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…Als je een bouwer bent, wordt je gelukkig als je een gebouw ziet  
dat honderd of  tweehonderd jaar oud is. Of je het  mooi of  lelijk 

vindt, doet  er niet  toe. Het  feit dat het  zo lang is blijven staan en dat 
er allerlei verschillende functies  in de loop der jaren zijn gehuisves t, 

is het  belangrijkste…
- Elco Brinkman (voorzitter bouwend nederland) -
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VOORWOORD Voor u ligt het tweede rapport in de vorm van bijlagen 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.

Dit tweede rapport ‘Bijlagen’ bevat diverse analyses alsmede de meer 
complete verslagen met betrekking tot het afstudeerthema. 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 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 de 
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 
van de Duitse Chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse Architect 
William McDonough ontstonden twee belangrijke vragen binnen het afstu-
deeronderzoek. De eerste vraag gaat over het behoud van cultureel erfgoed, 
wat doen we met deze bestaande bebouwing nadat we weten hoe we 100%-
duurzaam kunnen bouwen? En 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 afstu-
deren.

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 gebouwsoorten 
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 is uiteindelijk gevallen op één van de grootste industriesteden uit 
de Nederlandse geschiedenis; de stad Helmond met haar metaal- & textielnij-
verheid. 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 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 potentiële verbindingsmogelijkheid 
tussen de diverse stadsdelen in de toekomst. Het terrein telt vier monumenten 
en enkele bedrijfshallen met veel potentieel economische waarden (Rijksdienst 
voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten 1999). Op gebied van 
Cradle to Cradle zouden 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, 
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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 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 eindge-
bruiker, waarna adviezen worden uitgebracht tot eventuele verbeteringen 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 overwe-
gingen moeten worden gemaakt op gebied van duurzaamheid, waar de hoogste 
score lastig haalbaar zal zijn. 

De ontstane Ontwerptool is vervolgens getest op diverse vlakken. Zo is het 
waardekader, de verdeling in de te behalen score per categorie, getest met 
bestaande programmatuur als BREEAM, LEED en GreenCalc+. Vervolgens 
zijn diverse bestaande gebouwen in Nederland ingevoerd in de Ontwerptool, 
waaronder het WNF hoofdkantoor te Zeist, Bouwkunde faculteit Vertigo te 
Eindhoven en Nike headquarters te Hilversum. Hiermee is gekeken naar de 
uitkomende adviezen met de defi nitieve eindscore per ontwerp.
Hierna is de Tool voorgelegd aan diverse potentiële eindgebruikers om de 
Tool te testen op gebruiksvriendelijkheid, vraagstellingen, opmaak, inhoud en 
eindconclusies. De uitkomsten zijn uiteindelijk allemaal verwerkt in de uitein-
delijke Ontwerptool.

Als laatste stap is de Tool getest met behulp van de gegevens die zijn voort-
gevloeid uit de omgevings- en gebouwanalyse van Helmond en Vlisco Gebouw 
1911. Uit deze gegevens zijn adviezen gekomen die van belang zouden moeten 
zijn om tot een Cradle to Cradle eindontwerp te komen voor Gebouw 1911 in 
Helmond. Na het vaststellen van de bestemming van het gebouw is de eindbe-
oordeling bepaald voor het ontwerp met bijbehorende eindrating, de winst op 
gebied van gas, water en energie, een CO2-berekening en enkele kostenbere-
keningen op gebied van materiaalkosten en investeringskosten voor duurzame 
oplossingen.
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Ten behoeve van het begincolloquium is besloten een tijdlijn met allerhande 
duurzaamheids thema’s uit te zetten om een beter beeld te krijgen van de 
trends en ontwikkelingen hiervan. Vervolgens zijn deze thema’s uitgewerkt 
om zo een beeld te krijgen van de onderlinge verschillen, ontwikkelingen en 
speerpunten
Alle onderdelen, welke in onderling overleg zijn gekozen, geven een inzicht 
in de duurzame ontwikkelingen van de vorige eeuw tot nu. Ook een paar 
belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot het veranderende klimaat en 
de stijgende energiebehoefte van de mensheid zijn verwerkt om zo een goed 
beeld te krijgen van de trends en de keuzes die er gemaakt zijn.
Wat opvalt, is dat eigenlijk de energiecrisis of oliecrisis in 1973 eigenlijk de 
“trigger” van de bewustwording van de mensheid en de vraag naar duurzame 
ontwikkelingen is geweest. 

TIJDLIJN

Fig. 1 tijdlijn
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Onder industriële revolutie wordt de omschakeling van handmatig naar 
machinaal vervaardigde goederen verstaan.
De industriële revolutie begon op het einde van de 18e eeuw in Engeland en 
vanaf begin 19e eeuw elders. De uitvinding rond het jaar 1700, geleidelijke 
verbetering en vervolgens de toepassing van de stoommachine gaf een enorme 
impuls aan de ontwikkeling van de voorheen ambachtelijke en kleinschalige 
werkplaatsen tot grootschalige industrie. Door de groei tot grote fabrieken 
zakte de prijs van de producten enorm zodat steeds meer mensen zich deze 
konden veroorloven. Dit was een trendbreuk in vergelijking met vroegere 
tijden. Hiermee brak een belangrijke periode voor Europa en later de rest van 
de wereld aan.
Het produceren van goederen in fabrieken met machines, wordt industrie 
genoemd. Wanneer dit steeds meer in een zelfde land gebeurt, noemt men dit 
industrialisatie. Engeland was het eerste land op de wereld waar dat begon. 
De eerste verandering begon in de textielnijverheid. Ongeveer in 1750 werd 
de schietspoel uitgevonden. Het ging nu alleen te snel om bij te houden voor 
één persoon. Maar ook hiervoor vond men snel een oplossing. Er werd een 
machine uitgevonden waarmee je meerdere draden tegelijk kon spinnen. In 
het begin werd ze met water aangedreven, tot in 1769 de stoommachine zover 
verbeterd was dat deze als aandrijving te gebruiken was. Er werd veel kleding 
geproduceerd en dit was nodig, want de bevolking was fl ink gegroeid. In 1750 
had Europa 130 miljoen inwoners. In 1850 was dit aantal verdubbeld. Al die 
mensen moesten kleding hebben. Door de machines werden kleren goedkoper, 
er kwam een snellere en goedkopere productie en de loonkosten bleven laag. 
De uitvinding van de stoomtrein in 1824 maakte vervoer makkelijker. In het 
begin van de 19e eeuw was in Europa veel armoede en werkloosheid. Door de 
industrialisatie is dat veranderd. In de industrie kwamen meer banen, maar ook 
de dienstverlening groeide. Toen in 1900 mensen een redelijk loon verdienden 
kon men dingen kopen die ze anders niet konden kopen: koffi e, serviesgoed 
of een ijzeren bed. In Midden- Engeland begon de industriële revolutie. Dat 
gebied heette ‘’black country’’. Er werd daar veel rook uitgestoten door steen-
koolverbruik. Dat was bij Liverpool, Leeds, Blackburn, Manchester en nog meer 
omliggende plaatsen.

Stoommachines
Door de uitvinding van de stoommachine, en voornamelijk door de verbe-
teringen daarin door James Watt, was het vanaf 1777 mogelijk om continu 
mechanische energie ter beschikking te hebben, zonder dat daar paarden of 
ossen voor nodig waren, en in veel grotere schaal dan deze dieren konden 
leveren. De mijnen en textielindustrie breidden zich hierdoor enorm uit, en de 
productiekosten daalden, mede door dit schaalvoordeel, enorm. 
De eerste fabrieken ontstonden. Doordat de stoommachine een groot en duur 
apparaat was, was het alleen voor grote bedrijven mogelijk om er een aan te 
schaffen. De fase van de stoommachine is bijna afgelopen, haar rol is overge-
nomen door elektriciteit en aardolie.

Elektriciteit
Door diverse uitvindingen omtrent elektriciteit aan het einde van de 19e 
eeuw, waarvan de bekendste de verbeterde gloeilamp door Thomas Edison 
was, werd een nieuwe energievorm algemeen toegankelijk. Het grote voordeel 
van elektriciteit boven stoom is dat het gemakkelijk te transporteren is, en 
daardoor ook voor kleine bedrijven en later zelfs burgers beschikbaar werd. 
Door de gloeilamp en de TL-buis werd het mogelijk om langer door te werken 
in fabrieken. Het was met elektriciteit mogelijk om alles te doen wat met stoom 
kon, vaak voor een lagere prijs, op kleinere schaal, veilig, en bijna overal. De 
elektrische fase is vrijwel uitgegroeid qua ontwikkeling, en bijna de hele wereld 
is voorzien van een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, alleen in Afrika is 
hier nog een groei in te verwachten.

Aardolie
In de Verenigde Staten werd aan het eind van de 19e eeuw de eerste aardolie 
opgepompt. Was dit in het begin alleen van belang voor de ontwikkeling van de 
automotor, met de uitvinding van bakeliet en andere kunststoffen, ontstond de 
petrochemische industrie. In bijna alle industriële producten zijn tegenwoordig 

Industriële revolutie

(eind 18e eeuw)

Fig. 3 Stoommachine

Fig. 2 landschap 1870 begin I.R.

Fig. 4 Staalfabriek
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Club van Rome 

(1968)

Fig.6 The limits to growth

aardoliederivaten verwerkt of is het transport ervan afhankelijk van aardolie.
De Westerse samenleving kreeg een enorme klap met de oliecrisis in de jaren 
70. Later groeide deze weer enorm, maar in het begin van de 21e eeuw stijgen 
de olieprijzen weer. Hoewel de aardolie nog niet op is, wordt de wereldwijde 
reserve momenteel geschat op zo’n 70 tot 120 jaar (waarbij 40 jaar bewezen 
is), bij de huidige consumptie. Maar de consumptie stijgt nog steeds terwijl het 
aantal nieuwe vondsten achterblijft, zodat waarschijnlijk eerder olietekorten 
zullen optreden. Daarom wordt gezocht naar manieren om kunststoffen en 
transportbrandstoffen te fabriceren uit plantaardige bestanddelen.

Communicatie en digitalisering
Door de uitvinding van een aantal nieuwe communicatievormen aan het eind 
van de 19e eeuw, en, vanaf de jaren 50, de computer, werd het mogelijk om 
informatie bijna overal ter wereld te raadplegen. Mede hierdoor werd het voor 
bedrijven mogelijk te globaliseren: de productie voor de hele wereld kan op 
één plaats plaatsvinden, waardoor weer een enorm schaalvoordeel mogelijk 
werd.
De communicatiefase groeit momenteel enorm, en het valt niet te verwachten 
dat deze groei binnen enkele tientallen jaren zal afnemen.
De Club van Rome is een particuliere stichting en werd eind jaren ‘60 van de 
20e eeuw opgericht door Europese wetenschappers om hun bezorgdheid over 
de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.
Doelstellingen van de Club van Rome zijn:
Onderzoek van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereld-
problemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting 
natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zgn. wereldmodel) 
de wereld wijzen op de ernst van de problemen.
Regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbe-
tering van de situatie. 
De Club van Rome heeft geen politieke of economische macht. Daarom verloopt 
de beïnvloeding moeizaam. De Club bestond oorspronkelijk uit 36 leden die in 
april 1968 voor het eerst bij elkaar kwamen in Rome, vandaar de naam. De 
oprichting van de Club van Rome werd geïnitieerd door de Italiaanse industrieel 
Aurelio Peccei en de Schotse wetenschapper Alexander King. Vanaf 1968 kwam 
het gezelschap elk jaar bijeen in een ander land om over het milieu te praten.

De Club van Rome heeft diverse rapporten uitgebracht over het milieu, waarvan 
De grenzen aan de groei de bekendste is.
De Club van Rome kreeg in één klap bekendheid met het rapport De grenzen 
aan de groei dat in 1972 werd uitgebracht. Hierin werd voor het eerst een 
verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het 
milieu. Het rapport gaf een prognose van het grondstof- en voedselverbruik 
in de wereld voor de komende jaren. Daarin werd een beeld geschilderd van 
in een aantal decennia op rakende grondstofvoorraden. De impact van het 
rapport werd versterkt door de oliecrisis die in 1973 door de islamitische landen 
werd veroorzaakt na de overwinning van Israël in de Jom Kippoeroorlog als 
vergeldingsmaatregel tegen de overwegend pro-Israëlische Westerse wereld. 
Velen zagen - hoewel het rapport niet over zo’n korte termijn gerept had - het 
doemscenario al in vervulling gaan, vooral in Nederland dat te maken kreeg 
met een olieboycot. Premier Den Uyl deed er nog een schepje bovenop door 
op televisie te verklaren dat de wereld nooit meer hetzelfde zou worden. Na 
afl oop van de oliecrisis volgde een zekere ontnuchtering waarin de Club van 
Rome meer en meer mikpunt van kritiek werd.
Critici van het rapport gaven aan dat het rapport onvoldoende aandacht gaf 
aan de mogelijkheid om met behulp van nieuwe technologieën het doemsce-
nario af te wenden. Ook meenden critici dat onvoldoende rekening werd 
gehouden met lokale verschillen. Het was ook een vroeg voorbeeld van het 
gebruik van computermodellen om prognoses te maken. Computers waren in 
die tijd geen algemeen goed, en het ontzag dat voor deze apparaten bestond 
gaf het publiek de veronderstelling dat het toekomstbeeld wel waar moest zijn. 
Later, toen bleek dat dit geen houdbare redenering was, barstte de kritiek los 
en werd door velen het rapport als ongefundeerd doemscenario weggekwali-

Fig. 5 Schilderij I.R.
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fi ceerd. Latere verbeteringen in de methodiek hebben echter bij velen nooit 
meer de bittere smaak weggenomen.
30 jaar later is het rapport in 37 talen vertaald en zijn er 12 miljoen exemplaren 
van verkocht over de gehele wereld. Hoewel de prognoses op vrijwel geen 
enkel punt zijn uitgekomen heeft het rapport er wel voor gezorgd dat het milieu 
wereldwijd op de politieke agenda is komen te staan en er mede voor gezorgd 
dat het gebruik van computermodellen een alledaagsheid geworden is.
In 2004 werd een geactualiseerde versie van het rapport De grenzen aan de 
groei gepubliceerd.

De energiecrisis, ook wel oliecrisis genoemd, ontstond in 1973 toen een aantal 
Arabische olieproducerende landen de olieprijs met 70% verhoogde en de 
productie maandelijks met 5% verminderde. Deze Boycot was gericht tegen de 
Verenigde Staten en West-Europa. Hierdoor steeg de olieprijs explosie wat een 
enorme impact op de economie had en resulteerde in stagnatie en infl atie.
Daarnaast noopte het olietekort na het ingaan van de Opec-acties de overheid 
tot energiebeperkingen. In Nederland werd die winter een aantal autoloze 
zondagen afgekondigd. De benzine werd bovendien gerantsoeneerd: autobe-
zitters kregen benzinebonnen die ze bij het tanken moesten inleveren. In de 
Verenigde Staten mochten automobilisten met een oneven nummerbord alleen 
maar tanken op maandag, woensdag en vrijdag. De anderen, met een even 
nummerbord, mochten tanken op dinsdag, donderdag en zaterdag.
De wereldwijde energiecrisis leidde tot meer belangstelling voor alternatieve 
energie. Nadien werd meer onderzoeksgeld gestoken in zonne-energie en 
windenergie. Discussie over de voor- en nadelen van kernenergie laaiden op. 
Dit werd echter niet alleen veroorzaakt door de hogere olieprijzen - ook de 
zorg van het milieu en de uitputting van grondstoffen, zoals verwoord door 
de gezaghebbende Club van Rome, speelde een rol. Na de crisis hebben de 
westerse landen geïnvesteerd in de opslag van grotere olievoorraden, om zo de 
kwetsbaarheid van de economie tegen de actie van een beperkt aantal landen 
te verkleinen.
De hogere olieprijzen hadden ook een invloed op de auto-industrie. De roep van 
de consument om een zuiniger auto werd veel groter, vooral in de Verenigde 
Staten waar tot dan toe er nauwelijks een rem bestond op de grootte van de 
auto en het benzinegebruik ervan. Hetzelfde gold voor vliegtuigen, die in deze 
periode ook veel zuiniger werden. De boycot werd beëindigd in 1974

Hoewel velen denken dat het milieubewust bouwen in Nederland ontstaan is 
door de rapportage duurzaam bouwen was er 13 jaar eerder al het groot-
schalige programma genaamd NIP. Het startsein voor dit programma werd op 
1 juli 1987 gegeven met als doelstelling 1.6 miljard m3 aardgas per jaar te 
besparen. Het resulteerde uiteindelijk in 1990 tot 2.5 miljoen huizen op een 
verantwoorde wijze te hebben geïsoleerd. 
Na het vinden van een enorme gasreserve in de nabijheid van Slochteren 
in 1959 en de kort daarop volgende exploitatie hiervan was het mogelijk in 
korte tijd grote delen van Nederland te voorzien van centrale verwarming. Het 
gebruik van aardgas werd dan ook gestimuleerd door de regering. Maar na 
de energiecrisis, met de stijgende olieprijs en de hieraan gekoppelde energie-
prijzen, stegen de woonlasten voor consumenten explosief. Maar tot op heden 
was er nog geen invulling gegeven aan energiebesparing in de bebouwde 
omgeving. Hierop werd het Stuurprogramma Nationaal Isolatie Programma 
(SNIP) opgericht die in Februari 1987 een nota presenteerde om jaarlijks ven 
250.000 woningen de isolatie op een acceptabel peil te brengen.
De regering keurde de nota goed en er werd budget vrijgemaakt voor de nodige 
subsidies.
Er werd geschat dat er jaarlijks 650 m3   aardgas per woning bespaard zou 
worden. Dit kwam neer op een jaarlijkse besparing van 1,6 miljard m3.

Energiecrisis

(1973)

Nationaal Isolatie 
Programma  

(1987)
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Klimaatverdag 

(jaren 90)

Het Klimaatverdrag valt onder de verantwoordelijkheid van de Verenigde 
Naties. Verschillende organen zorgen voor de uitvoering van het verdrag. Het 
belangrijkste besluitvormende orgaan is de Conference of Parties (CoP).
De doelstelling van dit verdrag is:
“het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op 
een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat 
wordt voorkomen”. 
Nederland is een van de 177 landen die in de eerste helft van de negentiger 
jaren het Klimaatverdrag heeft geratifi ceerd. Verschillende industrielanden zijn 
verplichtingen aangegaan onder het Klimaatverdrag. Zo hebben deze landen 
afgesproken de groei van hun uitstoot van broeikasgassen te stoppen. In 2000 
moest de uitstoot zijn teruggedrongen tot het niveau van 1990.
Het klimaatverdrag is aangevuld door het Kyoto-protocol.

Brundtland-rapport 

(1987)

Het brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport Our Common 
Future uit 1987 bekend is geworden. Het rapport is geschreven door de World 
Commission on Environment and Development (WCED). De populaire naam 
verwijst naar de voorzitter van de commissie, de toenmalige Noorse premier 
Mw. Gro Harlem Brundtland.
De belangrijkste conclusie van het rapport was dat de belangrijkste milieupro-
blemen het gevolg waren van de armoede in de ene deel van de wereld, en de 
niet-duurzame consumptie en productie van het andere deel van de wereld. 
Het rapport riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling. De commissie 
kreeg als taak een lange termijn strategie voor te stellen, die vanaf het jaar 
2000 zal leiden tot ‘substainable development’. 
In het rapport wordt de volgende defi nitie van ‘duurzame ontwikkeling’ 
gegeven:

 ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwik-
keling, waarbij de huidige wereldbevolking in 
haar behoeft en voorziet , zonder de komende 

generaties  te beperken om in hun behoeft en te 
voorzien’.

Bij uitwerking blijken de volgende elementen centraal te staan: vervulling 
van de essentiële levensbehoeften in de derde wereld en de grenzen aan het 
vermogen van het milieu om huidige en toekomstige behoeften te bevre-
digen.
Het Brundtland-rapport stelt dat de hardste limieten voor de mondiale ontwik-
kelingsmogelijkheden lijken te liggen op het gebied van de beschikbaarheid 
van energie en van het vermogen van de biosfeer om de afvalproducten van 
energiegebruik te absorberen. Op dit moment (1987) leeft de huidige geïndu-
strialiseerde wereld boven zijn stand. 

Fig.7 Gro Harlem Brundtland
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In 1992 hebben 187 verschillende landen (inclusief de EU) het biodiversiteits-
verdag van Rio de Janeiro ondertekend. De VS heeft het verdrag echter nog 
niet getekend. Het verdrag kon vanaf 5 juni 1992 worden ondertekend en is in 
werking getreden op 29 december 1993.

De landen verplichten zich de biodiversiteit zowel in hun eigen land te 
beschermen als ook geëigende maatregelen te nemen ter ondersteuning van 
de bescherming van de biodiversiteit in de ontwikkelingslanden. Het verdrag 
onderstreept dat landen soevereine rechten hebben op hun genetische bronnen. 
Zonder toestemming van een land kunnen zomaar zaden en planten uit het 
betreffende land worden meegenomen.

Belangrijke onderwerpen van het biodiversiteitsverdrag zijn:
• Identifi ceren en bewaking van de biodiversiteit 
• Bescherming van de biodiversiteit in de natuurlijke omgeving (in situ), 
zowel binnen als tussen soorten als ook in ecosystemen en buiten de natuur-
lijke omgeving (ex situ) zoals het bewaren van zaad in genenbanken 
• Onderzoek, opleiding en Public relations 
• Regeling van de toegang en het gebruik van genetische bronnen 
• Technologieoverdracht, wetenschappelijke samenwerking en infor-
matie-uitwisseling 
• Bij het toepassen van de genenbronnen in de plantenveredeling en 
biotechnologie het regelen van een redelijke verdeling van het gebruik en de 
voordelen. 
• Bij de fi nanciering van de toepassing van het Biodiversiteitsverdrag 
hebben de ontwikkelde landen een speciale verantwoordelijkheid. 
• Het nationaal rapporteren van de inspanningen van het toepassen van 
de in het verdrag gemaakte afspraken. 
Sinds Rio is het denken over natuurbeheer in brede kring veranderd en is er ook 
een duidelijke toenemende belangstelling voor autochtone bomen en struiken. 
Het ontwikkelen van nieuwe rassen voor de teelt van teff in Nederland is een 
voorbeeld van toepassing van het biodiversiteitsverdrag.
Deze notitie bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlo-
caties vanaf 1 januari 1995.

Om de verdere bevolkingsgroei van Nederland te accommoderen werden in 
het VINEX-document een aantal uitgangspunten vastgesteld voor de bouw van 
nieuwe woongebieden vanaf dat moment. Het belangrijkste uitgangspunt was 
dat nieuwe woonwijken dichtbij de bestaande stadscentra moesten worden 
gepland. Hiermee moest worden bijgedragen aan de volgende doelen:
Versterking van bestaande winkelcentra en voorzieningen (de nieuwe 
woonwijken vergroten als het ware de potentiële klantenkring) 
Beperken van de dreigende leegloop van (middel)grote steden in Nederland 
Bescherming van open gebieden in Nederland door verstedelijking te concen-
treren rond bestaande (middel)grote steden 
Beperken van automobiliteit tussen wonen, werken en voorzieningen (korte 
afstanden bieden meer mogelijkheden voor openbaar vervoer, fi etsen en 
wandelen) 
De Vinex-wijken moesten echter ook de zogenaamde ‘goedkope scheefheid’ op 
de woningmarkt verminderen. Dat wil zeggen dat bepaalde huishoudens in een 
‘te goedkope’ woning wonen, waardoor deze woningen niet meer beschikbaar 
zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Men probeerde het tekort 
aan goedkope woningen dus op te lossen door rijkere huishoudens naar de 
duurdere woningen in de Vinex-wijken te lokken. Alhoewel de rijksoverheid 
in uitvoeringscontracten met regionale overheden heeft aangegeven dat er 
maximaal 30% sociale woningen in de VINEX-wijken gebouwd mocht worden, 
is dit door deze regionale overheden en gemeenten veelal uitgelegd als dat er 
precies 30% goedkopere gebouwd moeten worden.

Biodiversiteitsverdrag 

(1992)

Vinex

(1993)
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EPC 

(1995)

Duurzaam bouwen is een plan van aanpak van het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Dit plan omvat en beschrijft een breed 
programma van speer- en aandachtpunten om de bebouwde omgeving van 
Nederland qua effi ciëntie te verbeteren. Ook de hierna genoemde EPC is hier 
een resultaat van. Ook veel van de Vinex-locaties toonde interesse aan DuBo en 
zijn vervolgens ook naar deze richtlijnen gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan 
is bijvoorbeeld de Leidsche Rijn waar veel duurzame en ecologische keuzes en 
systemen zijn toegepast zoals een grijs water systeem, logische oriëntatie en 
een verhoogde EPC.
De maatregelen vanuit het pakket zijn vooral gebaseerd op geslaagde experi-
menten uit de praktijk. Hierdoor ontstaat een haalbaar en economisch pakket. 
Voorwaarde is echter wel dat de overheid en het bedrijfsleven hier samen 
optrekken om het tot een succesvol resultaat te brengen.

Dubo omschrijft maatregelen op beleids-, stedenbouwkundig-, gebouw en 
materiaalniveau. Hierdoor ontstaat een grote overlap wat op alle niveaus van 
beleid toe te passen is. 

Dubo wordt gepromoot door Senter Novem. Deze instantie vervult de functie 
van kennisbank voor duurzame ontwikkelingen en promoot tevens deze activi-
teiten.

De EPC ofwel de Energie Prestatie Coëffi ciënt is een richtlijn ingegaan in 1995 
gekoppeld aan het plan duurzaam bouwen.
De EPC is onderverdeeld in de EPW voor woningbouw en de EPU voor utiliteit.
De EPC begon als een coëffi ciënt van 1,4 voor woningen die om de paar jaar 
verlaagd werd. De eis aan de energieprestatie voor nieuwbouw werd hiermee 
steeds sterker. Deze geleidelijke overgang stelde alle betrokken partijen (vooral 
architecten-, adviesbureaus en aannemers) in staat hiermee om te kunnen 
gaan. De EPC is vastgelegd in NEN 2916 voor utiliteits- en in NEN 5128 voor 
woningbouw en ook opgenomen in het bouwbesluit waardoor alle nieuwbouw 
bij de bouwaanvraag hieraan onderhevig was en is.

Duurzaam bouwen

(1995)

Fig. 8 Dubo

Kyoto-protocol

(1997)

Het Kyoto-protocol werd in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto en regelt 
de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het is een aanvulling op 
het klimaatverdrag.

Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van 
broeikasgassen (o.a. koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N20) en 
aan aantal fl uorverbindingen (CFK, PFK, en SF6) in 2008-2012 met gemiddeld 
5,2% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. De reductieper-
centage verschillen van land tot land, naarmate economische kracht en huidige 
uitstoot. De VS moet 7% inboeten, Japan 6% en de Europese Unie 8%. De EU 
heeft vervolgens de emissiereducties per lidstaat bepaald, in overleg met de 
lidstaten. De percentages lopen ver uiteen: Luxemburg moet zijn uitstoot met 
28% verminderen terwijl Portugal zijn uitstoot met 27% mag laten stijgen. 
Nederland moet 6% minder uitstoten, België 7,5%.

De Europese Unie, toen bestaande uit 15 landen, heeft het Verdrag begin 2002 
bekrachtigd. Daarmee waren nog 40 handtekeningen nodig. De VS echter 
hebben het overeengekomen verdrag niet ondertekend. President George W. 
Bush vreesde voor schade aan de Amerikaanse economie. In de VS proberen 
verscheidene staten, waaronder de bevolkingrijke staat Californië, wel iets te 
doen om de uitstoot te verminderen.
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People, Planet, Profi t 

(1997)

People Planet Profi t (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame 
ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen, people (mensen), planet 
(planeet/milieu) en profi t (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze 
gecombineerd dienen te worden. De term is bedacht door John Elkington, een 
consultant op het terrein van duurzame ontwikkeling.
Wanneer de combinatie niet harmonieus is zullen de andere elementen 
hieronder lijden. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, dan zullen 
mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeids-
omstandigheid of vernietiging van de natuur. Andersom ziet de slogan ook het 
winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd 
dient te worden.
De drie P’s worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo schrijft het Nederlandse 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent ondernemen met 
aandacht voor de drie p’s, people, planet en profi t: 

• people: mensen binnen en buiten de onderneming; 
• planet: de gevolgen voor het (leef)milieu; 
• profi t: de voortbrenging en economische effecten van goederen en 
diensten. 
Deze benadering levert lange termijnwinst op voor ondernemers en 
maatschappij.” 
Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg (2002) werd 
de P van Profi t veranderd in ‘Prosperity’ (welvaart), om naast economische 
winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

Fig. 9 People Planet Profi t

IFD-bouwen 

(1998)

IFD-bouwen staat voor:
Industrieel Een industriële toepassing van elementen dus assemblage op  
  bouwplaats
Flexibel  Flexibele ruimten om zo gemakkelijk te kunnen herbe-
stemmen
Demontabel.  Het mogelijk maken het gebouw te demonteren om zo op een  
  andere locatie weer op te bouwen.

Deze termen zouden niet snel aan duurzaam gekoppeld worden maar het 
tegendeel is waar. Omdat deze termen vooral op de lifespan van een gebouw 
gericht zijn zou de functionele levensduur van een IFD-gebouw groter zijn en 
zo een besparing opleveren vooral in termen als sloopafval en een materiaal-
besparing bij herbestemmen.
De termen industrieel en fl exibel zijn ongeveer vergelijkbaar ook overgenomen 
in het Slimbouwen concept.

Hoewel het rond 2000 een korte hype was is het concept eigenlijk nooit echt 
aangeslagen.

Wel was er een nationaal programma inclusief fi nanciering waardoor er 
enigszins geëxperimenteerd kon worden. Ideeën en concepten werden verwe-
zenlijkt, geanalyseerd en gedemonstreerd. 
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Energie+ / 
Passiefhuis  

(2000)

Diverse woningconcepten die er allen naar streven het warmteverlies te vermin-
deren en de warmte winst te maximaliseren om zo een woning te creëren die 
minimaal of geen traditionele energie vereist. In sommige gevallen is het zelfs 
mogelijk dat de woning energie oplevert wat weer word afgedragen aan het 
traditionele energienetwerk.

Een passiefhuis verbruikt minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar voor ruimte-
verwarming. Dit wordt bereikt door het verminderen van het warmteverlies en 
het maximaliseren van de warmtewinst. Het verbruik voor woningen van 1960 
is ongeveer 200 kWh/m² bruto per jaar. Door betere isolatie is het energie-
verbruik bij nieuwbouw al teruggebracht tot 100 kWh/m² bruto per jaar. Bij 
een lage energiewoning wordt 75 kWh/m² bruto per jaar bereikt. De meest 
energiezuinige vorm is een energie plus woning. Hierbij wordt meer energie 
opgewekt dan verbruikt tijdens het gebruik.
Bij een passiefhuis worden de doelstellingen bereikt door verschillende 
technische oplossingen. De oriëntatie van de woning is meestal gericht op de 
zon. Hierdoor wordt maximaal gebruikgemaakt van de opwarming door directe 
zonnestraling. Een passiefhuis wordt ook wel een zonnewoning genoemd.
Het verminderen van warmteverlies wordt bereikt door:
• ver doorgevoerde warmteisolatie 
• luchtdichtheid van alle naden van het gebouw 

Het maximaliseren van de warmtewinst wordt bereikt door benutting van:
• Zonneboilers 
• Zonnepanelen 
Passieve voorverwarming van buitenlucht voor de ventilatie door aardwarmte 
warmtewisselaars tussen afgevoerde warme lucht en aangevoerde koude 
lucht 
Behalve voor verwarming van de woning verbruikt een huishouden ook energie 
voor koken, wassen en ontspanning. De apparatuur die hiervoor gebruikt 
wordt dient ook energiezuinig te zijn. Voor het totale energieverbruik van een 
huishouden wordt namelijk gestreefd naar een minimum (42-120 kWh/m² 
bruto per jaar).
De bouwkosten van een passiefhuis beginnen bij 1000 tot 1500 euro per 
m². De technische maatregelen zijn moeilijk te nemen bij renovatie in een 
bestaand pand. De kosten voor deze bouwwijze zijn hoger door de isolatie van 
wanden, het luchtdicht afwerken van kieren, het gebruik van driedubbelglas in 
de ramen en de installatie voor luchtverversing met warmteterugwinning. Door 
de ver doorgevoerde isolatie is een verwarmingsinstallatie niet nodig en is de 
maandelijkse energierekening veel lager.

Fig. 10 Passiefhuis schematische 
weergave

Fig. 11 Passiefhuis grafi ek energiever-
bruik

Slimbouwen

(2004)

Slimbouwen is een visie ontwikkeld door dhr. J. Lichtenberg. 
Slimbouwen is eigenlijk een concept die een aantal negatieve neveneffecten 
van de bouw aan de kaak stelt zoals CO2 uitstoot, afval en materiaalgebruik.
Door een drietal speerpunten, industrieel, fl exibiliteit en reductie poogt dit 
concept deze problemen op te lossen. Slimbouwen concentreert zich erop het 
traditionele bouwen los te laten en zo een meer innovatief en fl exibel karakter 
te krijgen. 

Vooral het toenemende materiaalgebruik en massa van gebouwen is een strui-
kelblok waar veel aan gedaan zou kunnen worden (vandaar ook slim wat in 
engels slank betekent). 

Fig. 12 Slimbouwen
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An Inconvenient 
Truth 

In 2006 presenteerde voormalig president van de USA Al Gore de documen-
tairefi lm “an inconvenient truth”. Deze “eyeopener” , gebaseerd op lezingen 
van zijn milieucampagne, die de schade aan het milieu verbeeld door de mens 
geeft een goed beeld van het veranderende klimaat. De smeltende poolkappen, 
het stijgende CO2 gehalte in de lucht, de stijgende zeespiegel, verdroging, 
verwoestijning, etc.

...You look at that river gently fl owing by. You 
not ice the leaves  rustling with the wind. You 
hear the birds; you hear the tree fr ogs. In the 
dist ance you hear a cow. You feel the grass  . 
Th e mud gives  a litt le bit on the river bank. 

It’s quiet ; it’s peaceful. And all of  a sudden, it’s 
a gear shift  inside you. And it’s like taking a 

deep breath and going, “Oh yeah, I forgot  about 
this”...

  (Al Gore)

Hoewel de fi lm ook veel kritiek kreeg was de documentaire een groot succes 
bij het grote publiek. Al Gore geeft momenteel nog steeds wereldwijd lezingen 
over het veranderende klimaat. in 2007 kreeg de fi lm een Academy Award.

Fig. 13 An inconvenient truth

Energielabel 
woningen 

(2008)

In 2008 is het energielabel verplicht gesteld voor alle huur- en koopwoningen. 
Dit label kent verschillende gradaties (A t/m G) die toegekend worden aan de 
hand van de energieprestatie van de woning. Hierdoor kunnen de toekomstige 
kopers/huurders in één oogopslag zien hoe energiezuinig de woning is. Het 
idee hierachter is dat de energiezuinige woningen aantrekkelijker zijn. Vaak 
zijn deze door de diverse voorzieningen in aanschaf duurder dan de traditionele 
woningen maar zijn de vaste lasten (gas, water en elektra) lager. Het energie-
label is vooral gebaseerd op de behaalde EPC-norm van de woning. Een erkend 
bureau kent vervolgens een normering of label toe aan de nieuwbouw of te 
verkopen woning. Hierop kan de koper of toekomstige bewoner vervolgens 
deze label meenemen in zijn besluitvormging.

Fig. 14 Energielabel

CONCLUSIE De vraag is nu natuurlijk hoe dit alles in relatie staat tot Cradle to Cradle. 
Kortweg kan gezegd worden dat Cradle to Cradle meer een fi losofi sche en 
integrale aanpak is. Waar de progamma’s van de regering zich vooral op 
maatregelen in de installatietechnische en materiaalkundige sfeer bevinden 
bekijkt C2C een gebouw als totaalobject en neemt ook de omgeving mee. 
Hoewel C2C nog geen concrete eisen stelt aan hoe het staat ten opzichte van 
de bebouwde omgeving en het gebouw zelf geeft het eigenlijk richtlijnen. Deze 
zullen verwerkt worden tot concrete eisen in de ontwerptool.
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ONTWERPTOOL 
HANDLEIDING

Groenvoorzieningen
Alle ruimten al zijnde niet bebouwd (verharding, water, 
groen)
• Authentieke fl ora? (gras niet authentiek) 
Groen dient zoveel mogelijk authentiek te zijn aan de 
locatie en omgeving
• Verharding?     
Schelpen, houtsnippers, grind, beton, bankirai, asfalt, 
klinkers, 
• Oppervlakteverhouding (m2)   
Hoeveel fauna t.o.v. bebouwd oppervlak
• Watervoorziening?    
Voorziening voor vogels e.a. dieren om te drinken/badderen van min 1 opper-
vlakteprocent (fonteinen en vijvers)
• Realisatie omgeving    ja/gemiddeld/nee
Vinden er grote veranderingen plaats aan omgeving tijdens realisatie 
bouwwerk.
Bestaand groen niet aantasten en grond minimaal verstoren

Waterzuivering
Waterzuiveringvoorzieningen aan de buitenzijde van het gebouw.
• Grijswatersysteem    
Is er een grijswatersysteem aanwezig zo ja voor intern gebruik?
(intern wil zeggen dat het grijze water volledig binnen het gebouw/kavel wordt 
gebruikt)
• Waterzuiveringsinstallatie   
Is er een waterzuiveringsinstallatie aanwezig?
• Regenwateropvang    
Is er regenwateropvang aanwezig groter of gelijk aan de footprint van het 
gebouw?

Harmonie
Respect voor de historie en cultuur van de omgeving.
• Culturele historie    
Is het gebouw getrouw aan de culturele en historische achtergrond van de 
omgeving?

Biodiversiteit
Flora en fauna in de directe omgeving.
• Diversiteit landschap    

Zijn er diverse landschappen gecreëerd voor meerder diersoorten?
• Creëeren dierenhuisvesting?   
Bewust toegevoegde voorzieningen voor dieren zoals vogelkasten, vleermuis-
honken, etc.
• Afstemming omgeving?   
Is de fauna afgestemd op dieren die in omgeving voorkomen?

Gebruik duurzame energiebronnen
Welke energiebronnen voorzien in de vraag van het gebouw.
• Schaalniveau     
Hoe wordt aan de primaire duurzame energiebehoefte voldaan.

OMGEVINGSNIVEAU

Dit is een textuele uitwerking van de verschillende hoofdstukken die aan bod 
komen in ontwerptool 1.0

Fig. 2 Omgevingsniv.

Fig. 3 Groenvoorzieningen

Fig. 4 Waterzuivering 

Fig. 5 Harmonie

Fig. 6 Biodiversiteit

Fig. 7 Gebruik duurzame energie
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GEBOUWNIVEAU Atria/vide 
(open doorgaande ruimte binnen het gebouw over meerdere 
lagen tevens ontmoetingsruimte)
• Technische functionaliteit    

Zijn de gerealiseerde atria/vide technisch functioneel? 
(daglicht en schoorsteen)
• Eenheid?      
Zorgt de atria voor interne verbondenheid?

