend is 
hier vereist kunnen worden dat er een certifi caat 
aanwezig is of zou hier een deeltool aan gekoppeld 
kunnen worden die hier verder op ingaat.

1911 °Cradle to Cradle-meter

Algemene projectgegevens
Projectnaam Vlisco B.V.
Adres Binnen Parallelweg 27
Postcode 5701 PH
Plaats Helmond
Opdrachtgever P.F. van Vlissingen 29 29
Voormalig architect 29 29
Voormalige gebruikers Vlisco B.V. (voorheen van Vlissingen & Co) 29 29
Voormalige functie(s) textielindustrie 29 29

29 29

Locatie 29 29
Setting gebied Urban 29 29
Oriëntatie Zuid 29 29
Neerslag (mm) 800-1200 29 29
Bijzondere omgevingseigenschappen Zuid-Willemsvaart 29 29

Vervuilde grond 29 29
Spoorlijn 29 29

Zonuren / jaar (u) 1486 29 29
29 29

Afmetingen gebouw 29 29
Aantal bouwlagen 5 29 29
Bruto grondoppervlakte m2 1245 29 29
Bruto vloeroppervlak m2 6225 29 29
Netto vloeroppervlak m2 1162 29 29
Gebouwhoogte m 17,25 29 29
Verdiepingshoogte m 4,53 29 29
Inhoud (m3) m3 26319,3 29 29
Dakoppervlak m2 1245 29 29

29 29

Afmetingen omgeving 29 29

Kavelgrootte m2 68000 29 29
Groenvoorzieningen m2 6190
Bebossing m2 750
Water m2

0

Verharding m2 21962
Overig m2 0
Binnengroen m2 0
Hoogte omgeving m  9
Groendak m2 0
Glas(Noord) m2 84
Glas(Oost) m2 228
Glas(Zuid) m2 84
Glas(West) m2 328
Gevel(Noord) m2 375 FOTO GEBOUW
Gevel(Oost) m2 1070
Gevel(Zuid) m2 375
Gevel(West) m2 1070

Infrastructuur-aansluiting
Wandelpaden uitstekend
Fietspaden uitstekend
Autoweg goed
Verbinding OV goed Foto: Vlisco B.V. Gebouw: 1911

Fig. 40 Tabblad algemeen

Fig. 38 Pull-down button

Fig. 39 Overzicht hoofdstukken

1. Omgevingsniveau
Groenvoorziening
Waterzuivering
Harmonie
Biodiversiteit
Gebruik duurzame energie-
bronnen

2. Gebouwniveau
Atrium/vide
Verdiepingshoogte
Vegetatiedak
Zonlicht
Onderlinge zichtlijnen
Dag- & nachtritme
Duurzame energiebronnen
Veilige leefomgeving
Groen binnen
Duurzaam installatieconcept
EPC
Flexibiliteit
Dubbel ruimtegebruik
CO2 neutraal

3. Elementniveau
Scheiding bio- en technomate-
rialen
Afwerking
Transport
Re-Architecture

4. Materiaalniveau
Lokale grondstoffen
Down-, re- en upcycling bekend
Zuiver bio- of technosfeer
Re-Architecture

5. Grondstofniveau
Zuivere grondstoffen
Gezonde grondstoffen
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Verbeterpunten:
Het waardekader zal altijd arbitrair blijven, 
omdat dit kader en vooral de verdeling naar 
de onderlinge toekenning van scores een 
min of meer persoonlijke inbreng vraagt. 
De toetsing vindt normaal gesproken na het 
ontwerp plaats waardoor al eigenschappen 
van het gebouw vastliggen. Beter zou zijn als 
de tool meerdere fasen kent die meelopen 
met het ontwerpproces.

•

•
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Ontwikkelen criteria C2C t.o.v. nieuwbouw/herbestemming
Niveau: Criteria Scoringspercentage Weegfactor % / Weegfactor

Omgevingsniveau
Groenvoorzieningen 0,94 2,5 38%
Waterzuivering 0,00 2,0 0% 34
Harmonie 0,50 1,0 50% 34
Biodiversiteit 0,00 1,0 0% 34
Gebruik duurzame energiebronnen 2,80 3,5 80% 34

34
Totaal 10 34 34

Maximaal 10 34
Voldoet 34

34
34
34
34
34

Gebouwniveau
Atria/vide* 0,00 3,0 0%
Verdiepingshoogte* 4,80 4,8 100% 25

Vegetatiedak* 0,00 6,0 0% 25

Zonlicht* 1,29 4,2 31% 25

Onderlinge zichtlijnen* 0,00 1,8 0% 25

Dag- en Nachtritme* 1,44 2,4 60% 25

Duurzame energiebronnen* 1,50 6,0 25% 25

Veilige leefomgeving* 1,00 3,0 33% 25

Groen binnen* 0,00 4,2 0% 25

Duurzaam installatieconcept* 2,30 7,2 32% 25

EPC (woning OF utiliteit)* 0,00 4,8 0% 25

Flexibiliteit* 2,79 4,2 66% 25

Dubbel gebruik* 0,00 2,4 0% 25

CO2-neutraal* 0,00 6,0 0% 25

Totaal 60 25
Maximaal 60

Voldoet

Elementniveau
Scheiding bio- en technische materialen 6,83 9,75 70%
Afwerking 0,00 3 0% 35
Transport 0,79 2,25 35% 35

35
Totaal 15 35 35

Maximaal 15 35
Voldoet 35

35
35
35
35
35
35
35

Materiaalniveau
Lokale grondstoffen* 2,00 2,0 100%
Down-, re-, upcycling vooraf bekend* 0,00 4,0 0% 33

Zuiver bio- of technosfeer* 0,00 4,0 0% 33

33

Totaal 10 33 33

Maximaal 10 33

Voldoet 33

33

33

33

33

33

33

33

Grondstofniveau
Zuivere grondstoffen* 0,00 2 0%
Gezonde grondstoffen* 0,00 3 0% 0

0
Totaal 5 0 0

Maximaal 5 0
Voldoet 0

0
0
0
0
0
0
0
0

Fig. 41 Tabblad overzichtpagina beoordeling

Interface en bladen
Hieronder staan enkele bladen zoals weergegeven in de tool en een overzicht 
van alle hoofdstukken die getoetst worden per onderdeel.

Fig. 42 Tabblad Gebouwniveau

Gebouwniveau Eigenschappen Opties Score Maximale score
*uitbreidbaar naar keuze

Atria/vide* Technische functionaliteit Nee 78 0% 70%
Eenheid Nee 78 0% 30%

Totaal 0,00 / 3,00

Verdiepingshoogte* Overmaat (>400mm) Ja 74 100% 100%
* 1,93 *Overmaat Verdiepingshoogte-Eis (2,6m)

Totaal 4,80 / 4,80

Vegetatiedak* Percentage 0-25 48 0,0% 80%
* 0% * Percentage Dak/Groendak

Opbouw Niet groen 78 0,0% 20%

Totaal 0,00 / 6,00

Zonlicht* Glaspercentage (Noord) 0-25 48 7,5% 30%
* 22% *Glaspercentage Glas/Gevel

Glaspercentage (Oost) 0-25 48 1,3% 5%
* 21% *Glaspercentage Glas/Gevel

Glaspercentage (Zuid) 0-25 48 20,0% 20%
* 22% *Glaspercentage Glas/Gevel

Glaspercentage (West) 25-50 50 2,0% 5%
* 31% *Glaspercentage Glas/Gevel

Zonwering Geen 71 0,0% 20%
Zonwering regelbaar Nee 78 0% 10%
Voorzieningen infiltratie Laag 76 0% 10%

Totaal 1,29 / 4,20

Onderlinge zichtlijnen* Connectie Nee 78 0% 100%

Totaal 0,00 / 1,80

Dag- en Nachtritme* Zicht naar buiten Ja 74 60% 60%
Lichtbeleving Nee 78 0% 40%

Totaal 1,44 / 2,40

Duurzame energiebronnen* Waterbesparing Nee 78 0% 25%
Verwarming met zonlicht Ja 74 25% 25%
Elektra opwekking Vragend 86 SELECTEER 25%
Gasconsumptie Ja 74 0% 25%

Totaal 1,50 / 6,00

Veilige leefomgeving* Luchtkwaliteit Laag 76 0% 33%
Individueel regelbaar Niet 78 0% 33%
Ramen te openen Ja 74 33% 33%

Totaal 1,00 / 3,00

Groen binnen* BVO groenvoorziening (%) 0-1 48 0,0% 70%
* 0% *Binnengroen

Totaal 0,00 / 4,20

Duurzaam installatieconcept* Natuurlijke ventilatie Afvoer mech 65 12,0% 20%
LT-systemen Nee 78 0,0% 20%
Warmte/koude opslag Geen 71 0,0% 20%
Dubbele huidfacade Nee 78 0,0% 20%
Buffer dag-/nachtritme Ja 74 20% 20%

Totaal 2,30 / 7,20

EPC (woning OF utiliteit)* EPC woning ------- 45 SELECTEER 100%
EPC utiliteit >1.2 62 0,0% 100%

Totaal 0,00 / 4,80

Flexibiliteit* Weinig dragende wanden Kolommen 75 20,0% 20%
Verdiepingshoogte Overmaat (>40cm) 79 40,0% 40%
Constructieve overcapaciteit Ja 74 15,0% 15%
Flexibel installatieconcept Gemiddeld 71 8,0% 20%
Afstemmen levensduur inbouw Nee 78 0,0% 5%

Overall flexibiliteit 4 52 80,0% 100%

Totaal 2,79 / 4,20

Dubbel gebruik* Dubbel ruimtegebruik Geen 71 0,0% 100%
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Masterplan
Er is een globaal masterplan ontwikkeld welke als kader voor de herbestemming 
geldt. Allerhande voorwaarden kwamen naar voren uit de historische achter-
grond van de vlisco en als eigenschappen uit de ontwerptool.
Kanttekening is dat het een interessante paradox is om een gebouw, wat welbe-
schouwd als een icoon van de industriële revolutie gezien kan worden (met al 
haar negatieve neveneffecten volgens McDonough en Braungart) om te turnen 
naar een ecologisch gebouw wat iets teruggeeft aan de mensen.

Opsomming aanpassingen complex:
De oude Aa terugbrengen.
De oude spoorbrug terugbrengen om zo een doorgang naar het westen te 
creëren en een knooppunt te creëren. 
Ruimte teruggeven aan de kasteeltuin door het verwijderen van de 
nutteloze inventaris.
Groen realiseren om fl ora en fauna terug te brengen.
Diversiteit van functies plaatsen in bebouwing die behouden wordt.
De verbinding van het centrum naar de zuidelijke stadsuitbreidingen tot 
stand brengen.

Ofwel een groene culturele oase realiseren in bestaand erfgoed nabij het 
centrum van de stad.

•
•

•

•
•
•

HERBESTEMMEN & C2C

Fig. 44 Ontwikkeling masterplan op het complex

Fig. 43 Maquette situatie
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Mycorrhiza
In het geval van een herbestemming is de kersenboom (gebouw 1911) 
uitstervende en kan niet voorzien in zijn eigen behoeften. De natuur 
heeft hierin geëvolueerd en geanticipeerd en voorziet bomen en planten 
van een uitgebreider wortelsysteem. Dit verschijnsel wordt Mycorrhiza 
genoemd en betekend vrij vertaal: wortelschimmel. In symbiose 
met de boom voorzien ze beide in elkaar behoeften en bieden elkaar 
daarmee meer overlevingskansen. 
De wortelschimmel neemt vitamines en mineralen in de vorm van 
energie uit de boom. Daarbij zorgt de uitbreiding van het wortelsy-
steem voor hogere overlevingskansen van de boom. Daarbij wordt de 
boom voorzien van een vitaler uiterlijk.
De Mycorrhiza werkt echter alleen als metafoor als het wordt toegepast 
op zijn natuurlijke gastheer die allerhande organismen kan zijn. De 
gastheer zal in dit geval de kersenboom zijn (gebouw 1911). Verder 
wordt de nieuwe gevel gezien als het bladerdak van deze kersenboom. 
Bijna alle voordelen die een bladerdak levert zullen ook getracht te 
worden bereikt met de nieuwe gevel.

Fig. 46 Concept Sustainable Service Plant

Fig. 45 Schematische weergave werking van Mycorrhiza.

Fig. 47 Metafoor kersenboom/bladerdak en mycorrhiza

Schematisch concept / Sustainable Service Plant
Vanuit de ontwerptool en het te ontwikkelen masterplan kwam een 
schematische en bouwfysisch concept naar voren gebaseerd op de C2C-
kringlopen. Vanuit deze kringlopen kan de S.S.P. gegenereerd worden die 
als onderlegger voor de herbestemming zal gelden. 
Een aantal voorzieningen kwamen naar voren:

Energie opwekken door middel van PVE-cellen of turbines.
Het koppelen van WTW, het kanaal en WKO-opslag in de bodem.
Het on-site zuiveren van afval- en regenwater.
Het optimaliseren van zonnewarmte.
Het plaatsen van fl ora om de lucht te zuiveren en CO2 opslag.
Luchtzuivering koppelen aan een greenhouse waar ook waterzuivering 
plaatsvindt.
Het realiseren van een groen dak.
Warmte/koudetransport door middel van water.
Huisvesting van fauna.
Waterbassins plaatsen voor waterzuivering en fauna.

De afbeelding hiernaast geeft de visuele sluiting van de kringlopen weer. 
Deze visualisering van de regels uit de ontwerptool en gedachtegang zal 
tevens ten grondslag liggen aan de 2 concepten die uitgewerkt worden.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Uitgangspunten keuze gebouw 1911/musea
De nieuwe bestemming van gebouw 1911 zal passen bij de historie 
van het gebouw. Vanuit het masterplan is het concept naar voren 
gekomen het gebouw in te vullen als museum. Het historische 
karakter en uitstraling van het gebouw sluit hier goed bij aan. 
Omgevingsanalyse:

Het ontbreekt Helmond aan aantrekkingskracht voor toerisme.
Uitbreiding Helmondse woningbouw verdrijft het stedelijk groen.
Geen vaste trekpleister voor toerisme.
Behoefte in combinatie tussen educatie en plezier.
Helmond pleit voor het behoud van haar gehele industrieel verleden.
Vlisco complex biedt kansen voor behoud van industrieel verleden in 
combinatie met uitbreiding stedelijk groen en bewustwording van de 
bezoekers.

Belangrijke eigenschappen Vlisco B.V. Helmond:
Centrale ligging in de stad.
Representatieve entree.
Stijlvolle fabrikanten villa’s & fabrieken in directe omgeving.
Voldoende depot.
Laad- en losruimte.
Parkeervoorziening.
Goede bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar vervoer.
Aantrekkelijke omgeving met groen en water. Eén van de twee belangrijkste vragen die ontstonden bij het bestuderen van 
de Cradle to Cradle fi losofi e is wat moet er gebeuren met alle huidige bestaande  bebouwing. Voor deze overweging zullen 
de beweegredenen worden gegeven op gebied van Industrieel Erfgoed, Helmond, Vlisco en de uiteindelijke gebouwkeuze. 