Verdiepingshoogte
• Overmaat?      
Is er een overmaat in de verdiepingshoogte van min. 400 mm aanwezig t.a.v. 
richtlijnen/eisen
 
Vegetatiedak 
• Percentage      
Hoeveel m2 vegetatiedak is er aanwezig t.o.v. de footprint van het gebouw.
• Opbouw      
Welke begroeiing zit op het vegetatiedak?
   
Zonlicht 
• Glaspercentage noordgevel    
• Glaspercentage zuidgevel
• Glaspercentage oostgevel
• Glaspercentage westgevel    
• Zonwering      
Zijn er voorzieningen getroffen om oververhitting te voorkomen
• Regelbaar
Is de zonwering regelbaar afhankelijk van de dagsituatie bonuspunten 

• Voorzieningen infi ltratie    
Voorzieningen die het daglicht dieper het vertrek in leiden.

Onderlinge zichtlijnen
• Connectie      
Is er een meervoudige interne en externe verbinding in de vorm van open 
ruimtes en/of glas

Dag- en nachtritme
• Zicht naar buiten     ja/nee
Is er vanuit de primaire gebruiksruimte direct zicht naar buiten?
• Lichtbeleving      ja /nee
Wordt de verlichting afgestemd op de werkelijke situatie buiten?

Duurzame energiebronnen
Water
• Waterbesparing?     
Zijn er voldoende waterbesparende maatregelen en wordt waar mogelijk grijs 
water gebruikt.
• Verwarming met zonlicht?     
Wordt zonlicht optimaal gebruikt om het gebouw te verwarmen d.m.v. grote 
ramen, zonnecollectoren of andere voorzieningen

Electra 
• Zelfvoorzienend  
In hoeverre voorziet het gebouw zichzelf van energie over een heel jaar 
bekeken.

Gas 
Indien bij Electra zelfvoorzienend of leverend
• Consumptie (bonuspunten)     
Wordt er nog gas gebruikt voor koken / verwarmen?  

Fig. 8 

Fig. 9 Atria / vide

Fig. 10 Verdiepingshoogte

Fig. 11 Vegetatiedak

Fig. 13  Onderlinge zichtllijnen

Fig. 12  Zonlicht

Fig. 14  Dag- en nachtritme
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Veilige/gezonde werkplek/leefomgeving   
• Luchtkwaliteit (onderzoek richtlijnen)
Komen werknemers/bewoners in aanraking met chemische stoffen
• Individueel regelbaar leef/werkomgeving.  
Werkplekken of leefruimtes dienen individueel regelbaar te zijn.
• Ramen te openen.

Groen binnen
• Percentages BVO groenvoorziening?
Hoeveel procent van het BVO is er aan groenvoorziening aanwezig
• Co2 opname intern groen / m2

Duurzaam installatieconcept
• Natuurlijke toe of afvoer via atria of onverwarmde ruimte
• Lage temperatuur systemen  
Gebruik van lage temperatuur systemen zoals vloer/wand verwarming 
• Dubbele huidfacade  
Is er een dubbele huid facade gerealiseerd
• Warmte/koudeopslag  
Wordt warmte/koudeopslag gebruikt in het installatieconcept
• Buffer dag-nacht ritme.  
Is het gebouw zo ingericht dat d.m.v. nachtventilatie een buffer gecreëerd 
wordt tussen het dag- en nachtklimaat.

EPC
Energieprestatiecoëffi ciënt 
• Epc woningen
• Epc kantoren
Welke EPC heeft het gebouw.

Flexibiliteit
Mogelijk tot herbestemmen naar andere functie.
• Weinig dragende wanden.
• Verdiepingshoogte
• Constructieve overcapaciteit
• Flexibel installatieconcept
• Afstemmen levensduur inbouw op functie
Schaal 1 tot 5 a.d.h.v. deze 5 punten.
Dubbel gebruik
Parkeergarage in kelder
Vegetatiedak/daktuin
Dubbel ruimtegebruik

CO2-neutraal
CO2-opname in kg per jaar
CO2-afgifte in kg per jaar

Scheiding bio-/technische materialen
• Zuivere biomaterialen in 1 element   
 • Zuivere techmaterialen in 1 element  
Zijn de elementen volledig bio- of techmaterialen of een 
combinatie
• Extra pluspunten indien het element demontabel 
is

Afwerking
Wat voor een soort afwerking is er toegepast?

Transport
Assemblage
Methode 

ELEMENTNIVEAU

Fig. 19 EPC

Fig. 18 Duurzaam installatieconcept 

Fig. 17 Groen binnen

Fig. 16 Veilige en gezond

Fig. 20 Flexibiliteit

Fig. 22 CO2-neutraal

Fig. 21  Dubbel gebruik

Fig. 24 Elementniveau

Fig. 26 Afwerking

Fig. 25 Scheiding materialen
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MATERIAALNIVEAU

Is er gekeken naar alternatieve transportmogelijkheden en is de afstand 
geminimaliseerd.
 
Achtereenvolgens worden gevel - dichte delen, gevel - openingen, binnen-
wanden en de vloer getoetst.
 Lokale grondstoffen

Afwerking
Biologisch – verwijderbaar – geen - schadelijk
 
Lokale grondstoffen
• Ontwerpfase      
 
Is er tijdens de ontwerpfase een inventarisatie gemaakt 
van materialen in de omgeving en zijn deze waar 
mogelijk toepast
• Uitvoeringsfase      
Is er tijdens de uitvoeringsfase gebruik gemaakt van materialen in de omgeving 
en zijn deze waar mogelijk toepast.

Down / re- / upcyclen
• Ontwerpfase       
Is er tijdens de ontwerpfase een inventarisatie gemaakt van materialen die de 
voorkeur hebben m.b.t. upcycling en recycling (downcyclen)
• Uitvoeringsfase      
Is er tijdens de uitvoeringsfasefase gebruik gemaakt van materialen die de 
voorkeur hebben m.b.t. upcycling en recycling (downcyclen)

Zuiver bio-/technische materialen
• Zuivere biomaterialen    
 
• Zuivere techmaterialen    

Zuivere grondstoffen (niet plus)
• Ontwerpfase     
  
Is er tijdens de ontwerpfase gekeken welke grondstoffen in de toegepaste 
materialen zitten en of deze wensbaar zijn.
• Uitvoeringsfase      
Is er tijdens de uitvoeringsfase gekeken welke grondstoffen in de toegepaste 
materialen zitten en of deze wensbaar zijn.

Gezonde grondstoffen
• Productie
Is het productieproces “gezond” 
• Product 
Is het product “gezond” 

Biomaterialen
Materialen die zonder consequenties in de natuur opgenomen kunnen worden 
en hier ook voor bedoeld zijn.
Techmaterialen, alle materialen die niet biomaterialen zijn.

Leaseconstructies zoals genoemd binnen C2C zijn niet integreerbaar met 
gebouwen of bouwdelen. Ons inziens is dit vooral toepasbaar op consumptie-
goederen.

10 geboden die altijd in acht gehouden dienen te worden:
• CO2-neutraal

GRONDSTOFNIVEAU

ALGEMEEN

Fig. 28 MateriaalniveauFig. 29 Lokale grondstoffen

Fig. 30 Down- / re- / upcyclen

Fig. 31 Zuivere materialen

Fig. 27 Transport

Fig. 33 Grondstofniv.

Fig. 34 Zuivere grondstoffen

Fig. 35 Gezonde grondstoffen
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• Afvalneutraal
• Duurzaam transport
• Lokaal en duurzame materialen
• Lokaal en duurzaam voedsel
• Duurzaam watergebruik
• Natuurlijke habitat en fl ora/fauna
• Cultureel erfgoed
• Gelijkheid en eerlijke handel
• Gezondheid en geluk

Creatief verpakken is een taak van de fabrikant. Deze zal moeten proberen 
de verpakking zo te maken dat deze qua materiaal of vorm gebruikt kan worden 
door de afnemer, dat deze recyclebaar of herbruikbaar is.

Om te kijken of de ontworpen tool ook handzaam en reëel is zijn een aantal 
referentieprojecten bekeken en geëvalueerd. 

Vlisco gebouw 1911
Verwachting:
Het gebouw 1911 op het Vlisco terrein stamt uit 1911. Omdat 
in die tijd er nagenoeg nog geen rekening gehouden werd met 
duurzaamheid of effectiviteit is de verwachting dat het gebouw 
zeer laag zal scoren.

Resultaat:
De behaalde score is 29%. Vooral de omgeving en het materi-
aalgebruik zorgt ervoor dat deze score nog enigszins hoog 
uitvalt.

Evaluatie: 
De verwachting en het resultaat liggen in de verwachte marge. De score is het 
laagst van alle getoetste gebouwen.

WNF kantoor in Zeist
Verwachting:
Hoewel het WNF-kantoor in 2006 d.m.v. een herbestemming 
zijn huidige functie heeft gekregen en C2C toentertijd nog 
niet bekend was maakt dit geen deel uit van het concept en 
ontwerp. Toch is de verwachting dat het gebouw toch redelijk 
hoog zal scoren omdat veel aspecten zich toch (deels) met C2C 
identifi ceren. Materialen zijn bewust gekozen en er is in grote 
mate rekening gehouden met de omgeving.

Resultaat:
De behaalde score was 66%. Winst is vooral gehaald op 
omgevingsniveau en op grondstof- en materiaalniveau.

Evaluatie: 
Hiermee scoort het gebouw hoog op de cradlemeter zoals verwacht werd. 
Omdat tijdens de realisatie er telkens een evaluatie van de milieubelasting van 
materialen gedaan werd en een sterk installatieconcept is toegepast is dit toch 
een mooie vorm van C2C.

Fig. 38 WNF kantoor

EVALUATIE

Fig. 36 Vlisco 1911

Fig. 39 
Resultaat

Fig. 37 
Resultaat
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Vertigo TU/e Eindhoven (Pilot)
Verwachting:
Het gebouw Vertigo is een pilot geworden voor een 3-tal studenten welke geen 
affi niteit hebben met Cradle 2 Cradle. Hierdoor kon vooral de werkbaarheid 
van de tool getest worden. Daarnaast is er een controlevariant van de werke-
lijkheid gemaakt om te kijken naar de eenduidigheid van de tool.

Resultaat:
Testsubject 1:   34% 
Testsubject 2:   39%
Testsubject 3:   37%
Controlevariant:  37%

Evaluatie: 
De pilotresultaten zijn zeer acceptabel. Er zijn geen grote afwij-
kingen. Wel waren er een paar vragen over diverse onderdelen 
die verwerkt of aangepast zijn.

Rabobank Westland
Verwachting:
Hoewel niet alle informatie bekend was is toch een reële testevaluatie van 
de nieuwe rabobank Westland gemaakt. Dit gebouw wordt geacht een zeer 
duurzaam gebouw te worden. De C2C-fi losofi e maakte geen deel uit van 
het ontwerpproces maar ook hier zijn een aantal aspecten die hier wel bij 
aansluiten.

Resultaat:
Westland behaalde een score van 51% op de cradlemeter. 
Op omgeving- en gebouwniveau scoort het gebouw erg goed 
maar vooral op grondstof- en ook op materiaalniveau laat het 
gebouw toch een groot aantal punten liggen.

Evaluatie: 
Hoewel het ontwerp zelf wel sterk aansluit bij C2C is het 
duidelijk dat het gebouw op andere schaalniveau’s hier geen 
rekening mee houdt. En omdat C2C juist over alle niveau’s 
gaat is het terecht dat het gebouw slechts gemiddeld scoort.
 

Search ingenieursbureau Amsterdam
Verwachting:
Directrice van adviesbureau Search is Anne-marie Rakhorst. Zij 
is de schrijfster van “duurzaam ontwikkelen... een wereldkans” 
welke ook over C2C gaat. Het is dus niet verrassend dat C2C 
een wezenlijk deel uitmaakt van het ontwerp. De verwachting 
is dus dat het gebouw hoog zal scoren.

Resultaat:
75 %

Evaluatie: 
De score van het gebouw is zeer hoog zoals verwacht.

Fig. 40 Vertigo TU/e

Fig. 41 
Resultaat

Fig. 42 Impressie rabobank Westland

Fig. 43 
Resultaat

Fig. 44 Vlisco 1911

Fig. 45 
Resultaat



26 Afstudeerverslag Joris Ketelaars BIJLAGEN

INLEIDING De aanleiding tot een Ontwerptool met bijbehorend handboek is ontstaan uit de 
vraag naar een meetmethodiek voor de fi losofi e Cradle to Cradle in Nederland. 
Uit onderzoek is gebleken dat er geen geschikte toepassing voor handen is om 
Cradle to Cradle tastbaar en meetbaar te maken. Het thema is op het moment 
van schrijven (begin 2009) zeer actueel, waardoor de uitkomsten uit het 
onderzoek kunnen bijdragen aan bredere inzichten en innovaties (Rakhorst, 
2008a&b).

De laatste decennia zijn veel ontwikkelingen gaande geweest onder de noemer 
van duurzaamheid en milieu. Vanaf Al Gore’s fi lm ‘An Inconvenient Thruth’ is 
het grote publiek bereikt waardoor een weg naar een betere bewustwording is 
ingeslagen. Wetende dat meer dan 40 procent van de totale CO2-uitstoot van 
de bouw afkomstig is valt hier nog veel winst te behalen (Lichtenberg 2005). 
Cradle to Cradle is een allesomvattende gedachtegang die onder andere op 
niveau van product en gebouw tot positieve ontwikkelingen kan zorgen.

Het milieu kan onze consumptie van goederen niet aan, waardoor het gehele 
natuurlijke systeem van slag raakt. Iedereen weet wat bedoeld wordt met het 
broeikaseffect. 
Het milieuprobleem zal voor de komende generaties alleen maar problema-
tischer worden indien er nu geen stappen worden ondernomen. Maakt de 
bevolking van nu het niet haar probleem, dan zullen de gevolgen alleen maar 
groter worden.
Als er terug wordt gekeken op de oorsprong van het probleem is er ten tijde van 
de Industriële Revolutie de verkeerde afslag genomen. Daar is uiteindelijk het 
probleem onstaan, waarna het probleem alleen maar is verergerd door diverse 
ontwikkelingen en innovaties die geen rekening hielden met het milieu.
Door het schadelijk consumeren van producten en materialen wordt het milieu 
teveel aangetast. Deze aantasting begint zich de laatste jaren duidelijk te 
vertonen op het gebied van het klimaat en natuurrampen. Op dit moment valt 
er nog mee te leven, maar wil men een groter probleem voorkomen zullen snel 
acties moeten worden ondernomen!
Het lastige van dit thema is dat het een wereldkundig probleem is, welke zich 
op elke schaal van de wereldbevolking, industrie en dergelijke voordoet. Vooral 
de westerse en ontwikkelende landen zorgen voor veel CO2-uitstoot.

Als doelstelling wordt er onderzoek gedaan naar universele ontwerpregels voor 
de Cradle to Cradle fi losofi e om te weten hoe het kan worden vertaald naar 
een gebouw. Dit om teneinde een effectief gebouw te kunnen realiseren zodat 
de bevolking er in de toekomst mee is gediend om duurzaam om te kunnen 
gaan met het milieu. Dit heeft geleid tot de uiteindelijke onderzoeksvraag: Hoe 
vertaald de Cradle to Cradle-fi losofi e zich naar een gebouw?
Hierbij zijn diverse deel- en subvragen gesteld zoals onder andere, wat heeft  
ten grondslag gelegen aan Cradle to Cradle? Hoe vertaalt de fi losofi e zich naar 
bestaande bebouwing? En welke voorgangers spelen in op duurzame ontwik-
kelingen? 

De wetenschappelijke relevantie van het verkennend onderzoek omvat de 
vertaalslag van de idealistische fi losofi e van Cradle to Cradle naar een tastbaar 
en meetbaar product. Zou dit niet gebeuren blijft het een ideologie en bestaat 
de kans dat deze sterkte in de loop van de tijd verzwakt. 
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Schema 1 Onderzoeksmodel.



“...Als je een bouwer bent, wordt je gelukkig als je een gebouw ziet  
dat honderd of  tweehonderd jaar oud is. Of je het  mooi of  lelijk 
vindt, doet  er niet  toe. Het  feit dat het  zo lang is blijven staan 

en dat er allerlei verschillende functies  in de loop der jaren zijn 
gehuisves t, is het  belangrijkste...”

   
     (Elco Brinkman)



Afstudeerverslag Joris Ketelaars BIJLAGEN 29

BIJLAGE 1: OMGEVINGSANALYSE HELMOND
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INLEIDING 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. 
Over Helmond door de jaren heen wordt vervolgens stap voor stap de geschie-
denis toegelicht. 
Hierna zal de huidige staat van Helmond in beeld worden gebracht, onder 
andere met behulp van cijfers, foto’s en grafi eken.
Uitsluitend zal een vooruitblik worden gegeven op de ontwikkeling die Helmond 
in de komende tientallen jaren wil ondergaan.
Deze analyse zal het ontwerp ondersteunen in de loop van het afstudeer-
project.
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De meest boeiende vragen die men kan stellen bij het ontstaan van een stad 
en streek zijn: wanneer werd deze streek voor het eerst door mensen betreden 
en wat voor landschap troffen deze mensen toen aan? Om met de laatste vraag 
te beginnen: meer dan 250.000 jaar geleden stroomde de Maas als een brede 
woeste rivier met vele zijarmen naar zee. Miljoenen tonnen zand en grind, 
meegesleurd van de zuidelijker gelegen bergmassieven, werden door de Maas 
in haar bedding afgezet. Zo slibde de Maas haar eigen bedding dicht. Daardoor 
was de Maas gedwongen haar oorspronkelijke bedding te verleggen.
De bodem van Oost-Brabant is door afzettingen van de Maas opgebouwd. Door 
verschuivingen van de ondergrond ontstond er een afwisseling van hoog en 
laag. Hoog wordt ook wel Horst genoemd, en laag Slenk. Tussen de Kemperhorst  
en de Peelhorst ligt de centrale slenk. In deze centrale slenk stromen nu in de 
verlaten rivierbeddingen van de Maas riviertjes als de Aa en de Dommel. 
Wanneer verscheen nu in dit gebied voor het eerst de mens?
Een antwoord op deze vraag is nooit exact te geven. Want om een antwoord 
te kunnen geven moet het verhaal worden opgebouwd uit een sporadisch, 
toevallige vondst of uit systematische, wetenschappelijk geleide opgraving. De 
historicus zal als een echte detective uit de gevonden sporen het juiste verhaal 
van die eerste mensen moeten samenstellen. 
Die periode, waarover we geen geschreven informatie hebben, noemen we 
prehistorie. Die prehistorie verdelen we dan weer, naar gelang de materialen 
door de mens werden gebruikt in: steentijd, bronstijd en ijzertijd.

Steentijd
Reeds uit de oude steentijd (8000 jaar voor Christus) zijn sporen van bewoners 
in Z.O. Brabant aangetroffen. Het waren vooral rendierjagers die met hun primi-
tieve en ruw bewerkte stenen vuistbijlen en pijlen met stenen pijlspitsen achter 
hun prooi aantrokken. Vondsten uit die tijd zijn o.a. gedaan in St. Oedenrode 
en Geldrop. Het klimaat was guur en koud. Aan de eeuwenlange koudeperiode 
die ijstijd wordt genoemd was geleidelijk aan een einde gekomen. Het gebied 
rondom Helmond was nog een toendragebied, met mos en laag struikgewas 
begroeit. Hier vonden de rendieren hun voedsel. De rendierjagers hadden geen 
vaste woonplaatsen. 
Geleidelijk aan werd het klimaat beter. Doordat de temperatuur steeg werd 
ook de plantengroei rijker: berken, dennen, eiken, hazelaars verschenen. Maar 
ook het dierenbestand veranderde. De rendieren trokken naar het Noorden, 
kleinere dieren namen hun plaats in. Het klimaat werd steeds beter en zo rond 
3000 jr. v. Chr. was het bijna even warm als in 1970, zij het dan minder vochtig. 
In deze periode, die middensteentijd wordt genoemd, worden ook resten van 
mensen gevonden. Zij leefden van jacht en visserij en van de vruchten en 
zaden, vooral hazelnoten, die zij verzamelden. Hun voornaamste voedsel was 
het vlees van herten, elanden en oerossen. Ze hadden hun woonplaats aan 
de oevers van rivieren en beken. Die woonplaatsen waren echter maar zeer 
eenvoudig en simpel, want meestal verbleven ze slechts een korte tijd. Ook 
deze mensen kenden nog geen vaste woonplaatsen. 

Bronstijd
Uit een periode die meer van 1500 jaar verder ligt, de bronstijd, worden resten 
gevonden van een ander volk. Dit volk deed aan veeteelt en wat landbouw. 
Ze waren nog niet erg honkvast. Als na een paar jaar de grond was uitgeput, 
trokken ze weer verder. Zij gebruikten naast de oude stenen werktuigen ook 
bronzen werktuigen. Dat betekende dat er in deze tijd ook enige vorm van 
handel moest zijn geweest, want de metalen, nodig om brons te maken, 
namelijk koper en tin, vonden we niet in deze streken maar die moesten van 
elders worden aangevoerd. 
Deze mensen hadden echter maar weinig om te verhandelen, dus de bronzen 
voorwerpen waren schaars en kostbaar. Er waren rondreizende smeden die 
wanneer de kostbare wapens en werktuigen stuk waren ze konden repareren 
of nieuwe konden maken. Uit deze tijd zijn nog enkele bronzen speerpunten en 
bronzen kokerbijlen gevonden.

Romeinse tijd (50 v. Chr. - 400 n. Chr.)
In de Romeinse tijd vormden deze streken het noordelijk grensgebied van het 
Romeinse rijk. De grote rivieren met haar grensvestingen vormden, althans 
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zeker in de eerste periode, een voldoende afscherming tegen de Germaanse 
stammen, die trachtten aanvallen te doen op de Romeinse grenzen. Het gebied 
was weinig bekend, het zal zeker hier in deze streken niet erg aanlokkelijk zijn 
geweest als verblijf voor de Romeinse soldaten. 
De Romeinse geschiedenisschrijver Tacitus geeft in zijn boek ‘Germania’ een 
duidelijke beschrijving van de leefwijze der Germanen. ‘De Germanen leven 
in aparte woningen, de een hier en de ander daar, afgezonderd van elkaar. Zij 
bouwen hun huizen van ruw hout zonder enige smaak. Slechts enkele delen 
van hun huizen zijn soms met leem besmeerd. Voorraden worden rond de 
woning ingekuild in ondiepe putten, bedekt met mest tegen de kou van de 
winter en tegen roof. Hun voedsel is eenvoudig, naast meelspijzen en melkpro-
ducten eten ze ook wilde vruchten en vers wildbraad. Naakt en vuil groeien hun 
kinderen op te midden van het vee’.

Christendom
Wanneer het christendom in deze streken binnenkwam is niet met zekerheid 
te zeggen, mogelijk dat een eerste kennismaking al tijdens de Romeinse tijd 
had plaatsgevonden. Later was het een Frankische missionaris H. Lambertus, 
die bisschop van Maastricht was van 670-705, die zich ingezet heeft voor de 
kerstening van Brabant. Geen wonder dan ook dat er vele kerken in Brabant 
zijn die aan deze grote heilige zijn toegewijd (waaronder ook in Helmond). 
In de periode hierna kwamen missionarissen uit Engeland. De meest bekende 
was wel H. Willibrord. Deze ontving in 721 van een zekere Herelaef een 
Lambertuskerkje in Bakel. Uit deze gift blijkt wel dat het werk van de missio-
narissen door grootgrondbezitters werd gesteund. 
De hogere standen van de Franken werden het eerst Christen, op hun domeinen 
richtten zij kerken op, de zogenaamde ‘eigen kerken’, en benoemden er een 
priester. Van daaruit werd de prediking effectief ter hand genomen. Rond circa 
1000 schijnt deze streek praktisch geheel gekerstend te zijn en is er reeds 
sprake van een organisatie met o.a. parochies en tienden (d.w.z. inkomsten 
voor de priester, bestaande uit een tiende deel van alle opbrengsten binnen 
een bepaald gebied).

Naam Helmond
Hoewel de naam Helmond voor het eerst offi cieel voorkomt in de bulle van 
paus Alexander III, is het toch wel duidelijk dat Helmond reeds voor die tijd 
bestaan heeft en dat de naam Helmond al lang ingeburgerd was. Hoe is nu de 
naam Helmond te verklaren? De naam kan gesplitst worden in ‘Hel’ en ‘Mond’. 
‘Mond kan uitgelegd worden als: een sterke, een veilige of beveiligde plaats.
‘Hel’ staat in verband met het werkwoord: ‘Helen’, dat verbergen of beschutten 
betekend. Nu zijn er verschillende betekenissen van Hel:

1. Hel is de naam van een Germaanse Godin, soms ook wel Holda of Hola  
geheten, wat betekend ‘de verbergende’. De godin Hel was ook de godin van de 
zielen der afgestorvenen, bovendien wolkengodin. Uit de bron van Hel ontstond 
nieuw leven. Vergelijk het sprookje van vrouw Holle. Het feest van Hel werd 
gevierd op 2 februari. Later het feest van Maria Lichtmis vlak voor het begin 
van de lente.
2. Hel: Benaming van het Germaanse dodenrijk waar de zielen van de afgestor-
venen verbleven die geen heldendood maar door ziekte of ouderdom waren 
gestorven.

3. Hel: Noordelijk gelegen. Het Germaanse dodenrijk werd ook in het noorden 
gesitueerd.

4. Hel: beschutte plaats, die zowel hoog als laag als op een helling kan liggen. 
Eenieder kent het woord ‘helm’ als hoofdschutting.

De eerste drie betekennissen hangen nauw met elkaar samen. Helmond zou 
dan betekenen: een versterkte, veilige plaats, gewijd aan de Germaanse 
godin Hel en haar rijk. Deze betekenis zou dan tevens kunnen wijzen op een 
heidense begraafplaats (urnenveld). In verband met de verering van Hel zij 
ook herinnerd aan de heidense kattenverering. Zo zou dan te verklaren zijn: 

Afb. 3 Tacitus Germania Aesinas.
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Hellemonder, kattendonder en ook het Helmonds gezegde: 

‘Kie, Kie, de kat zit op de toren en kiekt heel 
Helmond deur’. 

De laatste betekenis zou er op wijzen dat Helmond is afgeleid van een versterking 
(dat zou kunnen zijn een versterkte hoeve) gelegen op een veilige beschutte 
plaats. Deze naam zou dan later zijn overgegaan op de gehele nederzetting. 
In deze streek komt ‘hel’ in verschillende namen voor zoals o.a.; De Hillebeemden 
te Helmond, de Hilakker in Bakel, de Hellemaar in Mierlo, de Hel in Aarle, de 
Hillebeek te Lierop.

Stad Helmond
Het belangrijkste recht van de burgers van een stad was: eigen bestuur en eigen 
rechtspraak, dat wil zeggen het recht om alleen voor de eigen schepenbank 
gedaagd te mogen worden. Verder bezat een stad nog een complex ‘stadrechten’ 
dat van stad tot stad kon verschillen. In de regel kocht men deze rechten in 
gedeelten. 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. Op dit zegel staat als randtekst: ‘S(igillum) Burguncium et Opidi de 
Helmont’ d.w.z. zegel van de poorters (burgers) en van de stand Helmond. 
Waarschijnlijk heeft Helmond in de periode tussen 1220 en 1241 stadsrecht 
gekregen van de hertogen van Brabant. 

Wapen van Helmond
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.Kattenmeppers
Helmonders worden ook wel ‘kattenmeppers’ genoemd, wat hun spotnaam is. 
Naar verluidt aten ze vroeger katten, of ‘dakhazen’, hetgeen mogelijk op de 
toenmalige armoede is terug te voeren. In het Helmonds, een zeer karakte-
ristiek dialect; zegt grootmoeder, die zo’n maaltijd zou hebben genuttigd: 

Mar jonge, ge kôhnt ut verskil nie zien, en ut 
smakte goewd. Krek UN wild kerningt.

Ook kent men het verhaal van kattenvriend Pater Nikodemus die straatkatten 
ving en naar de zolder van het klooster bracht waar ze zich aan de daar 
aanwezige muizen tegoed konden doen.
Tegenwoordig komt de kat speels terug in allerlei websites en activiteiten. Een 
voorbeeld is het festival Jazz in Catstown, dat elk jaar in augustus gehouden wordt. 
Ten tijde van carnaval wordt Helmond gezien als een echte carnavalsstad; 
naast de vele carnavalsverenigingen is er een grote vereniging die zich 
bezighoudt met hetstadscarnaval (dat ieder jaar tienduizenden bezoekers 
trekt: de Keiebijters). Met carnaval heet Helmond dan ook Keiebijtersstad of 
Kattenmeppers.

Bronnen van inkomsten
De voornaamste bronnen van inkomsten waren;
1. De grond- en gewincijnzen te Helmond en in de dorpen van Peelland. Bij 
de belening van 1314 werd vastgesteld dat de Heer jaarlijks aan oude cijnzen 
108 ponden en aan nieuwe cijnzen 116 ponden kon innen uit de dorpen: Sint 
Oedenrode, Liempde, Son en Breugel, Lieshout, Aarle, Beek, Rixtel, Bakel, 
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Deurne, Vlierden, Someren, Lierop, Tongelre, Neunen, Wetten, Stiphout, Erp, 
Veghel, Schijndel, Middelrode en uit de stad Helmond.
Te Helmond inde hij daarvan ruim 10 ponden aan oude en ruim 7 ponden 
aan nieuwe cijnzen. Een pond bedroeg 20 schellingen; een schelling was 12 
penningen. Als we de cijnsregisters van de Heren van Helmond uit 1498 over 
Helmond bekijken dan blijkt dat vele eigenaars van gronden in Helmond cijns-
plichtig waren. Dat waren nagenoeg allen binnen de stadswallen en in ‘de 
Haag’. 
Voor de cijnzen (jaarlijkse lasten) had men in vroeger eeuwen persoonlijke 
verplichtingen en diensten aan de Heer afgekocht, of had men een vergunning 
gekregen woeste gronden te ontginnen. Men kon deze cijnzen wel afkopen 
tegen 20-voudige van wat men jaarlijks verschuldigd was. Betaling van deze 
cijnzen, symbolisch voor de feodale verhoudingen tussen de Heer en de bezitter 
van de grond, gebeurde nog tot 1850.

2. De Houtschat: dat is een belasting op al het hout dat gekapt werd.
3. De Waag: dat is een belasting op alles wat in de stadswaag werd gewogen.
4. Boete voor vergrijpen: uitsluitend echter voor zover deze aan de heer  
     toekwamen.
5. Het hop-geld en vanaf 1441 ook het gruitgeld: dat is een belasting op al 
het      bier dat gebrouwen of verkocht werd.

De Hertog van Brabant had zelf toch nog enige rechten behouden:
1. Het recht om een garnizoen te legeren op het versterkte ‘huis’ te Helmond 
(men noemde dit ‘open huis’) en in de Haag (Die Haghe), de voorganger van 
het kasteel.
2. Het recht om persoonlijk in het Park te kunnen jagen op reigers. 

Economisch ging het goed. Handel en nijverheid bloeiden. Een bewijs daarvoor 
is dat in 1376 door hertogin Johanna van Brabant toestemming gegeven werd 
om drie keer per jaar een grote jaarmarkt te houden waar kooplieden van 
heinde en verre hun koopwaar konden komen aanbieden. Ook mocht elke week 
een weekmarkt gehouden worden. Deze laatste was meer bestemd voor de 
dagelijkse dingen. Boeren uit de omgeving kwamen er hun producten verkopen 
of ruilen tegen spullen uit de stad. Daarmee werd Helmond het economisch 
centrum van de streek.
Overigens beperkte de Helmondse handel zich niet tot de stad en de naaste 
omgeving. Helmondse kooplieden reisden in de veertiende eeuw door heel 
Brabant en waren onder meer te vinden op de markten van ’s-Hertogenbosch, 
Bergen op Zoom, Turnhout en Antwerpen. Hier verkochten ze de Helmondse 
producten, met name wollen en waarschijnlijk ook reeds linnen stoffen.

Het kasteel
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 houten woongebouw van de Heer werd later meestal verdedigd door 
een gracht een aarden wal. Wanneer dan bleek dat de verdediging nog onvol-
doende was, werd het woongebouw geplaatst op een kunstmatig opgeworpen 
heuvel en omringd door een gracht. 
Het oudste kasteel van Helmond is waarschijnlijk ook zo’n kasteel geweest 
en was gelegen in de Haghe, waar ook de oude parochiekerk en het latere 
klooster der Augustinessen stond.
In dat ‘Oude Huis’ heeft Maria van Brabant, stichteres van Binderen, 
tijdens haar verblijf in Helmond gewoond. Van dit ‘Oude Huis’ werd gewag 
gemaakt in de bekende wisselbrief van 5 juli 1314, waarbij Jan Bert hout, 
gezegd van Berlaer, aan Jan, Hertog van Brabant, afstond zijn bezittingen 
te Lier en omstreken en daarvoor o.a. in ruil ontving ‘het dorp, het huis, 
den perch en de Moelen en de ‘t land van Helmond’. De mensen in die tijd 
spraken zelf van ‘borch’. De weg waarover men naar de borch ging noemde 
men de ‘Borchdyc’. Rond 1500 kende men nog de plaats waar dit versterkt 
huis had gestaan: men sprak toen van een weide genaamd ‘d’ eau Huys’. 
Waarschijnlijk is na 1400 dit huis verdwenen nadat in de periode 1402-1405 
het huidige kasteel gebouwd is, dat nog steeds de trots van Helmond is. 
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In diezelfde tijd (1400) is de stad Helmond omwald. 
Een grote eer viel het kasteel te beurt op 2 augustus 1494. Op die dag kwam 
keizer Maximiliaan van Oostenrijk, de grootvader van Karel V, met zijn gevolg 
naar Helmond en naar het kasteel.
11 februari 1549 was een zwarte dag in de geschiedenis van het kasteel. ‘s 
Nachts om 2 uur brak een felle brand uit die een zeer groot gedeelte van het 
kasteel in de as legde. Direct na de brand is men met de herbouw begonnen. 
Deze herbouwwerkzaamheden hebben geduurd tot 1571. Het nieuwe kasteel 
kreeg een geheel ander aanzien dat het vorige. Zo zijn de twee laatgotische 
wachttorens, staande bij de ingang van het tegenwoordige kasteel, na de brand 
van 1549 gebouwd. 
Rond 1622 heeft Alexander van Cortenbach een nieuwe kasteelpoort laten 
bouwen nabij de poort aan het einde van de Veestraat. 
Cecilia Isabella, Princes van Gonzagua, weduwe van Edmund van Cortenbach, 
liet in de jaren 1682 en 1683 een geheel nieuwe ingangspoort bouwen, die 
tot nu toe nog altijd de ingangspoort van het kasteel is gebleven. Op 12 april 
1920 besloot de Raad van de gemeente Helmond het Kasteel te kopen en 
te gebruiken als raadhuis. Onder leiding van architect J.W. Hanrath werd het 
kasteel gerestaureerd en voor de nieuwe functie geschikt gemaakt. 
De plechtige opening van het gerestaureerde kasteel als stadhuis geschiedde 
op 5 april 1923.

De stadsomwalling
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. Wanneer de heren van Helmond het Oude Huys hebben 
verruild voor hun nieuwe onderkomen is niet helemaal duidelijk, maar er zijn 
aanwijzingen dat omstreeks 1375 het Oude Huys niet meer werd bewoond. 
Kort daarna, (ca. 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. Ook de gracht van het nieuwe kasteel werd gevoed door het water uit de 
Aa. De Aa zelf stroomde dwars door de stad, daar waar nu de straatjes Smalle 
Haven en Oude Aa liggen.

De heren van Helmond
Zoals hiervoor reeds is vermeld was de heer van Horne de eerste bezitter 
van de Heerlijkheid Helmond. Door het huwelijk van zijn dochter met Jan van 
Ittere kwam de Heerlijkheid in het bezit van het geslacht van Ittere. Dat heeft 
niet lang geduurd, want hun zoon Hendrik verkocht de Heerlijkheid Helmond 
aan Hertog Hendrik I van Brabant. 11 Juli 1314 beleende Jan III van Brabant 
Jan van Berlaer met de Heerlijkheid Helmond. Ruim 100 jaar is Helmond in 
het bezit van het geslacht Berlaer gebleven. Enkele bekende telgen uit de 
familie van Berlaer waren: Lodewijk van Berlaer: hij was de broer van Jan I 
van Berlaer. Na jarenlange twist moest hij op 3 februari 1329 erkennen dat het 
klooster van Binderen recht had op de gruit van Binderen.
Walraven van Berlaer: Hij gaf op 26 december 1360 aan de poorters van de 
stad Helmond het recht van hoefslag. Dat recht van hoefslag was het recht om 
op de gemene gronden (voornamelijk hei en weilanden) in het voor- en najaar 
het vee te laten weiden. Aan de stad moesten de poorters voor elk stuk vee dat 
‘ter weide’ ging een bepaalde belasting betalen. 
De zoon van Walraven, Jan IV van Berlaer was de laatste van zijn geslacht. 
Hij was een belangrijk lid van de Brabantse adel. Zo nam hij deel aan het 
verbond der prelaten, edelen en steden van Brabant op 4 maart 1415 en 
aan het Verbond van Vereniging tussen Brabant en Limburg op 4 november 
1415. Zijn dochter Catharina was gehuwd met de Limburge edelman Jan van 
Cortenbach. Na de dood van Jan van Berlaer kwam de Heerlijkheid Helmond 
in het bezit van het geslacht Cortenbach. Jan van Cortenbach werd, kort nadat 

Afb. 7 Ter vergelijking het kasteel anno 
2008.

Afb. 8 Eerste schets van de stadsomwalling 
van Helmond.



36 Afstudeerverslag Joris Ketelaars BIJLAGEN

hij met Helmond was beleend, geconfronteerd met het verzoek om een tweede 
parochiekerk te bouwen. Aan dit verzoek verleende hij zijn medewerking. De 
kapel binnen de stadswallen werd omgebouwd tot parochiekerk en toegewijd 
aan de H. Lambertus. 
Een andere telg uit dit geslacht, ook een Jan van Cortenbach, die 23 december 
1560 met de Heerlijkheid Helmond werd beleend sloot zich in 1565 aan bij het 
Verbond der Edelen. Toen in 1566 te Helmond een poging tot Beeldenstormerij 
werd gedaan heeft deze Jan van Cortenbach die poging met geweld weten te 
beletten. Bij deze gelegenheid raakte hij gewond. Jan van Cortenbach overleed, 
ongehuwd, op het kasteel van Helmond op 18 mei 1578. 
Pas op 8 maart 1586 werd zijn jongere broer Adolf met de Heerlijkheid Helmond 
beleend. Deze Adolf was een geducht krijgsman, Zijn naam komt ook voor op 
de naamlijst van het Verbond der Edelen van 1566. Evenals zijn broer bleef hij 
de Katholieke godsdienst trouw. Hij bleef ook trouw aan de hertog van Brabant 
en de koning van Spanje (In 1568 was de 80-jarige oorlog begonnen).
In 1579 joeg Adolf de Staatse troepen, die Helmond hadden veroverd, de stad 
uit. In 1580 werd Adolf van Cortenbach benoemd tot koningsgezind gouverneur 
van ‘s-Bosch en als zodanig moest hij in 1585 deze stad verdedigen tegen de 
Staatse troepen onder beval van Filips van Hohenlohe. 
Adolf van Cortenbach stierf in augustus 1594. Zijn tweede echtgenote Philippine 
van Reuschenberg stief in 1618. Uit alle berichten blijkt dat deze vrouw bij 
de burgers van de stad Helmond in zeer hoog aanzien stond. Edmund van 
Cortenbach, de laatste mannelijke telg uit de familie Cortenbach, stierf op 22 
november 1681. 
Zijn weduwe hertrouwde 31 januari 1683 met Antoine, Udalrique, graaf van 
Arberg. Diens jongere broer Albert Joseph (32 jaar), Graaf van Arberg Vallangin 
en ‘t Roomse Rijk huwde op 17 april 1687 met de 9-jarige Isabelle, Felicité, de 
enige overgebleven dochter van Edmuind van Cortenbach en bracht daardoor 
de Heerlijkheid Helmond aan de familie Arberg. 
De 16 kwartieren van hem en van zijn vrouw kan men nu nog zien, geschilderd 
op een schoorsteen in het kasteel van Helmond. Albert was een driftig en 
opvliegend man. Tot tweemaal toe (in 1691 en 1698) had er tussen hem 
en de schout van Helmond Jozef Lambrecht Willink van Gerwen een stevige 
vechtpartij plaatsgevonden. De laatste der Arbergs was Nicolas, Antoine van 
Arberg.
Hij verkocht op 19 oktober 1781 de Heerlijkheid Helmond en het kasteel van 
Helmond aan MR. Carel Frederik Weeselman, muntmeester van de provincie 
Utrecht. 
Carel Frederik Wesselman was de laatste Heer van Helmond. Bij de staatsre-
geling van 1798 werden de Heerlijkheden in ons land voorgoed afgeschaft. 
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HELMOND IN DE 16E EN 
17E EEUW

Reeds In de 13e eeuw wilden de Heren van Helmond zich beveiligen tegen de 
bedreiging van vreemde troepen, vooral tegen die van Gelder. Daarom legden 
ze samen met de bewoners, om de verspreid liggende woningen, in een grote 
ring wallen aan, die beplant werden met houtgewas (landweer). Omstreeks 
1400 werd de stad Helmond (d.w.z. het aaneengebouwde gedeelte) omgeven 
met wallen en met grachten voor zover deze niet reeds op natuurlijke wijze 
gevormd waren door de rivier de Aa of Ameide. 
Een viertal poorten vormde de toegang tot de stad. Die poorten waren:
1.   De Binderpoort (nabij het postkantoor) ook wel genoemd de     
      Gasselmanspoort of waterpoort.
2.   De Hoogeindse poort ( aan het einde van de Kerkstraat). Deze poort 
heette   
      ook wel: Corstiaen Gobbelkenspoort, St. Eloyspoort of H. Geestpoort.
3.   De Meipoort (einde Ameidestraat).
4.   De Veepoort (einde Veestraat) ook wel genoemd Ywanspoort of    
     Steenwegsepoort.

De poorten werden afgesloten door een halmey (slagboom), verder was 
er nog een brug over de stadsgracht en stond er een wachthuisje bij de 
poort. De poorten zelf waren bewoond. Bij de Hoogeindse poort hadden de 
H. Geestenmeesters verlof gekregen om de zolders van de poorthuizen te 
gebruiken als opslagplaats voor granen. Bij de Veepoort had Abraham Daniël 
een huis gebouwd dat van 1603-1625 diende als stadhuis. In 1625 kocht Alex 
Cortenbach dit huis, omdat hij bij dit huis een kasteelpoort had gebouwd. Over 
deze kasteelpoort heeft heer Alex Cortenbach veel moeilijkheden gehad met 
het Stadsbestuur.
Bij een vergelijking tussen het oude Helmond en het Helmond van nu valt 
het op dat het stratenpatroon praktisch niet gewijzigd is; ook de oude straat-
namen leven nog steeds in het nieuwe Helmond voort. Wat ook opvalt in het 
oude Helmond is het grote aantal herbergen met prachtige klinkende namen 
zoals o.a. ‘De Moriaen’ in de Veestraat naast de Kam(p)straat en in dezelfde 
Veestraat ‘In de drie vergunde sterren’, gelegen naast de rivier de Aa.
In de Kerkstraat, vroeger ook wel Huiskensstraat geheten, treffen we aan ‘de 
Bonte Os’, ‘het Verken’, ‘de Soete Naem Jhesus’, ‘de blauwe Leeuw’ en zo 
zouden we straat voor straat verder kunnen gaan.
Om de poorters van water te kunnen voorzien had bijna iedere straat haar 
eigen put, waarvan de meeste later door pompen zijn vervangen. Omstreeks 
1765 telde de stad dertien stadspompen.
Voor de aanleg van een put (bornput) was verlof van de heer vereist. 
Zo gebeurde het dinsdags na Pasen van het jaar 1574 dat Heer Joost van 
Cortenbach op bezoek was bij de Schout Willem van Craenenbroek, die woonde 
in de Kerkstraat tussen de Markt en de Grote Wiel. Bij het huis van de Schout 
was een tiental jaren geleden door de buren een waterput gegraven zonder 
verlof van de Heer. Toen Heer Joost die put bekeek werd hij gaandeweg zo boos 
dat hij ‘van den perdenmesse voer des Schouteten deur liggende’ een hoop in 
zijn armen nam, ‘worpende grootte menichte vandien in denselven putte om 
dien te vullen’. Zoiets kon toen gebeuren.
Het centrum van de oude stad was ook toen de markt. Voor de stadsbrand van 
4 juli 1587 was het ‘Klokhuis’ op de Markt het voornaamste wachthuis. Na de 
brand is dit huisje niet meer herbouwd maar hebben de klok en de wacht in 
de Lambertustoren een plaats gevonden. Tussen het Klokkenhuis en herberg 
‘de Valk’ (hoek kerkstraat - markt) was een der oudste putten van de stad. 
Toen deze put later door een pomp werd vervangen, werd deze pomp ook 
gebruikt om belangrijke mededelingen aan te plakken. De markt had ook nog 
een tweede put die gelegen was tegenover het nieuwe Ontmoetingscentrum 
‘Het Speelhuis’. Enkele andere belangrijke gebouwen op de markt waren: de 
herberg ‘De grote Leeuw’ op de hoek van de Veestraat - Markt.

Helmond tijdens de 80-jarige oorlog
In 1568 brak de 80-jarige oorlog uit. De Helmondse bevolking had in deze 
periode veel te lijden van het oorlogsgeweld. Helmond dat trouw bleef aan 
de koning van Spanje, als Hertog van Brabant, beriep er zich op dat het als 
geprivilegieerde (besloten stad) vrijdom zou genieten van buitengewone 

Afb. 10 De Veestrata anno 2008.
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oorlogslasten. De stad zou wel garnizoen en inkwartiering moeten toestaan 
maar zou geen extra oorlogsbijdragen hoeven te leveren zoals het beschikbaar 
stellen van karren, pioniers, fourage ten behoeve van de legertroepen, enz.
Het stadsbestuur stelde herhaalde malen pogingen in het werk om geen inkwar-
tiering te krijgen en vrijdom van oorlogslasten te verwerven, maar ondanks 
het feit dat Parma op 22 februari 1581 Helmond vrijstelling van oorlogslasten 
gaf trokken de verschillende veldheren zich weinig aan van al of niet verkregen 
rechten. 
De stad had een burgerwacht opgericht om:
1. Vreemde troepen buiten Helmond te houden;
2. Op te treden tegen boosdoeners en muitende soldaten (nachtvogels of 
nachtegaalsgezellen genoemd).
Dikwijls had die burgerwacht het zwaar te verantwoorden. Zo moest 23 januari 
1631, door klokkenslag daartoe opgeroepen, de hele gemeente er aan te pas 
komen om de burgerwacht te ontzetten.
De legerbenden die tijdens de 80-jarige oorlog door het land trokken, waren 
vaak vergezeld van vrouwen en kinderen. De paarden en andere beesten die 
ze meevoerden beschadigden de akker en weilanden.  De soldaten sneden 
het gras en het graan af om de beesten te kunnen voeren. Rond 1580 verde-
digde de dappere Adolf van Cortenbach herhaalde malen stad en kasteel van 
Helmond tegen de doortrekkende troepen. In 1587 verwoestte en verbrandde 
Filip van Hohenlohe met zijn Staatse troepen de stad Helmond. In 1592 doen 
troepen van Maurits een vergeefse aanval op het kasteel. In 1599 zijn het weer 
muitende soldaten die door de Helmondse schutten bij de Hoogeindse poort en 
de Meipoort met verliezen worden teruggeslagen. In 1602 verovert prins Maurits 
het Helmondse kasteel, nadat hij vanaf de Steenweg vanuit zijn 6 kanonnen 
tegelijk één schot had laten afvuren op het kasteel. Tijdens het twaalfjarig 
Bestand (1609-1621) was Helmond door een Spaans garnizoen bezet. Het was 
er nu wat rustiger. Maar nauwelijks was het twaalfjarig bestand geëindigd of de 
ellende begon weer opnieuw. Na de inname van ‘s-Hertogenbosch in 1629 door 
prins Frederik Hendrik werd de situatie voor Helmond nog slechter. Pogingen 
om door middel van geld, wijn en pasteien bezetting en plundering af te kopen 
hadden maar een enkele keer succes. 
Na 1629 hadden Staatse troepen in de Meyery de overhand. Behalve dat de 
Helmondse bevolking zwaar te lijden had van het oorlogsgeweld, kwam daar 
bovendien nog bij de achteruitstelling en vervolging van de katholieken.
De eerste sporen van de protestantse reformatieve vinden we in 1566 toen 
een zekere Peter Mathijs Stooters, waarschijnlijk een Bossenaar, met behulp 
van een Helmonds burger, trachtte de hervormde godsdienst te prediken. 
De Helmondse schout Joost van de Berge nam ze gevangen. Op bevel van 
de landvoogdes Margaretha van Parma, werden ze uit de Helmondse gevan-
genis gehaald, naar Postel gebracht en daar aan een boom opgehangen. Een 
handjevol burgers trachtte in hetzelfde jaar 1566 tot een Beeldenstorm over te 
gaan. Maar het krachtig optreden van Jan van Cortenbach wist dit te verhin-
deren. Het waren er een achttal. Alva verbande hen uit het grondgebied van 
de Spaanse koning. 
Ook de abdij van Binderen werd door een stel Geuzen overvallen: beelden 
werden vernield en de geconsacreerde Hosties werden meegenomen naar een 
herberg in de stad en daar in een hete beddenpan gegooid. De beddenpan 
werd meteen rood van het bloed. 
Na 1629 verscheen het ene plakkaat na het andere van de Staten-Generaal, 
waarbij bevel gegeven werd de kerken  te sluiten en waarbij het aan de priesters 
verboden werd godsdienstoefeningen te houden. Waren de Staatse troepen in 
de buurt, dan hielden de katholieken zich koest, maar nauwelijks waren ze 
verjaagd, of de katholieken zetten hun kerken weer open. De pestepidemie 
van 1636 verergerde nog de toestand. Intussen ging de jacht op de priesters 
verder. 
Begin 1637 wordt de Helmondse pastoor Mirbuis gevangen genomen. Helmond 
stelde alles in het werk om zijn pastoor te bevrijden. Na vele vergeefse pogingen 
slaagden de katholieken er in 1638 in om tegen een losprijs hun pastoor vrij 
te krijgen. Ook een Carmeliet die bij een Helmondse molenaar in het geheim 
een Heilige Mis opdroeg werd door een compagnie soldaten onder geval van de 
Bosse ritmeester van Wintelroy gevangen genomen.

Afb. 11 De kaart van Helmond uit 1540.
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Na vele vergeefse pogingen kon men eindelijk in april 1640 gedaan krijgen dat 
men voor 300 gulden de Carmeliet vrij liet.
De priesters die ondanks deze gevaren hun ambt bleven uitoefenen moesten 
zich zoveel mogelijk schuilhouden en wanneer ze naar buiten kwamen om 
bijvoorbeeld de sacramenten toe te dienen dan moesten ze zich vermommen. 
Het werd in deze periode van vervolging wel steeds moeilijker maar Helmond 
bleef zijn priesters houden en wanneer de aandacht van de vervolgers iets 
verslapte werden door de katholieken de godsdienstoefeningen zelfs in het 
openbaar met gepaste luister gehouden.

Helmond van 1648-1795
Helmond had zondag 7 juni 1648 met grote feestelijkheden het einde van de 
80-jarige oorlog gevierd. Men had de klokken geluid en men had een grote 
optocht door de straten van de stad gehouden. In deze optocht waren vooral 
opgevallen de Victorie-man, voorstellende de overwinning en de verbranding 
van de oorlogsgod Mars.
De bekende rederijker Willem Pennings kreeg 2 schillengen, nadat hij voor een 
der burgemeesters ‘een refereyn ofte balade aengaende den peys in rethoryck 
had gestelt’. 
De vreugde kreeg een bittere nasmaak door de vervolging van de katholieke 
godsdienst. In augustus 1648 werd tot protestants predikant in Helmond 
benoemd: Ds. Cornelius Costius. Pastoor Willemaers kreeg het erg moeilijk. 
Kerk en pastorie moest hij afstaan en het houden van godsdienstoefeningen 
werd hem verboden. Toch las hij regelmatig bij gelovigen thuis de H. Mis. Een 
enkele keer werd zo’n plechtigheid door een bende soldaten overvallen waarbij 
er dan vaak harde klappen vielen.
Op Pinksterdinsdag in de Kermisweek, 30 mei 1651, werd pastoor Willemaers 
door schout Dirk van den Heuvel gevangen genomen voor de deur van MR. 
Gerard Lommen, die woonde even buiten de Veepoort in het huis ‘Ostende’ 
aan de Korte Steenweg. Een Helmondse burger, Lucas van Lommel, stelde zich 
borg voor de boete die de pastoor volgens de plakkaten zou krijgen, waarop 
de pastoor werd vrijgelaten. 
Tegen betaling van een bepaald bedrag kneep de schout wel eens een oogje 
dicht als er in een particulier huis een godsdienstige bijeenkomst was. 
Behalve dat de katholieke burgers werden achtergesteld bij allerlei benoe-
mingen moesten ze ook nog vaak extra lasten opbrengen om hun godsdienst, 
zij het dan in het geheim, te kunnen uitoefenen.
1672 is voor ons land een rampjaar: de gebroeders de Wit namelijk 
Raadpensionaris Johan en zijn broer Cornelius worden door het Haagse 
gepeupel vermoord; Frankrijk, Munster en Keulen vallen ons land binnen; 
Engeland verklaart ons ook de oorlog. De pas benoemde stadhouder Willem III 
staat voor een zware taak: hij moet niet allen ons grondgebied van vreemde 
troepen zuiveren, maar de vrijheid van Europa verdedigen tegen de plannen 
van Lodewijk XIV om Europa onder Franse hegemonie te brengen. 
De inval van de Fransen in het gebied van de Meyery in 1672 brengt opnieuw 
verwoesting en armoede over dit gebied. Voor de katholieken betekende het 
toch een zekere verandering. Bevreesd voor de Fransen, waren de bestuurders 
wat soepeler in het uitvoeren der plakkaten. De katholieken mochten hun 
godsdienstoefeningen weer houden, zij het wel tegen betaling (recognitie-
gelden). Zij mochten ook schuurkerk in de Kerkstraat. Deze zelfde ‘soepelheid’ 
herhaalde zich ook nog eens gedurende de 9-jarige oorlog (1688-1697).
De hervorming heeft in Helmond weinig of geen succes gehad. Volgens de 
getuigenis uit 1677 van de apostolisch vicaris Judocus Houbraken wilden de 
katholieken van de Meyery, en daar hoorden ook de katholieken uit Helmond 
bij, ‘liever armoede lijden, dan op hoop van tijdelijk gewin, overgaan tot 
Reformatie’.

De Franse tijd 1795-1813
De opheffi ng van de gilden in 1798 riep in Helmond geen weerstand op. De 
gilden hadden voor de nijverheid van Helmond praktisch geen betekenis meer. 
In hetzelfde jaar 1798 werden ook de ‘heerlijke’ rechten afgeschaft. Jhr. Carel 
Wesselman werd hier wel door gedupeerd want nu kreeg hij geen inkomsten 
meer van de heerlijke rechten.
Jhr. Wesselman interesseerde zich erg voor de landbouw. Hij drong aan op 

Afb. 12 Portret van Lodewijk XIV.
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ontginningen, vooral in de Peel. Daar was veel mest voor nodig en die moest 
goedkoop kunnen worden vervoerd. Daarom pleitte Jhr. Wesselman voor de 
aanleg van goede wegen, van kanalen in de Peel en voor het bevaarbaar maken 
van de Aa.
Op het einde van de 18e eeuw kwamen er vanuit Haarlem weinig of geen 
opdrachten meer naar Helmond. De Helmondse commissionairs moest zelf 
uitzien naar opdrachten en verschillende van hen werden nu entrepreneur 
of fabrikeur. Helmond met zijn goedkope fabriekskrachten bleek een zekere 
aantrekkingskracht te bezitten voor energieke ondernemers zoals: Henricus 
Raymakers, die voor 1730 vanuit Bakel zich in Helmond vestigde, Johannes 
Diddens, een kleermaker uit Nederweert, Antonie Ramaer die belastingont-
vanger was maar wiens zoon Willem Antonie zich met fabriceren van textiel 
ging bezighouden. Prinzen en Sutorius die zich vanuit Duitsland in Helmond 
vestigden, Pieter Fentener van Vlissingen die uit Amsterdam kwam. Deze en 
nog vele andere ondermende mannen legden mede de grondslag voor de 
zelfstandige Helmondse industrie. Tijdens het raadpensionarisschap van Rutger 
Jan Schimmelpennick (1805-1806) voerde zijn minister van fi nanciën, Gogel, 
verschillende nieuwe belastingen in. Een van die belastingen was de belasting op 
het dragen van haarpoeder die op 1 januari 1806 inging. De akte van ‘consent’ 
tot het dragen hiervan werd, op een aan het bestuur der stad of gemeente 
gericht verzoek afgegeven op gezegeld papier van vijf gulden verhoogd met 
de gemeentebelasting en als altijd met de nodige leges. Het consent was voor 
één jaar geldig. Ook te Helmond werd deze belasting geheven, zoals blijkt uit 
een kanttekening naast een der bepalingen van een vroeger reglement van 
het Kolverniersgilde. Bepaling en kanttekening luidden als volgt: ‘Eenieder zal 
gehouden zijn uit uyttrekdagen te compareren met gepoederd hair en een 
zilveren star op zijn borst’. 
Ter zijde staat: ‘Zoo lang er van het hairpoederen patent wordt geheeven, 
behoeft men niet te poederen.’
In 1806 stelde Napoleon zijn broer Lodewijk aan tot koning van Holland (1806-
1810). Op aandrang van koning Lodewijk werd van 19 april tot 3 mei 1808 in 
Utrecht de eerste openbare tentoonstelling gehouden van de producten van 
de volksvlijt. Deze tentoonstelling waarop ook 9 Helmondse ondernemingen 
waren vertegenwoordigd werd een groot succes. De stroom bezoekers was 
nauwelijks te verwerken.
Op zondag 16 april 1809 bracht koning Lodewijk een bezoek aan Helmond. Hij 
woonde de H. Mis in de parochiekerk bij en bezocht enkele bedrijven. In 1810 
lijfde Napoleon het Koninkrijk Holland in bij Frankrijk. Maar na de mislukte 
tocht van Napoleon naar Rusland (1812) en de daaropvolgende nederlaag 
bij Leipzig (1813) werd ons land bevrijd van de Fransen en werden wij een 
zelfstandig koninkrijk onder Oranje. 

De gedwongen winkelnering, die ten nauwste verbonden was met de huisindu-
strie deed in de 19e eeuw nogal wat stof opwaaien. Die gedwongen winkelnering 
bestond al veel langer en was zeker in het begin geen misbruik te noemen. 
Ze vonden haar ontstaan in het feit dat de arbeiders, die voor een koopman 
werkten, vaak in dorpen woonden ver van de stad. De koopman kwam de 
afgewerkte goederen bij de arbeiders ophalen en bracht dan als een soort 
service levensmiddelen en verdere noodzakelijke producten mee die in het 
dorp niet waren te krijgen. 
Hij deed dit op verzoek van de arbeiders en hield het verschuldigde bedrag 
in op het loon. Dit is sterk uitgegroeid en voor een werkgever, die een aantal 
thuiswerkers in dienst had, werd zo’n ‘nevenbedrijf’ een welkome aanvulling. 
Al liep het bedrijf wat slechter, de patroon had dan toch een bestaan aan 
zijn winkel. Maar misbruiken bleven niet uit. Er groeiden verschillende vormen 
van gedwongen winkelnering: zo kon de patroon zelf een winkel en/of een 
kroeg hebben, of hij kon daarin een familielid of een andere tussenpersoon als 
zetbaas hebben.
De patroon kon vervolgens zijn arbeiders uitbetalen met een briefje, waarop 
vermeld stond wat het loon was. Na aftrek van de kosten van de gekochte 
kruidenierswaren werd het overblijvende (als er dat al was) in geld uitbe-
taald.

VAN HUISNIJVERHEID 
NAAR FABRIEKSINDU-
STRIE
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Een andere vorm die vooral in Helmond voorkwam was dat deze ‘winkeliers’ 
huizen verhuren. Kwam de arbeider niet bij hem kopen dan steeg de huur of 
werd de huur opgezegd. 
Het loon van de arbeider was erg laag. Wonen, kleding en voeding waren 
zeer armoedig. Het hoofdvoedsel bestond uit aardappelen met wat olie. Spek 
kwam zeer zelden en vlees kwam bijna nooit op tafel. Men dronk ‘koffi e’ van 
gebrande erwten of van slecht graan.
In de weverswoning was een zogenaamde weefkamer, een kleine ruimte waar 
net plaats was voor een paar weefgetouwen. Het spoelen gebeurden door de 
vrouwen. De kinderen vanaf 8 jaar moesten meehelpen. De kinderen gingen 
naar school tot hun 12e jaar, dan deden ze hun eerste H. Communie en vanaf 
dat moment konden ze bij een baas gaan werken. De woning bestond uit één 
ruimte, die diende tegelijkertijd voor woon-, eet- en slaapkamer en keuken. 
Door de voordeur kwam je meteen in die ene kamer. In de ene alkoof sliepen 
de ouders en de jongst geborene. In de tegenoverliggende alkoof sliepen de 
overige kinderen. De huisvrouwen, die temidden van al die troosteloze ellende 
nog wat prijs stelden op een beetje huiselijkheid strooiden ‘s zaterdagsavonds 
op de geschuurde rode tegelvloer wit zand dat door middel van een eigen-
handig gescheurde fi guren werd versierd. 
Voor de armenzorg in Helmond kende men vanaf de Middeleeuwen de H. 
Geesttafel, later geworden het Algemeen of Burgelijk Armbestuur.  
Tijdens de regering van koning Willem I (1813-1840) werden handel en 
nijverheid sterk bevorderd. Daarom richtte Willem I o.a. op, de Nederlandse 
Handelmaatschappij, de Maatschappij tot bevordering van de Volksvlijt en de 
Nederlandse bank.
Om het land te ontsluiten werden wegen en kanalen aangelegd. Ook Helmond 
heeft hiervan geprofi teerd door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1826). In 
het begin van de 19e eeuw zien we in Helmond nieuwe bedrijvigheid ontstaan. 
Er kwamen katoendrukkerijen en spinnerijen. In 1813 telde Helmond 14 onder-
nemingen. In 1832 waren er dat 25. De Nederlandse Handelsmaatschappij, 
opgericht in 1824, verleende voornamelijk hulp bij vestigingen van fabrieken 
in de noordelijke provincies. Dat betekende concurrentie en bedreiging van 
de Helmondse Industrie. De Helmondse ondernemers zaten echter niet stil en 
in 1836 kregen o.a. de fi rma Raymakers en Ramaer en W. Prinzen de eerste 
bestellingen van de N.H.M.. Langzamerhand kreeg Helmond betere verbin-
dingen met de andere delen van ons land, wat natuurlijk voor de ontwikkeling 
van de Helmondse industrie van het grootste belang was. 
In 1857 kwam de weg Helmond-Geldrop tot stand, die aansloot op de verbinding 
Eindhoven-Weert.
In 1866 op 1 oktober werd de spoorlijn Eindhoven-Venlo geopend en in 1885 
reed de eerste stoomtram van Helmond naar ‘s Hertogenbosch. 
De Helmondse industrie verkeerde voor 1870 nog in een achterstandsituatie. 
Pas na 1870 wordt op grotere schaal de stoomenergie toegepast en gaat ook 
de technische ontwikkeling sterk vooruit. 

Afb. 13 Portet van Pieter Fentener van 
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Toen na 1870 steeds meer bedrijven overgingen op stoomenergie, maakte 
de huisnijverheid geleidelijk aan plaats voor de fabrieksindustrie. Als gevolg 
van deze ontwikkeling en van het feit dat Helmond betere verbindingen 
had gekregen door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en van de spoorlijn 
Eindhoven-Helmond-Venlo concentreerde de textielindustrie zich meer en 
meer in de stad Helmond en verloren de dorpen in de omgeving hun functie 
als textieldorpen. 
Een tweetal takken van industrie waren voor Helmond erg belangrijk, namelijk 
de textielindustrie (in hoofdzaak katoen) en de metaalnijverheid. De belang-
rijkste textielbedrijven die zich in de 19e en begin 20e eeuw in Helmond hadden 
gevestigd was Raymakers, aanvankelijk samen met Ramaer. Maar na 1849 
volgende beide ondernemingen hun eigen weg, Diddens en van Asten, van 
Vlissingen, Carp, Prinzen, en van Glabbeek, Bogaers en Zn, Sanders en Swane 
en Swinkels weverijen.
De belangrijkste metaalbedrijven waren: Jan de Wit, Everts en v.d. Weyden, 
Begemann, van Thiel-draadnagelfabriek, Nederlandse Schroefbouten-fabriek 
(van Thiel), van Dongen-metaalgieterijen, Emans-Swinkels machinefabriek.
Verder bezat Helmond nog een cacao-fabriek, enkele margarine-fabrieken en 
ontstond er in Helmond via een door hen opgerichte in- en verkooporganisatie 
het levensmiddelenbedrijf E.D.A.H..
In deze tijd moest er door de arbeiders hard en lang worden gewerkt en dan 
nog maar verdienden ze een sober bestaan. De nieuwe arbeidswet van 1889 
bracht wel enige verbetering voor de jeugdige arbeiders, maar het bleven lange 
werkdagen. Bij de wet van 1889 werd de maximale arbeidsduur voor jongens 
en meisjes van 12-16 jaar en voor vrouwen vanaf 16 jaar gesteld op 11 uur 
per dag, met een rustpauze van 2 uur. ‘S Zomers werd om 6 uur en ‘s winters 
om 7 uur begonnen. De werkdag eindigde dan ‘s avonds om 7 uur. De mannen 
van 16 jaar en ouder mochten pas ‘s avonds om 8 uur ophouden. 
Sociale voorzieningen waren er niet. Enkele fabrieken gingen er toe over een 
eigen ziekenfonds te stichten, zoals b.v. in 1879 de machinefabriek Begemann, 
in 1903 van Vlissingen en nog enkele fabrieken meer. 8 Mei 1904 werd opgericht 
de Helmondse ‘doktersbus’, ‘De Voorzorg’. De R.K. Werkliedenvereniging 
stichtte 8 december 1898 een eigen ziekenfonds.  

INDUSTRIESTAD IN DE 
STEIGERS
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HELMOND IN BEELD
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VAN OORLOG TOT 
OORLOG

28 Juni 1914 vielen de fatale schoten te Sarajewo. De eerste wereldoorlog was 
daarvan het gevolg. Ons land bleef buiten het militaire geweld, maar om op 
alles voorbereid te zijn, kondigde onze regering op 1 augustus de mobilisatie 
af. De wettelijk toegestane hulp voor de achtergebleven familiebetrekkingen 
was onvoldoende. In Helmond werd opgericht ‘het Steuncomité Helmond 1914’, 
dat samenwerkte met het burgerlijk armbestuur. Onze zuiderburen waren wel 
betrokken bij de oorlog. Vele Belgen vluchtten naar het neutrale Nederland. 
Verschillende families van deze Belgische vluchtelingen vonden in Helmond 
een gastvrij onderdak. 
Naast de bekende nevenverschijnselen van de oorlog als voedseldistributie en 
zwarte handel was het vooral de groeiende werkeloosheid die het gemeentebe-
stuur grote zorgen baarde. Men trachtte deze nood enigszins te verlichten door 
in werkverschaffi ngverband ongeveer 60 ha heidegrond te laten ontginnen. 
Op het einde van de oorlog, 5 september 1918, werd in een villa op de 
Mierloseweg de R.K. H.B.S. en Middelbare Handelsschool geopend onder leiding 
van Dr. H.H. Knippenberg (nu bestaat nog steeds het Dr. Knippenbergcollege, 
VMBO-HAVO-VWO). Voor het katholiek onderwijs was deze stichting van het 
grootste belang. Ondanks de fi nanciële gelijkstelling vastgelegd in de grondwet 
van 1917 en uitgewerkt in de lager onderwijswet van 1920 waren de problemen 
voor het katholiek kleuter- en basisonderwijs nog lang niet zo gemakkelijk 
op te lossen. Dat ondervond pastoor van Leeuwen van de St. Jozefparochie. 
Hij wilde voor het onderwijs aan de meisjes en de kleuters in zijn parochie 
zusters hebben. Hij heeft 23 congregaties moeten benaderen voordat hij in 
1926 slaagde bij de congregatie der zusters van O.L. Vrouw uit Tegelen. Nu 
pas bleek hoe groot de behoefte aan kleuteronderwijs was. De moeders waren 
bereid zelf een bankje mee te brengen, als het kind maar geplaatst werd, of 
zoals een moeder zei: ‘Zuster, zet ‘t maar op de grond, maar neem ‘t asjeblieft 
aan. ‘
In 1923 was er feest in Helmond. Het middeleeuws kasteel, in 1920 door de 
Gemeenteraad aangekocht en daarna door architect J.W. Hanrath uit Hilversum 
verbouwt, werd offi cieel als stadhuis in gebruik genomen. 
Na de oorlog was er een duidelijke economische opleving die jammer genoeg 
niet lang duurde. Werd er in 1924 in sommige fabrieken in Helmond nog met 
2 ploegen gewerkt en moest men wevers aanwerven in andere gemeenten 
in Nederland en in Duitsland, in de volgende jaren gaat de werkgelegenheid 
steeds meer achteruit. Er werd weinig verdiend. Helmond is een gemeente met 
een eenzijdige bevolkingsstructuur. In 1928 genoten in Helmond slechts 18 
personen van de 4338 aangeslagen in de rijksinkomstenbelasting een inkomen 
boven de  f30.000 per jaar.
De werkeloosheid nam steeds meer toe, deels als gevolg van de slechter 
wordende economische toestand, deels als gevolg van de fabrieksbranden.
Zo brak in 1928 brand uit in het magazijn van Piet de Wit aan de Kanaaldijk, 
bij de Gebr. van Thiel en bij Carp’s garenfabriek waren voor 1 miljoen schade 
werd veroorzaakt en 600 man werkloos werden. Als gevolg van de strenge 
winter van 1928/29 moest door het gemeentebestuur zelfs een tijdelijke 
steunregeling worden ingevoerd van 28 januari tot 18 maart. De gevolgen 
van de wereldcrisis van 1929 waren voor Helmond duidelijk voelbaar. De ene 
fabriek na de andere moest arbeiders ontslaan. Van Thiel’s draadnagelfabriek 
werd helemaal stilgelegd evenals de cacaofabriek. Dat betekende voor deze 2 
bedrijven 521 werklozen.
Zowel Rijk als Gemeente moesten trachten door middel van steunmaatre-
gelen de gevolgen van de massale werkloosheid enigszins te verzachten. De 
werklozen ontvingen tegen zeer lage prijzen: margarine, rundvlees (25 cts 
per kg) en kaas werd zelfs gratis ter beschikking gesteld. De kosten (10 ct 
per kg) werden gedragen door het burgerlijk armbestuur. De schoolkinderen 
ontvingen gedurende de wintermaanden een warme maaltijd en de kleuters 
kregen warme melk. Alles bijeen: een triest beeld van de situatie in Helmond, 
kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog.

Afb. 16 Helmond en omgeving in 1912.

Afb. 17 Bebouwing anno 2005, afgebeeld 
op topografi sche ondergrond in 1912.
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DE TWEEDE WERELD-
OORLOG EN DAARNA

De internationale toestand verslechterde meer en meer. Hitler, bezeten 
door machtswellust, trok in 1 september 1939 Polen binnen, 3 september 
verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog, 10 mei 1940 trokken de Duitse 
legers Nederland binnen. Nog dezelfde dag, 10 mei, namen B&W van Helmond 
(burgemeester Moons en de wethouders; Ebben, de Wuffel en van Gemert) het 
besluit om vanwege het tekort aan geld in de gemeente voor f 25.000,- aan 
noodgeld uit te geven in biljetten van f 1,- 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’. Hoofd van deze school werd de heer Broekmann.
De ‘winterhulp’ collecte, aanvankelijk door B&W gestimuleerd, werd duidelijk 
door de Helmondse bevolking afgewezen.
Voor de oorlog vonden vele Helmonders werk in Duitsland. Bij het uitbreken 
van de oorlog was er in Helmond een groot aantal werklozen (ca. 1700). Het 
gemeentebestuur spoorde de werklozen aan om in Duitsland of op de vlieg-
velden te gaan werken. In de periode van 10 mei tot 31 december 1940 waren 
er ongeveer 900 Helmonders te werk gesteld in Duitsland en waren er 582 
werkzaam bij aanleg van vliegvelden in Uden, Eindhoven en Venlo. In 1942 
moest op Duits bevel gemeentepersoneel in Duitsland te werk worden gesteld. 
De topambtenaren trachtten te voorkomen dat aan hun diensten of afdelingen 
ambtenaren werden onttrokken. Zij werden daarbij gesteund door burge-
meester Moons. Helmond had bovendien het geluk om in de periode februari 
- september 1943 in ‘Fachberater’ Kaipf, een humaan mens te treffen. Het 
verzet van de bevolking tegen de gedwongen tewerkstelling in Duitsland werd 
alsmaar groter. Verschillenden die vanaf het station in Helmond naar Duitsland 
vertrokken stapten onderweg uit en keerden terug; anderen gaven eenvoudig 
geen gehoor aan de oproep om in Duitsland te gaan werken en weer anderen 
werden door de Helmondse artsen afgekeurd. Burgemeester Moons weigerde 
mee te werken aan het opsporen van diegenen die aan hun ‘arbeidsplicht’ voor 
Duitsland niet hadden voldaan. Daarover schreef hij een brief aan de secre-
taris-generaal van  Binnenlandse Zaken, waarin hij zei op principiële gronden, 
op grond van onoverkomelijke gewetensbezwaren, dit niet te kunnen doen. 
De veranderde houding van burgemeester Moons, die het niet aan moed 
ontbrak, bleef niet onopgemerkt bij de N.S.B. en bij de bezetter. In 1943 werd 
burgemeester Moons ontslagen. De N.S.B.-er Harmen Adriaan Maas werd nu 
tot burgemeester van Helmond benoemd. Hij was een bekwaam bestuurder en 
een goed spreker maar hij had een zwak voor vrouwen en drank. Burgemeester 
Maas, die meestal in uniform op het stadhuis verscheen, wilde zoveel mogelijk 
N.S.B.-ers aanstellen.
In 1943 kwam burgemeester Maas in confl ict met wethouder F. Den Ouden 
over de sociale dienst. De burgemeester ontsloeg wethouder den Ouden (dat 
kon volgens de door de Duitsers uitgevaardigde wet van 1941). In plaats van 
de ontslagen wethouder werd de N.S.B.-er J.G. Bouwman aangesteld. 
Hoe langer de oorlog duurde, hoe zwaarder de druk werd van de Duitse bezetter. 
Regelmatig werden razzia’s gehouden om arbeidskrachten voor Duitsland te 
krijgen.
Vanuit N.S.B.-kringen kwam steeds meer kritiek op het persoonlijk leven van 
burgemeester Maas. Men had hem aanvankelijk gedacht als burgemeester 
van Enschede. Deze promotie ging niet door. Integendeel, in 1944 werd hij 
zelfs ontslagen als burgemeester van Helmond. In zijn plaats werd wethouder 
Bouwman tot burgemeester benoemd. Deze man was volledig ongeschikt voor 
deze functie. Op ‘Dolle Dinsdag’ vluchtte hij en mede op advies van wethouder 
Ebben kwam hij ook niet meer terug.
Toen op 14 september 1944 berichten binnenkwamen dat geallieerde troepen al 
doorgedrongen waren in het oostelijk gedeelte van Noord-Brabant, werden op 
Duits bevel de woningen aan de Steenweg, Kromme Steenweg en Mierloseweg 
tot aan de Goorloop ontruimd; de brug aan de Veestraat lieten de Duitsers 
springen.
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. ‘s Zondags was de volledige bevrijding een feit. 
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De vreugde kende geen 
grenzen. Helmond was 
vrij! 25 September was 
burgemeester Moons 
weer in zijn stad terug. 
Na zijn pensionering in 
1955 werd hij als burge-
meester opgevolgd 
door Dr. Sweens. 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. In augustus 1958 startten 
de werkzaamheden voor de vestiging van een nieuw industrieterrein ten Z.O. 
van de spoorlijn. In 1962 werd de N.V. Induma gesticht, die tot doel heeft het 
bouwen van industriehallen voor midden- en kleinbedrijf. Spoedig traden ook 
verschillende omliggende gemeenten tot deze maatschappij toe. 
Met kracht werd de woningnood aangepakt. Nieuwe woonwijken werden 
gebouwd. Er kwamen nieuwe woningbouwverenigingen en zij zorgen voor de 
bouw van een groot aantal woningwetwoningen. Het aantal onderwijsvoorzie-
ningen nam toe. Het Carolus-Borromeus-College dat na de pensionering van 
Dr Knippenberg onder leiding kwam van Dr. W.H. Beuken werd uitgebreid met 
een M.T.S. En een gymnasium. In 1955 ging men over tot het stichten van een 
dependance in het noordelijke stadgedeelte, die enkele jaren later uitgroeide 
tot het zelfstandige Dr. Knippenbergcollege. 
Het technisch onderwijs kreeg betere voorzieningen. In 1964 werd aan het 
Oostende een nieuwe technische school geopend. Het ITO vond huisvesting in 
de oude ambachtsschool. In de nieuwe gebouwen van de textielschool aan het 
Oostende kwam de MTS.
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, prof. Ir. J.H. Froter, 
had in zijn plannen opgenomen de aanleg van een Traverse dwars door de 
stad. Ter wille van deze vaste oeververbinding moest een gedeelte van het 
stadspark rond het kasteel worden opgeofferd. Een gedeelte van de bevolking 
tekende hiertegen verzet aan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1953 
kwamen 4 vertegenwoordigers van deze ‘anti-luchtbrug-groep’ in de gemeen-
teraad. Ondanks dit verzet ging de bouw door en 3 september 1966 werd 
het eerste gedeelte van de ‘Traverse’ offi cieel opengesteld door minister J.C. 
Suurhof, minister van Verkeer en Waterstaat.
Steeds klemmender werd voor Helmond de noodzaak van expansiemo-
gelijkheden. Het was overigens al een oude kwestie. Sinds 1919 had het 
gemeentebestuur bij de rijksoverheid aangedrongen op gebiedsuitbreiding. 
Vele annexatieplannen waren er geweest, maar ze waren steeds zonder succes 
gebleven. Totdat uiteindelijk op 2 september 1967 de lang verbeide wet in het 
Staatsblad verscheen. Door deze annexatie die 1 januari 1968 een feit werd 
werden delen van de gemeenten Aerle-Rixtel, Bakel, Deurne, Mierlo, Someren 
en Stiphout aan het grondgebied van Helmond toegevoegd. De gemeente 
Stiphout werd opgeheven. Na de annexatie had Helmond 57.443 inwoners. 
Reeds eerder, namelijk 21 februari 1966, was tot stand gekomen de gemeen-
schappelijke regeling Streekorgaan Gewest Helmond. In dit Streekgewest 
Helmond werken nu samen: Aerle-Rixtel, Asten, Bakel, Beek en Donk, Deurne, 
Gemert, Helmond, Lieshout, Mierlo en Someren. Voorzitter werd burge-
meester van Helmond Mr. J. Geukers, die in 1966 burgemeester Sweens 
was opgevolgd. Omdat de behandeling van bepaalde aangelegenheden de 
gemeentegronden soms overschrijdt, komt naast de gewestelijke samen-
werking het inter-gewestelijk overleg op gang tussen de gewesten Helmond en 
Kempenland en de Agglomeratie Eindhoven. Dit leidde op 10 november 1972 
tot de offi ciële instelling van het inter-gewestelijk overlegorgaan Zuid-Oost-
Brabant (I.O.Z.O.B.).