Keuze bestaande bebouwing
Het nieuw bouwen volgens een 100% C2C-gedachte is vooruitstrevend, maar wat te doen met alle huidige gebouwen? 
Zeker in het geval van leegstaande bebouwing.
Wat te doen in geval van sloop met de vrijkomende materialen. Het ontwijken van de vrijkomende materiaalstromen 
verergerd het afvalprobleem alsmaar. 
Volgens de achtergronden van duurzame ontwikkeling is productie en transport van bouwmaterialen één van de vervuilers. 
Door hergebruik van aanwezige materialen zijn deze aspecten te ondervangen en kan het zowel economisch als  ecologisch 
grote voordelen verschaffen.

Keuze Industrieel Erfgoed
Leegstand van dit soort type bebouwing komt in de laatste en komende jaren steeds meer voor. 
Veelal hebben deze bebouwingssoorten een unieke ligging ten opzichte van de omgeving en infrastructuur. 
Cultuurhistorische waarde van deze type bebouwing is hoog en wordt gewaardeerd door omwonende en bezoekers. 
Na een trend van het behouden van religieuze bebouwing ontstaat nu de belangstelling voor het behoud van gebouwen 
met industrieel verleden.

Keuze Helmond
Een stad met veel Industrieel verleden.
Helmond herbergt nog steeds diverse, al dan niet in bedrijf zijnde industriële panden met veel potentie voor herbe-
stemming.
In Helmond voorziet men het verdwijnen van de industrie uit het stadscentrum, zoals Vlisco, in de nabije toekomst.
Helmond zet zich in voor het behoud van cultuurhistorische panden en zorgt voor een harmonie tussen oud en nieuw. 
Voorbeelden zijn de herbestemming van de Leonarduskerk in Helmond, de protestantse kerk naar een advocatenkantoor en 
het behoud van het stadsmuseum in het Kasteel. Maar ook nieuwbouwprojecten als Boscotondo, Brandevoort, Suytkade, 
Bavaria-house en de uitbreiding van hotel West-End.
Vanaf 2008 is in Helmond een Industriële Erfgoedroute uitgezet voor toerisme.

Keuze Vlisco B.V.
Een complex met unieke potenties voor de stad. Verbindingsmogelijkheden tussen diverse stadsdelen, -uitbreidingen. 
Potentiële verbetering op het gebied van recycling van materialen, verbetering biodiversiteit, groenvoorzieningen, water-
zuivering, grondzuivering, omgevingsfactoren en overige Cradle to Cradle gerelateerde verbeteringen.
Het complex herbergt drie gebouwen met een monumentale status. 
Actiegroeperingen geven aan dat het bedrijf snel zou kunnen verdwijnen uit de binnenstad en behoeden op de sloop van 
de belangrijke bebouwing.
Vlisco staat bekend als grondlegger van de industriestad Helmond, vergelijkbaar met Philips in Eindhoven, en heeft veel 
betekend voor de inwoners en omwonende van de stad Helmond.

Keuze 1911
Economische restwaarde gebouwen Roodververij, Gebouw Oost & Hangdroog na sloop.
Monumentale status gebouw 1911, Ketelhuis en Watertoren.
Volgens gebouwanalyse en enquête zien de Helmonders het gebouw 1911 als hét gebouw van het Vlisco Complex. 
Volgens de Ontwerptool komt gebouw 1911 op een score van 27 (op een schaal van 100). Gebouw Noord komt daaren-
tegen op een waarde van 30 (op een schaal van 100). 
Met de potenties volgens de gebouwanalyses in de pre-design valt er met Gebouw 1911 meer winst te behalen aan de hand 
van de duurzaamheidcriteria uit de ontwerptool.
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1911 °Cradle to Cradle-meter

Algemene projectgegevens
Projectnaam Vlisco B.V.
Adres Binnen Parallelweg 27
Postcode 5701 PH
Plaats Helmond
Opdrachtgever P.F. van Vlissingen 29 29
Voormalig architect 29 29
Voormalige gebruikers Vlisco B.V. (voorheen van Vlissingen & Co) 29 29
Voormalige functie(s) textielindustrie 29 29

29 29

Locatie 29 29
Setting gebied Urban 29 29
Oriëntatie Zuid 29 29
Neerslag (mm) 800-1200 29 29
Bijzondere omgevingseigenschappen Zuid-Willemsvaart 29 29

Vervuilde grond 29 29
Spoorlijn 29 29

Zonuren / jaar (u) 1486 29 29
29 29

Afmetingen gebouw 29 29
Aantal bouwlagen 5 29 29
Bruto grondoppervlakte m2 1245 29 29
Bruto vloeroppervlak m2 6225 29 29
Netto vloeroppervlak m2 1162 29 29
Gebouwhoogte m 17,25 29 29
Verdiepingshoogte m 4,53 29 29
Inhoud (m3) m3 26319,3 29 29
Dakoppervlak m2 1245 29 29

29 29

Afmetingen omgeving 29 29

Kavelgrootte m2 68000 29 29
Groenvoorzieningen m2 6190
Bebossing m2 750
Water m2

0

Verharding m2 21962
Overig m2 0
Binnengroen m2 0
Hoogte omgeving m  9
Groendak m2 0
Glas(Noord) m2 84
Glas(Oost) m2 228
Glas(Zuid) m2 84
Glas(West) m2 328
Gevel(Noord) m2 375 FOTO GEBOUW
Gevel(Oost) m2 1070
Gevel(Zuid) m2 375
Gevel(West) m2 1070

Infrastructuur-aansluiting
Wandelpaden uitstekend
Fietspaden uitstekend
Autoweg goed
Verbinding OV goed Foto: Vlisco B.V. Gebouw: 1911

Fig. 48 Tabblad 1 gebouw 1911 ontwerptool 1.0 score
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Randvoorwaarden technische uitwerking gebouw 1911
Omdat er voor een technische uitwerking gekozen is die vertaald wordt vanuit het sustainable Service Plant zal 
er geen architectonisch plan gemaakt worden. Daarom zal er, afgezien van de eigenschappen en elementen 
die nodig zijn voor de werking van het gebouw, geen indeling voor het gebouw gemaakt worden. Belangrijkste 
uitgangspunt is dat de functie van museum een fl exibele, per expositie zijnde, wisselende indeling vraagt. De 
vergelijking is dus makkelijk te maken met Centre Pompidou in Parijs waarbij het gebouw (en eigenlijk vooral 
de schil) voorziet in voorzieningen die nodig zijn voor de bezoeker waarbij de expositie zeer makkelijk kan 
wisselen en aangepast kan worden.
Maar om de diverse functie’s vrij uitwisselbaar en verplaatsbaar te houden wordt er een baseline vastgesteld 
voor het gehele gebouw die gehaald dient te worden. De verschillende functie’s kunnen vervolgens binnen het 
gebouw “geplakt” worden. 
De begane grond zal wel een aantal vaste functie’s herbergen van meer algemeen en publiekelijk karakter zoals 
bijvoorbeeld een lunch/coffee-room, kassa, toiletten en ontmoetingsruimten. Maar omdat er een uitgewerkt 
universeel masterplan voor het gehele complex nog ontwikkeld dient te worden is dit eveneens niet gedaan.
Verder voorziet het concept masterplan in een autarkisch complex waarbij alle gebouwen samenwerken om 
te functioneren. Toch is ervoor gekozen gebouw 1911 als een individuele identiteit binnen het complex te zien 
waarbij deze zelfstandig dient te functioneren (waarbij bij concept INTERN het gebouw nog coëxisteert met de 
handdrukkerij).

Uitgangspunten concepten
De 2 concepten en ook de eindvariant vinden hun oorsprong in een aantal uitgangspunten die eveneens als 
randvoorwaarden gelden.
1  Hergebruik van materialen.
Het hergebruiken van materialen die vrijkomen uit de demontage van de 2 loodsen wordt als eerste prioriteit 
aangemerkt. Hoewel het waarschijnlijk onvermijdelijk is dat er een afvalstroom ontstaat is het streven deze zo 
veel mogelijk te beperken met als kanttekening dat het hergebruikte materiaal doelmatig wordt gebruikt.
2  Gebouw up-to-date krijgen.
Het gebouw, als stervende kersenboom, voldoet momenteel niet en is geen wenselijke omgeving om te verblijven. 
Belangrijk is dat door de transformatie en aanpassing van het gebouw een duurzaam, werkzaam en comfortabel 
binnenklimaat ontstaat wat zo min mogelijk tekort doet aan de beleving van de ruimte en het gebouw.
3  Hoewel 1911 een monument is mag dit geen belemmering zijn.
Dit is misschien wel één van de meest arbitraire uitgangspunten, maar het idee erachter is dat het gebouw 
herbestemd wordt waarbij misschien enkele aanpassingen aan de structuur en uitstraling van het gebouw onver-
mijdelijk zijn. Men zou het aannemelijk kunnen maken dat bescherming van monumenten enigszins doorslaat 
en aan zijn doel voorbij gaat waardoor het in sommige gevallen onaantrekkelijk is een monumentaal pand te 
herbestemmen. Natuurlijk dienen de aanpassingen onvermijdelijk te zijn maar het concept en de werking van de 
machine worden doorslaggevend geacht boven de monumentale status.
4  Generiek -> specifi ek -> generiek.
Hoewel de concepten vrij specifi ek zullen zijn, vooral omdat de recycling van de aanwezige materialen zo belangrijk 
is en dit bij andere herbestemmingen anders kan zijn, is het de bedoeling dat de gedachte erachter en dus ook de 
uitwerking wel generiek dient te zijn. Met andere woorden: Het concept moet ook vrij vertaalbaar zijn naar andere 
herbestemmingen van al dan niet industrieel erfgoed. Hierom zal uiteindelijk nogmaals de vertaling van de speci-
fi eke oplossingen naar generieke ontwerpregels gemaakt worden die als leidraad voor ontwerpers kunnen gelden 
indien deze ervoor kiezen een voormalig bedrijventerrein of bedrijfsgebouw cradle to cradle te herbestemmen.
5 Sluiten van de kringlopen.
De kringlopen die nodig zijn het gebouw te herbestemmen, maar ook te laten functioneren tijdens de gebruiksfase 
dienen zoveel mogelijk gesloten te worden. De belangrijkste thema’s hiervan zullen zijn: zonlicht, water, aarde, 
lucht, fl ora/fauna en natuurlijk sloopafval. De verschillende kringlopen worden zoveel mogelijk gesloten / ingezet 
om tot een integraal ontwerp te komen.
6 Natuurlijke systemen.
De installaties en voorzieningen binnen het gebouw dienen indien mogelijk een natuurlijke werking te hebben 
of hun capaciteit zover mogelijk uit natuurlijke voorzieningen te halen. Cradle to Cradle ziet de natuur ook als 
de ideale leermeester waar inspiratie en ideeën uit voort dienen te komen en zelfs concepten direct uit vertaald 
kunnen worden.
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Inleiding
Ruwweg tot dit punt was er intensieve samenwerking. Vervolgens heeft Bas 
van de Westerlo besloten zich als zijn persoonlijke speerpunt te concentreren 
op het doorontwikkelen van de ontwerptool. 
Hoewel versie 1.0 al redelijk compleet was waren er een aantal punten waar 
deze toch nog op tekort schoot. Daarom is ervoor gekozen door bas de 
ontwerptool te herontwikkelen en de onderbouwing en argumentatie achter de 
Tool te versterken. Omdat de uiteindelijke technische uitwerking van gebouw 
1911 getoetst zal worden zal hier kort de werking en aanpassingen van de 2.0-
versie uitgelegd worden.

Verbeteringen/aanpassingen:
Procesgericht (3 fasen)

De nieuwe ontwerptool is procesgericht en onderscheidt zich duidelijk in 3 
fasen. Allereerst zal in een vroeg stadium (voor S.O.) een schematisch concept 
worden gegenereerd. Zo een concept is min of meer een technische variant 
van het SSP (zie volgende pagina) vervolgens zal er een meer gerichte toetsing 
plaatvinden zodra er meer projectgegevens zijn in de vorm van min of meer 
kwalitatieve eisen (eind V.O.). Hierop volgt weer een meetmoment waarbij 
adviezen worden gegenereerd. De ontwerper krijgt vervolgens de kans om nog 
één en ander aan te passen en mogelijkheden gepresenteerd krijgt om tot een 
“eindbeoordeling” te komen.
Vanuit de tool worden meer randvoorwaarden gecreëerd zodat de ontwerper 
meer uitgangspunten gedurende het gehele proces heeft.

Meer adviesgericht
Waar 1.0 misschien minder overzichtelijk was voor de ontwerper wanneer 
deze voldeed aan de gegeven eisen is er bij 2.0 gekozen voor een Adviesblad 
die aangeeft op welke punten het ontwerp voor verbetering vatbaar is. Ook 
kanin geval van herbestemming de voor en na situatie gemakkelijk vergeleken 
worden.

Kengetallen
Door het invoegen van kengetallen aan de hand van gebouwsoort en andere 
in te vullen gegevens kan in een voeg stadium al concreet iets gezegd worden 
over bijv. verbruik van energie en water waar vervolgens door middel van 
allerlei voorzieningen deze geminimaliseerd of zelfs in cyclische processen 
kunnen worden omgezet.

Verbetering in interface
Doordat de opzet meer procesgericht is, meer data ingevoerd kan worden / 
aanwezig is en de tool visueel veel sterker is, is 2.0 veel overzichtelijker en 
gebruiksvriendelijker.

Als afsluiting zal de ontwerpopgave getoetst worden met zowel 1.0 
als 2.0.

•

•

•

•

ONTWERPTOOL 2.0

Fig. 50 Ontwerptool ondersteuning in verschillende fasen van het ontwerpproces

Fig. 49 Ontwerptool 2.0 nieuwe interface



“Any intelligent fool can make things bigg er, more complex , and 
more violent. It takes  a touch of  genius - and a lot  of  courage - to 

move in the opp osite direct ion.”
- Albert Einstein -
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INVENTARISATIE Inleiding
Er is een inventarisatie gemaakt van de materialen en elementen die aanwezig 
zijn in de gebouwen die bekend staan als drukkerij (roodververij) en kleurhuis 
& lijmrol (gebouw oost). Dit zijn 2 nieuwere stalen gebouwen uit de 70er-jaren, 
gesitueerd aan de noord-kant van het complex naast gebouw Noord. Deze 
gebouwen komen in het nieuwe masterplan te vervallen en zullen dus gesloopt 
worden. 
Getracht zal worden de vrijgekomen materialen zoveel mogelijk in te zetten bij 
de herbestemming van 1911. Het hergebruiken van deze materialen sluit mooi 
aan bij de C2C-fi losofi e en zal allerhande gunstige neveneffecten hebben.