Afb. 18 De Traverse in Helmond anno 
2008.
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HELMOND-GROEISTAD Na de zestiger jaren ging de welvaart in Helmond meer en meer achteruit. 
De moeilijkheden, zowel voor de metaal- als voor de textiel industrie, 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.
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. Achterstandsituaties 
in het onderwijs werden krachtig aangepakt. Helmond kreeg zijn eigen 
Pedagogische Academie. In samenwerking met het Onderwijskundig Centrum 
en het de departementen van onderwijs werd het onderwijsstimuleringsproject 
op gang gebracht. 
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 aange-
wezen als groeistad. De verstedelijkingsnota legt aan Helmond de taak op om 
in de jaren 1980-1990 10.000 à 15.000 woningen te bouwen, dat wil zeggen 
vanaf 1980 moeten minimaal 1.000 woningen per jaar worden gebouwd. Ook 
andere problematieke zoals stadsvernieuwing, werkgelegenheid, kanaalom-
leiding, sociale structuur en dergelijke dienen in onderlinge afstemming c.q. 
samenhang tot een oplossing te worden gebracht. Er is een Stuurgroep Helmond 
Groeistad ingesteld, waarin Rijk, Provincie en Gemeente zitting hebben. Nauw 
contact wordt onderhouden met de interdepartementale commissie groei-
steden en groeikernen en andere rijks- en provinciale instanties. Om een 
goede planning, organisatie en coördinatie te verkrijgen is een extern project-
bureau ingeschakeld. Op allerlei gebied heerst grote activiteit. Men zou kunnen 
spreken van een ‘Renaissance’ voor Helmond.
Om van Helmond, zoals minister Gruyters dat uitdrukte: ‘een wervend milieu’ 
te maken, een plaats waar het goed werken en goed wonen is, zal een eensge-
zinde krachtsinspanning vereist zijn van bevolking en gemeentebestuur, maar...
Helmond is het waard!

Afb. 19 Volvo.
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Fig. 20 De Fabriek met terrein (gele kleur) en omgeving in 1846. De rode lijn dient ter vergelijking met de situatie in 1946.
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ZUID-WILLEMSVAART Ontstaan
Na de dramatische gebeurtenissen in 1813 en 1815, toen de Franse keizer 
Napoleon zijn grote nederlagen leed in achtereenvolgens Leipzig en Waterloo, 
begon in Nederland en daarmee ook in Helmond wederom een nieuwe periode. 
Nederland werd een koninkrijk, tot 1830 samen met België. De zoon van de 
in 1795 gevluchte stadhouder werd koning. Als Willem I voerde deze een 
krachtig, zij het autoritair bewind. Om de handel en nijverheid te bevorderen 
richtte de koning onder andere de Nederlandse Handelmaatschappij (NHM) op 
voor de handel met Nederlands Indië en liet hij overal in het koninkrijk wegen 
en kanalen aanleggen.
Van die nieuwe situatie wisten na verloop van tijd de Helmondse fabrikanten 
te profi teren. Zo kregen zij, te beginnen met de fi rma’s Raymakers en Ramaer 
en W. Prinzen in 1836 steeds vaker opdrachten van de NHM. Ook betekende de 
in 1826 aangelegde Zuid-Willemsvaart natuurlijk een enorme verbetering voor 
de bereikbaarheid van het voordien afgelegen Peelstadje. Het kanaal werd 
daardoor van zeer grote, zo niet doorslaggevende betekenis voor de ontwik-
keling van de industrie. 
Veel fabrieken werden dan ook aan of anders bij de Zuid-Willemsvaart gebouwd. 
Toch stond de Helmondse industrie in veel opzichten nog maar in de kinder-
schoenen.
Organisatorisch en technisch liep zij achter bij de ontwikkeling in Twente. Hierin 
kwam verbetering toen in het midden van de negentiende eeuw een aantal 
energieke ondernemers, veelal van protestantse huize, het roer overnamen. 
In snel tempo verdween in Helmond de oude huisnijverheid en ontstonden 
er moderne bedrijven waar in circa 1850 ook de stoommachine zijn intrede 
deed. Hierdoor en doordat geprofi teerd kon worden van de in 1869 geopende 
spoorlijn Eindhoven - Helmond - Venlo concentreerde de textielindustrie in 
Zuid-oost Brabant zich meer en meer in Helmond. Overigens bleef het niet 
bij textiel. Ook de metaalnijverheid (Van Thiel, Begemann) deed het goed en 
verder bezat Helmond nog een cacaofabriek, enkele margarinefabrieken, en 
het levensmiddelenbedrijf EDAH.

Geschiedenis
Al lange tijd voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart waren er plannen om de 
Dommel en/of de Aa bevaarbaar te maken. Deze plannen stamden uit het eind 
van de 18e eeuw. Het doel hiervan was om stadsmest uit ‘s-Hertogenbosch aan 
te voeren en daarmee de Peel en de Kempense heidevelden te ontginnen.
In 1804 wilde toenmalig keizer Napoleon het transport over water in Nederland 
en België verbeteren, ten behoeve van militaire doeleinden.
Voordat de Zuid-Willemsvaart bestond, was er al een waterverbinding tussen 
Maastricht en ‘s-Hertogenbosch: de rivier de Maas. Deze liep echter met een 
grote bocht via het zuiden van Nijmegen en was slechts vijf maanden per jaar 
bevaarbaar. Bovendien was ook de Maas evenals de Dommel en de Aa niet 
overal diep genoeg om te bevaren.
De Willemsvaart heeft haar naam te danken aan koning Willem I, die in 1822 
besloot een verbindingskanaal te graven tussen Maastricht en ‘s-Hertogenbosch. 
Het kanaal werd geopend in 1826. Toen er later in Drenthe ook een Willemsvaart 
werd aangelegd, werd het woordje Zuid aan de naam toegevoegd.
Het doel van dit kanaal was om de industrie te bevorderen en een goede 
verbinding tussen Noord-Nederland en het Luikse industriebekken te scheppen. 
Nederland en België waren in deze tijd immers verenigd in één koninkrijk. Het 
Noord-Brabantse deel van dit kanaal is uiteindelijk door het dal van de Aa 
gelegd omdat aanleg door het Dommeldal duurder was vanwege de grotere 
bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van veel watermolens.
Het kanaal loopt over een gedeelte van zijn traject door Belgisch-Limburg. Na 
de afscheiding van België in 1838 kwam het kanaal door twee landen te lopen, 
wat de ontwikkeling ervan niet ten goede kwam.
De afstand tussen begin- en eindpunt is 122,5 kilometer en het hoogteverschil 
tussen de twee punten 40 meter. Om het verval te overbruggen waren 21 
sluizen nodig. Het kanaal werd met de hand gegraven en kostte uiteindelijk 
4,45 miljoen gulden.
In de jaren zestig werd het gedeelte van het kanaal in het centrum van Maastricht 
en ten zuiden ervan gedempt wegens de aanleg van de Maasboulevard. 

Afb. 22 Enkele schetsen en een foto van de 
Zuid-Willemsvaart en haar bruggen.
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Sindsdien begint het kanaal bij het Bassin in Maastricht.

Zuid-Willemsvaart in Helmond
Midden jaren ‘90 is er een by-pass kanaal gegraven van de Zuid-Willemsvaart. 
Deze omlegging zorgde ervoor dat de scheepsvaart uit de stad verdween 
en daarmee het kanaal en infrastructuur ontlastte. Bruggen en sluizen zijn 
sindsdien niet meer te openen voor scheepsvaart. Met deze omlegging wordt 
de tweedeling van de stad verholpen, doordat nu de infrastructurele voorzie-
ningen continu bereikbaar zijn. 
Juist langs de kanaaloevers werden de industriële bedrijven gevestigd. De 
ontwikkeling van de stad, die hiervan het gevolg was, aan beide oevers van 
het kanaal betekende echter eveneens een tweedeling. Tot op heden wordt die 
tweedeling ervaren. Niet alleen in verkeerstechnische zin, maar ook in sociaal-
maatschappelijk opzicht.

Afb. 23 De loop van de Zuid-Willemsvaart 
in Nederland.

Afb. 24 Naambord Zuid-Willemsvaart bij 
een Sluis.

FEITEN & CIJFERS Gegevens jaarcijfers per 1 januari 2008:
Inwoners:  86.793
Woningen:  37.312
Oppervlakte (ha): 5.456
Arbeidsplaatsen: 31.745
Bedrijfsvestigingen: 4.667
Werklozen:  3.928
Uitkeringsgerechtigden: 1.931

Wijken
Stiphout
Warande
Noord
Dierdonk
Binnenstad
Oost
Rijpelberg
Brandevoort
‘T Hout
West
Industrie Zuid
Brouwhuis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afb. 25 De verschillende wijken in Helmond in kaart.
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Afb. 26 GBI per inwoner en mensen met een heel jaar inkomen.

Tabel 1 GBI (x1000,-) personen met 52 weken inkomen naar leeftijd.

Afb. 27 Onderwijsvoorzieningen Helmond
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THE NATURALS Non-Living: Fire
In de nabije omgeving van het Vlisco-terrein zijn geen grote verstoorders van 
het zonlicht. 
Het hele complex is vrijwel niet omringd door bebouwing of obstakels, welke 
als negatief of positief kunnen worden ervaren. 
Het complex ligt te midden van meerde bebouwing en 
heeft zo weinig last van hevige windstormen of bliksem-
inslag. Ook omdat de Vlisco direct aan het water ligt 
is de kans op blikseminslag iets groter, de hogere 
bebouwing rondom zal eerder de bliksem aantrekken 
dan de relatief lage bebouwing van de Vlisco. 

Non-Living: Water
Natuurlijk is het complex altijd verbonden geweest met 
de Zuid-Willemsvaart en de rivier Aa. Water is altijd een 
belangrijke bron geweest voor de Vlisco tot op de dag 
van vandaag wordt het water gebruikt voor koeling van 
het verfproces. Alleen werd vroeger het afvalwater direct 
geloodst op de rivier Aa, zelfs zo dat de kleur van het 
water verkleurde door de diverse soorten verven.
Ook de Zuid-Willemsvaart is niet geheel zuiver, mede 
door het varen van boten en lozen van afvalwater door 
de industrie.
Per jaar regent het gemiddeld tussen de 700 en 750 
millimeter, wat relatief vrij laag is ten opzichte van de 
rest van Nederland. 

Afb. 32 Aantal zonuren per 
dag (Helmond 1800-1850).

Afb. 28 Zonopkomst en ondergang.

Afb. 31 Verdamping.Afb. 30 Neerslag in mm.

Afb.33 Primaire richting 
regeninslag.Afb. 29 Kwaliteit van de rivieren in 

Nederland.

Tabel 2: Visstand in Zuid-Willemsvaart.
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Non-Living: Air

Afb. 34 Ozonconcentratie.

Afb. 35 Stikstofoxiden.

Afb. 36 Zwaveldioxideconcentratie.

Afb. 37 Fijn stof concentratie.

Afb. 38 Fijn stof concentratie, jaargemiddelde.
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Non-Living: Earth
De grondcategorie in Helmond is voornamelijk grof en fi jn zand, vaak grindrijk 
met een kleine kans op veen. 

Grondmorfologie: Er is in Helmond ook bijna geen reliëf terug te vinden in de 
landopbouw. 

Afb. 39 Grondopbouw Nederland.

Afb. 40  Reliëf in Nederland

Vervuiling: Helmond heeft zeerzeker te maken 
met de overblijfselen van de industriële revolutie 
in de stad. De grond in Helmond is vaak vervuild, 
vooral op de plaatsen van de fabrieken.
Bekend is dat onder het Vlisco-complex ook 
vervuilde grond is geconstateerd en hiervoor 
maatregelen zijn getroffen. 
Voor mogelijke nieuwe bestemmingen moet hiermee zeerzeker 
rekening worden gehouden!

In Helmond stijgt de grond gemiddeld tussen de 8-10 mm per 
eeuw ten opzichte van het NAP.

Afb. 41 Vervuilde grond.

Afb. 42 Grondverplaatsing in 
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Non-Living: Climate
Het klimaat van Helmond kan vergeleken worden met de naastliggende stad 
Eindhoven, waarvan meer gegevens bekend zijn.

Afb. 43 Klimaat van Eindhoven.
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Winddruk: Het gebied kan worden ingeschaald op het schaalniveau III. Bij 
de waarde moet rekening worden gehouden met de gebouwhoogte van het 
complex als van de bebouwde omgeving.

Afb. 44 Verdeling van Nederland in 3 gebieden ten aanzien van 
de te hanteren stuwdruk.

Living: Flora
In de omgeving van het Vlisco-complex zijn meerdere groenvoorzieningen 
aanwezig. Ten eerste is aan de Noordzijde natuurlijk het kasteelpark gelegen, 
welke uit vele bomen is opgebouwd. 
Verder tracht Helmond om de infrastructuur van de stad zoveel mogelijk te 
combineren met groenvoorzieningen. 

Er bevindt zich één boom (2) op of rond het terrein van de Vlisco, hieronder 
een korte omschrijving hiervan.
Omdat het gebied rondom de Zuid-Willemsvaart en de Aa altijd is ingedeeld 
met industrie zijn er weinig historische groenvoorzieningen aanwezig. In de 
afbeeldingen links ziet u de groenvoorzieningen welke aanwezig zijn in de 
directe omgeving van de Vlisco.

Afb. 46 Groenstroken i.c.m. Infrastructuur.

Afb. 47 Groengebieden omgeving.
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Afb. 48 Directe omgeving Vlisco-terrein.
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THE UNNATURALS Main structure Helmond-Centre

Omgevingsniveau
Vanuit het verleden is Helmond verdeeld in een Oostelijk en Westelijk deel, 
opgedeeld door de Zuid-Willemsvaart. Vanaf de periode dat het kanaal geen 
dienst meer doet voor handelsverkeer zijn daarmee ook de bruggen op non-
actief gesteld. Sindsdien is de barricade tussen het oostelijk en westelijk deed 
grotendeels vervallen. 
Sinds 1966 is ook de Traverse in gebruik genomen, dit was ook een fl inke stap 
in het samenvoegen van de twee delen. Het verhoogde viaduct over het kanaal 
diende als continue verbinding, zonder oponthoud van openstaande bruggen.
Nu wordt de stad meer opgedeeld in een Noordelijk en Zuidelijk deel, mede door 
dezelfde kasteel Traverse. Ook de parallellopende treinverbinding Eindhoven-
Helmond-Venlo scheidt de stad in twee delen. 
Het centrum dient grotendeels als sociaal en cultureel centrum van de stad, 
omringd met diverse stadswijken. Functies als het winkelcentrum, bioscoop, 
cultureel centrum en dergelijke zijn allemaal te vinden in dit centrum. 
Vanuit het centrum zijn de ontsluitingen van de stad ontregeld. Zowel per auto, 
trein, fi ets als bus beginnen hier de hoofdroutes. 

Omgevingsniveau

Afb. 49 Panorama-view op havenplein 
Helmond.

Afb. 50 Bereikbaarheid per spoor. 

Afb. 51 Bereikbaarheid Vlisco-terrein.

Afb. 52 Bereikbaarheid Helmond op stadsniveau.

Stadsniveau
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Nationaal & Internationaal niveau

Afb. 53 Bereikbaarheid Helmond op (inter-)nationaal 
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Altimetry of Helmond

Afb. 54 Opbouw hoogteverschillen directe omgeving Vlisco. 

Afb. 55 Diverse foto’s omgevingsmaquette Helmond & Vlisco-terrein.
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Hierarchy Present

Afb. 57 Foto’s van de directe omgeving Vlisco.
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Afb. 58 Foto’s van de directe omgeving Vlisco.
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Afb. 59 Foto’s van assen naar het Vlisco-terrein.
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Buildings

Afb. 60 Hiërarchie bebouwing rondom Vlisco-terrein (zwart-wit). Afb. 61 Hiërarchie bebouwing rondom Vlisco-terrein 
(zwart-wit).

Afb. 62 Hiërarchie bebouwing rondom Vlisco-terrein (kleur). Afb. 63 Hiërarchie bebouwing rondom Vlisco-terrein (kleur).

Afb. 64 Hiërarchie bebouwing voorgevel. Afb. 65 Belangrijkste infrastructuur rondom Vlisco-terrein.
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Afb. 66 Ruimtelijke structuur tot 2030.
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Algemeen Structuur Plan (ASP) 2015 

Groen & water 
De huidige ruimtelijke structuur van Helmond is afgestemd op een stad van 
50 à 60.000 inwoners. Het ASP voorziet in een groei van 85.000 naar 100.000 
inwoners. 
De nieuwe hoofdstructuur moet voorzien in diversiteit en onderlinge samenhang 
van de deelgebieden, hiermede het karakter van Helmond te waarborgen. De 
nieuwe hoofdstructuur hangt nauw samen met het landschap met zijn occupa-
tiegeschiedenis. Bepalend daarvoor zijn de ligging aan de rand van de Peel en 
de structuur van beken en kanalen.
Ruimte is schaars en kostbaar. Dat dwingt tot afstemming van functies, waar 
mogelijk tot combinatie en liefst onderlinge versterking. Het buitengebied van 
de stad biedt veel mogelijkheden voor de agrarische sector. 

Natuur
Helmond is rijk aan natuur- en bosgebieden. Natuur vraagt bescherming, maar 
biedt ook kansen voor de stad, net zoals de stad kansen biedt voor de natuur. 
Naast natuurbehoud is natuurontwikkeling belangrijk. Daarbij gaat het om 
voor natuur kansrijke en -in potentie- samenhangende gebieden. Natuur- en 
bosgebieden dringen ver door in het stedelijk gebied, maar het stedelijk gebied 
vormt op een aantal punten ook barrières.

Stedelijk groen- en waterstructuren
Door stedelijke ontwikkelingen zijn nieuwe groen- en waterstructuren ontstaan. 
Kanalen, beken, bossen en natuurgebieden. Het oppervlak aan stedelijk groen 
en water staat onder druk van steeds intensiever stedelijk ruimtegebruik 
terwijl van de andere kant beide elementen steeds meer gewaardeerd worden 
uit oogpunt van ruimtelijk kwaliteit. In Dierdonk, Brandevoort, Suytkade en 
Centrum spelen water en groen een prominente rol in de recentelijk ontwik-
kelde stedenbouwkundige plannen. 
Wat betreft waterstructuur is van belang dat het tenminste hydrologisch 
neutraal blijft. Dit houdt in dat de grondwaterstanden niet mag verlagen en/of 
vergroting of versnelling van waterafvoer moet worden vermeden. Voor water 
is ruimte nodig. Door steeds meer verhard oppervlakte af te koppelen van de 
riolering gaat er minder water naar de waterzuivering en moet er meer hemel-
water geïnfi ltreerd dan wel gebufferd worden.
Beken en waterlopen worden naast de grote kanalen belangrijker voor de 
waterhuishouding. Naast kwantitatieve aspecten spelen kwaliteitsaspecten een 
rol.
Diverse beeklopen gaan, behalve als ecologische verbinding, een grotere rol 
spelen in de opvang en afvoer van schoon water uit het stedelijk gebied. Door 
het creëren van ruimte voor waterberging in het bekensysteem in en rond 
Helmond ontstaat in het stedelijk gebied meer bergingscapaciteit. 

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.

Verkeer en vervoer
Het grootste deel (ruim 60%) van de verplaatsingen in Helmond gebeurd met 
de auto. Ongeveer 30% gebeurd met de fi ets en slechts 1% met het openbaar 
vervoer.
Tot 2015 worden geen problemen verwacht op het wegennetwerk van Helmond, 
daarna zullen meerdere verkeersknelpunten ontstaan. In het ASP wordt gezocht 

•

•

•

•

FUTURE

Afb. 68 Programma Natuur tot 2015.

Afb. 69 Programma Planranden en 
geledingszones.

Afb. 67 Programma water na 2015.
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naar vervoersalternatieven zoals weg, spoor, fi ets en watertransport. 
Met name op korte afstanden moet de fi ets een concurrent van andere vervoers-
wijzen zijn. Voor het fi etsverkeer bestaat een uitgebreid net van fi etspaden. 
Enkele schakels ontbreken nog, inclusief de stallingvoorzieningen.

Per spoor is Helmond optimaal bereikbaar, maarliefst 4 stations zijn gelegen in 
de stad. Echter vormt dit ook barrières, met name met gelijkvloerse kruisingen. 
Ook het eventuele vervoer per spoor met gevaarlijke stoffen vormt een belem-
mering. Met het oog op de nieuwe Betuwelijn moet dit problemen grotendeels 
worden opgelost. Ook de verbinding met het zuidelijk deel van CS-Helmond 
wordt verbeterd door een passerelle (loopbrug over het spoor).

In vergelijking tot de rest van Nederland wordt in 
de provincie Noord Brabant relatief weinig over 
water vervoerd. Toch is er potentiële overcapa-
citeit op de Brabantse waterwegen. 

Afb. 72 Ontwikkeling stationsomgeving 
Helmond CS.Afb. 71 Programma verkeer.

Afb. 70 Ruimtelijke basisstructuur met 
verschillende identiteiten.

Afb. 73 Kaart met voorzieningen Helmond.



72 Afstudeerverslag Joris Ketelaars BIJLAGEN

Afb. 74 Centrumplan. Afb. 75 Centrumschets.

Afb. 76 Plannen kanaalzone.
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Afb. 79 Programma Wonen na 2015.Afb. 78 Structuurplan centrum. Afb. 80 Programma Wonen na 2015.

Afb. 77 Plankaart Ruimtelijke Ontwikkelijk tot 2015.
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Kijkend naar de distributie voor bereikbaarheid van winkels, horeca en 
binnenstad moeten nieuwe concepten worden bedacht.
Helmond voldoet ruimschoots aan de geldende landelijke doelstellingen op het 
gebied van verkeersveiligheid tot 2015. Van het totaal aantal verplaatsingen 
binnen Helmond zal 35-40% worden afgelegd per fi ets, terwijl het aandeel 
openbaar vervoer gegroeid is naar 3-5% en vooral ook een strategisch alter-
natief vormen voor de bereikbaarheid van de belangrijke centra.

Economie
Naar verwachting worden productieprocessen steeds kennisintensiever. 
Daarnaast zullen laagwaardige productieonderdelen voor een deel verhuizen 
naar lagelonenlanden. Dit vormt een bedreiging voor de werkgelegenheid, ook 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Helmond zal op deze ontwikkeling 
moeten inspelen door vernieuwing en diversifi catie. Vooral de sterke toename 
van de zorgvraag in de komende tijd kan in dit opzicht nieuwe perspectieven 
bieden voor economische - en werkgelegenheids - ontwikkeling.

Milieu
Milieu is een breed beleidsthema, zo ook in Helmond. Belangrijke speerpunten 
zijn te zien in naastgelegen fi guren. Gegevens zijn afkomstig van SRE milieu-
dienst, regio Eindhoven. 

Afb. 86 Ruimtelijke visie Geluidszonering.Afb. 85 Ruimtelijke visie Klimaat en Afb. 84 Ruimtelijke visie Groen, Natuur en 

Afb. 81 Programma Verkeer na 2015. Afb. 82 Bijkomende knelpunten hoofdwe-
gennet.

Afb. 83 Primair fi etsennetwerk.



Afstudeerverslag Joris Ketelaars BIJLAGEN 75

Doorkijk naar 2030
Het is noodzakelijk om nu al vooruit te kijken na de periode 2015. Bijvoorbeeld 
de realisatie  van een nieuwe omvangrijke woonlocatie of bedrijventerrein 
vraagt veelal een voorbereidingstijd van 7 à 10 jaar en een uitvoeringstijd van 
10 tot 15 jaar. 
In ruimtelijke zin is ook de samenhang met de voorgestelde ontwikkelingsrichting 
naar het Zuiden duidelijk aanwezig. Dit vertaalt zich zowel in het voorstel om 
de kwaliteit van de bovenloop van de Goorloop in nauwe samenhang met de 
planontwikkeling in Lungendonk ter hand te nemen, als de benadering om de 
reservering van benodigde waterbergingscapaciteit in samenhang te zien met 
de planontwikkeling voor het bedrijventerrein Diesdonk en de bescherming van 
de rivier de Aa.
Het aanwijzen van de Zuid-Willemsvaart als ruimtelijke drager voor de stede-
lijke ontwikkeling in noordelijke en zuidelijke richting houdt ook in dat de 
randen van het kanaal op deze kwaliteit worden ingericht. Dit kan zowel in de 
sfeer van kwalitatief hoogwaardige bebouwing, als in de onbebouwde sfeer 
waarbij de kwaliteit van landschap en natuur wordt uitgebouwd. Dit laatste 
geldt in het bijzonder voor het gebied het Goor. 
Aan de noordzijde van de stad biedt het noordelijk deel van de Zuid-Willemsvaart 
mogelijkheden om de recreatieve potenties van het kanaal rondom sluis 7 te 
benutten en uit te bouwen. 
Na de realisatie van de Groene Loper en Suytkade (voor 2015 gerealiseerd) 
wordt in de periode daarna uitgegaan van een stevige uitbreiding van het 
stedelijk gebied in de vorm van een nieuwe woonwijk Lungendonk (6.000 
woningen) en een nieuwe bedrijventerreinen Diesdonk (bruto 200 ha.) Aan de 
A-67 en Scheepstal (30 ha.) In het Noorden aan de N-279. 

Versterking van het centrum
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.

Afb. 87 Stedelijk Netwerk ‘Brabant Stad’ .

Afb. 89 Visiekaart Ruimtelijke Structuur tot 
2030.
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INDUSTRIELANDSCHAP 
DOOR DE JAREN HEEN

Voorwoord
Helmond ontwikkelde zich in de loop van de 19e eeuw en de eerste helft van 
de 20e eeuw van een provincieplaatsje naar een naar Nederlandse begrippen 
typische industriestad. 
Met name de metaal en textielfabrieken, die zich op grond van de gegeven 
infrastructuur vrij centraal vestigden, deden het stedebouwkundige aanzien 
van de stad aanzienlijk veranderen.
Na de tweede Wereldoorlog verloren deze industrietakken hun tot op dat 
moment dominante positie.
De hiervoor in de plaats komende industrietakken hadden een ander karakter 
en vroegen om hierop aangepaste bouwkundige voorzieningen.
Doordat de infrastructurele omstandigheden tevens om een andere situering 
vroegen, verloren veel van de oorspronkelijke industrievestigingen hun 
functie. In veel gevallen was te zien, bij het ontbreken van een alternatieve 
bestemming, veel van deze panden onder de slopershamer vallen.

Een actuele ontwikkeling is het behouden van deze historische gebouwen met 
als doel de cultuur historische waarde te behouden. Er is ontegenzeggelijk een 
toenemende belangstelling voor industrie, cultuur en haar verleden. In verschil-
lende landen ontstaan musea voor de materiële cultuur, in het bijzonder voor 
de technische en de industriële cultuur. Sommige economische verouderde 
technieken worden zelfs nog in stand gehouden vanwege hun culturele waarde. 
Er verschijnen ook steeds meer boeken over de gebouwen en er worden routes 
gecreëerd langs het cultureel historisch erfgoed. 
Het is wellicht kenmerkend dat de stichting Toekomst van de Techniek veel 
eerder is ontstaan dan de stichting voor de Geschiedenis van de Techniek.

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen het inventariseren van industrieelhis-
torische objecten en het opstellen van monumentenlijsten uit het industriële 
erfgoed. Bij de eerste gaat het vooral om alle objecten zo breed mogelijk aan 
het licht te brengen. De tweede is een zaak van cultureel beleid en speelt zich 
af binnen zeer smalle marges. 

Industriële archeologie in het buitenland
Het zou hier te ver voeren om een compleet overzicht te geven van de industriële 
archeologie in heel Europa, maar de drie volgende voorbeelden geven al aan 
dat er per land verschillende wegen zijn waarop industrieel archeologische 
activiteiten en organisaties zich ontwikkelen.
Engeland is zowel het land waar zich vanaf het einde van de achttiende 
eeuw een versnelde industriële archeologie het eerst institutioneel voet aan 
de grond heeft gekregen. De bestudering van de geschiedenis der techniek 
neemt als sinds 1919 de Newcomen Society op zich. Tot het begin van de jaren 
zestig was er slechts een handvol liefhebbers bezig met het beschrijven van 
industriële overblijfselen en om via de media het begrip industriële archeologie 
onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Sinds 1965 is er een 
Centre for the Study of the History of Technology, sinds 1974 de Association 
of Industrial Archeology. Rond verschillende locaties waaruit de prille industrie 
zich verspreidde, zijn openlucht musea opgezet. 
België, dat zich onderscheidde door het eerste Museum van Nijverheid op het 
vasteland (overigens door Willem I opgericht), heeft dit instituut in het niets 
laten verdwijnen, maar heeft in de jaren vijftig van de vorige eeuw de draad 
weer opgepakt. Daarbij ging het initiatief eerder uit van de kring van histo-
rische onderzoekers dan van verlichte amateurs, waaronder congressen en 
tentoonstellingen, heeft de overheid een vastere vorm aan industriële archeo-
logie verleend door het oprichten van een bureau voor Industriële Archeologie 
en Molenzorg. Zowel Vlaanderen (1978) en Wallonië (1984) hebben nu een 
organisatie voor het behoud van het industrieelhistorisch erfgoed. Het Gentse 
MIAT (Museum voor Industriële Archeologie en Textiel) heeft al verscheidene 
opmerkelijke tentoonstellingen en manifestaties tot stand gebracht. Het aantal 
Belgische publicaties op het gebied van industriële archeologie is beduidend 
hoger dan in Nederland.
Ook in Frankrijk zijn de initiatieven in de eerste plaats gekomen vanuit universi-

TOENEMENDE AANDACHT
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taire kringen. Sinds de jaren zeventig heeft de beweging echter steeds vastere 
vormen aangenomen, in het bijzonder door het behoud ter plekke. 

Industriële archeologie in Nederland
Vaak wordt gezegd dat de zorg om het industriële verleden in Nederland van 
zeer recente datum is. Dit is niet helemaal waar. Al in 1932 verscheen er 
in de Ingenieur een artikel waar men zich naar aanleiding van activiteiten 
in Duitsland, terecht ongerust maakte over de teloorgang van waardevolle 
overblijfselen van de industrie.
Toen ging het om molens, zoutziederijen en andere objecten uit de achttiende 
eeuw. Deze noodkreet is niet gehoord. Industriële resten die dateren van 
voor de negentiende eeuw zijn op weinig uitzonderingen na verdwenen. De 
langzaam op gang komende institutionalisering van industriële archeologie 
gaat echter voor een deel voorbij aan het klein aantal toegewijde vrijwil-
ligers dat het moeizame veldwerk verricht. Soms wordt ook te weinig ingezien 
dat technische objecten een andere deskundigheid vereisen dan de meeste 
museaal bewaarde objecten. En vaak blijft door gebrek aan personeel en tijd 
de behandeling van monumenten van bedrijf en techniek letterlijk en fi guurlijk 
aan de oppervlakte. Hopelijk komt de vereiste verdieping in de komende tijd 
tot stand. Een aantal musea, waaronder het Gemeentelijk Museum te Helmond, 
schenkt al aandacht aan de industriecultuur, terwijl een aantal anderen zich 
specialiseert op bepaalde aspecten van techniek. De schaal waarin dit gebeurd 
is op dit moment nog bescheiden, de professionalisering op dit gebied is in 
Nederland in een pril stadium. Op dit moment wordt er veel waarde gehecht 
aan het industriële erfgoed. Voor het behoud van infrastructuren en industriële 
landschappen is echter een andere strategie nodig dan voor het opzetten van 
objectgerichte, kleinschalige organisaties.
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Industriële revolutie
Eigenlijk is het de vraag of de term industriële revolutie wel zo geschikt is om 
de veranderingen in de techniek en economie aan het einde van de achttiende 
eeuw en tijdens de negentiende eeuw te omschrijven. Het woord revolutie 
geeft immers het idee van een plotselinge omwenteling. Maar steeds meer 
onderzoeken tonen aan dat de omwenteling al heel lang voorbereid was door 
wat zich afspeelde voordat de techniek van de mechanisering doorzette: het 
systematisch werken, het verdelen van de arbeid, de commerciële organisatie. 
Naast de stroomversnellingen, waren er ook gebieden waar de traditie niet stil 
bleef staan, maar zich geleidelijk aanpaste. Nederland is er hier een voorbeeld 
van.
Nederland heeft bij haar industriële ontwikkeling een eigen weg gevolgd. 
Doordat historisch onderzoek de laatste jaren hieraan meer aandacht besteedt, 
kan industriële industrie in het verleden. Het oude beeld was dat van industriële 
achterstand en van een vrijwel slaafse kopie van de technische vooruitgang 
in het buitenland. De verandering van opvattingen gaat nu ook op voor de 
eigenheid van regionale ontwikkelingen.
Nederland was geen afgietsel van ontwikkelingen elders, maar de verschil-
lende provincies onderscheidden zich eveneens van elkaar; en binnen elke 
provincie laten de steden soms sterk van elkaar afwijkende patronen zien. Wat 
industriële  archeologen ontdekken kan helpen om aan dat beeld van regionale 
eigenheid een tastbare inhoud te geven. Het belangwekkende daarbij is om 
te zien hoe plaatselijke omstandigheden invloed uitoefenden en beïnvloed 
werden. De nadruk op de technologische omwenteling en innovatie heeft plaats 
gemaakt voor het aandachtig bestuderen van de wijze waarop Nederland zich 
heeft aangepast door zowel traditionele als nieuwe technieken te gebruiken. 
Woorden als achterstand en stagnatie bleken daarbij te veel uit te gaan van 
een ideaal model van industriële groei en verhulden de werkelijkheid.

De fabriek als kiem van culturele verandering
De vestiging van een fabriek, en zeker van een tros fabrieken in kleinere 
gemeenten brengt grote veranderingen. Niet alleen in economische, maar ook 
in sociale en culturele zin. Nieuwe groepen mensen vestigen zich in de stad 
en de omgeving, de leefstijl verandert, andere koopgewoonten ontstaan, de 
verhoudingen in gezinnen evolueren, de behoefte aan onderwijs wordt zowel 
kwalitatief als kwantitatief gewijzigd, enz. 
Dit alles laat sporen achter in de vorm van nieuwe gebouwen, veranderingen 
van functie, verbouwingen, aanpassingen. Vele van deze sporen zijn in Helmond 
al weggevaagd. Het is daarom zaak hiervoor een open oog te hebben om te 
vermijden dat dit zichtbare geheugen van de stad helemaal wordt weggewist. 
Daarom is ook in de inventarisatie aandacht besteed aan oudere gebouwen 
voor sociëteiten en verenigingen voor arbeiders en werkende jongeren.

Industrieel erfgoed
Als algemene omschrijving van het industriële erfgoed, geven van Dalen en 
Boon de volgende samenvatting:

Alle onroerende goederen (landschappen, complexen en gebouwen) en alle 
roerende goederen (outillage, machines, onderdelen en uitrustingsstukken) 
welke getuige vormen van de industriële activiteiten van economisch 
gevorderde en van zich ontwikkelende maatschappijen, waaronder mede 
begrepen dienen te worden: energie- en grondstofproductie, werkplaatsen, 
huisvesting, transportfaciliteiten en verwante machinerieën.
Alle geschreven, iconografi sche en andere documenten en registraties 
die betrekking hebben op industriële activiteiten, alsmede op industriële 
complexen, structuren en uitrustingen; hieronder vallen ook technische, 
administratieve, juridische en andere teksten, die betrekking hebben op 
het industrieel erfgoed in het algemeen.
Industriële producten, in de mate, waarin zij essentieel zijn om dergelijke 
activiteiten te begrijpen.

In ‘Op zoek naar ons industrieel verleden; ginds langs monumenten van bedrijf 
en techniek’ deel 1 is in de bijlage een indeling van  monumenten van bedrijf 
en techniek opgenomen die een vrij algemeen aanvaard overzicht geeft van 
het soort objecten dat hieronder begrepen wordt. 

•

•

•

INDUSTRIE CULTUUR?
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De meest ideale situatie is het behoud ter plekke (in situ). Als een dergelijke 
situatie niet te bereiken is, moet men streven naar een zorgvuldige recon-
structie. Dit is echter alleen mogelijk wanneer samenhangende collecties 
bewaard zijn, met objecten die allen met een specifi ek productieproces te 
maken hebben. Het grootste probleem is en blijft de grote oppervlakte aan 
goed geoutilleerde depots waar voorwerpen bewaard kunnen blijven. Een 
selectie tussen te behouden objecten is pas mogelijk wanneer er voldoende 
soortgelijke voorwerpen nog aanwezig zijn voor een onderlinge vergelijking. 
Op dit moment is het overleven van industriële voorwerpen meer een zaak van 
toevalligheden. Een eventuele regelgeving kan alleen gelden voor objecten 
die erkend zijn als waardevol cultuurbezit. Dit veronderstelt een omvangrijke 
registratie van het objecten die tot het industrieel erfgoed zouden kunnen gaan 
behoren. Een dergelijke registratie bestaat nog niet. 
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Een korte schets van de ontwikkeling van de 
industriële architectuur in Nederland
Doordat Nederland later begon aan het bouwen van fabriekscomplexen dan 
haar buurlanden, kon men hier kiezen voor geslaagde voorbeelden. Tijdens de 
gehele negentiende eeuw zijn in de fabrieksbouw zowel traditionele bouwtech-
nieken als nieuwe technieken toegepast. Vaak zijn nieuwe materialen eerst 
in infrastructurele werken toegepast. Zo durfde men het bijvoorbeeld aan 
in 1824-1825 bij de bouw van de Zuid-Willemsvaart trasbeton te gebruiken 
voor de fundering. Maar het eerste grote fabrieksgebouw, dat van Pieter van 
Dooren in Tilburg, maakte No gebruik van houten balk- en kapconstructies 
en van baksteen. De opzet hiervan was bescheidener dan dat van Engelse 
voorbeelden (wel met drie lagen voor de productie). De enige fabriek die in 
Helmond nog over is van de vroege periode (het oude fabriekje van Bots/
Raymakers, vermoedelijk uit 1840) bezit eveneens drie lagen. 
In 1837 werden voor het eerst gietijzeren kolommen toegepast (Entrepôt 
Dok Amster) en kort daarop gietijzeren balken. Gietijzeren kolommen zijn tot 
1925 voor fabrieksgebouwen en utiliteitsbouw in het algemeen een vertrouwd 
verschijnsel geweest. Zij hebben veel langer stand gehouden dan gietijzeren 
balken, die slechts tot de jaren tachtig van de vorige eeuw in ruime mate 
voorkwamen.
De karakteristieke vorm van sheddaken (zaagspanten) is in Nederland pas vanaf 
1850 overgenomen. Deze dakvorm vinden we in hoofdzaak bij lage fabrieksge-
bouwen, zowel in combinatie met hout- als met gietijzeren constructies en later 
van gewapend beton. In Helmond zijn nog hallen met gietijzeren kolommen en 
houten spanten aanwezig in de fabrieken van Begemann en Nedschroef, maar 
deze gebouwen zijn bedreigd met sloop. Merkwaardig is het feit dat in een 
aantal gevallen deze dakvorm is toegepast zonder de grote oppervlaktes glas 
die het licht in overvloed de fabriek dienen binnen te laten.
Men zocht ook naar constructies die tegen brand bestand waren. De periode 
rond 1850 is uitermate vruchtbaar geweest op het gebied van nieuwe bouwtech-
nieken zoals: gewalste balken, ijzeren golfplaten, vakwerkliggers, platte daken, 
ongewapend beton in de gebouwensectoren, Polonceau-spanten (in 1839 voor 
het eerst toegepast, tot ca 1940 de meest gebruikte constructie).
Vanaf 1860 kwamen gietijzeren constructies volop in zwang. Circa 1860 
werd de zogenaamde ‘fi re-proof’ constructie populair voor fabriekshoogbouw. 
Tussen gietijzeren kolommen kwamen omgekeerde T-balken die gemetselde 
gewelfjes ondersteunden, Na 1900 werden dergelijke gewelfjes nauwelijks nog 
toegepast, behalve voor kelder en beganegrond. Van de vele voorbeelden van 
deze constructievorm zijn nog slechts weinig in Nederland te vinden. Naast 
de fi reproof constructies, kwamen er ook in de jaren tachtig/negentiende 
betrekkelijk veel gemengde gietijzer-staal-hout-metselwerk constructies voor 
(bijvoorbeeld kolommen van gietijzer, moerbalken van staal, kinderbalken van 
hout, gemetselde buitenburen). Tegen 1870 verschenen hoogbouwfabrieken 
zonder uitgesproken zolderlagen, als rechte dozen met soms een hoger midden-
gedeelte, De eerste platte daken zijn in de fabrieksbouw toegepast. Materialen 
voor de dakbedekking kende men vanaf 1830 in de vorm van houtcement en 
later dakleer en asfaltpapier. 
Vaak werd door de constructeur/architecten getracht de sobere gevels meer 
allure te geven door reliëf metselwerk. De inspiratie kwam meestal van 
burchten- en kastelen architectuur met kanteelachtige vormen. Specifi ek voor 
Nederland was de mode van de Hollandse neo-renaissancistische fabrieksge-
bouwen, in het bijzonder voor de kantoorgedeelten. Door de behoefte aan 
grotere overspanningen in fabriekshallen ontstonden kapconstructies met 
sierlijke staalvakwerken door de toepassing van de trek berekende elementen. 
Maar men bleef toch, ook voor grotere overspanningen, houten kapconstructies 
bouwen. Na 1900 zijn de voorbeelden hiervan echter zeldzaam. De ervaring 
met het bouwen van grote kappen is ook opgedaan met hallen van stations 
en perronoverkappingen. De variëteit aan ijzeren - Duitse, Engelse, Belgische, 
Hollandse - spantvormen die toen ontstond is heel groot. Veel van de gevonden 
oplossingen zijn elegant en vernuftig. Het Helmondse bedrijf Begemann heeft 
op dat gebied haar sporen verdiend, in het bijzonder met de treinhal van het 
station te ‘s Hertogenbosch in 1896. Dit bedrijf bouwde ook voor zichzelf, in 

Afb. 90 Entrepôtdok Amsterdam.

Afb. 91 Entrepôtdok Amsterdam.
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het bijzonder de grote staalbouwhal met bijhal. Het werkte ook voor andere 
Helmondse bedrijven, in het bijzonder de grote staalbouwhal met bijhal. Het 
werkte ook voor andere Helmondse bedrijven, in het bijzonder voor installaties 
bij de fabriek van P.F. van Vlissingen. Belangrijk in de periode 1880-1900 is de 
opkomst van het gewapende beton. Het patent voor gewapend beton dateert 
van 1867, maar het nieuwe materiaal heeft niet zo snel zijn weg gevonden. 
Aan het begin van de twintigste eeuw verschijnen er in de utiliteitsbouw 
betonnen constructies en daarmee begon een periode vol experimenteerlust 
met de nieuwe bouwtechniek. Vanaf 1902 werden betonskeletten ook voor 
verdiepingsbouw toegepast. Een van de betrekkelijk vroege voorbeelden 
hiervan is in Helmond het Vlisco gebouw uit 1911, een gebouw met betons-
kelet en sheddaken. Een ander voorbeeld van een dergelijke bouwvorm is het 
gebouw van Raymakers, waarvan de toren met de Phoenix een onderdeel van 
vormt. Dit gebouw staat op de nominatie om in de komende tijd terwille van 
productiestromen gesloopt te worden. Voor zaakdaken werd vanaf 1905 ook 
gewapend beton gebruikt. De al vrij schaarse exemplaren van verdiepingsbouw 
met sheddaken zijn inmiddels afgebroken (zoals die van de Van Abbe fabriek in 
Eindhoven). De opbouw van betonskeletten was in het begin nog geïnspireerd 
door houtbouw. Later kwamen er nieuwe, meer vloeiende vormen. 
De periode rond 1920 is voor het ontstaan van nieuwe bouwtechnieken en 
bouwvormen zeer belangrijk: ruime toepassing van ijzerskeletbouw, combinatie 
betonnen vloerplaten met ijzeren balken, bimsbeton, ruime toepassing van 
mastiekdak, cilinderdaken. Na 1925 kwamen V-liggers de tot dan populaire N-
liggers vervangen en circa 1930 verdrongen asbest golfplaten de tot dan meer 
gebruikelijke ijzeren golfplaten. In dezelfde periode ging men ook steeds meer 
gebruikmaken van de lastechniek bij constructies, in het bijzonder voor grote 
overspanningen. De indruk van robuustheid verving daarmee de luchtigheid 
van veel van de negentiende eeuwse ijzeren architectuur. 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn de meest opvallende ontwikke-
lingen de opkomst van nieuwe schaalvormen van beton en van driedimensionale 
vakwerken van staal. In het recente verleden hebben zich belangrijke verande-
ringen voorgedaan in de productietechnologie, die zich weerspiegelen in nieuwe 
eisen aan de gebouwen. De verplaatsingen van industrieën naar industrieter-
reinen en de faillissementen in economisch zwakke sectoren betekenden tegelijk 
een verjonging van de gebouwenvoorraad én sloop van vele prachtvoorbeelden 
van fabrieksarchitectuur. Verscherpte milieueisen hebben eveneens gevolgen 
op de fabrieksbouw. Zijn niet alleen van invloed op de nieuwbouw, maar ook op 
de renovatie van oude fabriekspanden. De gevraagde aanpassingen zijn vaak 
voor de bedrijven niet meer economisch te verantwoorden. Dit betekent een 
nieuwe bedreiging voor cultureel waardevolle industriële bouwkust. 

Industrietrots, Industrieschaamte
Tot grofweg de jaren vijftig van deze eeuw was voor het bedrijfsleven een 
fabrieksschoorsteen een trots teken van een levendige industriële activiteit, 
ondanks de weerstand die al in de 19e eeuw in literaire kringen gerezen is 
tegen de moderne barbaarsheid van fabrieken. De relatie van arbeiders tot hun 
werkomgeving was veel tweeduidiger, maar als het met de fabriek goed ging, 
kon men ondanks de soms gespannen arbeidsverhoudingen en het daarmee 
verbonden leed ook met gepaste trots naar de fabriek kijken. Naarmate de 
overlevingskansen van sommige branches geringer werden, met als gevolg 
de sluiting van bedrijven en het daaropvolgende verval van de fabriekster-
reinen en -gebouwen werden industriële gebouwen een doorn in het oog. De 
fabriek en haar schoorsteen wierpen vooral een schaduw op de woongebieden 
daaromheen. Het toenemend milieubesef deed daar nog eens een schepje 
bovenop. Sloop was slechts het wissen van een sombere pagina uit de geschie-
denis. Trots en schaamte dienen vervangen te worden door het besef van de 
waarde van de overblijfselen van de industrie cultuur, en het zoeken van een 
nieuwe betrokkenheid bij het industriële verleden van de stad. 

Afb. 92 Gebouw 1911 op Vlisco terrein.

Afb. 93 Phoenix Raymakers.
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De industrialisering van Helmond in vogelvlucht
Uit historisch onderzoek blijkt dat de Helmondse nijverheid zich aan het begin 
van de negentiende eeuw slechts aarzelend heeft aangesloten bij de mechani-
sering zolang met traditionele middelen een aanvaardbare winst te maken viel. 
Voor 1810 voerde de linnenweverij de boventoon. Het ging op kleine bedrijven, 
en veel werk werd verricht door thuiswerkers. Daarna groeide het aandeel van 
katoen gestaag. Circa 1815 kende Helmond minder bedrijven dan Eindhoven 
en Geldrop, maar de concentratie van de bedrijven was groter. Lange tijd was 
de Helmondse textielnijverheid afhankelijk van Haarlem. 
De economische politiek onder Willem I en onder invloed van de Nederlandse 
Handels Maatschappij was gericht op een regionale verdeling van speciali-
satie. De NHM en haar agent van Lanschot waren een groot belang voor de 
fi nanciering van de Helmondse industrie. Een nieuwe fase begon in de jaren 
twintig van de vorige eeuw toen een vrij groot aantal kleine ondernemingen 
ontstonden. Deze fase was ingeleid doordat in de Franse tijd een aantal onder-
nemers al begonnen waren met de voor- en nabewerking van stoffen. Veel 
van deze bedrijven werden gesticht door niet-Helmonders. De ondernemers 
waren vaak uit andere branches afkomstig. In de jaren dertig overheerste de 
textielnijverheid, maar waren er bedrijven met zeer diverse specialisaties. Het 
gereedkomen van de Zuid-Willemsvaart in 1826 betekende een belangrijke 
impuls. De aanwezigheid van de Aa en van de watermolen, gecombineerd met 
de nabijheid van de Zuid-Willemsvaart, concentreerde in eerste instantie een 
aantal bedrijven in de driehoek tussen de huidige Havenweg en de Veestraat 
en ten oosten van een watermolen. Maar vrij vlug vestigde zich bedrijven aan 
de overkant, aan de kanaaldijk West.
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. 
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, 
maar bood de metaalindustrie werk aan beter gekwalifi ceerde arbeiders. 
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. Naast metaal en textiel was er ook voedselindustrie (in het 
bijzonder margarine, cacao, bakkerijen) en sigarenindustrie. Deze branches 
hebben echter hun economisch belang niet of veel minder kunnen handhaven. 
Zij verdwenen en de textiel- en metaalindustrie gingen ingrijpend reorgani-
seren. Meestal na leegstand van de fabrieken werd overgaan tot sloop van de 
fabrieksgebouwen.

Wat moet volgens de huidige bewoner van Helmond zeker terugkomen in de 
beschrijving over Helmond en industrie?

Afb. 94 Vlisco-terrein.

DE ONTWIKKELING 
VAN HELMOND ALS 
INDUSTRIESTAD
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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 – 7-8-07)
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DE PROBLEMATIEK VAN 
HERGEBRUIK

Voor het behoud van monumenten van bedrijf en techniek bestaan verschil-
lende mogelijkheden waarvoor in binnen- en buitenland voorbeelden aanwezig 
zijn. Elk voorbeeld is echter een geval apart dat zich niet zonder meer laat 
overnemen.
Als alternatieven valt te denken aan:

Restauratie en museale bestemming; eventueel zelfs verplaatsing naar 
een andere locatie (te denken valt aan een openlucht museum). Openlucht 
musea hebben het echter niet makkelijk met het vinden van de nodige 
middelen voor herbouw. Zij geven de voorkeur aan gebouwenreconstructie 
waarbij de aanbieders een fi nancieel plan voor afbraak en reconstructie 
presenteren. Openlucht musea hebben het voordeel dat daar getracht wordt 
het productie proces te reconstrueren. Bij grote tot zeer grote objecten is 
dit echter nauwelijks te realiseren.
Behoud van de constructie, maar ingrijpende gevel- en interieur verbouwing; 
voortzetting van het economische leven van het gebouw.
Behoud van een aantal van buiten zichtbare kenmerken, maar veran-
dering van functie en ingrijpende interieur verbouwing; voorzetting van 
het economisch leven van het gebouw.
Maximaal behoud met minimale ingrepen en restauratie van de bouwkundige 
substantie; passende functie om de ingrepen beperkt te kunnen houden; 
voortzetting van het economisch leven van het gebouw.

De zichtbaarheid van het industriële verleden
Uit de stedebouwkundige visie voor de herbestemming van kanaalzone en de 
binnenstedelijke fabrieken:

In principe moet en deze verdwijnen uit de 
binnenstad. Hierover kan geen twijfel bes taan. 
Over de termijn moet  helaas in vage termen 
worden ges proken aangezien het  belangen-

complex  hiermee gemoeid nog niet  doorzichtig 
is. Maar wat ons bet reft  zonder uitzondering 

zo snel mogelijk. De industriële revolutie moet  
defi nitief naar het  domein van de ges chie-
denisboeken worden verwezen en behoort 
niet  meer tot  onderdeel van binnensteden. 

Helmond biedt voldoende alternatieven 
aan de stadsranden en langs de hoof dinfr a-

structuur. 

•

•

•

•



“Er ligt een nieuwe markt open, met  honderen miljoenen kansen...
we mogen niet  langer wachten met  het  terugdringen van de 

schadelijke CO2-uitstoot . Het  lot  van de planeet  die onze kinderen 
zullen erven ligt in onze handen...“

   
     (Bill Clinton)



“Je struikelt vandaag over de duurzaamheidsinitiatieven van 
bedrijven. Eerst was er een handjevol mensen. dat elkaar allemaal 

kende. Het  is ongeloofl ijk hoeveel mensen zich er nu al mee 
bemoeien. Het  is een wonder. Zo snel gaan die dingen meet al 

niet ...“
   
     (Jacqueline Cramer)
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Bijlage 2: Gebouwanalyse Vlisco gebouw 1911
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INLEIDING Geschiedenis Vlisco
In deze analyse zal katoendrukken in zijn algemeenheid en de geschiedenis van 
Vlisco beschreven worden. Weergegeven wordt hoe de Vlisco zich ontwikkeld 
heeft door de jaren heen. Hierna zullen in deze analyse Gebouw 1911 dieper 
worden bekeken op diverse (sub-)onderdelen. 
Deze analyse is gemaakt met als leidraad de RE-ARCHITECTURE methode van 
dr. A.R Pereira Roders. Hiermee zal het gebouw tot op detailniveau worden 
geanalyseerd op de historie en huidige status.

Eveneens wordt verwezen naar het Omgevingsonderzoek, hierin is specifi ek 
onderzoek gedaan naar Helmond in zijn algemeenheid met de directe koppeling 
naar het Vlisco-terrein.

Gezamenlijk zullen deze analyses de grondlegger vormen om te komen tot een 
passende herbestemming van Industrieel Erfgoed in Helmond.

Met vriendelijke groet,

Bas van de Westerlo

...Mooi, aandacht voor het  industrieel erfgoed; 
bet er laat dan nooit, want we hebben in 

Helmond niet  al teveel over...
    (Dr. W.H.P.M. Van Hooff)
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Drukmethoden 
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. Een patroon werd uit 
hout gesneden en vervolgens ingesmeerd met verf. Vervolgens werd deze op 
de witte te bedrukken stof gedrukt en bracht zo een motief aan. Dit is een 
voorbeeld van directe druk.

Ook ontstaan er nieuwe drukmethoden zoals de reservedruk. Deze methode gaat 
uit van het feit dat bepaalde stoffen elkaar afstoten. Klei of harsachtige pappen 
(was of lijm) worden in patroonvorm op het doek aangebracht. Vervolgens 
wordt het weefsel in een verfbad gedompeld waardoor het onbehandeld doek 
het pigment opneemt en de pap een deel van het doek “reserveert”. Na drogen 
wordt de lijm verwijderd wat een wit patroon overlaat. Deze kan vervolgens 
weer worden “ingepast” met andere kleuren of motieven.

De 3e methode is de etsdruk. Hier wordt het doek volledig geverfd  waarna 
plaatselijk etschemicaliën worden opgebracht die de grondkleur wegbijten 
(etsen). Hierdoor ontstaan witte vlekken op een gekleurde achtergrond (wit-
ets). Er zijn echter ook kleurstoffen die zich tijdens het etsproces met de 
textielvezels verbinden, waarna er gekleurde fi guren op een voorgeverfde 
achtergrond ontstaan (bont-ets).

De mogelijkheden van het textieldrukken zijn in de loop der tijden enorm uitge-
breid door de diverse drukmethoden en verfprocedés te combineren.

Proces
Er zijn 2 zaken die zeer belangrijk zijn bij het verven/bedrukken van textiel:
1 De kleurstoffen moeten goed hechten;
2 De kleuren mogen niet met elkaar reageren/door elkaar lopen.

Verder is het gehele proces 3 fases in te delen. Het drukken, het fi xeren van 
de kleurstoffen en het wassen om de overmaat aan verf te verwijden. Voor de 
nabehandeling, het fi xeren, zijn er verschillende procedés om de kleurstoffen 
te fi xeren zoals met zuurstof, in stoomkasten, in waterbakken met chemicaliën 
dan wel in de zogenaamde roodververij.

De natuurlijke hoofdkleuren rood, geel en blauw werden in de 2e helft van 
de 19e eeuw vervaardigd uit meekrapplant, de wouw, ‘de wede’ , en later de 
indigo. Op basis van deze natuurlijke kleuren kan maar een beperkt kleuren-
pallet samengesteld worden. Na ongeveer 1870 komen de synthetische 
kleurstoffen op waardoor de mogelijkheden vele malen groter worden. Indigo 
en meekrap worden vervangen door synthetische indigo en alizarine. In het 
begin van de 20e eeuw komen de indantreen kleurstoffen op en eind jaren 
twintig wordt indigosolen geïntroduceerd. Vanaf 1957 zijn er de zogenaamde 
reactieven kleurstoffen. Deze verschillende groepen hebben ieder zijn voor- en 
nadelen waardoor deze naast de verschillende drukprocedés ook gecombi-
neerd worden.

Mechanisatie
Het drukken was eeuwenlang een handmatige productietechniek geweest. 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) zorgt dat de 

ALGEMEEN KATOEN-
DRUKKEN 19E EEUW

Fig. 96 Het draaien van de droogtrommels 
in de roodververij.

Fig. 95 Pastel van katoendrukkerij van 
Vlissingen.
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drukpap op het verfkussen gelijkmatig verdeeld is. Wanneer het tafelblad vol is 
wordt het doek verder gedraaid. Iedere drukker drukt 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 wordt de oplossing gezocht in drukwalsen wat een continu proces 
mogelijk maakt. 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 word 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 word 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.

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 ex aminatie der stukken en bekomen 
informatie is het  ons toeges cheenen, dat 

zeker de armoede en ellende tot  Helmond zo 
hoog zijn gekommen, dat men daar van zig 
nauwelijks een denkbeeld vormen kan - het  
vervallen der Fabrieken (waar in de Burgers 
deezer plaats bijna alleen een sober bes taan 
vonden) hebben aldaar alle de minvermo-
gende Ingezet enen van werk en nes taan 
beroof d, en veele der meer gegoede danig 
in hunne Finantien verachterd, dat het  
hun minder dan ooit mogelijk is hunnen 
ongelukkige natuur genoot en te blijven 

helpen...

Fig. 97 Handdrukkerij.

HELMOND, TEXTIELSTAD
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   (Staatscommiss ie 1801) 
Economisch gezien was de periode 1760-1810 een dieptepunt voor Helmond. 
Maar door nieuwe activiteiten en ontwikkelingen komt Helmond uit het dal. De 
opkomst van de stoomwerktuigen geeft de Helmondse textielnijverheid een 
stimulans in productiviteit. De aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1822-1826) 
die Helmond een directe verbinding met de Maas geeft zorgt voor de logistieke 
stimulans en heeft een gunstige economische invloed.
Maar de mechanisatie van het drukproces heeft wel desastreuze gevolgen voor 
de thuiswevers. Bevinden in 1850 onder de 2800 textielarbeiders in Helmond 
zich nog 2400 thuiswevers, in 1890 zijn deze allemaal verdwenen en werkzaam 
in de fabrieken.

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 breid 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.

OPRICHTING

Fig. 99 Perfecte ligging t.o.v. de Zuid-
Willemsvaart.

Fig. 98 Bruggen verbinden de oost- en 
westzijde van het complex.
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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 met werkdagen van 6.00 tot 
19.00 in de zomer en 7.30 tot 16.00 in de winter.
Het werk in een katoendrukkerij is zwaar. Er zijn lange arbeidsdagen met een 
hoge fysieke belasting. Verder zijn de omstandigheden binnen de fabriek vaak 
ongezond door allerhande 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 
ervoor dat alle andere handelshuizen verouderde motieven en dessins krijgen. 
Daarom worden na in 1854 nieuwe afspraken gemaakt zodat dit voortaan wel 
kan. 
Nederlands-Indië blijft een lange tijd een belangrijke afzetmarkt maar in 
1972 schaft de Nederlandse overheid het stelsel der differentiële rechten op 
Nederlands-Indië af. Hierdoor stijgen de invoerkosten voor de export en kunnen 
buitenlandse fabrikanten hun producten voortaan hier ook afzetten. De afzet 
voor Van Vlissingen loopt hierdoor snel terug.

...the ultimate artist ic achievement of  the time 
was employ ement with Van Vliss ingen’s des ign 
department, it indicated that you had made 

it...
  (Arie Berkulin Eindhovens Dagblad 

04-02-1999)
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 
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. 

NIEUWE WEGEN

Fig. 100 Een drukte bij de wisseling van 
de wacht

Fig. 101 Pieter Fentener van Vlissingen.
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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 grootste aandacht en successen worden behaald in de binnenlandse markt, 
waaronder ook België wordt gerekend. Doordat de Nederlandse economie 
vanaf 1897 in een stoomversnelling raakt zijn de successen in het binnenland 
groter dan die van de export. 

Fig. 102 Het rangeerterrein van de NS is 
direct bij Van Vlissingen gelegen.

Fig. 103 V.l.n.r. Pieter Fentener van Vlissingen (1853-1917), Cornelis Matthijsen (1859-1931), Henri Louis Fentener van Vlissingen (1860-1916) 
& Alexander Pieter Matthijsen (1864-1919).
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Fig. 104 Een pastel uit circa 1943, Herman Heijenbrock schilderde de Nederlandse industrie in zijn 
olieverfschilderijen in een fase waarin de mens nog centraal stond in het productieproces.
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CONSOLIDATIE EN 
VERNIEUWING 

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’. 

Direct na de oorlog begint men met de modernisering en uitbreiding van de 
blauwververij, de lijmdrukafdeling, de roodververij, roldrukkerij en de afwer-
kingafdeling. 
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.

Fig. 105 Rivier de Aa stroomt exact tussen 
de gebouwen door en dient een belangrijke 
rol bij het verven.

Fig. 106 Overzicht fabriek Van 
Vlissingen 1961.
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UIT HET DAL 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. 

De directie haalt opgelucht adem: de fabriek heeft de crisisjaren 
defi nitief achter zich gelaten. De man die aan dit succes veel 
heeft bijgedragen, Tobie Hoogenboom, overlijdt op 4 februari 
1939. De herinnering aan de ene crisis is nog niet vervaagd, of 
een andere -een veel ingrijpender- dient zich aan.

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 fabrieksarbeiders te vrijwaren voor deportatie naar Duitsland. Op het 
fabrieksterrein ontstaat een voorraad turf van 15 miljoen stuks waarmee ruim 
2 jaar kan worden doorgewerkt. 
De fabriek herbergt tijdelijk zo’n 1800 Engelse militairen en wordt ingeschakeld 
bij de stroomvoorziening. Verder helpt het bedrijf de werknemers bij voedings-
waren, turf, textiel en kinderopvang. 
Inmiddels bereidt de directie een doorstart voor, direct na het komende einde 
van de oorlog met nieuwe dessins en kleuren. Pas nadat de militairen in maart 
1945 de gebouwen ontruimen en op 6 april de verplichte levering van elektri-
citeit 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. 108 Bad voor de houten stempels tot 
circa 1950.

Fig. 107 Afzetgebied in 1921.
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VLISCO DOOR DE JAREN 
HEEN

Fig. 109 Het Vlisco-terrein door de jaren heen.
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VLISCO COMPLEX

Het Vlisco complex, wat door de jaren heen sterk gegroeid is, bestaat uit 
diverse gebouwen met elk hun eigen geschiedenis, functie en uitstraling. De 
gebouwen zullen hieropvolgens vanuit het toegekende nummer individueel 
uitgewerkt worden. De kleinere gebouwen zullen naderhand benoemd worden 
en sommige gebouwen (extensies) zijn in 1 nummer samengenomen.

Fig. 110 Het Vlisco complex rond het jaar 2000 welke in de loop der jaren fl ink is veranderd.
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Omschrijving uit het uittreksel uit de Objecten Data Bank van Rijksdienst 
voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten:
Het schildvormige complex bestaat uit een aantal onderdelen. Dit zijn het aan de 
Zuid-Willemsvaart gelegen fabrieksgebouw uit 1911, de midden op het terrein 
gelegen vroegere watertoren uit 1884, het ketelhuis uit 1913 en de uitbreiding 
van het ketelhuis in respectievelijk 1927 en 1937. De stijl van deze gebouwen 
varieert van eclectische elementen bij de watertoren  en deels bij het nieuwere 
ketelhuis tot puur functioneel-constructief voor de overige gebouwen. Al deze 
gebouwen behoren tot Vlisco B.V.. Het bedrijf is voortgekomen uit een samen-
werkingsverband van de vennoten P.A. Sutorius en P.F. van Vlissingen. De 
katoendrukkerij uit 1843 was gevestigd aan de Kerkstraat. In 1916 werd het 
bedrijf een N.V. Met de naam P.F. van Vlissingen & Co’s katoenfabrieken. Het 
complex is westelijk gesitueerd langs de Zuid-Willemsvaart. In het Noorden 
wordt het terrein begrensd door het park van het kasteel van Helmond, in het 
oosten aan de Kerkstraat en aan het Groenewoud. In het zuiden wordt het 
complex begrensd door de spoorlijn.

Waardering:
Het gebouwencomplex van Vlisco B.V. is van algemeen belang. Het is van 
cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaaleconomische ontwik-
keling. Met name het fabrieksgebouw uit 1911 is door de bijzondere vorm 
en constructie belangrijk als uitdrukking van een technische en typologische 
ontwikkeling. In samenhang met het voorgaande heeft het complex als geheel 
tevens innovatieve en pionierswaarde. Met name bij de fabriekshal uit 1911 is er 
sprake van een bijzonder belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek. 
Door de vormgeving is er een bijzondere samenhang tussen exterieur en 
interieur. Het complex is een essentieel onderdeel van een groter geheel, 
dat zowel cultuurhistorisch als stedenbouwkundig van nationaal  belang is. 
De bijzondere betekenis van het complex is ook gelegen in de situering, die 
samenhangt met de ontwikkeling en uitbreiding van Helmond. Het is daarmee 
van bijzonder belang voor het aanzien van de stad. Het complex is belangrijk 
vanwege de architectonische gaafheid van in- en exterieur. Tenslotte is het 
belang gelegen in de bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid 
van het geheel.
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4 GEBOUW 1911 Realisatie: 1911

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 gespatieerde. 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 zesendertigruits 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 vierruits 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. 111 Gebouw 1911
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Fig. 112 Originele bouwtekening 1911.
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8 KETELHUIS Realisatie: 1913 (uitbreidingen in: 1927 & 1937)

Architect: G. Holst

Afmetingen: 51 x 39 x 21 m

Monumentennummer: 514844
Besluitnummer: 96429
Besluitdatum: 11-10-1999

Monument omschrijving:
Het object werd gebouwd als ketelhuis in 1913 in opdracht van P.F. van 
Vlissingen. 
Het rechthoekige gebouw telt twee bouwlagen. De gevels zijn opgetrokken uit 
machinale baksteen met tand- en sierlijst onder de gootlijst van het zadeldak. 
De gevels worden geleed door lisenen. De ijzeren ramen hebben een kleine 
roedenverdeling en een kunststeen latei. Het middelste venster op de etage is 
vormgegeven als rondboograam. 
Het ketelhuis van 1913 is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuur-
historische waarden als voor beeld van de sociaaleconomische ontwikkeling 
van Helmond als industriestad van nationale betekenis. Het heeft ensemble-
waarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch van belang 
is. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.

Monumentennummer: 514845
Besluitnummer: 96429
Besluitdatum: 11-10-1999

Monument omschrijving:
Het object werd in 1927 gebouwd als uitbreiding van het ketelhuis in opdracht 
van P.F. van Vlissingen. Het gebouw grenst aan het ketelhuis uit 1913. In 1937 
werd het uitgebreid. Heden dient het pand als energiebedrijf.
Het L-vormige gebouw heeft een opklimmende reeks van twee naar drie tot vier 
bouwlagen. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met sier- en 
tandlijsten onder de rand van de platte daken. De gevels worden geleed door 
lisenen met accenten van rollagen en ander eenvoudige siermetselwerk. De 
interne constructie bestaat uit een betonskelet. Het tweelaagse deel heeft op 
de begane grond gekoppelde rondboogramen met natuursteen aanzetstenen. 
De overige vensters zijn brede zesruits stalen met kunststeen lateien. In het 
drielaagse gedeelte bevinden zich een reeks stalen deuren.
De uitbreiding van het ketelhuis van 1927 en 1937 is van algemeen belang. Het 
gebouw heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van de sociaal-econo-
mische ontwikkeling van Helmond als industriestad van nationale betekenis en 
is tevens van belang als voorbeeld van de ontwikkeling van de betontechniek. 
Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuur-
historisch van belang is. Het gebouw is gaaf bewaard gebleven.
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10 GEBOUW NOORD Realisatie: 1953

Architect: G. Holst

Afmetingen: 125 x 40 x 24 m

Fig. 113 Gebouw Noord anno 2008.

Fig. 114 Originele bouwtekening Gebouw Noord.
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Realisatie: 1884

Architect: Th. Roijakkers

Afmetingen: 9,09 x 9,09 x 14,90m

Monumentnummer: 513003
Besluitnummer: 96429
Besluitdatum: 11-10-1999

Omschrijving monument:
Voormalige watertoren, gebouwd in 1884, in opdracht van P.F. van Vlissingen 
naar ontwerp van Th. Roijakkers. De toren staat midden op het terrein van 
Vlisco en is na restauratie rond 1980 in gebruik genomen als gebouw van de 
bedrijfsbrandweer.
Het achthoekige gebouw is opgetrokken uit machinale baksteen en heeft een 
afgeplat dak met schilden waarop zwarte kruispannen zijn bevestigd.
De hoeken zijn geleed met lisenen en onder de gootlijst is een tandlijst 
gemetseld. Aan de bovenzijde, ter plaatse van het waterreservoir, is aan twee 
kanten een zware versterking gemetseld. De twee bouwlagen daar onder zin 
voorzien van rondboogramen. Op de begane grond zijn dit twintigruitsven-
sters met straalvormig bovenlicht, op de etage zijn het twintigruitsventers met 
straalvormig bovenlicht, op de etage zijn het twaalfruitsvensters met eenzelfde 
bovenlicht. 

Vlisco beschikte als vijfde gebouw in Europa en als eerste gebouw in Nederland 
over een sprinklerinstallatie. Wegens de branden in het verleden besloot het 
bestuur om over te gaan op deze nieuwe blusinstallatie met bijbehorende 
watercapaciteit. In de watertoren was in een grote tank het water opgeslagen, 
ter plaatse van de grote verzwaringen in de buitengevel. 

11 WATERTOREN

Fig. 115 Watertoren anno 2008.
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15 GRAVEERDERIJ Realisatie: 1928

Afmetingen: 43 x 17,5 m 

Omschrijving:
Het graveerderijgebouw aan het Groenewoud staat op tegenwoordig op de 
nominatie voor sloop. Het is met drie andere Vlisco-panden kandidaat geweest 
voor de status van monument, maar kwam uiteindelijk niet op de lijst. Vlisco 
vroeg en kreeg vervolgens een sloopvergunning, maar besloot deze nog niet te 
gebruiken. Het gebouw verkeerd op dit moment wel in een zeer slechte staat 
en er zal op korte termijn iets mee moeten gebeuren. 
Het gebouw stamt uit 1928 en geeft met zijn in het oog springende overstek, 
shed-dak en fabrieksgevel een voor Helmond herkenbare historische industriële 
aanblik. Maar niet alleen het aanzicht heeft cultureel-historische waarde, ook 
de binnenkant heeft een prachtige uitstraling. Ruime hallen met hoge plafonds 
waaraan vroeger huisinstallaties hun werk deden en de koperen walsen takelden 
waarop de dessins werden gegraveerd om te kunnen worden geëtst. “In het 
gebouw wis ook een donkere kamer die zo groot is dat je hem gerust donkere 
zaal zou kunnen noemen” (van Duppen in ED, 12 jan 2008).

Fig. 117 Graveurs bewerken koperen 
walslichamen met behulp van beiteltjes en 
vijltjes (foto circa 1955).

Fig. 116 Graveerderijgebouw anno 2008.
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OVERIGE BEBOUWING 1 Fietsenstalling;
2 Hoofdgebouw;
3 Bleek;
5 Harsterugwinning lijmrol;
6 Handdrukkerij/plaatsnijderij;
7 Technische dienst;
9 Hangdrooggebouw;
12 Drukkerij/kleurhuis;
13 Lijmrol;
14 Laboratorium;
16 Parkeerplaatsen;
17 Insteekhaven.

Fig. 119 De aangemaakte kleurpap wordt in een vat 
gegoten voor transport naar de drukker.

Fig. 118 De roodververij. Het doek gaat in strengvorm door 
een verfbad. 

Fig. 120 Het draaien van de droog-
trommels in de roodververij (1971).
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Forms
De analyse van architecturale vormen van de Vlisco-gebouw(en) bestaat 
niet alleen uit het onderzoeken van de geometrie en de functie maar ook de 
historie.
De analyse is gebaseerd op verzamelde informatie uit het bedrijfsarchief en 
overheidsinstellingen. Ook externe bronnen zijn gebruikt zoals GoogleMaps, 
gebouw documentatie en verschillende, al dan niet, historische artikelen. 

Position
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 heeft lang dienst gedaan als opslag voordat de stoffen werden 
getransporteerd. Zodoende werden de lijnen zo kort mogelijk gehouden en 
konden schepen snel worden bevoorraad. Tot op de dag van vandaag is een 
gezonde bedrijfsvoering de reden voor het plaatsen van functies in de diverse 
gebouwen. 
 

Primary forms
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. 

Secondary forms
Nadien is er aan het gebouw een uitbreiding gemaakt. Aan de Oostgevel 
van het gebouw is een liftschaft toegevoegd om het verticaal transport te 
vereenvoudigen. Met behulp van de goederenlift is het gebouw met de open 
kolommenstructuur geschikt voor het opslaan van goederen. 
De liftschacht steekt goed af van het originele witte hoofdgebouw. De liftschacht 
is in een donkere baksteen opgetrokken in een betonnen hoofdstructuur (ter 
plaatse van het gele vlak in de afbeelding). 

Zoals in naastgelegen afbeelding is te zien is wordt de structuur in de kozijnen 
onderbroken op stukken van de begane grond en 1e verdieping. Hier zijn van 
oudsher andere functies op aangesloten. De hele oostgevel heeft uitbreidingen 
gekend. Zo was tot 1984 een kantoorgedeelte aangesloten op het Gebouw 
1911 (ter plaatse van het rode vlak in de afbeelding). 

Voor diezelfde periode was er ook een pakkamer en een platdak gekoppeld 
aan  het gebouw. Hier werden orders voorbereid voordat ze konden worden 
getransporteerd. De Vlisco-gebouwen hebben in de loop van de tijd veel 
functiewisselingen ondergaan. Deze secundaire functies verdwenen dan ook 
regelmatig op het terrein, maar hebben wel hun littekens achtergelaten op de 
huidige bebouwing. 

Freedom
De mogelijkheden voor uitbreiding bij een architecturale herbestemming zijn 
bijna eindeloos. Hoewel, de directe omgeving heeft ook een lange historie 
en limiteert zo de mogelijkheden voor grote uitbreidingen. Door middel van 
schematische weergeven zullen de gebieden voor mogelijke uitbreidingen 
worden vastgelegd. 

PHYSICAL INVENTORY

Fig. 122 Vooraanzicht Gebouw 1911.

Fig. 121 Bovenaanzicht Vlisco-terrein met 
GoogleEarth. 

Fig. 125 Bovenaanzicht gebouw 1911.

Fig. 123 In de Oostgevel is nadien een 
additie gemaakt met een goederenlift.

Fig. 124 Tot 1984 heeft er een kantoorge-
deelte aan gebouw 1911 gezeten.

Fig. 126 Tot 1984 was er ook een pakkamer 
en platdak gekoppeld aan gebouw 1911.
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Fig. 128 Mogelijkheden tot uitbreiding in 
de gevel.

Fig. 127 Voormalig kantoorgebouw grenzend aan Gebouw 1911.
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Components

Façade
De vier gevels verschillen maar minimaal van elkaar en er is veel repetitie 
aanwezig. Toch zullen de verschillen en eigenschappen van de diverse gevels 
zo gedetailleerd mogelijk in kaart worden gebracht. 

Openings 
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. 
Op de werkvloeren geven de raamopeningen de belangrijkste functies weer. 
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. 
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Complexity
Het onderdeel over de complexiteit in de architectuur kan ook vereenvoudigd 
worden naar eenvoud, wat is de structuur en de opbouw. Gezamelijk vormen 
ze een eenheid ter voorkoming dat elementen dubbelzinnig kunnen worden 
opgepakt.