Fig. 52 Inventarisatie drukkerij (roodververij)

Fig. 53 Inventarisatie kleurhuis & lijmrol (gebouw oost)

Fig. 51 Plattegrond beide gebouwen



Afstudeerverslag Joris Ketelaars PROCES & EINDPRODUCT 39

Potentiële recyclables
Omdat er nu een reëel beeld is van de materialen en elementen aanwezig in de 
2 gebouwen kunnen deze geëvalueerd worden. Een zestal materialen vallen op 
die vooral potentie hebben om te hergebruiken in de rehabilitatie van 1911.

Geprofi leerde staalplaat gevelbekleding
De buitengevelbekleding van beide gebouwen bestaat uit geprofi leerde gecoate 
staalplaat met een hoogte van 100 mm. Ruim 2600 m2 gevelplaat komt vrij 
wanneer de gebouwen gedemonteerd worden.

Glaspanelen van lichtstraten
De lichtstraten die over het gehele dak geplaatst zijn zorgen in totaal voor 3850 
m2 glas. Dit is ongeveer voldoende om gebouw 1911 geheel in te pakken. De 
platen hebben allen de afmeting 2550*750 mm met een dikte van waarschijnlijk 
5 mm. De grote hoeveelheid glas en de repeterende maat zorgt ervoor dat het 
interessant is deze als 2e gevel een plaats te geven bij 1911.

Staalprofi elen draagconstructie
Doordat de gehele draagconstructie van de hallen uit staal bestaat zijn er veel 
mogelijkheden deze te hergebruiken en opnieuw toe te passen bij de herbe-
stemming. Er is ruim 950 ton aan staal aanwezig, waarvan de bulk wordt 
uitgemaakt door HEA300 (kolom) en IPE600 (dakligger) handelsprofi elen. 
Staal dat als schroot wordt aangeboden levert ongeveer slechts 3% van de 
nieuwwaarde op. Dit maakt het des te interessanter te proberen de profi elen 
een nieuwe functie te geven.

Gasbeton wandpanelen
Deze lichtgewicht wandpanelen hebben goede eigenschappen qua sterkte en 
isolerend vermogen en zijn tussen de staalprofi elen geplaatst. Hiermee hebben 
ze een overwegende lengte van ongeveer 6 meter. De dikte van 150 mm en het 
gewicht van 600 kg/m2 maken dit een zeer veelzijdig product. 

Stelcon vloerelementen
De verharding binnen de panden bestaat met uitzondering van enkele zware 
drukunits met een eigen verzwaarde fundering volledig uit stelcon-vloerele-
menten. Deze zware en veelzijdige prefab betonelementen zijn eveneens 
buiten veelvuldig toegepast. De elementen zijn vrij op het zandbed gelegd en 
dus makkelijk te verplaatsen en het te hergebruiken.

Ventilatieroosters
Er zijn in de gevel 42 aluminium regelbare ventilatieroosters (1800 * 1500 
mm) geplaatst. Met het idee het gebouw als machine te gaan laten functio-
neren waarbij lucht een belangrijke rol speelt kunnen deze roosters goed van 
pas komen.

Uitgangspunten bij hergebruik materialen
Proberen ook rekening te houden met de 3e levenscyclus.
Ontwerp afstemmen op materialen die beschikbaar zijn.
Ontwerp zo dat materialen makkelijk te scheiden zijn.
Materialen eerlijk gebruiken ofwel de positieve eigenschappen uitbuiten.
Proberen het ontwerp af te stemmen op de aanwezige materialen.

•
•
•
•
•

Fig. 54 Gevel staalplaat

Fig. 55 Lichtstraten

Fig. 56 Gasbeton wandelementen

Fig. 57 Ventilatieroosters in gevel

Fig. 58 Aanzicht roodververij
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Uitleg concept
Bij dit concept is vanuit de gegeven “uitgangspunten voor concepten” een 
interne oplossing gezocht. Om het gebouw als een effi ciënte machine te laten 
werken en het verblijf in het musea aangenaam te laten zijn worden voorzie-
ningen getroffen om dit te bereiken. Vanuit de ontwerptool kon, wanneer 
C2C in oogschouw werd genomen en de hoofdstukken geëvalueerd werden, 
de Sustainable Service Plant ontwikkeld worden. De grafi sche weergave van 
de diverse stromingen en cyclussen die geïnitieerd en gecultiveerd dienen te 
worden om een duurzaam en comfortabel microklimaat te kunnen realiseren.
Dit concept is eigenlijk een letterlijke vertaling van de Sustainable Service Plant. 
Diverse stromen binnen het gebouw worden beheerst en gesloten conform 
de cradle 2 cradle fi losofi e. Verder worden zoveel mogelijk materialen die 
“vrijkomen” uit de 2 loodsen hergebruikt om de afvalstromen en materialen-
aanvoer zoveel mogelijk te verminderen.

Interventies gebouw 1911 vanuit S.S.P.
Realiseren van greenhouse.
De handdrukkerij wordt gemodifi ceerd naar een soort van kas waar water en 
luchtzuivering plaatsvindt. Hiermee word het eigenlijk een servicegebouw van 
1911 en zou eventueel ook voor de andere gebouwen binnen het masterplan 
een soort van energiecentrale kunnen worden.

Grijs-watersysteem
Om een gezonde waterhuishouding voor het gehele complex te verkrijgen 
zal een grijswatersysteem en waterzuivering mogelijk gemaakt worden. 
Regenwater wordt on-site gezuiverd in vijvers met als laatste stadia de gecon-
troleerde zuivering in het  “greenhouse”.

Warmte-Koudeopslag in de bodem 
Een WKO-systeem zou voor een groot deel de warmte en koudevraag van 
het museum kunnen oplossen. Ook zou dit gecombineerd kunnen worden 
met het sanergie-systeem van Arcadis, hierbij wordt de WKO als gesloten 
systeem uitgevoerd, waarbij de circulatie afbraak van de vervuiling in de grond 
bevorderd en er tevens organisch materiaal (meestal soort van suikers) de 
grond in gepompt wordt om zo de grond te zuiveren.

Ventilatiesysteem met WTW
Met warmteterugwinning kan de energiezuinigheid bevordert worden. De 
mechanische af- en aanvoer maakt dit systeem mogelijk. De ventilatie is verder 
gekoppeld aan het “greenhouse” als aanvoerpunt van de verse lucht. Door de 
fl ora in het “greenhouse” wordt de lucht gezuiverd van fi jnstof en wordt CO2 
opgenomen.

CONCEPT-INTERN-
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Fig. 59 S.S.P. zie fi guur 46 voor vergroting

Fig. 60 Mindmap & exploratiemodel
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Fig. 61 Vloerconcept schets

Fig. 63 Gevelconcept schets

Energieopwekking d.m.v. PV-cellen op het dak.
Om aan de energievraag te voldoen zou op de sheddaken (open naar noorden, 
dicht naar zuiden) PV-cellen geplaatst kunnen worden. De hoek van 350 zorgt 
zelfs voor de maximale opbrengst. Er is plaats voor ongeveer 580 m2 wat 
jaarlijks 46400 kWh op zou leveren. (ong. 15 huishoudens)

Indoor-groen realiseren
Vanuit C2C zal binnen het gebouw ook diverse fl ora geplaatst worden. Flora 
zuivert de lucht, zorgt voor gewenste luchtvochtigheid en draagt bij aan 
de  gezondheid van de bezoekers alsmede een positieve beleving van het 
gebouw.

Functioneel atrium
Een atrium zorgt voor transparantie en overzicht binnen een gebouw. Ook kan 
deze functioneel gebruikt worden voor de aan/afvoer van lucht. Omdat  het 
zogenoemde schoorsteeneffect niet mogelijk is zal er hier centrale mecha-
nische afvoer plaatsvinden.

Vloerconcept
Het vloerconcept is in wezen zeer eenvoudig maar juist daarom niet minder 
innoverend. Geprofi leerde staalplaat wordt op de dragende betonvloer geplaatst 
en afgestort met aarde. Tussen de ribben worden vloerverwarmingsslangen 
opgenomen welke via een warmtewisselaar eengesloten zijn op de WKO-
opslag in de bodem. Als afwerking op de vloer komen houten bankirai-delen. 
De aanvoerlucht stroomt vervolgens tussen de bestaande vloer en de ribben 
van de geprofi leerde staalplaat. Omdat hierop het L.T.S. geplaatst is wordt de 
lucht op temperatuur gebracht voordat deze het vertrek binnenkomt. Verder 
zorgt de aarde voor een goede vochtigheidsgraad. Vocht wordt opgenomen of 
afgegeven wanneer nodig en fungeert dus als buffer. Omdat niet alle lucht-
ribben nodig zijn kunnen sommige gebruikt worden voor GWED-voorzieningen. 
Het systeem heeft een vergelijkbare werking als het systeem van muro- en 
hypocausten gebruikt door de Romeinen. Kanttekening hierbij is wel dat de 
lucht eveneens gebruikt wordt als ventilatielucht. Hierdoor ontstaat een combi-
natie van een actief en passief systeem. Waar vloerverwarming en vloerkoeling 

als passief systeem gezien kan 
worden door de straling ontstaat 
door de koppeling aan de ventila-
tielucht een meer actief systeem 
waarbij de lucht direct verwarmd 
in het vertrek aankomt.

Gevelconcept
Binnen het gebouw wordt een 
secundaire gevel geplaatst. 
Staalprofi elen dragen een dubbele 
glazen schil van glasplaten die als 
sheds over elkaar zijn geplaatst om 
maximale transparantie te krijgen. 
Hiermee ontstaat een soort van 
klimaatgevel Het plenum wordt 
gebruikt als verticale schacht voor 
luchttransport door perforaties 
in de bestaande vloer. Net boven 
de vloer wordt ter plaatse van de 
luchtribben roosters geplaatst om 
vanuit het plenum de luchtstroom 
door de vloer mogelijk te maken.

Fig. 62 Murocausten
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Werking 
Het concept is hiernaast duidelijk gevisualiseerd in een technisch energe-
tisch systeem gevisualiseerd in een winter- en zomermodel. De verschillende 
stromingen en aanpassingen worden hieronder uitgelegd om e.a.a. te verdui-
delijken.

Binnen het gebouw wordt met staalprofi elen en glas dat vrijkomt uit de te 
slopen gebouwen VB en VC een 2e binnengevel gerealiseerd. Hierdoor ontstaat 
een soort van klimaatgevel. Perforaties in de vloer tussen de 2 gevels maakt 
een doorstroming van lucht mogelijk.

De handdrukkerij wordt gemodifi ceerd naar 
een Service-Centre welke dienst gaat doen als 
leverancier van verse voorbehandelde lucht 
en waterzuiveringsinstallatie. Door het dak te 
vervangen als glazen kap ontstaat een soort van 
kas. Dit gebouw zal het gehele complex (en dus 
ook alle andere te herbestemmen gebouwen) 
van verse lucht, warmte en schoon water 
kunnen voorzien. Regenwater van gebouw 1911 
wordt afgevoerd naar het Service-centre waar 
zuivering plaats vind. 

Een aantal boven elkaar gelegen vloervelden 
worden verwijderd en omsloten door een glazen 
gevel. Aan de bovenzijde worden vervolgens 
mechanische afzuigunits geplaatst waardoor 
een atrium/afvoerkanaal ontstaat. In eerste 
instantie was het idee hier door het natuurlijk 
zuigende effect van warme opstijgende lucht 
afzuiging plaats te laten vinden. Aangezien dit 
niet voldoende dwingend en regelbaar is, is 
ervoor gekozen hier gedwongen mechanische 
afvoer plaats te laten vinden.

De luchtstroming is vanuit het Service-centre 
waar deze gezuiverd wordt, via de kelder waar 
deze gedistribueerd wordt, door de “klimaat-
gevel” met de perforaties in de vloer, om 
vervolgens door het vloerconcept te stromen 
waar warmte-/koudeafdracht plaatst vind d.m.v. 
de vloerverwarming/koeling om dan door deze 
vloer (en dus gezuiverd en op temperatuur 
gebracht) het vertrek binnen te komen. 
Vervolgens wordt de lucht weer afgevoerd door 
de 2 atria die als afvoerkanaal gaan functioneren. 
Kleppen boven de glazen omsluiting zorgen dat 
dit regelbaar is per verdieping. 
Materiaal wat teruggebracht wordt zijn het glas 
uit de lichtstraten en de lichtere staalprofi elen 
om de interne gevel te realiseren. Voor de vloer 
wordt een groot deel van de geperforeerde staal-
plaat teruggebracht.

Fig. 64 Plattegrond concept INTERN
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Fig. 65 Doorsnede concept INTERN-winter

Fig. 67 Doorsnede concept INTERN-zomer

Fig. 66 Gedetailleerde weergave doorsnede
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Uitleg concept
Na het concept intern ontstond al gauw het idee om een uitwerking te maken 
met de secundaire gevel aan de buitenkant. Het gebouw zou dus als het ware 
ingepakt worden. Een jas trek je per slot van rekening ook niet onder je trui 
aan.
Dit concept lijkt veel op het interne concept met als grootste aanpassing dat 
het greenhouse komt te vervallen en deze als het ware binnen de nieuwe gevel 
rondom het gebouw geplaatst wordt. De nieuwe gevel wordt hiermee de long 
van het gebouw. Hierdoor komt de verse aan te voeren lucht niet van het 
greenhouse maar wordt deze direct aan de onderzijde van de nieuwe gevel 
ingezogen door middel van kantelbare glaspanelen aan de onderzijde. Ook is 
er binnen de gevel een zogenaamde living machine geplaatst alsmede bomen 
en struiken om de lucht te zuiveren.

Living machine
Binnen het bladerdak, ofwel de nieuwe gevel, zal een living machine geplaatst 
worden. Een living machine is kortweg een aaneenschakeling van al dan niet 
open reservoirs met ieder een eigen functie waar afvalwater en regenwater 
doorheen gepompt wordt waardoor het water gezuiverd wordt.
Eenzelfde systeem is gebruikt bij het Obalin college (zie pagina hiernaast) 
een school waarbij in een naastgelegen gebouw het water word gezuiverd. 
Hoewel drinkwaterkwaliteit niet haalbaar is, is het water zeker zuiver genoeg 
voor allerlei secundair watergebruik. Ook zou dit probleemloos op het kanaal 
geloost kunnen worden.
De verschillende stadia zijn kortweg:
1 Opvang in primaire tank (bezinksel kan naar biogasinstallatie)
2 Horizontal fl ow wetland (outdoor veld horizontale stroming)
3 Tidal wetland (indoor veld verticale stroming)
4 Opslagtank (gesloten reservoir)
De living machine heeft door de verschillende stadia een uitgesproken plaats 
binnen en rondom het gebouw gekregen om zo de bezoeker de werking 
duidelijk te maken.

CONCEPT-EXTERN-

Fig. 69 Doorsnede concept EXTERN-zomer

Fig. 68 referentie Living machine
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Externe gevel
Aan alle 4 de zijden van het gebouw is een extra stramien, gebaseerd op 
de bestaande stramienmaat, toegevoegd om hierop een stalen draagcon-
structie met glazen panelen te plaatsen. De glazen stolp rondom het gebouw 
zal hiermee de greenhouse vervangen waardoor het gebouw een individuele 
identiteit krijgt die niet afhankelijk is van andere gebouwen. Omdat gebouw 
1911 de eyecatcher van Vlisco en ook een monument is, is het van belang dat 
zicht op de gevel zo min mogelijk belemmerd wordt. Inspiratie om de gevel zo 
transparant mogelijk te houden is gezocht in de tuinbouw kassector. Kassen 
dienen zoveel mogelijk natuurlijk zonlicht toe te laten wat dus neerkomt op 
een zo hoog mogelijk glaspercentage. Het toepassen van zeer ranke kolom-
structuren en tralieliggers maakt glaspercentages van 90% en zelfs hoger 
mogelijk. Vooral het toepassen van ranke tralieliggers verhoogt de lichttoe-
treding. Hierdoor is ervoor gekozen deze toe te passen.
Zoals te zien in op de volgende pagina volgt de gevel de contouren van het 
gebouw alsmede de lichtstraten om zo het industriële karakter en uitstraling 
van het gebouw te behouden en zelfs te versterken.

Extern verticaal transport
Ook is ervoor gekozen het verticale 
transport in de kas plaats te laten 
vinden. Hierdoor wordt de bezoeker 
meteen geconfronteerd met de groene 
kas en de omgeving. De bestaande 
trappenhuizen worden hierdoor vlucht-
wegen. In de doorsnede hierlangs 
zijn de stalen lichte trappen te zien. 
Wanneer de bezoeker dus naar de 
volgende verdieping gaat verloopt de 
routing door de groene kas met een 
duidelijke referentie naar de omgeving. 
Vooral wanneer het gehele Vlsico-
terrein gerehabiliteerd zou worden tot 
één cultureel centrum ontstaat zo een 
interessante interactie.

Fig. 70 Diverse referentie glastuinbouw en 
Obalin college

Fig. 71 Plattegrond -EXTERN-
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Fig. 72 Gevels -EXTERN-
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EVALUATIE CONCEPTEN Voor- en nadelen
Als de 2 concepten onderling vergeleken worden zijn er een aantal argumenten 
om voor de externe variant te kiezen:
Voordelen:

Er is sprake van een toevoeging in plaats van een intrusie en is daarom 
meer een symbiose dan een parasitaire toevoeging.
EXTERN heeft meer raakvlakken met mycorrhiza omdat deze om de wortel/
gebouw heen groeit
De (volgens C2C) meest waardevolle m2 die bij INTERN als gevel gebruikt 
worden komen vrij.
Het greenhouse komt te vervallen  en wordt als het ware rondom het 
gebouw geplaatst. Hierdoor is er veel minder leidingwerk nodig.
In het plenum kan meteen semi-intern verticaal transport plaatsvinden.
De ventilatie geschied meer natuurlijk.

Nadelen zijn echter:
De transparantie dient wel gewaarborgd te worden om vrij zicht op de 
gevel te houden.
Het transport buitenom vraagt om de verwijdering van enkele kozijnen.
De “glazen stolp” beperkt vrij zicht op de gevel in zon mate dat de kwaliteit 
van het gebouw afneemt.
De 2e gevel is enigszins overtrokken in afmeting.
Omdat er als het ware één grote kas om het gebouw gezet wordt is overver-
hitting in de winter een reëel scenario. Ook zou een segmentatie van de 
externe gevel voordelen kunnen bieden.

Eindvariant
Zoals zo vaak ligt de waarheid in het midden en is na een gesprek met de 
begeleiders ervoor gekozen de 2 varianten te combineren tot één eindvariant 
die uitgewerkt wordt. De pluspunten van beide varianten worden gecombineerd 
tot één totaalsysteem waarbij nog enkele gunstige bijkomstigheden ontstaan.

De eindvariant heeft de naam HYBRIDE gekregen omdat de 2 systemen 
(afgezien van de overlap) naast elkaar gaan werken en op elkaar afgestemd 
worden. Duidelijk is wel dat de eindvariant en dan vooral de werking en 
uitwerking anders zal zijn dat de traditionele oplossingen wat goed aansluit bij 
de volgende quote:

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
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Laten we de process  en ondersteboven gooien, omdraaien en niet  
meer terugvallen in de oude paradigma’s. Het  wachten is op de 

nieuwe visionairs. Laten wij nieuwe fouten maken.
- Thomas Rau -
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-HYBRIDE-UITWERKING Zoals aangegeven op de vorige pagina is HYBRIDE een samenvoeging van 
INTERN en EXTERN waarbij beide systemen gecombineerd worden. 

Kassen algemeen
De twee toevoegingen (rood en blauw) aan de kopzijden van het gebouw zullen 
qua verschijningsvorm vrijwel identiek aan elkaar zijn waarbij enige functionele 
en specifi ek aanpassingen gemaakt zullen worden om de individuele werking 
te verbeteren. De kassen gesitueerd aan de noord en zuidzijde van het gebouw 
gaan als de longen van het gebouw fungeren. In de kassen zal waterzuivering 
geplaatst worden (fungeert meteen als temperatuur- en vochtbuffer) alsmede 
zowel grondgebonden als “zwevend” groen om de lucht te zuiveren.

Zuidkas (rood)
Aan de zuidzijde van het gebouw wordt de “Zuidkas” geplaatst die vooral zijn 
toepassing zal vinden in het winterseizoen. De volledig glazen schil in combi-
natie met een lichte stalen draagconstructie en oriëntatie op het zuiden zorgt 
voor optimale transparantie en dus optimaal gebruik van de aanwezige zonne-
warmte.

Noordkas (blauw)
De Noordkas bevindt zich aan de noordzijde en zal gebruikt worden in het 
zomerseizoen. Hoewel deze evenals de Zuidkas volledig van glas zal zijn zal 
hier zonwering geplaatst worden op de gevels waarop dit van toepassing is 
(zuid en westkant) en zal het dak als vegetatiedak uitgevoerd worden. Dit 
alles gebeurt om de zonbelasting van deze long te verkleinen en ook de lucht 
die hier in de zomer door aangevoerd wordt door deze kas zo koel mogelijk te 
houden.

Interne 2e huidfacade (groen)
De interne 2e huidfacade zal het isolerend vermogen van de gevel verbeteren, 
als verticale afvoerschacht voor gebruikte lucht om transmissieverliezen tot 
een minimum te beperken en eveneens als isolatiekanaal fungeren. 

Inzetten van kelder in combinatie met atria (geel)
Hoewel bij beide concepten ervanuitgegaan wordt dat de diverse installatie-
technische toevoegingen vooral op het dak plaats vinden met in het bijzonder 
de mechanische ventillatie-units van de atria is voor de eindvariant gekozen 
deze voorzieningen zoveel mogelijk in de kelder te plaatsen. De kelder die door 
zijn geringe verdiepingshoogte (plaatselijk vaak 1.60 m) toch al niet geschikt 
was als verblijfsruimte is uitermate geschikt als installatielaag. Alle leidingen 
, afzuigunits en reservoirs voor de living machine kunnen hier probleemloos 
geplaatst worden alsmede de elektrische bijverwarming voor het lage tempe-
ratuur systeem. Bijkomend voordeel is dat op het dak van de atria nu meer glas 
gerealiseerd kan worden waardoor meer licht in het gebouw gehaald wordt.

Referentie Australische & Afrikaanse termietenheuvel
De Australische magnetische termietheuvel worden veeral opgebouwd uit 
zand maar ook allerlei materialen die in de directe omgeving gevonden 
worden. (Hergebruik van materialen vanuit inventarisatie)
De sterke N-Z oriëntatie van de hoge wigvormige heuvel maakt optimaal 
gebruik van de warmte van de ochtend en avondzon terwijl oververhitting  
voorkomen wordt. (2 Kassen en oriëntatie gebouw)
In Afrika zorgen schachten diep de grond in tot aan waterdragende lagen 
en een geavanceerd stelsel van schachten en koelribben voor koeling van 
de heuvel. (WKO)
Ook het continu aanpassen van het gangenstelsel waardoor er meer/minder 
lucht door de heuvel stroomt zorgt ervoor dat de temperatuur binnenin de 
heuvel in de broedkamer zeer constant is en nooit meer dan 2 graden 
fl uctueert. Dit alles ondanks het grote temperatuurverschil tussen de nacht 
en middagsituatie. (Zie werking van systeem)
De poreuze gevel zorgt dat onder invloed van de wind er een blazende en 
zuigende werking ontstaat binnen het gebouw. (Vloerconcept en kassen)
De bovengrondse zuilen worden verwarmd door de zon waardoor een 

•

•

•

•

•

•

Fig. 73 schema HYBRIDE

Fig. 74 Australische termietenheuvel

Fig. 75 Afrikaanse termietenheuvel
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Fig. 76 3D impressies concept en situatie

Fig. 77 3D impressies door de dag

schoorsteeneffect ontstaat. (Atria gekoppeld aan mechanische afzuiging)
Als ongewenste indringers de heuvel proberen binnen te dringen wordt 
deze afgesloten. (Indringer kan gezien worden als ongewenste warmte/
koude lucht en ook hier kan gerefereerd worden aan de werking van het 
gehele systeem alsmede het afsluiten van de individuele kassen)

Al met al kan geconcludeerd worden dat door het combineren van de 2 
concepten 1 duidelijk totaalconcept is ontstaan welke specifi ek de verschillende 
meerwaarden combineert tot 1 totaalconcept. Verder is de referentie/metafoor 
in de vorm van de afrikaanse en australische termietheuvel zeer interessant 
en valide. 
Hiernaast is goed te zien dat de zuidkas vanwege zijn oriëntatie en het ontbreken 
van belendende bebouwing optimaal gebruik maakt van de zon. De noordkas 
daarentegen vangt nagenoeg geen zon behalve in de namiddag op de aan de 
Westzijde. Dit wordt ondervangen door het plaatsen van zonwering aan deze 
zijde. Hierdoor is de zonbelasting van deze kas minimaal.

De volgende stap is het inzichtelijk maken van de werking van het gebouw 
en dan vooral de verschillende stromingen van warmte en lucht. Doordat een 
aantal systemen nu naast en met elkaar functioneren afhankelijk van het 
tijdstip van de dag en het seizoen zijn er hiervoor 9 verschillende varianten 
voor uitgewerkt.
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Uiteenzetting werking van de machine
Doordat er een aantal systemen naast elkaar gaan werken is het belangrijk dat de toepassing van ieder systeem 
inzichtelijk gemaakt wordt a.d.h.v. het seizoen waarin deze gebruikt wordt. Daarom is er onderscheidt gemaakt 
in de 3 seizoenen waarbij in ieder seizoen nog het onderscheid is gemaakt van de ochtend- middag- en nachtsi-
tuatie. De ochtend- en middagsituatie zal wezenlijk verschillen vanwege de sterke noord-zuid oriëntatie van het 
gebouw waardoor de oost- en westgevel al dan niet sterk zonbelast zal zijn.
Uitgangpunten algemeen

Het kanaal zal voldoende vermogen hebben om de WKO van voldoende vermogen te voorzien. Daarbij heeft 
dit water -> water systeem de voorkeur.
Bufferen is de sleutel. Zowel voor de WKO als voor de benodigde ventilatielucht. Met de verschillende systemen 
wordt de lucht al zoveel mogelijk op de gewenste temperatuur te krijgen.
Afvoerlucht kan indien gewenst ingezet worden om transmissieverliezen te vermijden.
In de nachtsituatie kan indien nodig de thermische massa van het gebouw op temperatuur gebracht worden 
door de ventilatievoud drastisch te verlagen terwijl het L.T.S. doordraait.
Elektriciteit wordt zoveel mogelijk gebruikt als dit voorhanden is wat wil zeggen dat de WKO alleen overdag 
draait als de PV-cellen elektriciteit opwekken.

Uitgangspunten zomersituatie extreem
Warmte buiten houden.
Inzetten Noordkas met indien nodig lokale buitenzonwering.
Nachtventillatie toepassen.
Bodemkoude gebruiken.
Bodemwarmtebuffer aanvullen.
Recirculatie afvoerlucht door Zuidkas.
In de namiddag zal er in de spouw van de westgevel gesloten ventilatie plaatsvinden om de warmte weg te 
ventileren.

Uitgangspunten gematigde situatie
Afhankelijk van warmte-/koudevraag inzetten zomer-/Zuidkas.
Door de hoge interne warmtelast (veel bezoekers) in de namiddag zal hier waarschijnlijk een omslagpunt naar 
koeling zijn. Hierdoor keert het systeem zich als het ware om.
Door de gematigde temperatuur van 12° en het gebruik van een warmtepomp kan afhankelijk van wat 
gewenst is de koude op warme bron aangevuld worden.

Uitgangspunten wintersituatie extreem
Transmissieverliezen minimaliseren door hergebruik afvoerlucht.
Zonnewarmte optimaal gebruiken.
Bodemwarmte gebruiken.
Bodemkoudebuffer aanvullen.
Recirculatie afvoerlucht door Noordkas en spouw om transmissie-verliezen te beperken.
Nachtsituatie ventilatie stilleggen om actieve massa op te warmen.

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Fig. 78 Lege schematische weergave maatregelen met x als streefwaarde/aanname temperatuur
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Fig. 79 Schematische weergave maatregelen
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Uitwerking wintersituatie extreem
Hierboven staat de extreme wintersituatie in de namiddag groot afgebeeld. De 
verschillende maatregelen zoals afgebeeld zijn hoofdzakelijk toegespitst of het 
harnassen van de beschikbare zonnewarmte, de aanvoerlucht indien mogelijk 
op temperatuur vertrekniveau in het vertrek binnen te krijgen, het aanvullen 
van de koudebuffer in de grond en transmissieverliezen aan de gevels zoveel 
mogelijk te beperken.

De aanvoerlucht wordt enigszins voorverwarmd in de zuidkas onder invloed van 
zonnewarmte om vervolgens door de ribben van het vloerconcept te stromen 
en hier, door warmtegeleiding van de staalplaat vanuit het vloerverwarmings-
syteem, op de gewenste temperatuur in het vertrek aan te komen. Dit alles 
wordt vervolgens onder invloed van de mechanische afzuiging onderin de atria 
afgezogen en teruggeleid door de noordkas en de spouw van de westgevel. 
De terugleiding van de warme afvoerlucht vindt plaats om de transmissiever-
liezen aan de gevel te beperken. Dit gebeurt in de kelder waar de mechanische 
afzuiging geplaatst is.