Repetitive/regularity
De gevels worden overheerst door repetitie van de sterke verticale belijning in 
de constructie en de gevelopeningen. Hierdoor is vanaf de buitenkant duidelijk 
de binnengelegen opbouw van de ruimtes te achterhalen. Er zitten nauwe-
lijks onderbrekingen in de structuur van de belijningen, richting en dichtheid. 

Regelmaat is noodzakelijk voor onze oriëntatie, zolang er geen hiërarchische 
structuur in de gevel zit zal men zich kunnen blijven oriënteren en zal men niet 
gedesoriënteerd raken. 

Composition of the object: articulation and continuity
Het gebouw 1911 is uit één groot volume opgebouwd met een groot aantal 
elementen. Gezamelijk vormen de diverse elementen een geheel en zorgen 
voor een relatie tussen alle objecten. De repetitie die is verwerkt in het gebouw 
zorgt voor een eenheid en samenhang. Andere maatvoering of vormen zouden 
ook misstaan in het geheel. 

Fig. 129 Complexiteit in de gevel m.b.v. 
repetitie.

Fig. 130 Er zit veel repetitie in de opbouw van de gevel. Fig. 131 Overstek met geïntegreerde afwatering.
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Construction
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 construc-
tieve elementen bestaan uit beton en variëren in afmeting naar gelang de 
verdieping.  

Columns
Er is onderscheid gemaakt tussen de afmetingen in de kolommen op de verschil-
lende 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
Gedurende het hele bestaan van het Gebouw 1911 zijn er geen kolommen 
verwijderd of vervangen voor bijvoorbeeld stalen kolommen. De kolomstructuur 
maakt de keuze voor een nieuwe functie natuurlijk altijd fl exibel.

De gehele constructie is vastgelegd op een raster van 4850mm bij 5100mm 
h.o.h. 

Fig. 132 In de constructie is de manier van 
bekisten nog steeds terug te vinden.

Fig. 133 De kolommenstructuur behoudt 
de fl exibiliteit door de jaren heen.
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Fig. 134 Kolommenstructuur, groen zijn de hoofdliggers & rood de secundaire liggers. Op de kruispunten staan de kolommen. 
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Materials
Hier worden de primaire materialen bekeken 
op diverse hoofdpunten, zoals in het fi guur is 
weergegeven. De eigenschappen worden op een 
schematische wijze weergegeven.
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Other materials
Buiten de drie hoofdproducten zijn er natuurlijk ook een aantal gebruikte 
materialen die in mindere maten zijn toegepast. Zeker in het gebruik van 
afwerking, afdichting of decoratie. Veelal zijn dit niet de toevoegingen die van 
grote waarde zijn voor het gebouw. 

De gevelopeningen zijn op de begane grond gevuld met houten en stalen 
kozijnen, daarboven worden het enkel stalen kozijnen met enkel glas.
Aan de kanaalzijde zijn de ramen regelmatig gespatieerd. Op de begane grond 
bevinden zich in de eerste vier assen links en rechts onder meer kruisven-
stervarianten met kleine roeden in de bovenlichten en dubbele deuren onder 
een luifel. Daartussen bevinden zich grote stalen, vierkante zesendertigruits 
tuimelvensters. Dezelfde vensters vindt men op de eerste en tweede etage. De 
bovenste etage is blind. 
Verder zijn er enkele deuren en roosters uitgevoerd in staal. Alle stalen 
elementen (kozijnen, deuren en roosters) zijn groen geschilderd. 

In de Noordgevel zijn enkele raamopeningen gesloten met kalkzandstenen. 
Verder zijn intern enkele scheidingswanden gecreëerd met staalplaten en 
betonstenen. Al deze voorzieningen zijn tijdelijk, omdat in de laatste jaren 
diverse functiewisselingen zijn geweest. 

Inventory
De verdiepingen van het gebouw 1911 zijn vrijwel geheel leeg. 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. 
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Fig. 135 Open structuur in alle verdiepingen.
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Introduction
Het belangrijkste aspect van de Signifi cance survey is het identifi ceren van de 
culturele waardes op het gebied van het gebouw en de omgeving. Cultuur en 
waarde staan centraal in dit gedeelte van de analyse. Elk gebouw en omgeving 
is gevormd door verschillende eigenschappen, al dan niet in confl ict met elkaar. 
De maatschappij is constant in beweging waardoor trends en ontwikkelingen 
te onderscheiden zijn. Sommige trends zijn tijdelijk, andere blijven actief over 
een langere periode en laten belangrijke punten achter in de historie. Van 
generatie tot generatie zijn de feiten gerespecteerd, zelfs als mensen een 
andere mening toebehoren. 
In deze fase wordt het gebouw gecontroleerd op verschillende punten op het 
gebied van de culturele waarde.
De gecontroleerde waardes zijn in het volgende schema ondergebracht:

Social values

Emotional - collective
Al geruime tijd is Helmond het centrum voor textielnijverheid in Nederland. 
Vanuit een klein stadje is het uitgegroeid naar één van de grootste textiel-
steden in Nederland. 

De handel krijgt een impuls door de toekenning van marktrechten in 1376. 
Vanaf dat moment wordt er drie keer per jaar een jaarmarkt gehouden voor 
alle boeren uit de omgeving. Vanaf dat moment is het al een handelsplaats 
voor een groot publiek. Diezelfde kooplieden reizen heel de provincie af om 
hun koopkunsten te gebruiken. 
Tussen de 16e tot de 18e eeuw wordt het land geteisterd door oorlogen. Toch 
blijft de textielnijverheid van belang. Na de 18e eeuw komen nieuwe juridische 
structuren. Ze zijn gebaseerd op gelijkheid, vrijheid en broederschap. Er komen 
vanaf dat moment ook weer meer mogelijkheden op het gebied van econo-
mische vlakken. Bedrijven als Raymaker, Ramaer en van Vlissingen vestigen 
zich dan ook in Helmond. 
In 1823 neemt koning Willem I een belangrijke beslissing voor de stad. Hij 
geeft het startsein voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. Deze beslissing 
is voor de Helmondse economie van cruciaal belang. Naast de verdere ontwik-
keling van de textielindustrie vestigen zich ook andere industrieën in de stad, 
zoals metaal- en voedingsindustrie. Hierdoor ontwikkelt Helmond zich tot een 
moderne centrumstad met voorzieningen, die bij een handelscentrum horen: 
een station, hotels en restaurants. Het inwonertal stijgt tussen 1800 en 1900 
van 2.500 tot 12.000.
Enkele jaartallen die van groot belang zijn geweest in de historie van 
Helmond:

1000   Nederzetting als voorloper van de stad Helmond 
1179   Helmond voor het eerst vermeld (in het archief van de abdij  
   Floreffe) 
± 1220   Hertog Hendrik I van Brabant koopt heerlijkheid 
Helmond 
± 1232   Stadsrechten voor Helmond 
± 1244   Stichting klooster Binderen door Maria van Brabant 
± 1350   Bouw van het huidige kasteel voltooid 
1376   Marktrechten 

SIGNIFICANCE SURVEY
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1400-1450  Bloeiperiode Helmond, hoofdstad van Peelland 
1543   Maarten van Rossum belaagt Helmond 
1602   Prins Maurits verovert het kasteel 
1636   Grote pestepidemie 
1648   Einde Tachtigjarige Oorlog; Helmond deel van Republiek der  
   Verenigde Nederlanden 
1781   Muntmeester Carel Frederik Wesselman koopt de heerlijkheid  
   Helmond 
1823-1826  Aanleg Zuid-Willemsvaart 
1866   Opening spoorlijn Eindhoven, Helmond, Venlo  
1870-1930  Bloeiperiode textielnijverheid en metaalindustrie 
25-09-1944  Bevrijding. Einde Duitse bezetting 
1966   Opening Traverse, de autoweg door het centrum 
1976-1989  Helmond groeistad 
2006   85000 

Housing
Helmond werd door de Zuid-Willemsvaart opgedeeld in twee gedeelten. Aan 
de westkant van het kanaal is van oudsher de rijkere klasse gesitueerd. Dat is 
tot op de dag van vandaag goed te zien door de kapitale huizen en wijken. Aan 
de oostzijde van het kanaal zijn de arbeidershuizen en -wijken te vinden. Hier 
is meer repetitie en massawoning  bouw te vinden met de primaire voorzie-
ningen. 

Het gebied rondom het kanaal is gereserveerd voor bedrijvigheid en industrie. 
Het Vlisco-terrein heeft ook nauwelijks relatie met een woonwijk. Voor verdere 
informatie wordt graag verwezen naar de “Omgevingsanalyse” van Helmond. 
Met behulp van het openbaar vervoer kwamen de arbeiders van heinde en 
verre om in de fabriek te komen werken. Indertijd liep er ook een tram die het 
personeel naar de fabrieken bracht.  

Demographic
Het inwonersaantal van Helmond is fl ink gestegen in de loop der tijd. Dit ligt 
natuurlijk in nauw verband met de industrie samen. 
Ook immigratie heeft een grote rol gespeeld in het inwonersaantal van Helmond. 
Veel allochtonen hebben Helmond opgezocht om op zoek te gaan naar een 
vaste werkplek. 

Inwonersaantal Helmond
1820    3.000
1832    3.891
1890    9.351
1925    22.225
1967    47.277
1999    77.616
2002    82.853
2007    86.070
2008    86.793

Etniciteit bevolking:
Nederlands   78,5%
EU     5,9%
Overig Europa    1,2%
Indonesië / Ned. Indië   2,8%
Overig Westers    0,4%
Turkije     2,8%
Marokko    3,9%
Suriname    0,7%
Nederlandse Antillen/Aruba  0,7%
Overig niet westers  3,1%
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Emotional - individual
Citaat uit een Blog over Helmond

...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 een 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, inter-
nationale 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 – 7-8-07)

Signifi cance of the building
In het statuut van de gemeente aan Van Vlissingen & Co van 14 juni 1911 
wordt ‘volgens een voornemens op te richten gebouw in gewapend beton 
voor Pakkamer, magazijnen, zoomkamer en kantoorlokalen te Helmond’ een 
vergunning verleend.
Met betrekking tot art. 6 der Veiligheidswet worden het aantal werknemers per 
laag vermeld:

Verdieping  Mannen Vrouwen
Begane grond  10  -
1e verdieping  20  45
2e verdieping  25  3
3e verdieping  10  3

Op de begane grond zijn de kantoren en pakkamer gelegen. Vooral op de 
eerste en tweede verdieping bevonden zich de werknemers, waarin op de 
eerste verdieping vooral de behendige vrouwen in de zoomkamer aan het werk 
waren. De bovenste verdieping bevat enkele werknemers in het magazijn. In 
de bijlage is te zien dat er rekening werd gehouden met Verlichting en Ventilatie 
voor optimale werkruimten.   

Fig. 136 Afbeelding uit 1931 vanaf de 
overzijde van Gebouw 1911 met de nog 
actieve trambrug.
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Fig. 137 Statuut van de gemeente aan Van Vlissingen & Co van 14 juni 1911. 
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Economic values

The economical history
Toen na 1870 steeds meer bedrijven overgingen op stoomenergie, maakte 
de huisnijverheid geleidelijk aan plaats voor de fabrieksindustrie. Als gevolg 
van deze ontwikkeling en van het feit dat Helmond betere verbindingen 
had gekregen door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en van de spoorlijn 
Eindhoven-Helmond-Venlo concentreerde de textielindustrie zich meer en 
meer in de stad Helmond en verloren de dorpen in de omgeving hun functie 
als textieldorpen. 
Een tweetal takken van industrie waren voor Helmond erg belangrijk, namelijk 
de textielindustrie (in hoofdzaak katoen) en de metaalnijverheid. De belang-
rijkste textielbedrijven die zich in de 19e en begin 20e eeuw in Helmond hadden 
gevestigd was Raymakers (aanvankelijk samen met Ramaer, maar na 1849 
volgende beide ondernemingen hun eigen weg) Diddens en van Asten, van 
Vlissingen, Carp, Prinzen, en van Glabbeek, Bogaers en Zn, Sanders en Swane 
en Swinkels weverijen.
De belangrijkste metaalbedrijven waren: Jan de Wit, Everts en v.d. Weyden, 
Begemann, van Thiel-draadnagelfabriek, Nederlandse Schroefboutenfabriek 
(van Thiel), van Dongen-metaalgieterijen, Emans-Swinkels machinefabriek.
Verder bezat Helmond nog een cacaofabriek, enkele margarinefabrieken en 
ontstond er in Helmond via een door hen opgerichte in- en verkooporganisatie 
het levensmiddelenbedrijf E.D.A.H..
In deze tijd moest er door de arbeiders hard en lang worden gewerkt en dan 
nog maar verdienden ze een sober bestaan. De nieuwe arbeidsweg van 1889 
bracht wel enige verbetering voor de jeugdige arbeiders, maar het bleven lange 
werkdagen. Bij de wet van 1889 werd de maximale arbeidsduur voor jongens 
en meisjes van 12-16 jaar en voor vrouwen vanaf 16 jaar gesteld op 11 uur 
per dag, met een rustpauze van 2 uur. ‘s Zomers werd om 6 uur en ‘s winters 
om 7 uur begonnen. De werkdag eindigde dan ‘s avonds om 7 uur. De mannen 
van 16 jaar en ouder mochten pas ‘s avonds om 8 uur ophouden. 
Sociale voorzieningen waren er niet. Enkele fabrieken gingen er toe over 
een eigen ziekenfonds te stichten, zoals bijvoorbeeld in 1879 de machine-
fabriek Begemann, in 1903 van Vlissingen en nog enkele fabrieken meer. 8 
Mei 1904 werd opgericht de Helmondse ‘doktersbus’, ‘De Voorzorg’. De R.K. 
Werkliedenvereniging stichtte 8 december 1898 een eigen ziekenfonds.  

Voor de gehele geschiedenis en ontstaan van de stad Helmond wordt verwezen 
naar de ‘Omgevingsanalyse’. 

Use and Non-use
Het gebouw is altijd een soort ontvangstruimte geweest voor bezoekers en 
goederen. De begane grond is altijd verbonden geweest met een kantooraf-
deling. Voorheen was het direct verbonden met het hoofdkantoor van Vlisco 
B.V.. Nu het hoofdkantoor is verplaatst en het gebouw is gesloopt bevindt zich 
op de begane grond cq. Kelder nog een archief van de onderneming in Gebouw 
1911.  Verder is aan de noordzijde nog een tijdelijke ontwerpafdeling geweest, 
voor met name het ontwerp van Euro productie (ontwerp voor Europese 
markt).
De eerste verdieping was vooral gevuld met een dertig tal vrouwen die dessins 
maakte van de aangeleverde Europese stoffen. Hier werd de laatste hand 
gelegd voordat de Euro-producten gereed waren voor transport.
De derde verdieping was ook gewijd aan het transport van de Euro-afdeling. 
Op de bovenste verdieping werden de dessins ingepakt in de pakkamer en 
voorbereid op transport naar de Europese afzetmarkt.
Nu zijn de tweede en derde verdieping in gebruik als opslag voor kleurstoffen 
en chemicaliën. Voor het hoge gewicht van enkele producten is het noodzakelijk 
gewenst om de vloeren tijdelijk te onderstutten. De vloervelden zijn indertijd 
licht uitgevoerd en zijn niet bestand tegen zware puntlasten op de vloer.

Het gebouw beschikt ook over een kelder welke een zeer geringe hoogte heeft. 
De kelder is in de tijd van hoogconjunctuur gebruikt als opslag voor doek en 

Fig. 138 Oude foto gebouw 1911.
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gereed zijnde yards voor productie. Door de zeer lage verdiepingshoogte van 
de kelder moet men gebukt lopen. 
Door het opslaan van diverse stoffen is de kelder altijd goed afgeschermd voor 
ongedierte en hoogwater.

Allegorical value
Het gebouw kan gezien worden als symbool voor de opgroeiende economie in de 
stad Helmond, zowel voor het heden als het verleden. Aan het einde van de 19e 

eeuw breide de textielindustrie fl ink uit in Helmond, waarin Vlisco een beeldbe-
palende rol had. Vlisco maakte het mogelijk om een Nederlands product op de 
wereldmarkt te zetten en zo marktleider te worden in de uitheemse stoffenin-
dustrie. De vele veranderingen en uitbreidingen op het terrein zijn hiervan een 
voorbeeld. Gebouw 1911 heeft door de jaren heen meerdere functies gekend, 
allemaal af te leiden van de groeiende productie. 
Nog steeds beschikt de Vlisco van grote aanzien, mede door de monopoliepo-
sitie, maar ook door de geweldige ligging in de stad met de vele potentie. 

The building
Er zijn enkele mutaties geweest door de jaren heen in het gebruiks- en econo-
mische waarde van het gebouw. Het gebouw heeft zijn dienst gedaan in zowel 
productie als opslag, waarmee de bedrijvigheid op de verdiepingen verschilde. 
Enerzijds diende het als ontwerpfabriek van nieuwe stoffen waarna later het 
‘slechts’ diende als op- en overslag alvorens het werd getransporteerd. 
Nu wordt het gebouw niet meer volledig gebruikt, waardoor achterstallig 
onderhoud ontstaat. Gebouw 1911 heeft zijn hoofdfunctie verloren waarmee 
ruimtes leeg komen te staan. Alle verdiepingen zijn open en fl exibel voor elke 
functie, mogelijkheden genoeg om met dit monument een nieuwe bestemming 
te geven.

Political values

Education
Vlisco heeft als één van de grootst textielbedrijven in Helmond een grote 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stad. De ontwikkeling die was 
gebaseerd op industrieën uit de textiel- en metaalnijverheid. 
Met succes heeft Van Vlissingen (later Vlisco) zich geconcentreerd op speciale 
druktechnieken voor o.a. de Afrikaanse markt. Hiermee heeft het een belang-
rijke bijdrage gehad voor de werkgelegenheid in Helmond en is uitgegroeid tot 
één van de grootste textielsteden van ons land. 
Tot op de dag van vandaag zijn de stoffen van Vlisco een A-merk op de 
Afrikaanse markt. Hierdoor is ook Helmond als stad op de kaart gezet en heeft 
bijgedragen aan economische successen.
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Symbolic
Door verschillende redenen symboliseert gebouw 1911 niet alleen de econo-
mische ontwikkeling van de stad en de fabriek, maar ook staat het symbool 
voor wetenschappelijke technologieën met haar constructie. Op het moment 
van bouwen werd voor één van de eerste keren de beton skeletbouw techniek 
gebruikt. Met deze nieuwe methode kon men bouwen op een fl exibele manier 
waardoor vrije ruimten intern ontstonden. 
Voor de medewerkers en stadsbewoners is gebouw 1911 hét gebouw wat Vlisco  
representeert. Ook naar de buitenwacht toe is gebouw 1911 het dominantste, 
hiervan werd ook extra gebruik gemaakt door hierop neon-reclame te 
plaatsen. 

Historical values

Educational value
Deze paragraaf laat de ontwikkeling zien met de veranderingen door de jaren 
heen.
In 1911 is het gebouw opgericht, in een tijd waarin functionalisme de belang-
rijkste reden was binnen de architectuur. De stijl draait om het idee ‘form 
follows function’. Zolang de ruimte gebruikt wordt zoals het is bedoeld zijn er 
geen problemen, echter wanneer de functie veranderd zullen meer mutaties 
optreden. Ook gebouw 1911 is puur functionalistisch en is bedoeld voor enkele 
persoonsgebonden activiteiten, maar vooral voor op- en overslag. 

Historic-conceptual
Het ontwerp van Gebouw 1911 is gedaan volgens de fi losofi e van het ‘Nieuwe 
Bouwen’. Deze stijl is gebaseerd op een eenvoudig, onversierd volume en 
zuivere vormen samen te voegen. Belangrijkste kenmerken zijn transparantie, 
ruimte, licht en lucht. Vooral door het toepassen van nieuwe en moderne 
materialen en constructiemethoden werd dit bereikt. Ook functionaliteit was 
belangrijk, samen met symmetrie en herhaling. Door eenvoudig kleurgebruik 
zonder al te veel versierselen en ornamenten.  

Alle kenmerken die hierboven zijn genoemd zijn herkenbaar in het ontwerp van 
Gebouw 1911. Kortom, een puur functionalistisch gebouw waarin productiviteit 
en lage kosten centraal staan. Deze gedachte van het bedrijf zijn nog steeds 
terug te vinden, de gedachte gaat uit naar deze twee kenmerken. 

Historic-symbolic
Het gebouw heeft zeker veel charisma en kan gezien worden als een trade-
mark voor Helmond. Het heeft veel betekend voor de stad en haar werknemers 
en heeft Helmond op de kaart gezet in Nederland en ver daarbuiten. 
De groei van de fabriek na haar oprichting heeft veel mensen aangetrokken 
tot dit gebied. Werknemers uit vele hoeken kwamen om bij de Vlisco te mogen 
werken. De Zuid-Willemsvaart groeide uit met diverse industrie gebouwen en 
zorgde daarmee voor veel werkgelegenheid. Dit heeft ook zijn weerslag gehad 
op de woningbouw, waar ineens Helmond een grote groei doormaakte. 
Na de crisis in de Textielindustrie bleef Vlisco overeind door haar specialisatie in 
kleurrijke producten. Hoewel diverse ‘concurrenten’ wegvielen bleef de Vlisco 
doordraaien, mede door deze specialisatie. 
Nu staat de Vlisco bekend om haar kwaliteitsproducten in het buitenland. In 
Afrika kan een Vlisco product vergeleken worden met hier een Armani product, 
wat inhoudt dat de kwaliteit hoog in het vaandel staat. Het grote verschil is dat 
het Vlisco product betaalbaar is waardoor Afrika voor een groot percentage is 
aangekleed met Vlisco-stoffen.
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Scientifi c values

Workmanship
Het vakwerk van de werklieden is het best terug te vinden in de structuur van 
de betonelementen. Hier is de ruwe structuur van de bekisting te zien welke 
indertijd zijn gemaakt door de vakmensen. Met het geweten dat elk detail ter 
plaatse moest worden uitgetimmerd geeft weer hoe nauwkeurig gewerkt moest 
worden. Dit geeft ook de weerslag op de details in een industrieel gebouw. 

Aesthetical values

Notable
Architect, zijn stijl, cv en projecten.

Voor zover bekend is de architect van Gebouw 1911 dhr W. Baks. Helaas is 
over deze architect nog geen informatie terug te vinden. Zowel stadshistorici, 
Vlisco(-historici), Gemeente als wij kunnen nog niet achterhalen wie deze 
persoon exact is geweest. 
In de nabije toekomst zal hiernaar verder worden gezocht.

Fig. 139 Structuur in de betonelementen, 
vakmanschap.
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Fig. 140 De horizontale raampartijen worden gezien als ‘zeer karakteristiek’. 

Fig. 141 De sheddaken geven extra daglicht op de bovenste verdieping.
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Aeshetical values

Façades
Volgens de fi losofi e van de Nieuwe Stijl is het gebouw puur functionalistisch met 
de kwaliteiten Licht, Lucht, Transparantie en Ruimte als belangrijke kenmerken 
zonder enige versieringen of ornamenten.
In de gevel zijn drie karakteristieke kenmerken van belang. Op willekeurige 
volgorde zijn dit:
1.  De raampartijen;
     De ramen zijn geheel horizontaal gericht en zorgen voor veel direct licht in 
de ruimten. Door het open karakter van het gebouw ontstaat een grote vorm 
van transparantie in en achter de gevel. In deze structuur zijn de mogelijk-
heden opgenomen om de ruimte te ventileren, een belangrijk aspect in deze 
fi losofi e. 
2.  Sheddaken;
     De sheddaken wijken enigszins af van de primaire vorm van het gebouw, 
maar zijn wel puur functionalistisch. De sheddaken zorgen voor indirect 
zonlicht in het gebouw zonder dat dit afbreuk kan doen aan de kwaliteit van 
het opgeslagen product. De openingen in de sheds zijn gericht op het noorden, 
waardoor geen direct maar indirect licht toetreed tot het gebouw. 
3.  Kleur en repetitie;
     De gevel is op zich zeer sober uitgevoerd met een eenvoudige witte afwerking. 
Het gebruik van betonskeletbouw was voor die tijd een zeer vooruitstrevende 
gedachte. Met eenvoudig kleurgebruik en zonder al te veel versierselen is 
het gebouw opgebouwd. De verticale belijning in het gebouw zorgt voor een 
veelvuldig terugkomend stramien. Het gehele gebouw is opgebouwd uit een 
terugkerende opbouw.

Decorative
Dit onderdeel zou enerzijds kunnen vervallen omdat het decoreren van de 
gevel niet behoord bij de stijl van het gebouw.
Echter zijn er altijd details die aanwezig zijn in een gebouw, zo ook in Gebouw 

Fig. 142 De repetitie en eenvoudig kleurgebruik in de gevel.



126 Afstudeerverslag Joris Ketelaars BIJLAGEN

1911. 
De eerste uitzondering is de dakluifel, welke dienst doet als goot voor de regen-
afvoer. De luifel wordt gedragen door enkele sierlijke consoles, zoals te zien in 
de foto hieronder. 
De tweede uitzondering zijn de ronde ramen in de sheddaken. De ronde 
openingen zijn voorzien van ventilatieroosters waarmee de 3e verdieping kan 
worden geventileerd. Echter wijkt deze ronde vorm totaal af in de stereome-
trische vormen van het gebouw. 

Technological - betonskeletbouw
Gewapend beton:
De eer voor de eerste vervaardiging van een bruikbaar object van gewapend 
beton komt toe aan de Franse edelman Joseph-Louis Lambot. Omstreeks 1845 
komt hij op het idee om plantenbakken van een vochtbestendig en duurzaam 
materiaal te maken. Hij experimenteerde onder meer met ijzervlechtwerk 
omhuld door cementmortel. Na het slagen van dit experiment sprongen 
meerdere technici in op de mogelijkheden van ‘gewapend beton’. 
Het zou echter nog lang duren voordat gewapend beton zijn intrede zou doen in 
Nederland. In 1905 verscheen een vertaling van de Duitse betonvoorschriften 
in afl everingen in het Bouwkundig Weekblad, het vakblad van de Nederlandse 
architecten. Twee jaar later volgde in hetzelfde tijdschrift een herziene  versie, 
maar het zou tot 1912 duren voor de eerste Gewapend-Beton-Voorschriften in 
de Nederlandse taal werden gepubliceerd wat betrekkelijk laat was. De intro-
ductie van het gewapend beton in Nederland kwam dan ook, net als die van 
de ijzerconstructies zo’n halve eeuw daarvoor, met enige vertraging op gang. 
In kringen van de directe belanghebbende, de architecten en de ingenieurs 
werden in de tweede helft van de jaren tachtig de ontwikkelingen op het 
terrein van de gewapend-betonconstructies in het buitenland wel enkele malen 
gesignaleerd in bijvoorbeeld bladen als De Ingenieur en Het Tijdschrift van 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Hierbij wees met dan met name op 
het belang van de brandveiligheid van het materiaal en niet zo zeer op de 
constructieve mogelijkheden. 
In 1892 hield Jos. Th. J. Cuypers, de zoon van de bekend bouwmeester P.J.H. 
Cuypers en zelf eveneens architect, een toespraak op het Nationaal Congres 
voor Bouwkunst. Hierin noemde hij 5 voordelen van beton:

De elasticiteit biedt buitengewoon grootte voordelen en bij verbreking licht 
er nog een zeer ruime grens tussen het barsten en het eigenlijk vernielen 
der vorm;
De waterdichtheid van het cement is behouden;
Het vergaan van het ijzer door inwerking der atmosferische lucht is 
opgeheven, want het cement voorkomt, -verhindert het roester der ijzer-
staven;
Bouwdelen met gering eigen gewicht bezitten een verbazend weerstands-
vermogen;
Tengevolgen van zeer geringe poreusheid is het geleidingsvermogen voor 
warmte zeer gering, -daarentegen treedt de vlakke wand nog gunstiger 
voor klankbodem op, dan baksteenmetselwerk.

 Transport system
Zoals in het kopje Use and Non-use de functies zijn uitgelegd bestond er een 
nauw verband tussen de diverse verdiepingen. In het onderdeel Routing is 
de verbondenheid tussen de Zuid-Willemsvaart en het Vlisco-terrein in kaart 
gebracht. Voor het verticaal transport van goederen is nadien een goederenlift 
toegevoegd. Voor deze periode is in de gevel een voorziening opgenomen om 
per lier goederen te kunnen transporteren. Ook in combinatie met de trappen-
huizen zijn kleine vloeropeningen gereserveerd voor het op- en aftakelen 
van balen stof. Voor het verdere transportsysteem wordt verwezen naar de 
paragraaf Functioning of the machine.

Age values

Workmanship

1.

2.
3.

4.

5.

Fig. 143 De ornamenten onder de dakrand 
aan de Noord-, Zuid- en Westgevel.

Fig. 144 Ronde ventilatieroosters in de 
gevel.
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Gebouw 1911 heeft niet alleen cultureel en historische waarde voor de stad 
Helmond en regio, ook de technologie die is toegepast in het gebouw is van 
grote waarde. Vlisco groeide in de loop der tijd haar jas uit en telkens werd 
gebouwd en verbouwd op het terrein. Continu werd er gezocht naar een effec-
tieve oplossing om de productie zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen. 
Voor het ontwerp van Gebouw 1911 werd voor één van de eerste keren gedacht 
aan het gebruik van een betonnen skelet. Van oudsher was skeletbouw een 
vaak voorkomend constructieprincipe, maar voorheen werd nauwelijks gebruik 
gemaakt van een betonnen structuur. 
Bij de Vlisco heeft altijd de angst geheerst voor een nieuwe brand, na de 
twee uitbrandingen in de vroege geschiedenis op het Vlisco-complex. Beton 
is natuurlijk een uitstekend brandbestendig materiaal met fl exibele mogelijk-
heden.
In Gebouw 1911 is als één van de eerste gebouwen in Nederland het principe 
met gewapend beton toegepast in de vorm van betonskeletbouw. Met deze 
fl exibele structuur zijn de mogelijk intern divers en is het gebouw zeer geschikt 
voor diverse, industriële, functies. 

Dit bleek ook wel na de diverse functiewisselingen in het gebouw in de loop der 
jaren. Zeer eenvoudig zijn de verdiepingen aangepast aan de wensen van de 
functie, zonder al te veel afbreuk te hebben moeten doen aan de constructieve 
elementen.

Fig. 145 Een van de eerste betonske-
letbouw industriegebouwen in Nederland.
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Ecological 

The area
Om het Vlisco-terrein goed te kunnen beoordelen zal ook zeker 
de omgeving bekend moeten zijn. De kaart hiernaast brengt de 
morfologie in de omgeving in beeld.
Het valt op dat naast de kade van de Zuid-Willemsvaart veel 
belangrijke gebouwen zijn gesitueerd. Vooral veel kantoor en 
industriegebouwen van oudsher zijn hier terug te vinden. Ook de 
entree over water naar de stad neemt tegenwoordig een promi-
nente plaats in de stad in beslag, waar nu vooral in de zomer veel 
bedrijvigheid is. 
Een volgend opvallend aspect is het feit dat veel bouwblokken 
gezamenlijk een binnenplaats vormen zoals vroeger de stadswallen 
dienst deden. Ook de latere nieuwbouwprojecten als Boscotondo 
en Suytkade zijn geheel volgens dit principe gebouwd, gericht naar 
een centraal middelpunt. 
Helaas vormt de Zuid-Willemsvaart en de kasteeltuin op dit moment 
een blokkade om  het Vlisco-complex te bereiken. Vroeger was er 
nog een indirecte verbinding met de trambaan, welke al geruime 
tijd verwijderd is.

Inhabitants
Als we kijken naar de inwoners in het gebied rondom het Vlisco-
terrein vallen een aantal dingen op. 
In het gebied zijn de meeste inwoners te vinden met een andere 
afkomst. In totaal is 35% (13.510 pers.) in de binnenstad 
afkomstig uit een ander land dan Nederland. 
Ook op het gebied van de bevolkingsdichtheid scoort dit gebied het 
hoogst, namelijk 48,1% per ha. Opvallend genoeg is het vooral de 
leeftijdscategorie tussen de 20 en 34 die in de binnenstad wonen 
waar mensen veelal wonen in een huurwoning uit de periode tot 
1949. 

Flora and fauna
Helmond kent vooral aan de rand van de stad groenparken waar mensen 
kunnen ontspannen, met uitzondering van de Kasteeltuinen. Het nadeel van de 
kasteeltuinen is het feit dat de veelgebruikte Kasteeltraverse direct langs het 
terrein ligt. De mogelijkheid om hier te ontspannen in algehele rust is dus niet 
helemaal mogelijk. Wel is er getracht om in combinatie met de infrastructuur 
enkele groenstroken te creëren.
Op het terrein zelf zijn enkele groenvoorzieningen terug te vinden. Uiteraard is 
de Vlisco direct gelegen aan het kanaal en de kasteeltuinen, maar ook op het 
terrein zijn enkele bijzondere groenvoorzieningen te vinden. Zo staat er een 
beschermde boom op het terrein welke niet gekapt of verplaatst mag worden. 
Verder is er een stuk gras en meerdere boom- en struikgewassen te vinden. 
Echter is dit vele malen minder dan ten tijde dat het terrein nog behoorde tot 
de kasteeltuinen.
Ondanks dat het gebouw direct is gelegen aan het kanaal is er weinig overlast 
van ongedierte. Dit zou ook onwenselijk zijn in verband met de opgeslagen 
goederen in Gebouw 1911.

The building as entity
Om de samenhang tussen het gebouw en omgeving te kunnen begrijpen zal  
het als geheel moeten worden bekeken. Vooral omwonende en buitenstaanders 
waarderen het gebouw vooral door zijn raampartijen en open karakter, maar 
zijn ze zelf nog nooit in het gebouw geweest. Zij weten dus niet exact wat er 
intern gebeurd maar waarderen de transparantie in de gevel. 
Ook van binnenuit zorgen de transparante delen voor helderheid en oriëntatie. 
Helaas wordt de kwaliteit van het gebouw teniet gedaan door de desorganisatie 

Fig. 146 Morfologie omgeving Vlisco.

Fig. 147 Foto van de omgevingsma-
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rondom het gebouw. Desondanks ziet de meerderheid van de omwonende in 
dat het gebouw historische waarde heeft en daarom niet mag worden gesloopt 
voor behoud van de historie. Graag zou men zien dat het meer bij de omgeving 
werd betrokken met een algemeen georiënteerde functie. 

Harmony
Het is duidelijk te zien in de morfologie-kaart dat alle industrie-gebouwen zijn 
gelegen aan de kanaalzijde. Dit heeft uiteraard te maken met de juiste infra-
structurele verbindingen en de handelsmogelijkheden. Ze vormen een lang lint 
langs beide zijde van de Zuid-Willemsvaart. 
Verder heeft Gebouw 1911 geen verbintenis met de overige bebouwing in zijn 
omgeving en vormt een op zich staand geheel met de overige bebouwing op 
het terrein. 
De bewoners aan de overzijde van het kanaal hebben van oudsher weinig 
verbondenheid gevoeld met de arbeiders in Gebouw 1911. Vandaar is de 
verbinding tussen beide niet optimaal en vroeger slechts met een trambrug 
verbonden (geen voetgangers doorgang).
De grootste verbondenheid zit hem tussen het gebouw en het kanaal. Altijd 
hebben zij elkaar ondersteund en waren van elkaar afhankelijk. Na het sluiten 
van de Zuid-Willemsvaart voor scheepsvaart is de functionele verbondenheid 
verdwenen, maar nog altijd is de relatie goed terug te vinden.

Afb. 148 Groenstroken i.c.m. 
Infrastructuur.

Afb. 149 Groengebieden omgeving.
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Substance - Forms

Survey arrangement, relation
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee type relaties; het gebouw met de 
directe omgeving en het gebouw als losstaand element.

Gebouw + omgeving surrounding uses
    surrounding infl uences

    Acces // communication
Gebouw losstaand  Volumetrically

Building and its surroundings 

Surrounding uses
In de directe omgeving van het Vlisco-terrein zijn diverse activiteiten te 
vinden. Zo is er veel woningbouw terug te vinden in de omgeving. Ook in 
het gemixte gedeelte (stadscentrum) zijn veel appartementen te vinden 
boven het winkelgedeelte. Ook in het zuiden wordt er fl ink gewerkt aan 
nieuwe woonoppervlaktes waardoor het Vlisco-terrein een directe relatie 
krijgt met omwonende. 
Maar ook veel kantoren en kleinschalige industrieën zijn gesitueerd aan 
de rand van Helmond. Dit vertaald zich ook vooral in verkeersdrukte 
rondom de omgeving van Vlisco. Een unicum is het directe aangrenzende 
stadspark ‘de Kasteeltuinen’ die zorgen voor een unieke aangrenzende 
relatie tussen Vlisco en stad.
  

 Surrounding infl uences
Enkele activiteiten hebben zijn weerslag om de gebouwen op het Vlisco-
terrein. Zo heeft de Zuid-Willemsvaart altijd gezorgd voor aan- en afvoer 
van goederen en producten. Het nieuwe gedeelte van het terrein is hier 
dan totaal op gericht. De laad- en loskade voor Gebouw 1911 is hiervan 
nog een duidelijk voorbeeld.
Het stadspark zorgt voor veel rust en geeft het gebouw een extra 
dimensie. Van oudsher strekte het stadspark zich uit naar het zuiden, 
het inmiddels volgebouwde perceel van Vlisco. Vroeger liep hier de rivier 
Aa doorheen, in het stadspark is hiervan een gedeelte teruggebracht 
naar de orginele staat.
Ook het openbaar vervoer heeft zijn weerslag op het terrein. Treinen 
tussen Venlo-Eindhoven rijden af en aan met de daarbij horen reizigers 
van bus, trein, auto en fi ets. 

 

Acces // communication
Vanuit vroeger is de Zuid-Willemsvaart altijd van groot belang geweest voor 
toe- en afvoer. De insteekhaven, welke nu nog aanwezig is, was vroeger groter. 
Tegenwoordig zijn de bruggen en sluizen niet meer in gebruik en is deze locatie 
niet meer te bereiken over water.
Het spoor vormt een verbinding tussen Eindhoven en Venlo. Het terrein tussen 
het spoor en Vlisco (nu parkeerplaats) is nog steeds in bezit van de Nederlandse 
Spoorwegen. Vroeger was dit in gebruik als rangeerterrein voor goederen-
treinen, hiervan is tegenwoordig niks meer over.
Aan de zuidzijde van het Vlisco-terrein liep vroeger een trambaan tussen onder 
andere het station Helmond en Eindhoven. Ook hiervan zijn geen directe resten 
meer te vinden buiten dat de vorm van Gebouw 1911 hiervan is afgeleid. 

Building like a single element
 Volumentrically
Bekijken we het gebouw in een vereenvoudigd model bestaat het uit twee 
volumes. Het hoofdvolume bestaat uit vier verdiepingen en is in de loop der 
tijd voor verschillende doeleinde gebruikt. 
De additie is bewust toegevoegd voor het uitbreiden van de mogelijkheden van 

Fig. 150 Gebruik in omgeving.

Fig. 151 Invloed van buitenaf.

Fig. 152 Toegang tot het Vlisco-
terrein.