Omdat de warmteopslag met een verwachte temperatuur van rond de 28° 
waarschijnlijk onvoldoende vermogen heeft om het gebouw op de gewenste 
temperatuur te krijgen is er een mogelijkheid van elektrische bijverwarming

Vanuit de WKO wordt de opgeslagen bodemwarmte gebruikt terwijl de 
warmtepomp de  bodemkoudebuffer aanvult.

Fig. 80 Winter namiddag schematische weergave
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Fig. 81 Zomer namiddag schematische weergave

Uitwerking zomersituatie extreem
Hierboven staat de extreme zomersituatie in de namiddag groot afgebeeld. 
De verschillende maatregelen zoals afgebeeld zijn hoofdzakelijk toegespitst 
of het minimaliseren van warmtetoetreding van zonlucht, de aanvoerlucht 
indien mogelijk op temperatuur vertrekniveau in het vertrek binnen te krijgen, 
het aanvullen van de warmtebuffer in de grond en de aanvoerlucht vanuit de 
noordkas zo koel mogelijk te houden.

De aanvoerlucht wordt zo koel mogelijk aangevoerd vanuit de noordkas waar 
de zonbelasting minimaal zal zijn door de geplaatste zonwering aan de zuid en 
westzijde van de glazen gevel alsmede de toepassing van het groene dak. Ook 
de aanwezigheid van de living machine met het koele water zal ingezet worden 
om de aanvoerlucht af te koelen. De lucht zal vervolgens door de ribben van 
het vloerconcept stromen om hier, door koudegeleiding van de staalplaat vanuit 
het vloerkoelingssyteem, op de gewenste temperatuur in het vertrek aan te 
komen. Dit alles wordt vervolgens onder invloed van de mechanische afzuiging 
onderin de atria afgezogen en teruggeleid door de secundaire gevel aan de 
westgevel. De terugleiding van de relatief koel afvoerlucht vindt plaats om de 
zonnewarmteinfi ltratie aan de gevel te beperken.

Omdat de koudeopslag met een verwachte temperatuur van rond de 10° 
waarschijnlijk voldoende vermogen heeft om het gebouw op de gewenste 
temperatuur te krijgen is er geen aanvullende koeling nodig.

Vanuit de WKO wordt de opgeslagen bodemkoude gebruikt terwijl de 
warmtepomp de  bodemwarmtebuffer aanvult.
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TECHNISCHE UITWERKING Vanuit de schematische werking van de machine is er een technische uitwerking 
gemaakt. Hieronder staat een lijst met de diverse tekeningen die hieruit voort-
vloeiden. 
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Fig. 82 Plattegrond kelder 1:200
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Fig. 83 Plattegrond begane grond 1:200
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Fig. 84 Plattegrond 1e verdieping 1:400 Fig. 85 Plattegrond 2e verdieping 1:400 Fig. 86 WWPlattegrond 3e verdieping 1:400
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Fig. 87 Dak 1:200
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Fig. 88 Gevels HYBRIDE
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Fig. 89 Doorsnede A-A 1:200
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Fig. 90 Doorsnede B-B 1:100
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Fig. 91 Details H1 t/m H5 1:10
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Fig. 92 Detailsblad 3D gevelsysteem
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Fig. 93 Details V1 - V2 - V6 1:10
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Fig. 94 Details V3 t/m V5 1:10
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Fig. 95 Details V7 t/m V9
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Fig. 96 Details V10 - V11
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TOETSING O.T. 1.0 Uitgangssituatie
Toetsing ontwerptool 1.0 -> 29%    Toetsing ontwerptool 1.1 -> 25%

Projectnaam °Cradle to Cradle-meter

Algemene projectgegevens
Projectnaam Vlisco B.V.
Adres Binnen Parallelweg 27
Postcode 5701 PH
Plaats Helmond
Opdrachtgever P.F. van Vlissingen 15 15

Architect 15 15

Gebruikers Vlisco B.V. (voorheen van Vlissingen & Co) 15 15

Functie(s) textielindustrie 15 15

15 15

Locatie 15 15

Setting gebied Urban 15 15

Type Herbestemming 15 15

Oriëntatie Zuid 15 15

Neerslag (mm) 800-1200 15 15

Bijzondere omgevingseigenschappen Zuid-Willemsvaart 15 15

Vervuilde grond 15 15

Spoorlijn 15 15

Zonuren / jaar (u) 1486 15 15

15 15

Afmetingen gebouw 15 15

Aantal bouwlagen 5 15 15

Bruto grondoppervlakte m2 1245 15 15

Bruto vloeroppervlak m2 6225 15 15

Netto vloeroppervlak m2 1162 15 15

Gebouwhoogte m 17,25 15 15

Verdiepingshoogte m 4,53 15 15

Inhoud (m3) m3
26319,3 15 15

Dakoppervlak m2 1245 15 15

15 15

Afmetingen omgeving 15 15

Kavelgrootte m2
68000 15 15

Groenvoorzieningen m2 6190
Bebossing m2 750
Water m2

0

Verharding m2 21962
Overig m2 0
Binnengroen m2 0
Hoogte omgeving m  9
Groendak m2 0
Gevel (Noord) m2 375
Glas (Noord) m2 84
Gevel (Oost) m2 1070
Glas (Oost) m2 228
Gevel (Zuid) m2 375 FOTO GEBOUW
Glas (Zuid) m2 84
Gevel (West) m2 1070
Glas (West) m2 375

Kwaliteit Infrastructuur-aansluiting
Wandelpaden uitstekend
Fietspaden uitstekend
Autoweg goed
Waterwegen goed Foto: Vlisco B.V. Gebouw: Projectnaam
Verbinding OV goed
Airport slecht

Fig. 98 Tabblad 1&2 ontwerptool 1.1 bestaande situatie

Nieuwe situatie
Toetsing ontwerptool 1.0 -> 76%   Toetsing ontwerptool 1.1 -> 81%

Ontwikkelen criteria C2C t.o.v. nieuwbouw/herbestemming
Niveau: Criteria Scoringspercentage Weegfactor % / Weegfactor

Omgevingsniveau
Groenvoorzieningen 1,07 2,3 48%

Waterzuivering -0,36 1,8 -20% 3 2

Harmonie 0,45 0,9 50% 3 2

Biodiversiteit 0,00 0,9 0% 3 2

Gebruik duurzame energiebronnen 2,52 3,2 80% 3 2

3 2

Totaal 9 32 3 2

Maximaal 9 3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

Gebouwniveau
Atrium/vide* 0,00 3,0 0%

Verdiepingshoogte* 4,72 4,7 100% 2 0

Vegetatiedak* 0,00 5,9 0% 2 0

Zonlicht* 0,53 4,1 13% 2 0

Onderlinge zichtli jnen* 0,00 1,8 0% 2 0

Dag- en Nachtritme* 1,42 2,4 60% 2 0

Duurzame energiebronnen* -0,58 5,9 -10% 2 0

Veil ige leefomgeving* 0,89 3,0 30% 2 0

Groen binnen* 0,00 4,1 0% 2 0

Duurzaam installatieconcept* 1,06 7,1 15% 2 0

EPC (woning OF util i teit)* 0,00 4,7 0% 2 0

Flexibil iteit* 3,10 4,1 75% 2 0

Dubbel gebruik* 0,00 2,4 0% 2 0

CO2-neutraal* 0,00 5,9 0% 2 0

Totaal 59 20
Maximaal 59

Elementniveau
Gevel - dichte delen 16 25 63%

Gevel - openingen 14 25 55% 3 5

Scheidingswanden 3 25 10% 3 5

Vloeren 3 25 10% 3 5

3 5

Totaal 14 35 3 5

Maximaal 14 3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

Materiaalniveau

Lokale grondstoffen* 1,80 1,8 100% 2 0

Down-, re-, upcycling vooraf bekend* -2,70 4,5 -60% 2 0

Zuiver bio- of technosfeer* 0,54 2,7 20% 2 0

2 0

Totaal 9 20 2 0

Maximaal 9 2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

Grondstofniveau

Zuivere grondstoffen* -0,96 1,6 -60% - 4 8

Gezonde grondstoffen* -0,84 2,4 -35% - 4 8

- 4 8

Totaal 4 -47,5 - 4 8

Maximaal 4 - 4 8

- 4 8

- 4 8

- 4 8

- 4 8

- 4 8

- 4 8

- 4 8

- 4 8

Projectnaam °Cradle to Cradle-meter

Algemene projectgegevens
Projectnaam Vlisco B.V.
Adres Binnen Parallelweg 27
Postcode 5701 PH
Plaats Helmond
Opdrachtgever P.F. van Vlissingen 81 81

Architect 81 81

Gebruikers Vlisco B.V. (voorheen van Vlissingen & Co) 81 81

Functie(s) textielindustrie 81 81

81 81

Locatie 81 81

Setting gebied Urban 81 81

Type Herbestemming 81 81

Oriëntatie Zuid 81 81

Neerslag (mm) 800-1200 81 81

Bijzondere omgevingseigenschappen Zuid-Willemsvaart 81 81

Vervuilde grond 81 81

Spoorlijn 81 81

Zonuren / jaar (u) 1486 81 81

81 81

Afmetingen gebouw 81 81

Aantal bouwlagen 5 81 81

Bruto grondoppervlakte m2 1245 81 81

Bruto vloeroppervlak m2 6225 81 81

Netto vloeroppervlak m2 1162 81 81

Gebouwhoogte m 17,25 81 81

Verdiepingshoogte m 4,53 81 81

Inhoud (m3) m3
26319,3 81 81

Dakoppervlak m2 1245 81 81

81 81

Afmetingen omgeving 81 81

Kavelgrootte m2
68000 81 81

Groenvoorzieningen m2 6190
Bebossing m2 750
Water m2

0

Verharding m2 21962
Overig m2 0
Binnengroen m2 300
Hoogte omgeving m  9
Groendak m2 153
Gevel (Noord) m2 375
Glas (Noord) m2 375
Gevel (Oost) m2 1070
Glas (Oost) m2 378
Gevel (Zuid) m2 375 FOTO GEBOUW
Glas (Zuid) m2 375
Gevel (West) m2 1070
Glas (West) m2 535

Kwaliteit Infrastructuur-aansluiting
Wandelpaden uitstekend
Fietspaden uitstekend
Autoweg goed
Waterwegen goed Foto: Vlisco B.V. Gebouw: Projectnaam
Verbinding OV goed
Airport slecht

Fig. 99 Tabblad 1&2 ontwerptool 1.1 nieuwe situatie

Ontwikkelen criteria C2C t.o.v. nieuwbouw/herbestemming
Niveau: Criteria Scoringspercentage Weegfactor % / Weegfactor

Omgevingsniveau
Groenvoorzieningen 1,70 2,3 76%

Waterzuivering 1,80 1,8 100% 8 8

Harmonie 0,45 0,9 50% 8 8

Biodiversiteit 0,75 0,9 83% 8 8

Gebruik duurzame energiebronnen 4,10 3,2 130% 8 8

8 8

Totaal 9 88 8 8

Maximaal 9 8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

Gebouwniveau
Atrium/vide* 2,95 3,0 100%

Verdiepingshoogte* 4,72 4,7 100% 7 9

Vegetatiedak* 2,36 5,9 40% 7 9

Zonlicht* 2,75 4,1 67% 7 9

Onderlinge zichtli jnen* 1,77 1,8 100% 7 9

Dag- en Nachtritme* 2,36 2,4 100% 7 9

Duurzame energiebronnen* 6,08 5,9 103% 7 9

Veil ige leefomgeving* 2,12 3,0 72% 7 9

Groen binnen* 4,13 4,1 100% 7 9

Duurzaam installatieconcept* 6,37 7,1 90% 7 9

EPC (woning OF util i teit)* 1,89 4,7 40% 7 9

Flexibil iteit* 4,01 4,1 97% 7 9

Dubbel gebruik* 0,00 2,4 0% 7 9

CO2-neutraal* 5,90 5,9 100% 7 9

Totaal 59 79
Maximaal 59

Elementniveau
Gevel - dichte delen 2 25 10%

Gevel - openingen 28 25 110% 7 7

Scheidingswanden 23 25 92% 7 7

Vloeren 24 25 97% 7 7

7 7

Totaal 14 77 7 7

Maximaal 14 7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

Materiaalniveau

Lokale grondstoffen* 1,80 1,8 100% 7 7

Down-, re-, upcycling vooraf bekend* 4,95 4,5 110% 7 7

Zuiver bio- of technosfeer* 0,54 2,7 20% 7 7

7 7

Totaal 9 77 7 7

Maximaal 9 7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

Grondstofniveau

Zuivere grondstoffen* 1,76 1,6 110% 1 0 5

Gezonde grondstoffen* 2,40 2,4 100% 1 0 5

1 0 5

Totaal 4 105 1 0 5

Maximaal 4 1 0 5

1 0 5

1 0 5

1 0 5

1 0 5

1 0 5

1 0 5

1 0 5

1 0 5

Het verschil tussen versie 1.0 en 1.1 is dat bij 1.1 een RE-ARCHITECTURE deel in de vorm van recycling van 
materialen is meegenomen en sommige criteria en de bijbehorende score-ratio enigszins zijn aangepast.
Duidelijk is dat er door de herbestemming een sterke verbetering van de C2C-ness van het project heeft plaats-
gevonden wanneer de gegevens van de ontwerptool hiervoor als geldend genomen worden. 

Fig. 97 3d impressies 
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Uitgangssituatie 
De score van de bestaande situatie is min of meer gelijk aan die van ontwerptool 
1.0 en 1.1.

Nieuwe situatie
Met een score van 75% ziet het eindconcept er veelbelovend uit. Hoewel op 
sommige punten nog verbetering te halen is, kan dit vaak niet aangepast 
worden zonder afbreuk te doen aan het concept. Duidelijk is wel dat vooral qua 
CO2-compensatie nog winst te halen valt maar dat kan ook komen omdat alleen 
het gebouw gemeten is en het masterplan voorziet in een groene oase op het 
gehele Vlisco-complex met natuurlijk veel groen en dus ook CO2-opslag.

TOETSING O.T. 2.0

Fig. 100 Tabbladeindscore ontwerptool 2.0

Stap 9/9: Eindscore Herbestemming Vlisco B.V. Helmond

waardering: Goed
100 Projectnaam: Vlisco B.V.