CONDITION SURVEY

Fig. 153 De insteekhaven was voorheen 
groter dan tegenwoordig. 
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het gebouw, inclusief de vereenvoudiging van transport. 
We bekijken of de volumes afzonderlijk te bekijken zijn, inclusief individuele 
gegevens. 
 

Hoofdgebouw:
-4 verdiepingen, excl. kelder
-Verdiepingshoogte 4300mm
-Afmetingen: 62 x 21,5 x 17,25 m
-Inhoud 22995 m3

Toevoeging:
-Liftschacht
-Afmeting 4,4 x 3,2 x 18,5m
-Inhoud 260,5 m3

Symmetry
Om alle bouwdelen afzonderlijk te kunnen beoordelen wordt ook indivi-
dueel gekeken naar de symmetrie van de bouwdelen. 
Het hoofdvolume is niet symmetrisch rondom de x- en y-as, Ondanks 
dat het lijkt alsof het gebouw te spiegelen is in een bepaalde as. 
De toevoeging daarentegen is wel te spiegelen, zowel om de x- als y-
as. 

Fig. 154 Hoofdvolume.

Fig. 155 Toevoeging

Fig. 156 Hoofdvolume.

Fig. 157 Toevoeging

Fig. 158 Symmetrie tussen beide bouwdelen.
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Hierarchy
Voor de volledigheid wordt een overzicht gegeven van de verschillende ruimtes 
afzonderlijk. Hierin wordt ook onderscheidt gemaakt in de verschillende verdie-
pingen om inzicht te krijgen in de afmetingen van elke ruimte afzonderlijk.

Ruimte    Opp.  Hoogte Volume Oriëntatie

Hoofdvolume:   
Kelder   124.550 m2 3,2m  398.560 m3 West 
Begane grond 124.550 m2 4,4m  548.020 m3 West
1e verdieping     124.550 m2 4,4m  548.020 m3 West
2e verdieping 124.550 m2 4,4m  548.020 m3 West
3e verdieping 124.550 m2 4,4m  548.020 m3 West

Totaal:  622.750 m2   2.590.640 m3

Toevoeging:
Liftschacht: 14 m2  20,5 m  287 m3  Oost

 Pathology
Na het gebouw nader te hebben bekeken zijn er ook meerdere gebreken 
aan het licht gekomen. Zowel aan de binnen- als buitenkant zijn gebreken 
opgetreden. Aan de buitengevels zijn veel vertoningen van omgevingsin-
vloeden te herkenen, terwijl aan de binnenwanden veel afbreuk is gedaan 
vanwege de gebruiksfase.

In de Zuid-Westgevel zijn vele ‘uitlopers’ van roest te vinden. In Nederland is 
de meest voorkomende windrichting zuid-west wat inhoud dat ook vanuit hier 
de meeste regen afkomstig is. Bij de roosters en kozijnen zijn de uitlopers te 
vinden, zoals te zien is in onderstaande afbeelding. 
Ook zijn er in de loop der tijd veel ramen gesneuveld, mede door de activiteiten 
intern.
Intern is vooral in de betonconstructie vele beschadigingen te vinden. Sommige 
zijn degradaties door de lange levensduur van het materiaal, andere zijn 
ontstaan door beschadiging in de gebruiksfase.  

Fig. 159 Degradatie in betonconstructie.

Fig. 160 Degradatie in betonconstructie.

Fig. 161 Uitlopers in de gevel. 
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Fig. 162 Richtingen ontstaan uit de infra-
structuur.

Direction
De voornaamste reden voor de richting van het 
gebouw zijn de aanwezige voorzieningen wat 
betreft de infrastructuur. Ten eerste is de Zuid-
Willemsvaart belangrijk voor het laden en lossen 
van goederen wat zorgt voor een oriëntatie richting 
het kanaal. Een tweede richting afkomstig uit de 
infrastructuur komt voort uit de vroeger aanwezige 
trambaan. Deze trambaan heeft gezorgd voor een 
afschuining in de plattegrond van Gebouw 1911.

Substance - Components

Façade
De meest interessante gevels bevinden zich aan 
de zijde van de Kanaaldijk Noord-West en aan de 
zijde op het Vlisco-terrein. Vooral de westgevel 

heeft van oudsher een belangrijke betekenis gehad en heeft zich altijd geori-
enteerd op de stad en het kanaal. In de loop der jaren hebben er enkele 
veranderingen plaatsgevonden aan de oostgevel. Maar na sloop van de aanlig-
gende bebouwing is een even zo interessante gevel ontstaan als de westgevel 
(zo goed als identiek). 

Elementen, openingen en ornamenten zijn volledig geplaatst volgens een 
bepaalde repetitie in de gevel. De plaatsing is geheel gedaan onder eenzelfde 
regelmaat. Slechts kleine afwijkingen zijn terug te vinden in de gevel, maar 
wel in eenzelfde regelmaat. 

 

Fig. 163 Repetitie en spiegeling in gevel.
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Mass
Vanuit de voorgevel (westgevel) gezien bestaat het gebouw uit een rechthoekig 
volume met daar bovenop een aantal sheds als toevoeging. Het hoofdvolume 
is onderverdeeld in drie raampartijen in horizontale richting. Elk travee wordt 
onderscheiden door een verticaal gepositioneerde constructiebalk. Het volume 
kan worden gespiegeld om zijn eigen as, waarin alle gevelopeningen zijn 
gespiegeld. De dakrand vormt de beëindiging van het hoofdvolume. 

In de achtergevel vormt de externe goederenlift het totaal aan met een 
verticale schacht. Deze massa is van zowel binnen als buitenzijde te bereiken, 
een latere 

Fig. 164 Massa van Gebouw 1911.

Fig. 165 Massa van Gebouw 1911.
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toevoeging welke niet aansluit bij de esthetische waarde van het hoofd-
volume. 
Het hoofdvolume is binnenin in 4 lagen onderverdeeld en is als geheel ook 
onderkeldert. Alleen heeft de bovenste verdieping geen weerslag in de buiten-
gevel in de vorm van gevelopeningen. 

Intern is het gebouw helemaal open door het gebruik van een kolomstructuur. 
Twee trappenhuizen en een goederenlift schakelen de vier open verdiepingen 
met elkaar. Een afzonderlijke trap verbindt de begane grond met de kelder. 

 Construction

 Primaire draagconstructie
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 naar mate het gebouw hoger word in de kolommen. Uiteindelijk gaan 
de afmetingen van 520x520mm op de begane grond naar 260x260mm op de 
3e verdieping. 
Ook in de gevel lopen de kolommen door met een afmeting van 400x520mm. 
Hiertussen zijn de vlakken opgevuld met baksteen. De vuldelen in de gevel 
hebben een dikte van 310mm 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.

 Secundaire constructie
Met de latere goederenlift als toevoeging is er voor gekozen deze geheel te 
koppelen aan het oorspronkelijke gebouw. Ook hier zorgen kolommen, met 
tussenliggende balken dienende als kipsteun en metselwerkonderbreker, voor 
de verticale afdracht van de spanningen in de goederenlift.
Vervolgens is met behulp van een aantal betonwanden een koppeling gemaakt 
met het oorspronkelijke gebouw. Zodoende wordt de stabiliteit eveneens voor 

de goederenlift gewaarborgd door de twee kernen. 

 Interior
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 op de regel, de begane grondvloer. Hier zijn vroeger 
ruimtes ingedeeld voor belangrijke vaste functies als kantoren (boekhouding), 
archiveren en vaste voorzieningen voor werknemers (kleedruimte, douches, 
sanitair, kantine).

De ruimte-indeling is ook terug te vinden in de gevel. Zojuist is al aangegeven 
dat juist op de plaatsen van deze functies de gevelindeling verschilt van die 
van de overige bouwlagen. Ook zal de materialisering hier anders zijn, maar 
hierover later meer. 
  Routing 
In gebouw 1911 zijn meerdere ingangen gesitueerd. Slechts enkele zijn hiervan 
werden in het verleden veelvuldig gebruikt. Vooral de verbinding (aangegeven 
met de dikke pijl) tussen oost en west werd veelvuldig gebruikt om pakketten 
te im- en exporteren. Gebouw 1911 is gelegen aan de aanmeerhaven van het 
Vlisco complex waar alle bestellingen werden aangescheept en/of verscheept. 
Ook de goederenlift is hier direct bereikbaar zodat spullen snel en eenvoudig 
konden worden getransporteerd. 
Aan de zuidzijde zijn alle belangrijke kantoren gelegen. Hier werden van 
oudsher de boekingen en registraties bijgehouden. 

Fig. 166 Twee stabiliteitskernen.
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Fig. 167 Standaard open verdieping zonder 
indeling, enkel 2 trappenhuizen en een 
goederenlift.

Fig. 168 Ruimte-verdeling begane 
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Verder zijn er enkele kleine deuropeningen, vooral ten behoeve van vlucht-
wegen. De verdiepingen zijn verbonden door twee trappenhuizen en een 
goederenlift. 
Op de overige verdiepingen is geen bijzondere routing aan te geven. Hier is de 
hele ruimte gereserveerd voor opslag van balen en zijn er geen afzonderlijke 
ruimten nodig. 
Alles is gelijkvloers gehouden, waardoor er geen obstakels zijn ontstaan voor 
transport en dergelijke. 

The performances

Safety, four roots

Air: ventilation concept
Voor het installatieconcept is gekozen voor natuur-
lijke ventilatie. In zowel binnen als buitengevel zijn 
voorzieningen getroffen voor de juiste hoeveelheid 
luchtverplaatsing. 
In de karakteristieke gevelopeningen zijn ventilatie-
roosters geplaatst, zoals in de afbeelding is terug te 
vinden. Deze zullen zorgen voor voldoende luchtver-
plaatsing zonder dat hiervoor ramen geopend dienen 
te worden. In het gevelbeeld is te zien dat in elke 
raampartij een ventilatierooster is opgenomen. Daarbij 
is ervoor gekozen om in de dichte delen extra roosters 
te plaatsen.

Doordat de plattegronden vrijwel geheel open zijn 
kan de lucht zich vrijuit verplaatsen. Op punten waar 
dichte binnenwanden gewenst waren zijn enkele extra 
ventilatieroosters in de wanden geplaatst.

Fig. 169 Routing op de begane grondvloer.
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The systems of the construction
Voor de constructie is bewust voor het materiaal beton gekozen. Het materiaal 
is niet gevoelig voor brand en heeft een grote fl exibiliteit. In die periode was 
het gebruik van gewapend beton nog een nieuw fenomeen, zoals eerder te 
lezen viel. 
Omdat in die periode nog weinig bekend was met het construeren met een 
betonnen skelet zijn de afmetingen overgedimensioneerd. Hoewel er een 
verloop zit in de dikte van de betonkolommen, zij slanke af per verdieping. 
De kolommen vangen een heel stramien op, met uitzondering van de twee 
buitenste kolommen in de gevel. Ondanks de halve belasting worden ze 
hetzelfde uitgevoerd als de ‘middelste’ kolommen.
 

De kolommen staan allemaal op hetzelfde stramien, zonder enige afwijkingen. 
Ook zijn de vloeren geheel dicht en zijn er geen directe verbindingen (buiten 
de lift en trappen) naar onder- en bovengelegen verdiepingen.

Fig. 170 Constructieprincipe Gebouw 

Fire: humam evacuation / fi re resistance

Fig. 174 Aanwezige nooduitgangen.
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Hemelwaterafvoer
Het dak van de 3e verdieping met de 11 sheds heeft een oppervlakte van 1250 
m2. Het regenwater stroomt tussen de sheds door naar de westgevel van het 
gebouw. Door het verloop naar de westgevel zijn ook alleen op deze gevel 
HWA’s te vinden. In totaal zijn er in de westgevel 5 HWA’s gesitueerd die ervoor 
moeten zorgen dat het regenwater wordt afgevoerd. 
Een goot aan de westkant verspreidt het regenwater over de aanwezige 
afvoeren. 
Voor zover zichtbaar en te achterhalen is bezig het dak van Gebouw 1911 geen 
noodoverstort. 
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Fig. 175 Riolering onder het Vlisco-terrein.
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Fig. 176 Raamopeningen met directe lichttoetreding.

 The secondary performances, visual sight 

 Survey, accessibility

Fig. 177 Toegang begane grondvloer.
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Fig. 178 Routing.

Usability, services
Het gebouw is op meerdere wegen binnen te treden. Alleen op de begane 
grond zijn ruimten permanent ingedeeld, verder bestaat het gebouw uit een 
fl exibele ruimte. De begane grond is eventueel ook voor rolstoelgebruikers 
goed te bereiken, de verdiepingen zijn per lift eveneens toegankelijk. Verder 
zijn er intern geen obstakels welke voor problemen kunnen zorgen.

Fig. 179 Services.
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REFERENTIE Architectuur

Omgeving
Om na te gaan wat de waarde van de gebouwen op het Vlisco terrein voor Helmond 
hebben wordt eerst gekeken naar de overige belangrijke bebouwing in Helmond. 
Helmond is van origine een vestingstad welke is uitgegroeid naar een grote 
industriestad. Bij de huidige stadsuitbreidingen is het karakter van een vesting 
vaak terug te vinden in de oriëntatie van de bebouwing. Veelal beschikken de 
uitbreidingen een binnenplein en zijn omringd met bebouwing. 

Helmond telt een aantal karakteristieke bouwwerken. De eerste is natuurlijk het 
kasteel van Helmond, gebouwd rond het jaar 1400. Voorheen was het kasteel 
dubbel omgracht, hiervan is er nu nog maar één over. Verder heeft het theater 
‘t speelhuis van architect Blom een belangrijke plaats in de stad. Niet alleen 
wat betreft de culturele evenementen in het gebouw, maar ook door de uitzon-
derlijke architectuur. Ook de watertoren is een eyecatcher en zeer bepalend 
voor het stadsbeeld. Ook met de plannen om de oorspronkelijke rivier Aa terug 
te brengen zal de plaats van de watertoren prominenter maken. 
De oude boeren bank (huidige zeezicht) en het postkantoor zijn voorbeelden 
van gebouwen die in hun omgeving qua architectuur ver boven de overige 
gebouwen steken. Het gebied rondom de haven, het havenplein, bevat 
meerdere karakteristieke gebouwen uit de tijd van de nijverheid. Het is dan 
ook logisch dat dit op het moment het uitgaanscentrum is. 
Voor de huidige architectuur kent Helmond een aantal vooruitstrevende 
projecten. Zo is de wijk Brandevoort een bijzondere VINEX-locatie, maar kent 
de stad ook bijzondere projecten als Boscotondo en Suytkade. 
Helmond kent vele karakteristieke gebouwen tussen alle standaard woning-
bouwprojecten uit de jaren ‘60 en ‘70. Het is dan ook van belang dat deze 
gebouwen bewaard blijven en een geschikte bestemming vinden.

Gebouw 1911 is uit puur praktisch oogpunt ontworpen naar gelang de 
mogelijkheden die zijn ontstaan uit de omgevingskwaliteiten. Het gebouw is 
vooral ontworpen naar het kanaal toe, ook dit omdat het juist praktischer 
was. Gebouw 1911 heeft verder nooit direct contact gehad met omliggende 
bebouwing welke niet bij het Vlisco-terrein hoorde. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het gebouw bij één van de vele belang-
rijke gebouwen in de stad behoord. Zeker op het gebied van Industrieel Erfgoed 
is het een karakteristiek gebouw met veel cultureel-historische waarden. 
Er is veel rekening gehouden met de omgeving en de vaste kwaliteiten uit 
de omgeving. Het gebouw is één van de eerste gebouwen in Nederland die 
is opgebouwd uit een betonskelet-structuur. Uit dat oogpunt heeft het een 
gebouw bouwkundige waarde.
Door de unieke locatie, zonder enige directe verbondenheid met bebouwing 
heeft het complex een sleutelrol voor een herbestemming. 

Gebouw
De architectuur van het Gebouw 1911 is ontstaan uit de oorspronkelijke functie, 
namelijk opslag en productie. Om het gebouw te kunnen herbestemmen is 
kennis van de architectuur van het gebouw nodig. Niet alleen van het Gebouw 
1911, maar ook van de omliggende bebouwing en ruimte. Aan de hand van de 
analyse zal bekend worden in welke mate er aanpassingen mogelijk zijn. 

Fig. 180 V.l.n.r. Kasteel Helmond, ‘t Speelhuis, oude postkantoor, de watertoren, karakteristieke bebouwing rondom Zuid-Willemsvaart en 
Brandevoort.
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Referenties

Van Nelle fabriek Rotterdam
De van Nelle fabriek in Rotterdam is misschien wel hét voorbeeld van een modern ontwerp van industrieel 
erfgoed. In 1923 werd de opdracht verstrekt voor een nieuw te bouwen fabriekscomplex in opdracht van C.H. 
Van der Leeuw. 
Zelfs nu nog oogt het ontwerp ontzettend modern door het gebruik van drie belangrijke kenmerken. Licht, lucht 
en ruimte zijn de drie eigenschappen die de belangrijkste rol speelde bij het ontwerp van de nieuw te bouwen 
fabriek. 

Het gebouw krijgt een lichte betonconstructie met heel erg veel glazen openingen. 
Het was eerder gebruikelijk een kolom met balkenstructuur toe te passen voor 
een open ruimte. Brinkman en van der Vlugt kiezen voor een nieuw principe, de 
nu welbekende paddenstoelvloer. Hiermee was het mogelijk dunne vloeren te 
gebruiken wat in combinatie met het vele glas tot optimale lichttoetreding zorgt. 
Een bijkomend voordeel was het feit dat met de hoogtereducering een extra 
verdieping kon worden toegevoegd aan het gebouw.
Daarbij bevat het complex vele opvallende architectonische elementen, die niet 
tot de stroming behoren waarin het ontwerp eigenlijk behoord. Vooral de entree, 
met een gebogen kantoorpand, de luchtbruggen en het ronde ‘kraaiennest’ op 
de bovenste verdieping zijn uitzonderingen op de regel. 

Ook intern in het gebouw werd ervoor gekozen zo veel mogelijk transparant te 
behouden, zodat de lichtinval ook uitermate goed werd benut. Ook bij de herbestemming is vastgehouden aan 
dit principe. Een doos-in-doos constructie werd gebruikt om geen afbreuk aan het gebouw te doen en te kunnen 
voldoen aan de nieuwe eisen. De transparante ‘dozen’ zijn van alle gemakken voorzien en zijn verbonden met een 
klimaatzone aan beide zijde van het gebouw. 

Ook het Van Nelle Complex bezat een eigen ketelhuis waar stroom werd opgewekt voor de werkzaamheden. Na 
het verdwijnen van de functie in de fabrieksruimten is het ketelhuis ook overbodig geworden. De mogelijkheid 
om huishoudens te voorzien van stroom is nu een optie, er is er nu voor gekozen een healthcentrum te plaatsen 
in het ketelhuis. 

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw ontstond een economische malaise waardoor uiteindelijk het geplande expedi-
tiecentrum kleiner kon worden uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Door het hoogteverschil en de 
functionele drang om luchtbruggen toe te passen hebben de architecten ervoor gekozen de luchtbruggen schuin 
te laten lopen.  Nu zijn deze luchtbruggen juist het specifi eke kenmerk van het complex. 

Het ontwerp is volledig volgens de fi losofi e van het ‘Nieuwe bouwen’ gebouwd. Het nieuwe bouwen is een inter-
nationale verzamelnaam voor verschillende bouwstijlen en radicale stedenbouwkundige vernieuwingen uit de 
periode 1915 tot 1960. Deze stijlen zijn als voorloper te beschouwen van de Internationale stijl.
De stijl is gebaseerd op eenvoudige, onversierde volumes door zuivere stereometrische vormen in een ruimte 
te positioneren. Belangrijke kenmerken van de stijl zijn de transparantie, ruimte, licht en lucht. Vooral door het 
toepassen van nieuwe en moderne materialen en constructiemethoden werd dit bereikt. Ook functionaliteit was 
belangrijk, samen met symmetrie en herhaling. Door eenvoudig kleurgebruik zonder al te veel versierselen en 
ornamenten. Een laatste belangrijk kenmerk is het scheiden van diverse functies zoals wonen, werken, verkeer 
en recreatie. 

Witte Dame Eindhoven
Een vergelijkend voorbeeld is de Witte Dame in Eindhoven, een voormalig fabrieksgebouw van de multinational 
Philips. De eyecatcher van dit complex was en is de lichttoren op de elleboog van het L-complex. 
Het gebouw is gebouwd in de periode tussen 1928-1931 naar het ontwerp van Dirk Roosenburg. Bij het ontwerp 
was het gebruik van de Nieuwe Zakelijkheid belangrijk. 

Het begin van de beweging begon rond 1926 en is een reactie op de Jugendstil, maar ook op het expressionisme 
binnen de bouwkunst. Bij het expressionisme trachtte de architect zijn gevoelens, ervaring uit te drukken door 
zekere zaken van de werkelijkheid te vervormen met veel ornamenten en versierselen. 
De Witte Dame is dus puur uit functionalisme gebouwd zonder bijzondere versierselen of ornamenten. Philips 
gebruikte het gebouw voor de productie van gloeilampen. Oorspronkelijk was het gebouw niet wit, maar kreeg 
deze kleur pas in 1953. 

Fig. 183 Lichttoren Witte Dame 
Eindhoven.

Fig. 184 De Witte Dame Eindhoven
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Waardering volgens OntwerptoolBEOORDELING
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Hierboven heeft u kunnen afl ezen dat met behulp een gebouwtoetsing met de ‘Ontwerptool’ het volledige gebouw 
gewaardeerd kan worden in de rode klasse en een waarde van circa 30 punten. De waarde weerlegt het gebruik 
van elementen volgens de Cradle-to-Cradle fi losofi e (vervolgens: C2C). 

Gebouw 1911 op het Vlisco-terrein is getoetst naar de huidige staat van het gebouw. Hierin is onderscheid 
gemaakt in 5 schaalniveaus (omgeving-, gebouw-, element-, materiaal- en grondstofniveau) en zijn alle afzon-
derlijk gewaardeerd volgens een vaste verdeelsleutel. Met de Ontwerptool kunnen we aangeven dat er ten opzichte 
van duurzaamheid op gebouw- en grondstofniveau nog veel moet gebeuren. De overige niveaus zijn ook verre 
weg van C2C maar bevatten wel enkele eigenschappen die zouden kunnen voldoen aan de C2C-fi losofi e. 

Met deze gegevens, die in het programma per eigenschap en optie zijn uitgewerkt, is men in staat een nieuw 
ontwerp te onderbouwen. Met de mogelijkheden die voor handen zijn is het mogelijk dit Industrieel Erfgoed als 
grondlegger te gebruiken voor een duurzame herbestemming. 
Achteraf kan de vergelijking worden getrokken tussen de oorspronkelijke staat van gebouw 1911 en het nieuwe 
ontwerp voor de betreffende herbestemming.



“...Het  stenen tijdperk is niet  ges topt omdat er geen steen meer was, 
maar omdat er iet s nieuws kwam...“

   
     (Ruud Koornstra)
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Gebouwanalyse 
Gebouw Noord
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De analyse van architecturale vormen van de Vlisco-gebouw(en) bestaat 
niet alleen uit het onderzoeken van de geometrie en de functie maar ook de 
historie.
De analyse is gebaseerd op verzamelde informatie uit het bedrijfsarchief en 
overheidsinstellingen. Ook externe bronnen zijn gebruikt zoals GoogleMaps, 
gebouw documentatie en verschillende, al dan niet, historische artikelen. 

Position
Het gebouw Noord, ofwel VA, is gesitueerd nagenoeg loodrecht op de Zuid-
Willemsvaart tegen de kasteeltuin in het Noordwesten van het complex. Door 
deze situering vormt het gebouw een visuele grens van het Vlisco terrein. Toch 
wordt een groot deel van het gebouw vanuit de kasteeltuin afgeschermd door 
een groot aantal hoge bomen.

Primary forms
Gebouw Noord is opgebouwd uit een rechthoekige plattegrond. Het vier laagse 
gebouw heeft een footprint van ongeveer 125 bij 40 meter. Hierdoor is het een 
van de grootste en meest aanwezige gebouwen op het terrein. Het gebouw is 
gerealiseerd in 1953 waarna 3 jaar later de 
3de verdieping werd toegevoegd.

Secondary forms
Er zijn een 5-tal secundaire vormen te onder-
scheiden. Allereerst is er de grote uitbouw 
voor het verticale transport. Hierin is een 
trappenhuis, een personenlift en 2 goede-
renliften aanwezig. Ook zijn er nog 2 kleine 
semi-externe trappenhuizen
Verder is in de jaren ‘90 vanwege strengere 
milieueisen een luchtfi lterinstallatie (diozo-
teerinrichting geel) aan de westzijde van het 
gebouw geplaatst. Als laatste is er een uitbouw 
op de begane grond tegen de kasteeltuin van 1 
verdieping met een grote lichtstraat.

Freedom
De mogelijkheden voor uitbreiding zijn vanwege de omliggende bebouwing 
enigszins beperkt. Hoewel er intern zeer veel vrijheden zijn is dit extern 
zeer beperkt. Zo liggen aan de noordzijde van het gebouw de beschermde 
kasteeltuinen, ligt aan de westzijde het kanaal, ligt aan de zuidzijde aller-
hande bebouwing dicht bij het gebouw alsook aan de oostzijde. Toch heeft de 
oostgevel de grootste mate van vrijheid.
 

Components
Façade
Alle gevel zijn nagenoeg identiek. Door de 
lage borstwering en de brede beukmaat 
heeft de gevel een sterk horizontaal 
karakter terwijl de gevel bij de traphuizen 
door de meer gesloten structuur een 
overwegend verticaal karakter heeft. Zowel 
het binnen als het buitenblad is gemetseld 
en niet-dragend. Het binnenblad zit tussen 
de kolommen terwijl het buitenblad voor 
de kolommen doorloopt. Al het metselwerk 
is in halfsteensverband met waalformaten 
gemetseld.

Openings
De grote stalen puien van ± 6200 * 3000 mm zorgen voor veel licht binnen 
wat onontbeerlijk is voor de functie binnen. De stalen kozijnen zijn in redelijke 
staat en voorzien van enkel glas. Ook zijn er kleine daklichten op de bovenste 

FORMS

PHYSICAL INVENTORY

Fig. 31 Vooraanzicht Gebouw Noord met 
trappenhuis

Fig. 31 Bovenaanzicht Vlisco-terrein van 
GoogleEarth. 

Fig. xx Bovenaanzicht gebouw Noord.

Fig. 31 Zuidgevel met diozoteerinrichting

Fig. 00 Noord met de extra laag 3 jaar 
later

Fig. 00 Noord direct na oplevering 1954
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verdieping. Ook zijn er nog enkele grote te openen 
geveldelen om extern goederen en machines te 
transporteren.

Complexity
Het is een simplistisch gebouw en dit is ook 
duidelijk zichtbaar in de gevel. De sterk repetee-
rende eenheden zorgen voor een hecht en 
 

Repetitive/regularity
De gevel is sterk repetitief zoals hiernaast 
zichtbaar is. Hierdoor straalt het gebouw een 
sterke eenheid uit. Ook het functionele en 
industriële karakter komt hierdoor naar voren. 
Aan de noordzijde is de begane grond breder en 
steekt deze dus uit tot aan de kasteeltuingrens. 
De gevel van deze uitbouw is nagenoeg gesloten 
waarbij grote daklichten de daglichttoetreding 
verzorgen.

Constructie
De volledige constructie is in het werk gestort. 
Het is een repetitief raster. De betonkwaliteit 
vanuit het bestek is aangegeven als B-4.

Stramienraster
De gehele constructie is opgebouwd volgens een 
raster van 7770 * 7550 mm met op de begane 
grond een extra stramien t.p.v. de kasteeltuin 
van 9680 mm. Waar deze “vreemde” stramien-
maten vandaan komt hebben we helaas niet 
kunnen achterhalen.

Fundering
Het gebouw is gefundeerd op betonnen palen. 
Onder de kolommen is een kesp gestort met 3 
heipalen die de bovenbouw dragen.

Kolommen
De gewapend betonnen kolommen van het 
gebouw verjongen per verdieping. De kolommen 
zijn glad afgewerkt en voorzien van nummers 
die corresponderen met de stamien nummers en 
cijfers. Dit is voor logistieke oriëntatie gedaan.

Kelder
Ter plaatse van de kelder zijn paddestoelko-
lommen toegepast.
Afmetingen: 720*720 primair met 720 * 550 
in de gevellijn en 470*470 t.p.v. trappenhuis. 
Verder staan er nog secundaire paddestoelko-
lommen van 300*300 tussen de stramienen.

Begane grond
Afmetingen: 810*600 met in de gevel 720*550 
met sparing voor Hwa in de gevel.

1e verdieping

Fig. 00 Geveldetail

Fig. 00 foto verdieping 1982

Fig. 00 daklichten 3de verdieping
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De linkerzijgevel heeft eveneens als de voorgevel een overwegend horizontale structuur met een verticale 
structuur t.p.v. het trappenhuis. Dit wordt vooral geaccentueerd door de doorgaande gele lateien in de gevel 
alsook de overheersende gele betonnen dakrand en de korte lateien t.p.v. het trappenhuis. 
De rechterzijgevel is simpelweg een gespiegelde versie van de linker met als enige verschil de grote afzuiginstal-
latie (soort van aluminium schoorstenen in blauw aangegeven) t.b.v. ventilatie. 

De achtergevel kijkt uit op de kasteeltuinen. De uitbouw op de begane grond was om hier meer oppervlakte 
te creëren voor de machines die hier geplaatst zijn. Om pottenkijkers te voorkomen is de gevel hier nagenoeg 
gesloten en zijn er grote daklichten geplaatst.

Fig. 00 Oriëntatie van de linkerzijgevel west Fig. 00 Oriëntatie van de rechterzijgevel oost

Fig. 00 Bekisting kolommen in 1952

Fig. 00 Constructieve doorsnede

Fig. 00 constructieve doorsnede

Fig. 00 Constructieve doorsnede
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Afmetingen: 720*450 met in de gevel 720*550 met sparing voor Hwa in de 
gevel.

2e verdieping
Afmetingen: 720*350 met in de gevel 720*550 met sparing voor Hwa in de 
gevel. 

3e verdieping
Afmetingen: 720*350 met in de gevel 720*550 met sparing voor Hwa in de 
gevel.

Compartimentering
De constructie is opgebouwd uit 3 delen. Dit is waarschijnlijk om bij een 
instorting van een deel van de constructie verregaande instorting te 
voorkomen. Hiernaast staat d.m.v. een rode stippellijn aangegeven waar 
deze dillitatie zich bevind.

Balken
De primaire ligger (vorige pagina rood) overspannen in de langsrichting de 
kolommen. De afmetingen zijn 1200*300 mm
Boven deze primaire ligger en deels verzonken (300 mm) overspannen de 
secundaire vloerdragende liggers (vorige pagina blauw) van 700*250 mm.

Floors
De verdiepingshoogte is bruto 6000 mm. De vloeren zelf hebben een dikte 
van 100 mm en zijn van stampbeton. Deze dunne vloer is mogelijk door de 
kleine h.o.h. afstand van de secundaire liggers van ongeveer 2300 mm. De 
minimale verdiepinghoogte komt hiermee neer op ongeveer 4300 mm. Ook 
zijn er aan de noordkant van het gebouw plaatselijk split-levels geplaatst. Op 
de zwevende verdieping zijn dan doorgaans kantoorunits geplaats

Detaillering
Nadere informatie gewenst

Fig. 00 Detail dakrand

Fig. 00 Dilataties 

Fig. 00 Aansluiting kolom ligger

Fig. 00 Split levels

Fig. 00 Detail dakrand Fig. 00 Aansluiting kolom ligger
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Functies
De functies binnen het gebouw zijn duidelijk te onderscheiden. Als het ware 
loopt het productieproces van het drukken van het textiel tot het opslaan van 
de voorraad over de verdiepingen mee. 
Gebouw Noord is een gebouw van Vlisco waar de daadwerkelijke productie van 
het product plaatsvind. Vanaf de realisatie van het gebouw tot nu is het proces 
dat plaatsvind in het gebouw vrijwel gelijk gebleven. 

Fig. 00 Functies kelder

Fig. 00 Functies begane grond

Fig. 00 Functies 1e verdieping

Fig. 00 Drukmachines 

De productie, als in het daadwerkelijk drukken van het katoen, vind vooral plaats op de begane grond. Ook vind 
hier de primaire ontsluiting plaats aan de voorzijde van het gebouw. Helaas mochten hier geen foto’s gemaakt 
worden. Daarom is een afbeelding van de machines waarmee het katoen gedrukt wordt hier geplaatst.

Op de 1e verdieping vind vooral de visuele controle van het drukwerk plaats. Dit is een grotendeels gemecha-
niseerd proces.

Fig. 00 Kwaliteitscontrole
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Fig. 00 Functies 2e verdieping

Fig. 00 Functies 3e verdieping

Op de 2e verdieping wordt het eindproduct na de kwaliteitscontrole verpakt en klaargemaakt voor transport. De 
pallets worden vervolgens met de dubbele goederenlift naar beneden gebracht om zo via vrachtwagen verder te 
gaan.

De 3e verdieping dient vooral voor opslag van de drukrollen. Vlisco kent vele motieven die gebruikt worden en de 
diverse rollen die hiervoor nodig zijn liggen hier opgeslagen.

Fig. 00 Opslag rollenFig. 00 Verpakking en transport
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Fig. 00 Mogelijkheden tot uitbreiding in de 
gevel.

Hierboven is duidelijk te zien hoe het productieproces in zijn werk gaat en dit over de verdiepingen verspreid is. 
Voor logistieke doeleinden zijn de 2 grote en op de begane grond dubbel te openen goederenliften dus zeer van 
belang.

Routing
De routing van het gebouw (aangegeven in de plattegronden met rood) is zeer eenvoudig. Het grote trappenhuis 
heeft 2 grote goederenliften, 1 ruim trappenhuis en 1 kleine personenlift. Hierdoor Vormt deze de centrale 
verkeersader van het gehele gebouw. Het bulk van de werknemers en goederen wordt langs deze weg getrans-
porteerd. Ook alle secundaire voorzieningen voor de werknemers zoals kleed- en sanitaire ruimtes zijn gelegen 
aan dit trappenhuis.
De 2 kleine trappenhuizen worden slechts sporadisch door werknemers gebruikt. Deze vervullen vooral de functie 
van nooduitgang bij calamiteiten. 
De verdere routing op de verdieping is dus zeer onvoorspelbaar en chaotisch. Kleine heftrucks rijden op en aan 
en de werknemers zijn bezig met de productie- of verpakkingsmachines.

Bouwaanvraag
Dij de originele bouwaanvraag zou het gebouw slechts 2 verdiepingen krijgen. (Gemeentearchief) maar al 
gedurende de bouwaanvraag werd dit aangepast naar 3 lagen. 3 jaar na realisatie van Noord werd er vervolgens 
nog een 4de verdiepingen toegevoegd. Opmerkelijk is wel dat het gebouw hierop ontworpen is. Het trappenhuis 
was namelijk bij de 1e bouwaanvraag al zo hoog als dat deze nu is. Ook was er constructief gezien voldoende 
overmaat om zonder aanpassingen aan de onderbouw de 4e verdieping toe te voegen.

Na de toevoeging van de bovenste verdieping zijn er geen aanpassingen aan het gebouw meer geweest. Alleeen 
de diozoteerinrichting is in de 90’er jaren toegevoegd. 

Materialen
Het gebouw is opgebouwd uit slechts een paar materialen. De betonnen drager, de metselwerk gevel en de grote 
glazen puien.
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Other materials

Inventory
Lokaal zijn er op de verdiepingen wel split-levels gecreëerd van lichte elementen 
die afsteunen op stalen balken tussen de kolommen maar verder is er nagenoeg 
geen inbouw.
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BEOORDELING Waardering volgens Ontwerptool
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Met de ontwikkelde C2C-meter is uitgekomen op een beoordeling van ongeveer 
30 punten. Deze punten zijn vooral behaald door het fl exibele karakter van de 
constructie en de locatie.



“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) -
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Bijlage 3: Persoonlijke benadering.PERSOONLIJKE 
BENADERING

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 gebouw-
keuze. 

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 afvalpro-
bleem 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 herbestemming.
In Helmond voorziet men het verdwijnen van de industrie uit het stads-
centrum, 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 herbe-
stemming 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, verbe-
tering biodiversiteit, groenvoorzieningen, waterzuivering, grondzuivering, 
omgevingsfactoren en overige Cradle to Cradle gerelateerde verbete-
ringen.
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, verge-
lijkbaar met Philips in Eindhoven, en heeft veel betekend voor de inwoners 
en omwonende van de stad Helmond.

Keuze 1911
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Economische waarde 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 10 (op een 
schaal van 100). Gebouw Noord komt daarentegen op een waarde van 15 
(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 duurzaam-
heidcriteria uit de ontwerptool, daarbij vraagt gebouw 1911 voor nieuwe 
productontwikkelingen. 
Nominatie monumentale status Graveerderijgebouw maar is niet 
verschaft, waarna Vlisco direct een sloopvergunning heeft aangevraagd. 
Het Graveerderijgebouw is nu niet meer toegankelijk.
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De tweede vraag die ontstaat bij het bestuderen van de Cradle to Cradle fi losofi e 
van dit moment is hoe de gedachte zich vertaald naar een gebouwontwerp. De 
Amerikaanse architect William McDonough is gebaseerd op het kersenboom-
principe, direct vertaald uit de natuur. Voor een persoonlijke benadering van 
de Cradle to Cradle gedacht in combinatie met bestaande bebouwing ontstaan 
vragen bij het gebruik van metafoor van de kersenboom. 

Omdat het gaat om een gebied van ruim 7 hectare is gekeken naar duurzame 
benaderingen uit het verleden. Door de positieve en negatieve aspecten uit 
deze benaderingen te vertalen naar de kansen en mogelijkheden in het geval 
van de Vlisco in Helmond. 

Tot het komen van de Helmond Principles is gekeken naar vijf referentiebena-
deringen:
-Hannover Principles  McDonough & Braungart
-Cradle to Cradle fi losofi e McDonough & Braungart
-Almere Principles  McDonough & Adri Duijvesteijn
-Ontwerptool   Joris Ketelaars & Bas van de Westerlo
-Re-Architecture   Dr. Ana-Rita Pereira Roders

Hannover Principles
Deze Principles zijn de voorloper op de universele Cradle to Cradle-fi losofi e van 
Braungart en McDonough welke specifi ek zijn opgesteld voor de Duitse stad 
Hannover. Deze guidelines zijn toegepast bij de aanleg van het EXPO 2000-
terrein op een duurzame manier. 