Plaats: Helmond

90 Adres: Binnen Parallelweg 27

Postcode: 5701 PH

80 Functie: Onderwijs

Herbestemming

70 Setting: Stedelijk gebied

Totale inhoud: 3.550

60 Laatste wijziging: n.v.t.

50 Winst Energie Standaard minimaal verbruik Onderwijs* 59.250 kWh/jaar

Standaard maximaal verbruik Onderwijs* 197.500 kWh/jaar

40 Verbruik nieuwe situatie 6.579 kWh/jaar

30 Winst Gas Normaal gasverbruik 72.483 m3

Nieuw gasverbruik 0 m3
20

Winst Water Normaal schoonwaterverbruik 872.578 liter
10 Nieuw waterverbruik grijs 848.625 liter

Nieuw waterverbruik schoon 23.953 liter

Winst CO2 CO2 compensatie 274 kg/CO2/jaar

CO2 vervuiling 4.079 kg/CO2/jaar

CO2 vervuiling overig 14 kg/CO2/jaar
Totaal CO2: 3.819 kg/CO2/jaar

Financieel Kosten/opbrengst energiegebruik € 1.184 /jaar
Kosten energiegebruik standaard € 23.108  /jaar

Kosten gasverbruik € 0 /jaar
Kosten gasverbruik standaard € 48.563  /jaar

Kosten waterverbruik € 41 /jaar

Kosten waterverbruik standaard € 1.497  /jaar

Totale winst g/w/l per jaar € 71.942,77  /jaar

Investering duurzame energiebronnen € 421.500

Aanschafkosten / levensduur € 16.973 /jaar

Schrotwaarden -€ 38.207
Winst hergebruik ipv nieuwe materialen € 7.192.692
Kosten nieuwe materialen € 0

Totale Materiaalkosten € 7.230.899

©  Bas van de Westerlo februari 2009

Eindscore per niveau
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Algemeen
Na het gebruiken van de ontwerptools voor de uitwerking van gebouw 1911 
kwamen een aantal verbeterpunten en aandachtspunten naar voren.

Evaluatie ontwerptools
Algemeen
Het idee achter 1.0 en 1.1 was vooral dat het motiverende tools dienden te zijn 
die ontwerpers mogelijkheden laat zien voor zijn/haar project. Toch diende er 
wel een beargumenteerde en eenduidige uitkomst uit te komen.
Ontwerptool versie 1.0
Ontwerptool 1.0 was de eerste werkende en toegepaste versie van ontwerp-
tools. Hier zijn ook alle referentieprojecten mee getest. Al met al stemde de 
scores overeen met de verwachting wat de geldigheid van de tool bevestigt. 
Maar toen het masterplan van het Vlisco-complex vorm begon te krijgen werd 
al gauw besloten dat het herintroduceren of recyclen van materialen vanuit 
het gebouw zelf of uit de directe omgeving erg belangrijk was. Dit leidde tot 
ontwerptool 1.1. De uitgewerkte en ingevulde versie voor 1911 zowel bestaand 
als nieuw in ingevoegd op de cd-rom. 
Ontwerptool versie 1.1
Deze is nagenoeg gelijk aan 1.0 met als kanttekening dat hier het herintro-
duceren en recyclen van materialen is meegenomen. Maar om hier direct een 
waardering aan te geven is erg lastig. Dit komt omdat ieder project andere 
randvoorwaarden en materialen heeft. Zo is er bij 1911 vanuit gegaan dat de 
materialen die vrijkomen uit de te slopen nabij gelegen stalen loodsen ook 
gebruikt dienen te worden. Dit zijn project-specifi eke criteria die nagenoeg niet 
te meten of te waarderen zijn. Om hier een kwantitatieve waardering aan te 
geven zou naar kilo’s gekeken kunnen worden maar omdat de “afval”hoop hier 
disproportioneel is ten opzichte van het bouwvolume van 1911 zou dit nooit te 
verantwoorden zijn.
Ontwerptool versie 2.0
Ontwerptool 2.0 was veelomvattend en gebruiksvriendelijk. Ook het feit dat de 
score min of meer overeenstemt met 1.0 en 1.1 bevestigt de geldigheid van 
beide ontwerptools.

Op- en aanmerkingen ONTWERPTOOL
Hoewel de ontwerptool redelijk veelomvattend is zou deze eerder als kapstok 
gezien kunnen worden waar weer andere meetsystemen (van andere partijen 
of zelf ontwikkeld) aan opgehangen kunnen worden. Veel bestaande systemen 
toetsen op 1 speerpunt waarbij andere potentiele positieve innovaties/accenten 
afgedaan worden. Dit contrasteert natuurlijk met de veelomvattende fi losofi e 
van Cradle 2 Cradle.

Ontwerptool 2.0 van Bas van de Westerlo is, vooral door het toekennen van 
kengetallen en allerhande richtlijnen, al beduidend signifi canter en extensiever 
maar de koppeling naar externe meetsystemen zou waardevol kunnen zijn.

De verdeelsleutel van de onderlinge criteria en hoofdstukken zal arbitrair 
blijven totdat hier een testpannel van experts beargumenteerde criteria aan 
zal koppellen en de ontwerptool veelvuldig getest is.

Omdat de hoofdstukken en criteria algemeen zijn en op nagenoeg ieder 
gebouw toepasbaar, zal er altijd een deel overblijven wat niet getoetst wordt. 
Het universele karakter van de tool doet dus eigenlijk misschien wel afbreuk 
aan de project-specifi eke voorwaarden waar de innovaties en vernieuwende 
uitwerkingen zouden kunnen ontstaan. Misschien zou het mogenlijk zijn een 
vrij deel op te nemen in de ontwerptool waar ontwerpers en ingenieurs “bonus-
punten” zouden kunnen scoren met project-specifi eke ontwikkelingen die door 
een expertpanel geëvalueerd en gevalideerd  worden.
Zo word bijvoorbeeld het koppelen van specifi eke bedrijven die elkaar kunnen 
ondersteunen niet gewaardeerd wat wel een belangrijk C2C uitgangspunt is 
waarbij de afvalstromen en grondstofstromen op elkaar afgestemd en gemini-
maliseerd worden.

EVALUATIE TOOLS
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Inleiding
Omdat dit gebouw nu specifi ek uitgewerkt is, is ervoor gekozen om nog de 
vertaalslag naar generiek te maken. Doel hiervan is dat er een soort van 
stappenplan en korte handleiding ontstaat waarmee ontwerpers concreet aan 
de slag kunnen in geval van een herbestemming waarbij C2C of duurzaamheid 
een thema is. Allereest worden er algemene regels gegenereerd aan de hand 
van de diverse onwerptools alsmede de fi ctief gerealiseerde herontwikkeling 
van gebouw 1911

Uitwerking regels
Inventariseren van omgevingsfactoren
Vooraf aan het ontwerp dient er gedegen geïnventariseerd te worden welke 
voorzieningen er in de omgeving aanwezig zijn. Deze kunnen divers en zeer 
specifi ek zijn en ook zodanig toegepast worden.

Energie: Lokaal kunnen energiebronnen voorhanden zijn. Dit kan zowel 
directe duurzame energie zijn zoals PVE-cellen, bodemwarmte of windenergie 
maar ook grote waterpartijen zoals kanalen, rivieren en plassen kunnen als 
indirecte zonnecollectoren ingezet worden. Ook restenergie in de vorm van 
hergebruikte kassenwarmte of restwarmte vanuit nabij gelegen industrie 
kan gebruikt worden en dient geïnventariseerd te worden
Materiaal: Lokale leveranciers van bouwmaterialen zijn waardevol om 
het transport van materiaal te minimaliseren. Dit geldt eveneens voor 
materieel. 
Gebouw als identiteit: De omgeving van het object dient geëvalueerd te 
worden waarbij ook de historische achtergrond meegenomen dient te 
worden. Vooral bij herbestemmingen van (al dan niet industrieel) erfgoed 
kan de geschiedenis waardevolle informatie/feiten opleveren die het 
gebouw meer tot hun recht laten komen.

Hergebruik van materialen
Materialen die aanwezig zijn in het gebouw alsmede materialen van panden 
uit de omgeving die komen te vervallen, dienen geïnventariseerd te worden 
en meegenomen te worden tijdens het ontwerpproces. Vaak kunnen deze 
materialen, al dan niet in hun hoedanige functie, teruggebracht worden binnen 
het gebouw.

Genereren van S.S.P.
Voor de ontwerpfase is het aan te raden een soortgelijk concept te ontwikkelen 
zoals in dit geval de S.S.P. Dit functioneert vervolgens als leidraad voor het te 
ontwikkelen systeem. De randvoorwaarden hiervan ontstaan vooral vanuit de 
diverse inventariseringen waarbij de kwaliteiten die hieruit naar voren komen 
in kaart worden gebracht en visueel opgebouwd worden. 
Systeem
Een systeem wat specifi ek voor het gebouw ontworpen is heeft de voorkeur 
waarbij alle potentiele eigenschappen gebundeld worden. Het installatieconcept 
wat hiermee samenvalt zal nooit ondergeschikt mogen zijn aan het ontwerp 
maar leidend moeten zijn. Nog beter zou zijn als het systeem ook voor de 
gebruikers/bezoekers van het gebouw duidelijk aanwezig en ook inzichtelijk is. 
Hoerdoor ontstaat een motiverend karakter wat de bewustwording versterkt.
Verdere aandachtspunten zijn:

Passieve zonnewarmte
Probeer zoveel mogelijk passieve zonnewarmte te gebruiken, maar maak het 
ook mogelijk deze te weren.

Metafoor uit de natuur
Voor het ontwikkelen van het systeem kan vaak lering uit de natuur getrokken 
worden. Hierdoor is het belangrijk een metafoor vanuit de natuur te nemen, 
deze te bestuderen en als metafoor te gebruiken.

Luchtstromingen 
Luchtstromingen binnen het gebouw dienen duidelijk in kaart te worden 
gebracht. (Metafoor termietheuvel)

Bufferen
Probeer subtiele systemen toe te passen in plaats van installaties met een 
hoge capaciteit. Probeer ook zoveel mogelijk een balans te creëren om zo de 
meest extreme lokale klimaatverschillen op te vangen.

•

•

•

•

•

•

•

SPECIFIEK » GENERIEK

INVENTARISERING

SYSTEEM

BIODIVERSITEIT

PROCESWAAKZAAMHEID

Flora en Fauna
Probeer zoveel mogelijk authentieke fl ora en fauna om en in het gebouw te 
realiseren. Dit werkt vochtregulerend, luchtzuiverend en heeft een hoge emoti-
onele “geluks” waarde bij mensen.

Natuur inzetten tot een asset
In plaats van de natuur proberen te beheersen kan deze ook als waardevolle 
asset ingezet worden om een leefbaar gebouw te creëren.
Creëren micro-ecosysteem
Het gebouw zou benaderd moeten worden als een micro-ecosysteem die 
zelfvoorzienend is, ofwel een aantal gebouwen/ketens die samenvallen en 
elkaar aanvullen op specifi eke sterke en zwakke punten.

Toepassen ontwerptool
Het toepassen van ontwerptools is een zeer waardevol middel om het C2C-
gehalte van het eindproduct te meten maar is zeker niet zaligmakend. 
Desalniettemin kan zeker een waardevolle indicator zijn en ondersteuning 
geven tijdens het ontwerpproces. Toch is het belangrijker een bepaalde bewust-
wording gedurende het ontwerpproces te verwezelijken of misschien zelfs het 
hele ontwerpproces om te gooien.
Vermijden van concessies
Probeer zo lang mogelijk concessies uit te stellen. 100% C2C is misschien 
nog niet mogelijk maar de lat dient hoog te liggen en concessies zijn altijd de 
makkelijke uitweg.

Om gebouwen te updaten zijn er 2 goede mogelijkheden die vorm hebben 
gekregen binnen de herbestemming van gebouw 1911 en zodanig ook 
aangedragen worden als oplossing om gebouwen een leefbare en duurzame 
metamorfose te ondergaan.
Eco-tube
Een atrium in het gebouw plaatsen die zich kenmerkt door zijn multifunctiona-
liteit en universele toepasbaarheid is de eerste mogelijkheid. Elementen van 
belang zijn:

Zonlichttoetreding.
Aan- of afvoerkanaal ventilatielucht over meerdere lagen.
Onderlinge zichtlijnen.
Flora en fauna in atrium.
Interne interventie dus geen afbraak aan het exterieur van het gebouw.

Doordat atria vaak centraal gelegen zijn, zijn deze bij uitstek geschikt om 
deze in te zetten voor het systeem van het gebouw. Vaak worden deze enkel 
toegepast vanuit architectonisch oogpunt om meer openheid te creëren.
Eco-facade 
Het plaatsen van een secundaire glazen gevel om het gebouw heen die functi-
oneel toegepast wordt is de 23 interventie. Het idee van een 2e gevel om een 
gebouw heen plaatsen en het plenum vervolgens gebruiken als buffer van de 
aanvoerlucht is niet nieuw, maar het segmenteren van deze facade waarbij 2 
of meer specifi eke segmenten ontstaan  wel. Deze kunnen vervolgens ingezet 
worden afhankelijk van de wensen van het systeem. De gevel wordt hiermee 
een enorme zonnecollector die de warmte van de zon ofwel actief gebruikt of 
juist vrijgeeft.

Stappenplan
Om alle aspecten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen zullen de verschil-
lende processtromen in kaart gebracht moeten worden. Om overzicht te houden 
op de verschillende deelonderzoeken binnen het project is het belangrijk de 
onderlinge relaties hiertussen in kaart te brengen. Op de volgende pagina 
afbeelding 103 is dat gedaan voor dit project.

•

•
•
•
•
•

INTERVENTIES

Fig. 101 ECO-TUBE

Fig. 102 ECO-FACADE
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Fig. 103 Stappenplan proceskringlopen
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Aanbevelingen HYBRIDE
Een testfase voor de werking van het gebouw, en de eventuele aanpassingen 
naderhand, zal onontbeerlijk zijn. Net zoals in de natuur zal het gebouw moeten 
anticiperen op zijn omgeving en is het goed mogelijk dat de werking van 
systemen direct na in gebruikname van het complex nog te wensen overlaat.

Hoewel het zeer complex is zal er toch het één en ander berekend dienen 
te worden. Het vermogen van het vloerconcept gekoppeld aan de warmte- 
koude-opslag in de bodem is hier een voorbeeld van. Ook het vermogen van 
de mechanische afzuiging en de ongewenste infiltratie die hiermee samenvalt 
zal in kaart gebracht moeten worden.

Door het toepassen van diverse kleppen en regelsystemen kan het gebouw 
ingeregeld worden om zo de optimale luchtstromingen in het gebouw te 
realiseren. Aan te raden is dat dit met IT gebeurt en dit dus centraal en 
programmatisch geschied om dit te kunnen optimaliseren.

De WKO zal eerst vermogen op moeten  bouwen waardoor het aan te raden is in 
eerste instantie een conventionele doch tijdelijke verwarmings- / koelingsunit 
te plaatsen. Wanneer de WKO voldoende vermogen heeft opgebouwd 
(verwachting 1 jaar) zal deze geoperationaliseerd worden en zullen de conven-
tionele installaties weer verwijderd kunnen worden.

De indeling van de verdiepingen is niet gemaakt omdat deze te zeer afhan-
kelijk zal zijn van de andere gebouwen en de wisselende exposities. Toch zal 
een eventuele inrichting wel rekening met het systeem dienen te houden en de 
verschillende stromingen binnen het gebouw nimmer belemmeren.

Voor deze uitwerking is uitgegaan van de bestemming museum, maar het 
zou mogelijk zijn een andere bestemming aan het gebouw toe te wijzen. Dit 
zou makkelijk moeten kunnen mits er geen afbreuk aan het systeem gedaan 
wordt. 

De termietenheuvel is een erg sterke metafoor voor gebouwen die d.m.v. 
natuurlijke systemen zelfs in extreme klimaten een comfortabel binnenklimaat 
willen bereiken.

De combinatie van een vloerverwarmingssysteem gekoppeld aan ventilatieka-
nalen is veelbelovend en zou zeker nader onderzocht dienen te worden. Een 
actief systeem gekoppeld aan een passief systeem levert waarschijnlijk grote 
voordelen op.

Aanbevelingen Specifi ek » Generiek
Aanvullend onderzoek naar een systeem vergelijkbaar met de ECO-gevel en de 
ECO-tube als middel om gebouwen duurzaam te herbestemmen is gewenst.

Belangrijk is dat de “mindset” van de ontwerper gedurende het ontwerpproces 
verandert moet worden. C2C vraagt om een doordacht ontwerpproces. Nader 
onderzoek over C2C in de praktijk is waardevol waarbij vooral gekeken moet 
worden hoe implementatie voor de ontwerpers ondersteund kan worden. Dit 
zou kunnen door ontwerptools maar een database, workshop of expertpanel 
zou ook een oplossing kunnen zijn.

Traditionele systemen zullen vanuit C2C nooit de oplossing zijn omdat deze het 
resultaat zijn vanuit de industriële revolutie. Subtiele, op de omgeving antici-
perende systemen zouden daarentegen waardevol kunnen zijn. Als voorbeeld 
hiervan is er een vergelijking getrokken tussen een traditioneel systeem van 
mechanisch aan- en afvoer tegen het systeem zoals toegepast in dit project. 
Deze uitwerking is te vinden op de volgende 2 bladzijden en geeft de ideologie 
en tegenstellingen goed weer.

AANBEVELINGEN
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Inleiding
De vergelijking van een traditioneel systeem met het systeem zoals uitgewerkt 
is illustreert misschien wel het best de tegenstrijdigheden en overeenkomsten 
die ontstaan. Vaak worden luchtbehandelingskasten toegepast als oplossing bij 
grote gebouwen om een “gezond” binnenklimaat te realiseren.

Traditioneel LBK
Het traditionele systeem van een luchtbehandelingskast en de bijbehorende 
maatregelen kan gezien worden als een systeem van “innovation by addition”. 
(Lichtenberg Slimbouwen). Het systeem is een optelsom van allerhande 
maatregelen en oplossingen, gegroeid door de jaren heen, die zijn samenge-
voegd om zo tot een “optimaal” eindresultaat te komen.
Allereerst moeten 2 grote ventilatieunits de lucht “dwingen” te circuleren en 
een balans creëren. Een fi lter aan het begin van het systeem moet de vervuilde 
buitenlucht zuiveren. Een be- / ontvochtiger moet de luchtvochtigheid binnen 
de gewenste percentages houden. De koelunits moeten oververhitting van het 
gebouw in de zomer voorkomen en tenslotte moet een akoestisch ontkoppeling 
met geluidsdempers ervoor zorgen dat het geluid wat veroorzaakt wordt door 
al die verschillende installaties beperkt wordt tot een acceptabel niveau zodat 
de gebruiker van het gebouw hier geen last van heeft.
Als laatste additie voegt men hier tegenwoordig nog een kruisstroom warmte-
wisselaar, warmtepijp of warmtewiel aan toe om het energieverslinde systeem 
nog enigszins het label duurzaam te kunnen geven.
Ook vanuit het oogpunt van Cradle to Cradle zijn de uitgangspunten van een 
LBK ongewenst en een wanproduct vanuit de Industriële Revolutie te noemen. 
Een overtrokken reactie om het ongezonde binnenklimaat van gebouwen 
geforceerd te verbeteren vanuit het motto “If brute force doesn’t work, you’re 
not using enough of it”. (Braungart, M. & McDonough, Cradle to Cradle - 
afval=voedsel). Ook is het een pleister op een wond die zijn oorsprong ergens 
anders vindt. Wanneer het gebouw goed ontworpen zou zijn zouden zulke 
drastische oplossingen niet nodig zijn.
De ongewenste neveneffecten zijn verder nog onder andere de leidingen die 
vereist zijn om de stroming van de lucht mogelijk te maken en ook op de juiste 
plaats in het gebouw te krijgen. Dit heeft geresulteerd in verlaagde plafonds 
en een verhoging van de verdiepingshoogte van vaak wel 400 mm. Daarbij zijn 
het enorme installaties die meestal op het dak uit het zicht geplaatst worden.
Al met al kan dus geconcludeerd worden dat het een ondoelmatig systeem is 
wat dus nooit als oplossing gezien mag worden.

Gebouw als LBK
Vanuit de uitwerking zoals HYBRIDE geschieden alle luchtstromingen op een 
meer natuurlijke wijze. Het gehele gebouw alsmede de 5 interventies (kassen, 
atria, living machine, vloerconcept en secundaire gevel) werken samen op een 
duurzame manier waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de omgeving, 
passieve zonnewarmte, het recyclen van de aanwezige materialen, de gunstige 
oriëntatie van het gebouw en fl ora en fauna.
Verder anticipeert het systeem op de omgeving en de natuur in plaats van deze 
proberen te beheersen, waardoor een subtiel systeem ontstaan dat coëxisteert 
met zijn omgeving. Toch is de werking van het gehele systeem vergelijkbaar 
met een LBK, maar gescheiden verschillende luchtbehandelingssystemen, 
verspreid door het gehele gebouw, op een subtiele, duurzame en C2C-wijze. 
Hiernaast is duidelijk zichtbaar waar welke acties in vergelijking met een LBK 
ondernomen worden.

Fig. 104 LBK-installaite

GEBOUW ALS LBK
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Fig. 105 Schema luchtbehandelingskast
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SLOTWOORD Algemeen
Hiermee beëindig ik dit verslag. Vervolgens vind u hier nog de paper zoals 
ingediend bij SASBE09, de bronvermelding en een lijst van verslagen te vinden 
in de bijlagen alsmede een overzicht van bestanden aanwezig op bijgevoegde 
CD. 

Persoonlijke refl ectie
Ikzelf ben zeer tevreden over het eindresultaat en de procesgang. Aan het 
begin van het afstuderen had ik nog niet echt een einddoel voor ogen. C2C 
werd “geadopteerd” als thema en vervolgens heeft het traject zich als het ware 
vanzelf gevormd. Al met al is het proces en de diverse producten een samen-
hangend verhaal die een sterke onderlinge relatie met elkaar hebben. 

Graag had ik ook een aantal berekeningen over de werking van de machine 
willen maken maar helaas door tijdgebrek en het nog ontbreken van de 
specifi eke kennis (van mij persoonlijk maar ook in praktijk) is dit nog niet 
mogelijk.

Ook de samenwerking met Bas van de Westerlo heb ik als zeer prettig ervaren 
en ik raad iedereen aan om, gedurende het afstuderen, samen te werken met 
andere studenten. Het sparren met iemand anders leidt altijd tot ideeën of 
conclusies die je alleen nooit bedacht zou hebben en werkt daarbij ook nog 
eens motiverend.

Leuk is om te zien dat de ontwerptool zoveel positieve feedback kreeg en dat 
ook diverse andere studenten hier min of meer mee aan de slag zijn gegaan.

Hoewel ik persoonlijk altijd enigszins sceptisch ben geweest over Cradle to 
Cradle vind ik het wel een interessante gedachtegang. Ik persoonlijk betwijfel 
of C2C DE oplossing is, maar voor mij staat wel vast dat er iets moet veran-
deren aan onze manier van leven. C2C kan hier mijn inziens wel zeker een 
bijdrage aan leveren. De toekomst zal het leren!

Met vriendelijke groet,
  
 Joris Ketelaars



“Wisdom is knowing wh at to do next  , skill is knowing how to do it, 
and virtue is doing it.”

- David Starr Jordan -
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Abstract 
Throughout the Netherlands, the impact of the Industrial Revolution is still very apparent by its numerous 
industrial buildings. However lately new strategies of industrial development have made them become more and 
more functionally obsolete.
The tendency of such functional obsolescence shall increase, as industry is currently being transferred to less 
prosperous countries. Consequently, the Netherlands gains more and more vacant industrial buildings. They 
might be considered functionally obsolete by their stockholders, but the overall condition and signifi cance of such 
buildings is quite high. For this reason some are even listed as monuments and prevented from being demolished 
or totally redeveloped. However, their location at the city centre is a “golden mine” for master planners and stock-
holders. In the Netherlands, Van Nelle Factory, in Rotterdam and the De Witte Dame, in Eindhoven are two of few 
other industrial buildings recently target of rehabilitation.
However, these rehabilitations may not be considered sustainable, even if targeted durability. Especially, when 
an accurate evaluation is done taking as base the principles theorized by McDonough and Braungart, globally 
nominated as Cradle to Cradle (C2C). They do not theorize much about rehabilitations, but their principles have 
a clear impact on the built environment and industrial buildings. 
This paper shall present the results of a MSc. Thesis and the conclusions reached when determining the opportu-
nities of Cradle to Cradle in the Netherlands within the perspective of rehabilitating a complex of industrial buildings. 
Functionally obsolete industrial buildings could be easily considered as waste. But, just as RE-ARCHITECTURE 
perceives them as heritage and Cradle to Cradle perceives them as food; we believe that there is much more 
potential on rehabilitating them, than simply wasting them. But, as believing is not enough, we shall verify and 
present our conclusions, based on evidences and a newly-developed C2C design-tool for the build environment.

1. General introduction
This paper presents the preliminary results of a challenging research undertaken by two MSc. students on their 
graduation thesis, at the Technical University of Eindhoven. Their supervisors are Prof. Post, Prof. Lichtenberg, ir. 
Timmermans, dr. Pereira-Roders and van den Berg. “Rehabilitation of industrial heritage with Cradle to Cradle” is 
the title of their MSc. which later uses as case study the old industrial complex of Vlisco, located in Helmond, in 
the Netherlands.
Cradle to Cradle (C2C) was the starting point because of it topical character. However, C2C in general is very broad 
and can lead into many challenging researches. The impact of C2C ideology on architects and urban planners has 
been growing in the Netherlands, particularly after having been presented at the television program “Tegenlicht”, 
from VPRO, on October 2006. The program was called “Afval = voedsel” (waste = food), a slogan frequently used 
by McDonough and Braungart (Braungart and McDonough, 2002).
As always, society tends to reject innovations and that was what happened with C2C ideologies. Society consi-
dered them no different than other ecological ideologies. However, a strong shift has occurred in the last years, 
not only in the Netherlands but all over the world and nowadays it is already possible to fi nd buildings whose 
designers have tried to implement the C2C ideology.
In the beginning there were some doubts and comments on the C2C ideology. But the potential regarding the 
build environment was assessed, to say the least, as promising. The two main questions were: how could C2C 
ideology be exactly translated into a building, as well as, how could C2C ideology cope with the existing building 
stock which is not accordingly “designed”.
Regarding the fi rst main question, we hypothesized that people do not live and work in a cherry tree. Therefore, 
if C2C ideology is the answer towards a more sustainable society, society itself shall require large alterations 
on many levels. Accordingly, current technologies used for building the existing building stock are considered a 
product of the Industrial Revolution, which is not “eco-effective” under the C2C ideology. Therefore, we could 
erroneously conclude that all existing buildings are not recyclable or designed smart and conscious by their 
standards.
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2. The legacy of the Industrial Revolution
The development of industry in the Netherlands started in the beginning of the 19th century and promoted a new 
source of economical success and prosperity. Many urban societies emerged around the “healthy and prosperous” 
industries. Consequently, the development of industrial complexes would be located closely connected to the 
developments of the urban tissue.
Nowadays, these industrial complexes are embedded in the urban centers and occupy strategic positions for 
development. They might be considered of no interest by some master planners and stockholders, but their site 
is certainly a “goldmine”.
One of the probable reasons for their lack of interest is the negative side-effect of industrial complexes within 
urban societies called pollution. For example, there are serious infrastructural consequences for delivery and 
dispatch of raw materials, turning the environment of such industrial complexes into undesirable places to live. 
Consequently, industrial complexes are frequently displaced out of the urban boundaries our even sent to other 
countries, where environmental laws are not yet so strict. 
These industrial complexes or their sites are quite desirable, as they create “meshes” within consolidated urban 
tissues, with interesting positions against the contemporarily functions. These buildings have been built parallel to 
the run of industry and technological progress, making use of new construction techniques and architectural styles. 
Therefore, it is not uncommon to see these industrial complexes or some of their buildings became individual 
icons of their time, landmarks on their cities. Besides, these buildings uphold high cultural values – historic, social, 
scientifi c, aesthetical, etc. In fact, they were the motor of many city expansions (Pereira-Roders, 2006).
Their previously mentioned high cultural values periodically contributes for their classifi cation as monuments; 
which often prevents them from being either demolished or extremely redeveloped. Unfortunately, this classifi -
cation is not global and many of these valuable industrial complexes have already been demolished and lost for 
present and future generations. Unfortunately, the urgency to develop new buildings still predominates in the 
Netherlands, above the contingences of getting the advantages of rehabilitation. In fact, the changes of durable 
rehabilitation are still underestimated!

3. Cradle to Cradle versus rehabilitation of industrial heritage
The C2C ideology was mainly considered as a technical design task. Accordingly, when a product has a conscious 
and smart design; it should be harmless, non-toxic and infi nitely sustainable. Meaning that, when all energy 
consumed during it entire life-cycle could be provided for by the sun, it can be interminable consumed.
But to what extent is this applicable to the built environment which is by far the largest polluter in terms of waste 
and energy and consumer of materials. To the implementation of C2C ideologies in the built environment would 
be a giant leap forward to the creation of a sustainable society. However, such large change does not happen 
overnight and can easily take decades. What is the sensible and intelligent way to go until then? We defend a 
smart rehabilitation. Some of the arguments are:
First of all rehabilitation is probably the most effi cient “recycling” process at this time. A large portion of the time, 
material and energy used to initially create the building can be preserved by just keeping the possible parts of 
the existing building intact. In fact it could be considered up-cycling because one would be contributing for an 
adding-value-process, resulting in an upgrade of the existing structure and higher technical qualities in terms 
of energy-effi ciency, indoor environment and integrating up-to-date technology within the building creating an 
attractive ensemble.
The fl ow of building waste that is created if a building is demolished contradict and oppose the infeed of new 
materials needed to create a new building. Even if the newly supplied materials are implementations of C2C 
ideologies, the waste fl ow is indigestible with the current technology and this process should be considered 
dubious, unconscious and wasteful.
In rehabilitation interventions, the original appearance is retained as far as possible and the cultural values are 
kept intact. Those are well appreciated by C2C ideology.
When a rehabilitation intervention takes as target industrial complexes, an interesting and determinative question 
emerges and that shall be the main focus of the MSc. thesis in a later stage. What to do with the abandonment 
of industrial heritage within the Netherlands and how can C2C ideology be correlated to their rehabilitation? 
Within this question there is an interesting paradox, because the industrial heritage is the direct legacy of the 
industrial revolution which is the point where everything, according to C2C, went wrong. Therefore it can prove 
how something infi nitely bad can be turned good.
This proclaims the reason to choose for rehabilitation interventions, before proceeding with demolitions or strong 
redevelopments. Moreover, as long a fully C2C-community is not possible and all the cycles are not closed.

4. Making it count
In the last decennia different certifi cated assessment programs have been developed to judge building designs 
or realized buildings on durability. Some of the programs calculate the durable intention of a building concept 
based on the boundary conditions and demands which are formulated from the outset (Figure 1). All the different 
agencies, governmental or private, operate with their own set of standards. Through lack of a certifi cated Cradle 
to Cradle decision program for the built environment, no established demands or conditions can be determined 
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as guideline. This is one of the reasons why critics, architects and urban planners often see Cradle to Cradle as a 
durable concept with a recycling-twist. 

The C2C ideology is refl ected as transgressing all the chains in the environmental atmosphere. McDonough and 
Braungart defend the need of being consciousness in every decision which can be made. An interesting footnote 
of the concept of Cradle to Cradle is the fact that the state of the philosophy is rectilinear against 

some national methodologies like the energy effi ciency (Dutch EPC). Energy effi ciency defends high insulation 
values of the building’s envelope, while the C2C ideology defends the usage of durable energy sources. Braungart 
and McDonough prefer not to design hermetic sealed building’s envelope and abandon the mechanical ventilation 
resorting for the traditional natural ventilation. Thus, allowing the nature inside the building.
With the purpose to formulate and provide guidelines tangible to the C2C ideology, it was decided to construct a 
general and universal Designtool. The criteria and properties have been collected from the book and combined in 
an Excel-based worksheet. With this dynamic working plain, the user is capable of checking the C2C-score of his/
her building design. The Designtool is divided in fi ve different levels: environment, building, component, material 
& raw material. Every property exists in possible choices by using a pull-down menu for checking a design (Figure 
2 & 3).
Some of the criteria, which are obvious in the Cradle to Cradle train of thoughts are superior to other durable 
measures and therefore, are awarded a higher score when complied in the Designtool. The reason for this 
distinction is based on the consciousness of being durable. One of the examples of an inescapable decision is 
the usage of renewable and local energy sources like the energy from the sun, wind or water. Because of the 
dynamical intention of the Designtool, the designer is capable and free to make decisions immediately visible. The 
designer can decide to evaluate non-superior criteria above one of these superior criteria subordinate, without a 
negative effect on the total end score (Figure 3). 

The fi ve different levels, previously mentioned, are combined in one fi nal Cradle to Cradle-degree, visualized in a 
percentage, in which all the fi ve levels have their own apportionment formula. This degree is a summary of the 
total design concept and refl ect whether the user is durable minded or not. The apportionment formula varies 
depending of the setting of the building of which the setting is no more than the context in which the building is 
placed. For example, in an urban surrounding, the building scale is valued higher than in a natural surrounding. 
In case of the surrounding scale the opposite is valid.
A second distinction is made in case whether the building is new or rehabilitated. In case of rehabilitation interven-
tions, some extra criteria are formulated with regard to the incorporation of existing components and materials. 
If recycling from existing materials and components in case of rehabilitation is out of the question, it will be more 
diffi cult to maintain a high score and a durable Cradle to Cradle design.
The Designtool and its intentions were tested in different ways. First, related software-products were tested 
and combined with the Designtool, where some sub-aspects have been included in the fi nal worksheets. By 
comparing the different outcomes from the programs a realistic result is reached in the event of the Cradle to 
Cradle Designtool.
Second, some Dutch (durable) pilot projects were assessed with the Designtool. By studying the projects we were 
able to check the validity, evaluate and fi ne-tune the fi nal Designtool for realistic values and the apportionment 

Figure 1 Timeline with the most important durable solutions till C2C.
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Figure 2 Schematic interpretation of the Designtool-structure.

formula. One of the pilot projects is the rehabilitation project of the WNF head-quarters in Zeist, designed by RAU 
architect. The WNF building was publicized as the fi rst CO2-neutral rehabilitation in Europe and a preliminary test 
showed an overall score around 61 point. The Nike-headquarters located in Hilversum designed by McDonough 
himself was designed with the C2C-principles and received a score of 73 point.

5. Putting it to practice 
In order to put the C2C ideology into practice and verify the possibilities of combination, it was decided to 
implement it into a rehabilitation intervention of an industrial complex. After some research, Helmond was the 
city chosen as case study. It is currently an emerging and fast growing city with a strong industrial history. 
Specifi cally, the Vlisco complex shall be the industrial complex target of intervention. Vlisco is a multi-national 
group of textile fabricating companies specializing in the design and manufacturing of wax printed fabrics for the 
African market. 
The complex itself has a surface of 7 hectare and is strategically located (Figure 4) because of the direct link to 
city centre in the north, close public transportation systems, large expansion plans to the south, directly located 
next to canal and medieval castle. There are 8 buildings of which 3 are monuments, because of their high historic 
value. Then, there are some relatively new buildings, which have a more temporary character but a high economic 
value.
In order to renew and improve the complex, a new function is stated and needed. Then, it is necessary to 
maintain or improve the diversity, harmony and cultural-historical values and the environmental assets. In order 
to learn about the qualities, an extensive analysis of the various buildings, the complex, the city of Helmond and 

Figure 3 Part of worksheet with the criteria and properties of the environmental level and the end evaluation.



82 Afstudeerverslag Joris Ketelaars PROCES & EINDPRODUCT

Vlisco focusing on the past, present and future was undertaken. The fi nal design shall incorporate the conclusion 
and fi ndings of these analyses. 
The Vlisco building (planned to be demolished) created around the 70’s was assessed with low cultural values but 
high condition values in terms of expensive and valuable materials. Therefore, an extensive material analysis was 
made in terms of volume, economic value, recyclability and fl exibility of the individual elements and materials. 
This way, deliberated choices could be made about reintegration of some of these elements into the rehabilitated 
buildings. Some elements are slightly adapted to perform in their new function, e.g. a combined fl oor system or 
a fl exible separation wall system, for minimizing waste as well as minimizing the need for new materials. The 
removed building will provide space for a park-like environment, creating a needful green oasis within city limit 
and improving its biodiversity.
These are some of the applied measures in order to create a conscious and C2C rehabilitation on an environment 
level and a material level measured in the Designtool. Combining this with a sustainable installation concept as 
explained in the next chapter the overall calculated C2C-ness of the individual buildings, as well as, the complex 
in total shall certainly improve.
When the design was evaluated by the tool it gained a score of 83 point. Though, because of the shear size of the 
complex only some aspects could not be calculated thoroughly.

6. The road to a sustainable C2C rehabilitation
The road to a sustainable rehabilitation in combination with the C2C ideology requests a new overall approach. 
The metaphor of a cherry tree used by McDonough and Braungart is not compatible with this kind of architecture 
and asks for a broader description. The cherry tree would foresee the surrounding of nutrition, purify the air, 
supply oxygen, distill water, change in color per season and create biodiversity around the tree. 
One of the most important elements in a sustainable rehabilitation, besides the general motives of Cradle to 
Cradle, is thinking about the “recyclable” components and materials from the current buildings. Therefore, in 
combination with the C2C ideology, the RE-ARCHITECTURE method (Pereira Roders, 2006) was very important 
for sustaining an adequate and sustainable rehabilitation at that level. Besides, the developed Designtool was 
used with much success as a guideline for designing and testing buildings envisioned by the C2C project. For 
rehabilitating Industrial Heritage on the basis of reusing materials such case study was very important for the 
optimization of the system. 
Handling like nature is very important in the consideration of Cradle to Cradle. For a durable rehabilitation in 
combination with reusing materials from destructive buildings the metaphor of Mycorrhiza, either a root fungus, 
is a suitable translation for a rehabilitation design. The root fungus foresees the tree a larger range to absorb 
water and minerals. During the time the root fungus is evolved in a perfect symbiosis with the tree. The fungus 
gives the tree a new vital appearance and increase the biodiversity in the surrounding. In an optimal situation the 
symbiosis can be refl ected in new life in shape of a mushroom in nature. In opposite direction the Mycorrhiza uses 
materials from the tree and aroused energy by the tree. The translation of this metaphor into a building design 
will refl ect a sustainable C2C-rehabilitation.

Figure 4 Aerial photo of Vlisco industrial complex in Helmond, The Netherlands.
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All the facets of creating sustainable rehabilitation projects are in stock. Combining the Designtool, analysis of 
Building plus Surrounding and the metaphor of Mycorrhiza will refl ect in an effi cient machine in- and outside the 
building. The machine will harmonize with energy-, water- and airfl ows and optimally use qualities out of  the 
surrounding. In combination with reusing materials out of dismantled buildings or parts the foundation is made 
for a technical rehabilitation.

7. Conclusion
The most important design rules when rehabilitating an industrial complex, implementing C2C ideology were:
• Use the qualities of the surrounding for energy and storage. Especially in the case of industrial heritage  
 which is often located near waterways.
• Research the qualities of the building/surroundings and its former function.
• Reuse the materials available out of the building itself or other buildings in the vicinity by creating an   
 inventory assessing the materials and elements on various levels. 
• If you are reusing existing materials (2nd lifespan) take into account the 3rd lifespan. The cycle does   
 not stop after the rehabilitation.
• When adding new materials research its C2C characteristics.
• Try to turn the building into a self sustaining machine.
• Manage the air- water- and energy fl ows as well as the material- and waste fl ow.
• Try to focus on recycling tech materials.
• Use Mycorrhiza as a metaphor for the value adding process of rehabilitation. Look at it as an    
 independentidentity which cohabits with the building.
Therefore, as last we would like to recommend McDonough and Braungart the construction of a tool, developing 
from our Design tool, to make their C2C ideology more concrete and prevent the green washing or even C2C-
washing of buildings. Be aware off awareness!
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BIJLAGEN & CD Lijst van verslagen aanwezig in bijlagen:
Plan van aanpak
Tijdlijn
Omgevingsanalyse
Analyse vlisco
Analyse gebouw 1911
Analyse gebouw noord
Ontwerptool handleiding

Lijst van inhoud op bijgevoegde cd-rom:
Verslag 1 -Proces & eindproduct- als pdf
Verslag 1 -Proces & eindproduct- als indesign
Verslag 2 -Bijlagen- als pdf
Verslag 2 -Bijlagen- als indesign
Tekeningen als dwg
Tekeningen als eps
Ontwerptool 1.0 blanco
Ontwerptool 1.1 blanco
Ontwerptool 2.0 blanco
Ontwerptools Vlisco 1911 ingevuld bestaande en nieuwe situatie
Materiaalinventarisatie drukkerij en kleurhuis
Presentatie BC TC en EC
Extra informatie gebruikt tijdens afstuderen
Diverse posters tijdens proces
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“12H2O + 6CO2 + licht -> C6H12O6 (glucose) + 6O2 + 6H2O” 
- Fotosynthese scheikundige formule  -

“We shape our buildings and aft erwards our buildings shape us...”
 

-Winston Churchill-
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JORIS KETELAARS

BUILDING TECHNOLOGY

“Herbestemmen Industrieel Erfgoed met Cradle to Cradle-Ontwerptool”
Michael Braungart en William McDonough ontwikkelde een nieuwe fi losofi e welke gebaseerd 
is op doorlopende kringlopen, waarbij men de volgende levenscyclus voorziet. Volgens 
McDonough zouden gebouwen moeten functioneren volgens een kersenboom, welke een 
positieve weerslag heeft op zijn omgeving.
Binnen het afstuderen ontstonden twee belangrijke hoofdvragen. De eerste vraag gaat over 
het behoud van ons cultureel erfgoed, wat doen we met deze bebouwingen nadat we weten 
hoe we 100%-duurzaam kunnen bouwen? De tweede vraag gaat over de wijze waarop de 
Cradle to Cradle gedachte zich zou moeten vertalen naar een gebouw. Deze twee vragen 
zullen de rode draad vormen van het afstuderen.

De vertaling van Cradle to Cradle naar een ontwerp heeft geleidt tot het ontwikkelen van een 
C2C-Ontwerptool. Met de Tool is de ontwerper in staat een gebouw te toetsen en certifi ceren 
op C2C of een ontwerp stapsgewijs te doorlopen tot aan het bereiken van een positief eindre-
sultaat. 
Hiervoor is de C2C-literatuur geanalyseerd naar bouwgerelateerde aspecten en gebundeld in 
vijf niveaus. Om een ontwerp of gebouw te toetsen wordt onderscheid gemaakt in omgevings-, 
gebouw, element-, materiaal- en grondstofniveau. Per niveau worden in de literatuur eigen-
schappen en criteria aangedragen waaraan een C2C-ontwerp zou moeten voldoen.
Uit een analyse uit de ‘Road to Cradle to Cradle’ is een tijdlijn uitgezet met de meest belangrijke 
gebeurtenissen op gebied van duurzaamheid sinds de Industriële Revolutie, het keerpunt naar 
een vervuilende maatschappij. Gedurende de invoer van een ontwerp zullen de diverse criteria 
worden gesteld aan de eindgebruiker, waarna adviezen worden uitgebracht tot eventuele 
verbeteringen tot een beter C2C-ontwerp. Vervolgens is er een technische uitwerking gemaakt 
van gebouw 1991 Vlisco te Helmond waarbij de opgedane kennis en Tool toegepast zijn.

De essentie van Cradle to Cradle:

 “Een gevarieerde, veilige, gezonde en eerlijke wereld met  schone lucht, grond, water en 

energie die op ec onomische, rec htvaardige en ec ologische manier worden gebruikt...Punt.“
     

(McDonough, VPRO-Tegenlicht)

“We must bec ome the change we want to see.”
- Mahatma Gandhi  -