De Hannover Principles 2000 luiden als volgt: 

1. Bevestigen van de rechten van de mensheid en natuur om samen te bestaan 
onder gezonde, ondersteunende, diverse en duurzame voorwaarden.
2. Het erkennen van de onderlinge afhankelijkheid. De elementen van de 
menselijke ontwerpen beïnvloeden en zijn afhankelijk van de natuurwereld, 
met verregaande en diverse implicaties op elke schaal. Laten we in de beschou-
wingen voor een ontwerp zelfs de verre effecten waarnemen.
3. Respecteer de relaties tussen geest en materie.
Beschouw alle aspecten van menselijke nederzettingen, inclusief de gemeen-
schap, huizen, industrie en handel in termen van bestaande en zich ontwikkelende 
verbindingen tussen geestelijk en materieel bewustzijn.
4. Accepteer de verantwoordelijkheid voor alle consequenties van een ontwerp, 
beslissingen over gezondheid van de mensen, de bruikbaarheid van natuurlijke 
systemen en het recht om samen te bestaan in gelijkwaardigheid.
5. Schep veilige objecten met een lange levensduur. Laat toekomstige 
generaties niet opdraaien voor de lasten en gevolgen van huidige beslissingen. 
(Behoorlijk bestuur.)
6. Verminder afval. Evalueer en optimaliseer de volledige cycli van producten 
en processen, om zo de natuur na te bootsen, die geen afval kent.
7. Vertrouw op natuurlijke energie. Menselijke ontwerpen zouden op de 
creatieve krachten van de voortdurende zonne-energie kunnen draaien, zoals 
de levende wereld. Gebruik deze energie op een effi ciënte, veilige en verant-
woorde manier.
8. Begrijp de beperkingen van een ontwerp. Geen menselijk ontwerp is eeuwig 
en lost niet alle problemen op. Nederigheid zou aan de basis moeten liggen van 
elk ontwerp. Behandel de natuur als een model en leraar.
9. Zoek voortdurend verbetering door kennis te delen. Bemoedig directe en 
open communicatie tussen collega’s, industriëlen, en gebruikers om duurzame 
principes met ethische verantwoordelijkheden te verbinden en herstel de 
integrale relatie tussen natuurlijke processen en menselijke activiteit. 

De Hannover Principles zeer abstract en weinig concretiseerbaar, wat dan ook 
meteen de grootste kritiek is op de gedachtegang. Met de huidige kennis is het 
mogelijk deelaspecten beter waar te maken.
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Cradle to Cradle
Het grote voordeel van de nieuwe duurzame fi losofi e Cradle to Cradle (van Wieg tot Wieg) is het nuttig terug-
brengen van materialen en producten in hun oorspronkelijke levenscyclus. De kringloop wordt bedoeld met het 
motto: waste equals food.

Het algemene doel:

“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)

Metafoor:
In het boek Cradle to Cradle - Afval=Voedsel wordt de metafoor gebruikt van een kersenboom als ideaal streven 
voor een hergebruikcyclus. De kersenboom voorziet in zijn eigen onderhoud en voedingsstoffen en het voorzien 
van nakomelingen. Sinds de Industriële Revolutie is de mens bezig om de natuur te verdringen, bronnen uit te 
putten en het vervuilen van de wereld. 

Daarentegen biedt de kersenboom habitat en voeding voor verschillende diersoorten, voedt de grond en zuivert 
de lucht. 
Uit het boek Afval=Voedsel komen de volgende voordelen van het kersenboom principe:

Zuurstof afgeven;
Koolstof opnemen;
Stikstof vasthouden;
Water destilleren;
Lucht zuiveren;
Van kleur veranderen in de herfst;
Microklimaten creëren. 

Reacties die zijn gegeven op het boek:
“C2C is voor een groot deel oude wijn in nieuwe zakken: het is een uitwerking van het ‘oude’ ideaal van de 
stationaire economie (Steady state economy), geïntroduceerd door Herman Daly.”
“Het boek richt zich specifi ek op ontwerpers, voor ‘gewone’ lezers geeft het geen concrete aanwijzingen.”
“De voorbeelden in het boek gaan uitsluitend over praktijken die de schrijvers erg verafschuwen.”
“De C2C-wereld ligt wel erg ver weg van de huidige werkelijkheid.”
“Het concept suggereert dat er ongeremde economische groei en bevolkingsgroei mogelijk is, als dat maar 
op de juiste manier gebeurt. Het is maar de vraag of dat echt wel kan.”
“Het boek heeft een anti-overheid fi losofi e. Het is niet waarschijnlijk dat het Cradle to Cradle-ontwerpen 
gemeengoed wordt zonder een sterke overheid. Er zijn in het huidige economische systeem maar weinig 
prikkels die C2C-ontwerpen aantrekkelijk maken, omdat recycling meestal duur is.”
“De gevolgen van C2C-systemen voor transport (demontage en hergebruik van producten leiden tot meer 
vervoer) en energiegebruik (recycling kost veel energie) blijven onderbelicht.”
“C2C is een ‘technical fi x’ en suggereert dat we onze levensstijl niet hoeven te veranderen.”
“Niet alle producten zullen 100% biologisch afbreekbaar zijn. Dit restproduct zal dan in de technosfeer 
belanden met als gevolg dat de technosfeer zal blijven groeien ten opzichte van de biosfeer.”
“C2C misleidt ons, het brengt ons (in de westerse wereld) op een dwaalspoor, namelijk de monomane focus 
op afvalvermijding.”
“C2C heeft te weinig oog voor de gevolgen die de toepassing heeft voor echte duurzaamheidkwesties, die 
bijvoorbeeld in gebiedsontwikkeling spelen zoals energieverbruik en water, maar ook natuur en mobiliteit.”

Almere Principles
De gemeente Almere heeft voor het verder uitbreiden van de stad de hulp ingeroepen van de Amerikaanse 
architect en oprichter van de C2C-fi losofi e William McDonough. Almere wil de kwaliteiten van de stad versterken 
voor een vitale gemeenschap met verscheidenheid aan woon- en werkmogelijkheden in een weldadige overvloed 
van ruimte, water, natuur en cultuurlandschappen die door de tijd heen kunnen groeien en veranderen. 

Hieronder de opsomming van de zeven Almere principles:

Koester diversiteit
a  Ecologisch Op ecologisch vlak staat Almere voor de opgave de biodiversiteit te vergroten, door het 
blauwgroene casco te ondersteunen en te versterken, het beheer te differentiëren en op regionaal niveau de 
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water- en moerasgebonden natuur van de Oostvaardersplassen, het Oostvaarderswold en het IJmeer/Markermeer 
te verruimen en te verbeteren.
b  Sociaal De sociale diversiteit moet worden verdiept zodat de eenzijdige opbouw als een middenklas-
senstad wordt gecorrigeerd. De diverse elites (fi nancieel, dienstverlenend, cultureel) zijn vergeleken met oudere 
steden ondervertegenwoordigd, en daarmee ook hun inbreng in het publieke leven van de stad. Het moet voor 
opkomende elites aantrekkelijk zijn om in de stad te blijven, en atypische niches in de instroom verdienen extra 
aandacht. De verscheidenheid in woonmilieus en voorzieningen moet groter worden, met name door het eigen 
initiatief van burgers centraal te stellen.
c  Economisch Om economische diversiteit te stimuleren moet Almere ervoor zorgen dat bedrijvigheid van 
uiteenlopende branche en maat zich er thuis voelt en thuis blijft voelen, van werken aan huis tot en met boven-
regionale bedrijventerreinen. De Almeerse economie is vitaal en dynamisch, en het is de opgave om die kracht 
zich verder te laten ontplooien tot voordeel van de stad als geheel. Vooral de aan duurzaamheid gerelateerde 
bedrijvigheid biedt grote kansen. Omwille van de economische soliditeit is het noodzakelijk om meer en hoger 
onderwijs naar Almere te halen.

Verbind plaats en context
a  Identiteit Almere staat voor de opgave haar identiteit te verduidelijken. Almere is niet langer alleen 
maar een afgeleide van de noden en wensen van elders, maar wat dan wel? Aanknopingspunten zijn te vinden 
in de bijzondere ruimtelijke en sociale kenmerken van de new town in de polder, in de bijzondere relatie met het 
water en de waternatuur, en in de jonge of oeroude geschiedenis van het gebied. Deze onderzoekende aandacht 
voor de genius loci en de identiteit van Almere moet niet worden gezien als een vorm van navelstaren, maar als 
een manier om cultureel zelfbewustzijn op te bouwen en daarmee naar buiten te treden.
b  Alzijdigheid Almere moet haar bijzondere positie op de rand van Randstad en boerenland benutten 
voor een meer alzijdige oriëntatie. De fysieke, sociale en economische relatie met Amsterdam en Schiphol blijft 
cruciaal, en zal verder worden uitgewerkt in het denken over de Dubbelstad. Maar daarnaast moet Almere de 
banden intensiveren met de andere omliggende gebieden: Gooi, Eemstreek, Utrecht, Zeewolde, Gelderland, 
Overijssel, IJmeer, West-Friesland, Lelystad, luchthaven Lelystad. Almere moet zich meer bewust worden van 
de vele internationale connecties, of het nu de plaatsen van herkomst zijn van de veelkleurige bevolking, of de 
economische relaties via Schiphol, of de langeafstandsroutes van trekvogels die vlakbij Almere in een ‘vogelhub’ 
samenkomen.
c  Bereikbaarheid Er ligt een bijzondere opgave voor Almere in het wegnemen van de vele hindernissen 
en haperingen die nu nog in de (ecologische, sociale, economische, fysieke, mentale) netwerken te vinden zijn. 
Vooral de infrastructuur voor openbaar vervoer (trein, bus, en nieuwe modaliteiten daartussen) en auto’s moet 
dringend worden verbeterd; een onbereikbare stad is een gemankeerde stad.

Combineer stad & natuur
a  Behouden Het is de opgave voor Almere om het unieke netwerk voor natuur ook in de toekomst te 
koesteren en behouden. Niet alleen vanwege de natuurlijke kwaliteiten, maar ook om de grote waarde voor het 
dagelijkse stedelijke leven. De natuur is sterk genoeg om telkens opnieuw kansen voor zichzelf te scheppen. De 
tijd zal de bestaande groenstructuur verdiepen, de stad en de natuur worden ouder en rijper, en er kan steeds 
weer een nieuw, verrassend evenwicht tussen stad en natuur ontstaan.
b  Benutten Er is een aanhoudende inspanning nodig om de kansen die de natuur biedt daadwerkelijk te 
benutten. Natuur moet niet worden gezien als een patiënt maar als een levensader. Op ieder schaalniveau moeten 
natuur en stad worden verbonden in het ruimtelijk ontwerp. Van de schaal van het Oostvaarderswold tot en 
met het vegetatiedak of de vogelnestvriendelijke bouwwijze, van het contact met de natuur in de vorm van een 
moerastocht tot en met het winnen van wind- of zonne-energie.
c  Combineren Wie natuur en stad als strikt gescheiden sectoren behandelt, doet beide te kort, en ook 
zichzelf. Maar wie alert en ondogmatisch speurt naar combinatiemogelijkheden, kan zonder schuldgevoel aan de 
stad en aan de natuur werken. Natuur kan stedelijke functies op een hoger plan brengen, en andersom, tot beider 
bloei. Het is de opgave van Almere om die bloei te bevorderen.
Anticipeer op verandering
a  Blijvende ruimtelijke overmaat Almere staat voor de taak om deze goede gewoonte van overmaat 
en fl exibiliteit voort te zetten. Ook nu de stad een nieuwe fase in gaat, moet planning worden opgevat als een 
estafette waarin de generaties het stokje aan elkaar doorgeven. Het constante doel van deze langdurige estafette 
is een stedelijke gemeenschap waarin iedere generatie zich optimaal kan ontplooien, daarbij krachtig gesteund, 
en niet belemmerd, door de nalatenschap van de vorige generaties.
b  Veranderende uitwerking Almere moet deze traditie van planning voor onzekerheid voortzetten en 
tegelijkertijd de uitwerking veranderen. Tot dusver kon Almere putten uit een ruim areaal land dat vanaf het 
begin voor verstedelijking bestemd was, en in de tussentijd een agrarische functie had. Met de Schaalsprong 
komt het einde van dit areaal in zicht. Het blijft mogelijk om fysieke ruimte open te laten (hectaren reserveren), 
maar daarnaast komt, in de geest van ‘Cradle to Cradle’, de nadruk te liggen op de omkeerbaarheid van stedelijke 
ingrepen.
c  Mentale overmaat Almere staat ook voor de opgave om een ‘mentale overmaat’ te scheppen in de 
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planningsmethode en het stadsbeleid. In het thans vaak knellende en frustrerende pakket wetten, regels, normen, 
protocollen, werkwijzen, juridische constructies en fi nancieringsafspraken moet rek en ruimte worden gegaran-
deerd voor de toekomst. Visionaire vergezichten zijn noodzakelijk maar niet voldoende; het moet vervolgens ook 
in de praktijk vanzelfsprekend en realistisch zijn om te werken aan plannen met een grensverleggend karakter en 
een zeer verre tijdshorizon.

Blijven innoveren
a  Innovatie en duurzaamheid Almere moet in de komende tijd deze innovatieve kracht verbinden met 
de keuze voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Veel van de duurzame ingrepen, processen, technieken 
en materialen die Almere op grote schaal nastreeft, moeten nog worden doorontwikkeld of voor praktische 
toepassing geschikt gemaakt. Dat schept een zeer gunstig klimaat voor onderzoek, experiment en innovatie met 
een directe koppeling naar de Almeerse praktijk en met een (inter)nationale uitstraling. Het is aantrekkelijk voor 
(universitaire) onderzoeksinstellingen en specialistische bedrijven om hiervan deel uit te maken. De combinatie 
van duurzaamheid en innovatie brengt talloze prachtige kansen voort, en Almere staat voor de taak deze kansen 
te benutten.
b  Concentratie en cumulatie van kennis Innovatie is niet alleen: nieuwe dingen uitvinden, maar ook: 
nieuwe manieren uitvinden om bestaande goede ideeën in praktijk te brengen. Ook hier ligt een opgave voor 
Almere. De stad kan snelheid maken door reeds bestaande, vaak al jarenlang gerijpte ideeën over duurzaamheid 
bijeen te brengen en te benutten. Almere moet ervoor zorgen dat theorie en praktijk, toepassing en evaluatie, 
in een voortdurende wisselwerking staan zodat kennis en inzicht daadwerkelijk kunnen cumuleren. Zo kan 
Almere een centrum van kennis en bedrijvigheid op het gebied van duurzaamheid worden. Dat draagt bij aan het 
(inter)nationale economische profi el terwijl de innovaties ook direct aan de stad ten goede komen. 
c  Institutionele innovatie Om innovatie in de praktijk te laten slagen, is tevens een mentale, instru-
mentele en bestuurlijke innovatie vereist. Innovatie veronderstelt de bereidheid om vertrouwd terrein te verlaten 
en nieuwe wegen in te slaan, en daarbij het risico van het onbekende niet uit de weg te gaan. Er is een voort-
durende innovatie nodig in de regelgeving en de werkmethoden. De gemeentelijke organisatie moet hier een 
voorbeeldfunctie hebben.

Ontwerp gezonde systemen
a  Mentaliteit De veranderingsopgave wordt ook door Almere opgevat als een ontwerpopgave, als een 
grondige maar realistische herziening van al onze werkmethoden. De techniek is dienend, de mentaliteit is cruciaal. 
Stedelijke systemen moeten niet worden benaderd als veredelde installatietechniek, maar als volwaardige en 
complexe ontwerpopgaven waarmee grote sprongen naar duurzaamheid kunnen worden gemaakt. Als stad onder 
het zeeniveau moet Almere doordrongen zijn van de noodzaak van welbewuste en intelligente inspanningen om 
de bijdrage van de mens aan de klimaatverandering drastisch terug te brengen.
b  Hardware Almere stelt zich ten doel deze mentaliteit te laten doorwerken op ieder terrein. De opgave is 
om duurzaamheid door te voeren in de hardware van de stad, in de waterhuishouding en in de nutsystemen voor 
water, energie, afval en verkeer die de stedelijke samenleving dag in dag uit ten dienste staan. Het doel is een 
toekomst met zoveel mogelijk schone en vernieuwbare energie, met hoogwaardige kringlopen van water, afval 
en grondstoffen. Bij stedenbouwkundige plannen moet steeds de vraag worden gesteld of de gezondste opties 
(lopen, fi etsen, openbaar vervoer) tevens de meest voor de hand liggende en aantrekkelijkste zijn.
c  Koersvastheid De verduurzaming van de stedelijke systemen vereist, naast een scherp en helder 
ontwerp, ook koersvastheid (sense of direction) en de bereidheid en het vermogen om volgens het gekozen 
ontwerp over een lange periode geduldig voort te gaan. Almere heeft bewezen dat ze dat kan, getuige eerdere 
gelukkige ontwerpkeuzen zoals het unieke openbaarvervoersysteem en overvloedige aanwezigheid van groen. De 
keuze voor duurzaamheid moet een duurzame keuze zijn.

Mensen maken de stad
a  Planning Almere moet hiervoor andere vormen van planning ontwikkelen: welbewust en krachtig op de 
hoofdlijnen van het sociaal en ruimtelijk raamwerk, en terughoudend en royaal daarbinnen. De eerste concrete 
uitingen zijn het grootschalige programma voor particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, ‘ik bouw mijn 
huis in Almere’, het stimuleren van nieuwe vormen van ‘mede-opdrachtgeverschap’, en het initiatief tot de ontwik-
keling van een ‘sociaal duurzame wijk’, Almere Hout Noord.
b  Zelforganisatie en duurzaamheid Zelforganisatie levert kansen voor de sociale inbedding van het 
duurzaamheidstreven. Ecologische duurzaamheid en het bevorderen van gezondheid in brede zin kunnen belang-
rijke en inspirerende thema’s zijn voor sociale organisatie. Technisch vernuft en ontwerpkwaliteit in dienst van 
ecologische oplossingen gaan uitstekend samen met een hechte sociale dimensie. De gemeente moet degelijke 
initiatieven van onderop steunen, en behulpzaam zijn bij deskundigheidsbevordering van de burger.
c  Kennis en zorg Of mensen daadwerkelijk de stad zullen maken, en haar beter en mooier en duurzamer 
zullen maken, is afhankelijk van het vermogen van burgers om zelfstandig, met kennis van zaken en zonder 
angst over de koers van hun leven te beschikken. Belangrijke voorwaarden voor empowerment zijn daarom goed 
onderwijs en goede zorg. Die moeten op alle niveaus subliem zijn. Zodat oude en nieuwe Almeerders zich thuis 
voelen in dit gunstige klimaat voor ontplooiing en met hun inzet en enthousiasme in Almere’s toekomst zullen 
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investeren.

Ontwerptool
Als reactie op de Cradle to Cradle-fi losofi e van Braungart en McDonough ontwierpen Joris Ketelaars en Bas van 
de Westerlo een Ontwerptool voor het beoordelen van ontwerpen en gebouwen. Projecten zijn met behulp van 
de Ontwerptool te behoordelen op Omgeving-, Gebouw-, Element-, Materiaal- en Grondstofniveau.  De verschil-
lende niveaus zijn onderverdeeld in diverse criteria en eigenschappen die zijn voortgevloeid uit een uitgebreide 
voorstudie. Criteria en eigenschappen zijn de positieve en negatieve uitingen uit de voorlopers van duurzame 
ontwikkelingen vanaf de Industriële Revolutie. 

De volgende niveaus zijn onderverdeeld in diverse criteria (eigenschappen daargelaten):
1. Omgevingsniveau

Groenvoorziening
Waterzuivering
Harmonie
Biodiversiteit
Gebruik duurzame energiebronnen

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 technomaterialen
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

Herbestemmen i.c.m C2C (Re-Architecture)
Voor het sluitend maken van de belangen in Helmond met het herbestemmen van het Vlisco-terrein zullen criteria 
en uitgangspunten opgesteld moeten worden met het herbestemmen van cultureel erfgoed in samenwerking 
met Cradle to Cradle. Met behulp van de C2C fi losofi e, de benadering van Search BV en de RE-ARCHITECTURE 
methode zijn een aantal belangrijke punten opgesteld voor een duurzame herbestemming.

1. Behoud van cultuurhistorische waarde;
2. Verbinding tussen bevolkingsgroepen;
3. Bewustwording van het nut van C2C;
4. Bewust hergebruik van materialen/producten;
5. Economische overwegingen materialen;
6.  Verlengen lifecycle elementen & materialen.

•
•
•
•
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•
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Helmond Principles
Met de Cradle to Cradle fi losofi e, twee reacties op deze gedachtegang, de Ontwerptool met beweegredenen uit 
diverse Duurzaam Bouwen gedachte en een visie op duurzame herbestemming is het mogelijk om tot concrete 
richtlijnen te komen voor het herbestemmen van het Vlisco-complex in Helmond. 

De richtlijnen zullen specifi ek worden ontwikkeld voor het te ontwikkelen gebied. 

1. Diversiteit
  Ecologisch. Op gebied van binnenstedelijk groen biedt het Vlisco complex een unieke kans om 
de biodiversiteit te vergroten. Door deels het gebied te combineren met de huidige kasteeltuinen en de water-
kwaliteiten te vergroten. Hiermee ontstaan diverse landschappen met bijbehorende dierenhuisvesting.
Het gebied heeft een lange geschiedenis met diverse mogelijkheden en kansen op het gebied van cultuurhisto-
rische aspecten.
  Sociaal. Helmond heeft naar buitenuit vaak een negatieve uitstraling op mensen. Deze sociale 
scheefstand moet worden gecorrigeerd door diverse elites bij elkaar te brengen. Voor toerisme moet het aantrek-
kelijk worden naar de stad te komen en te blijven. Daarentegen moet voor de huidige inwoners een ontmoetingsplek 
worden gecreëerd waarbij uit eigen initiatief de burger zorgt voor educatie en plezier. Door gevarieerde, recht-
vaardige samenkomst van elites moet de uitstraling verbeteren.

2. Harmonie
  Benutten. Er is een aanhoudende inspanning nodig om de kansen die de natuur biedt daadwer-
kelijk te benutten. Natuur moet niet worden gezien als een patiënt maar als een levensader. Op ieder schaalniveau 
moeten natuur en stad worden verbonden in het ruimtelijk ontwerp. Van de schaal van een vegetatiedak of een 
vogelnestvriendelijke bouwwijze, van het contact met de natuur tot en met het winnen van wind- of zonne-
energie. Ook de cultuurhistorische waarde moet worden benut om heden en verleden samen te brengen. 
  Behouden. Voor Helmond is het belangrijk het unieke industriële karakter te koesteren en 
behouden. Maar men moet wel bewust worden van het behoud en terugbrengen van natuurlijke elementen, zowel 
voor een gezond stedelijk leven als potenties uit duurzame ontwikkelingen. 

  Combineren. Wie natuur en stad als strikt gescheiden sectoren behandelt, doet beide te kort, en 
ook zichzelf. Maar wie alert en ondogmatisch speurt naar combinatiemogelijkheden, kan zonder schuldgevoel aan 
de stad en aan de natuur werken. Natuur kan stedelijke functies op een hoger plan brengen, en andersom, tot 
beider bloei. Het is de opgave van Helmond om die bloei te bevorderen. Voorbeelden als waterzuiveringssystemen 
kunnen zowel voor mens als natuur voordelen bieden, de uitdaging ligt in het vinden van optimale combinaties.

3. Gezond & Veilig
  Mentaliteit. Wil het plan slagen om over te gaan op duurzame stadsontwikkeling zal de menta-
liteit van de ‘People’ niet overgeslagen mogen worden. Door een bewuste ongedwongen verandering van deze 
mentaliteit moet men bewust worden van de eigen ecologische voetafdruk op aarde. De techniek is dienend, de 
mentaliteit is cruciaal. 
Ook kansen en mogelijkheden die de huidige bebouwing met omgeving biedt moet een ontwerpopgave op zich 
zijn om te komen tot een duurzame oplossing. Laat nakomelingen niet laten opdraaien voor de lasten en gevolgen 
van huidige beslissingen. Een laatste stap in een ontwerpproces is het kijken naar gezonde en zuivere materialen 
om te komen tot het gewenste eindresultaat.
  Doordrongen. De Stad Helmond moet de bewuste mentaliteit laten doorwerken op diverse 
gebieden in de stad. De basisdiensten die de stedelingen dagelijks ten dienste staan, zoals waterhuishouding en 
nutssystemen als water, energie, afval en verkeer moeten op een duurzame manier worden aangeboden. Door 
stedebouwkundige plannen moet de bevolking uitdagen de vraag te stellen of gezonde opties (lopen, fi etsen, OV) 
tevens de meest voor de hand liggend en aantrekkelijkste opties zijn.

4. Bewust materiaalgebruik
  Hergebruik. Bij een herbestemming als bij het Vlisco complex dient bij de materialisatie de 
eerste vraag gesteld worden: welke potenties hebben het vrijkomend sloopafval? Ondanks het feit dat bouwafval 
niet 100% Cradle to Cradle genoemd kan worden is het een uitdaging vrijkomend afval te reduceren door het 
nieuw leven te geven in de herbestemming. Diverse materialen hebben vele potenties. Door bewust hergebruik 
wordt energieverlies bij productie en transport geëlimineerd. 
  Combinatie. Mocht blijken, wat zeer waarschijnlijk is, dat met de aanwezige bouwelementen, 
materialen en grondstoffen niet tot een volledige herbestemming kan komen is het noodzakelijk de juiste keuzes 
te maken. Nieuwe materialen moeten uitvoerig worden getoetst op productie, hergebruik en samenstelling. 
Materialen die nieuw moeten worden aangevoerd moeten 100% Cradle to Cradle zijn.

5.  Flexibiliteit
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  Stedelijke aanpassing. Helmond als stad heeft de taak om in het stedelijk plan mogelijkheden 
open te laten voor veranderingen. Gezien de Cradle to Cradle fi losofi e moeten gebieden gereserveerd worden om 
de natuurlijke cyclus af te ronden. De stad moet op elk moment zich kunnen duurzaam kunnen ontplooien zonder 
dat dit wordt gehinderd door de nalatenschap van vorige generaties.
  Functiewisseling. De herbestemming van Vlisco moet voorzien in een uiteindelijke functiewis-
seling. Ondanks dat het op het moment als wordt voorzien van een nieuwe functie moeten verdere wisselingen 
mogelijk zijn. Met de huidige herbestemming moet de eerdere functie geaccepteerd en behouden blijven, zonder 
dat het afbreuk doet op de nieuwe bestemming.
  Ruimtelijke fl exibiliteit. Intern op gebouwniveau moet een bepaalde overmaat worden 
verkregen waarmee eenvoudig gewisseld kan worden in ruimte-indeling. Deze fl exibiliteit mag er niet voor zorgen 
dat installatie- of ontwerpoverwegingen worden verhinderd. 

6. Behoud cultuurhistorische waarde
  Een belangrijk criteria in het verhaal van herbestemmen van Industrieel Erfgoed is het behoud 
van cultuurhistorische waarden van gebouw en omgeving. Bewoners en bezoekers associëren verleden vaak met 
positieve herinneringen en vergeten de negatieve aspecten.

7. Bewustwording
  Zonder bewustwording van de milieuproblematiek zal het geheel niet snel slagen. Bewustwording 
is een veelal terugkerend criteria. Door bewuste keuzes te maken waarin gebruikers onbewust bezig zijn het 
verkleinen van de voetafdruk zorgt voor een grote verandering, zoals primair aangeleverde levensbehoefte als 
duurzaam opgewekte energie en water en transport. 
De bevolking moet zich bewustworden van de voordelen van een duurzaam leefpatroon, wat praktische en econo-
mische voordelen biedt.  

8. Gebruik vernieuwbare energiebronnen
  Een criteria welke als eventueel vanzelfsprekend wordt beschouwd mag niet ontbreken in deze 
lijst, het gebruik van vernieuwbare energiebronnen. Een eigenschap uit het gebruik van de Cradle to Cradle 
fi losofi e is de mogelijkheid te kunnen blijven consumeren in plaats van consuminderen. Bij de mogelijkheid om 
energie op een verantwoorde duurzame manier op te wekken hoeft men zich niet te veranderen op het gebied 
van energieverbruik. 
In de ontwerpopgave moet wel worden vooropgesteld dat effi ciency van energieverbruik moet worden geoptima-
liseerd, onnodig energieverbruik moet worden voorkomen.
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Afb. 185 Schematische weergave van de werking van Mycorrhiza.

Metafoor
Voor een bouwkundige benadering voor het herbestemmen van het Vlisco-complex in combinatie met Cradle to 
Cradle voldoen richtlijnen als ‘de Helmond Principles’ niet voldoende voor een bevredigende aanpak. 

Voor een persoonlijke benadering van de Cradle to Cradle-fi losofi e in samenwerking met duurzaam herbestemmen 
is daarom gezocht naar een metafoor uit de natuur. De metafoor van een (kersen)boom wat McDonough gebruikt 
voor zijn aanpak van gebouwen voorziet niet voldoende in een herbestemming, ondanks dat de metafoor voor 
een nieuwbouwproject zeer geschikt is. 

De natuur voorziet in correcte benaderingen voor een duurzame aanpak op gebouw en omgevingsniveau. 

Mycorrhiza
In het geval van een herbestemming is de kersenboom uitstervende en kan niet voorzien in zijn eigen behoeften. 
De natuur heeft hierin geëvolueerd en voorziet bomen en planten van een uitgebreider wortelsysteem om ze 
te voorzien van voldoende vitaminen en materialen. 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 wortelsysteem voor hogere overlevingskansen van de boom. Daarbij wordt de boom voorzien van een 
vitaler uiterlijk.
Ondergronds speelt zich vanalles af in het opnemen van mineralen en vitamines door boom en wortelschimmel. 
Voor het oog zal bovengronds duidelijk zijn dat de biodiversiteit zal uitbreiden. Als positieve weerslag kan de 
ondergrondse activiteit zorgen voor het ontstaan van een nieuw organisme, de paddenstoel.

Wanneer dit natuurverschijnsel wordt vertaald naar de herbestemming van Vlisco B.V. zal de overlevingskans van 
de gebouwen worden vergroot. Daarbij zal de esthetische uitstraling van het gebouw worden opgewaardeerd en 
de aantrekking tot het gebouw weer als vanouds worden ervaren. Daarbij zal het gebouw materialen gebruiken 
uit zijn omgeving om hiermee voordeel te behalen. 
Dit alles zal refl ecteren in het uitbreiden van de diversiteit in zijn directe omgeving en kansen bieden voor een 
nieuw gebouw(deel).
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TOT EEN NIEUWE 
(HER)BESTEMMING

Nu de twee vragen zijn beantwoord moet worden gezocht naar een geschikte 
bestemming voor het Vlisco complex in Helmond.

1. Hoe vertaalt de Cradle to Cradle-fi losofi  e 
zich naar gebouwniveau?

2. Wat te doen met  de huidige bebouwing? 
Bij de zoektocht naar een geschikte bestemming is gekeken naar het verleden, 
heden en de toekomst van de stad Helmond, enquêtes en potenties uit 
referenties in gelijke situaties. 

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 combi-
natie met uitbreiding stedelijk groen en bewustwording van de bezoekers.

Belangrijke eigenschappen Vlisco B.V. Helmond:
Centrale ligging in de stad;
Representatieve entree;
Representatief gebouw;
Stijlvolle fabrikanten villa’s & fabrieken in directe omgeving;
Voldoende depot;
Laad- en losruimte;
Parkeervoorziening;
Flexibele indeling gebouw;
Goede bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar vervoer;
Aantrekkelijke omgeving met groen en water.

Onderzoek Musea:
 Defi nitie volgens Van Dale: 
mu·se·um het; o -s, -sea; -pje gebouw waarin voorwerpen van kunst of weten-
schap worden tentoongesteld
 Defi nitie museum volgens gemeente Oss:
‘Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en 
haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van 
winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, 
behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert 
voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.

Museumbezoek:
 Doelgroep:
Leeftijd tussen 8 en 88, museum moet geschikt zijn voor zowel basisschool-
bezoek als bejaardenbezoek. Dit houdt in dat het geheel veilig moet zijn 
voor zowel kinderen als slecht begaanbare en zich in rolstoel bevindende 
personen.

 Bezoekersaantal:
Historisch museum Rotterdam   70.000 (2003)
Archeon - Alphen aan de Rijn  250.000
Reis door de mens    100.000 (6mnd/2008)
Openluchtmuseum Zaanse schans   950.000 (2003)

Middelgrote musea Nederland  50.000

Het te verwachten bezoekersaantal bij een Industrieel Erfgoed Museum in 

•
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Helmond zal tussen de 50.000 - 150.000 bezoekers bedragen. 

 Reistijd:
Bezoekers willen tot 150 kilometer rijden voor een goed museum. Dit houdt in dat het bereik in Nederland reikt 
tot aan Emmen, zelfs bezoekers uit België (Luik, Brussel, Brugge) en Duitsland (Dortmund, Bonn, Osnabrugge) 
zijn te verwachten. 

 Verblijfsduur:
Gemiddelde verblijfsduur in Nederlandse musea is 1 uur. In combinatie met rondleiding en nevenactiviteiten kan 
dit oplopen tot ruim 4 uur.

 Vervoersmiddel:
Bezoekers prefereren met de auto te komen of mits een goede verbinding met het Openbaar Vervoer. Aangezien 
het Vlisco-complex direct is verbonden met het trein- en busvervoer is dit een zeer interessante optie.
 
 Besteding:
Entreegelden:

Entree 16,00 euro  -  Reis door de mens
Entree 13,60 euro  -  Openluchtmuseum
Entree 15,90 euro  -  Archeon
Entree 10,00 euro  -  Rijksmuseum (Gesubsidieerd)

Een geschikte entreeprijs voor een Industrieel Erfgoed Museum zal tussen de 12,00 - 15,00 euro bedragen.

Uitgave buiten entreegelden:
Drank en eten;
Museumgids;
Rondleiding / audiogids;
Parkeren;
Presentjes.

Opbrengsten Historisch Museum Rotterdam (60.000 bezoekers 2006)
 Entree   72.000
 Overig   204.000
 Subsidie overig  214.000
 Samenwerking  687.000
 Gemeente subsidie 5.364.000

 Totaal baten  6.541.000
 Totaal lasten  6.527.000

Museumeigenschappen:
  Expositieruimte
Wisselende collectie   900m2
Vaste collectie    600m2
  Entree
Foyer (kassa en horeca)  300m2
Garderobe    60m2
  Bibliotheek
Bibliotheek    250m2
Opslag en personeel   40m2
  Horeca   
Café-restaurant    300m2
Keuken     60m2
Bergruimte voor keuken  15m2
  Filmzaal
Filmzaal    150m2
Installatieruimte   20m2
  Workshops
Praktijklokaal    250m2
Theorielokaal    150m2
Opslag     30m2

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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  Beveiliging
Personeel    30m2
  Toiletten
Toiletten mannen en vrouwen  100m2
  Winkel
Museum giftshop   100m2
  Kantoren
Personeelzaken    100m2
Vergaderzaal    50m2
Archief     20m2
  Opslag
Depot voor ongeveer 100 werken 100m2
  Werkplaats
Reparatie collectie   70m2  
Onderzoekers    40m2
  Technische ruimte
Installatieruimte diverse systemen 120m2
 
Verwachtingspatroon:

Een belangrijke eigenschap van een museum is een educatief aspect;
25-30% van bezoekersaantal zal bestaan uit schoolbezoeken;
Betrekken van nevenactiviteiten / externe kennis;
Wisselcollecties;
Goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen;

 Belichting en binnenklimaat: Olieverfschilderijen (verf, doek en lijst) zijn gevoelig voor vocht en moeten 
worden bewaard en tentoongesteld bij een relatieve luchtvochtigheid van 55 ± 5%. Ook houten voorwerpen, 
zoals beelden en antieke meubelen, vragen een niet te vochtige en niet te droge atmosfeer. Stenen en metalen 
beelden zijn minder gevoelig.

Bij lucht met een temperatuur van 20ºC en een relatieve vochtigheid van 55% geeft een verandering van de 
temperatuur van 1ºC een verandering in relatieve vochtigheid van 5%. In een ruimte met een gemiddelde 
temperatuur van 20ºC en een verticale temperatuurgradiënt van 1oC/m verandert de relatieve vochtigheid 
5% per meter hoogte. In die situatie kunnen schilderijen van meer dan 2 meter hoogte zich nooit geheel in 
het gewenste klimaat bevinden. Daarom moet voor musea met schilderijen gebruik worden gemaakt van 
een klimaatregelsysteem dat een geringe temperatuurgradiënt veroorzaakt, zoals systemen met verdun-
ningsventilatie. Verdringingsventilatie of kwelventilatie komen niet in aanmerking. Transparante ruimten met 
veel direct zonlicht hebben vaak een grote temperatuurgradiënt zijn daardoor slechts voor een beperkt aantal 
expositiedoelen geschikt.
“Verse” buitenlucht bevat stof, roetdeeltjes en etsende verontreinigingen, zoals zwaveloxiden. Ook bezoekers 
verontreinigen de lucht. Aan musea voor schilderijen, textiel en metalen voorwerpen worden lucht reinheideisen 
gesteld. Aan die eisen is te voldoen met mechanisch ventilatie met fi jn fi ltering. Natuurlijke ventilatie is 
ongeschikt.
Wandkleden, tapijten en kleding verkleuren door licht en vooral door ultraviolette straling. Etsen, waterverf, 
pen- en potloodtekeningen zijn extreem gevoelig voor ultraviolet. Sommige prenten zijn gevoelig voor violet 
of zelfs blauw licht. Daarom moeten prenten in gedempt licht van speciale lampen worden tentoongesteld. 
Om de vorm van beelden goed te zien is veel meer licht nodig en vooral contrasten. Direct zonlicht kan een 
bijzonder effect geven, maar is ongeschikt voor houten beelden. Om de lichtovergang niet onaangenaam 
groot te laten zijn en bezoekers aan het gedempte licht van een prentenkabinet te laten wennen moeten deze 
ruimten niet direct aan beeldenzalen grenzen. Beide expositieruimten moeten door een gematigd verlicht 
overgangsgebied van elkaar zijn gescheiden.
Olieverfschilderijen kunnen meer licht verdragen dan prenten maar geen direct zonlicht. Zalen met veel 
horizontaal glas of ramen op Zuidelijke oriëntaties waardoorheen direct zonlicht kan toetreden zijn ongeschikt 
als expositieruimte voor schilderijen. Ruimten met diffuus licht van op het Noorden gerichte ramen of licht-
kappen zijn ideaal.

(Museums & Galleries commission - Museum Collections in Industrial Buildings  -  Bill Bordass)
Compartimenten tegen uitbreiding van vuur en rook.
Verlichtingspunten tussen constructie en niet bevestigen onder of aan constructiebalken.

•
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Referenties:

Museu Da Cortiça - Fabrica do Ingles  (Portugal)
Themapark in oud industrie pand
Kurkmuseum, brengt je terug naar het verleden
1400 m2 tentoonstellingsruimte
Filmzaal
Catering: tearoom, beerhall, barbecue grill, pizzeria, Tapas, 
Café de Fabrica
Directe omgeving: lokale sinaasappelbomen, speeltuin, 
fonteinen, bogen/pilaren
Theater en musicals, lezingen
Documentatiecentrum
Winnaar van het Beste Industrieel Museum in Europa
Bij entree museum: Videocollege over het productieproces van 
kurk en dergelijke, daarna zalen over kurk, machines, persen 
en workshops
In de zomeravonden is er op de buitenterreinen: Watershows, 
dans, zang, etc.

•
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SESC Pompeia - Sao Paulo (Brazil)
Tussen 1977 en 1982 is verbouwt tot een multifunctioneel gebouw door 
Lina Bo Bardi.
Nu is er gehuisvest SESC, een private, non-profi t organisatie welke culturele 
en educatieve activiteiten promoot. 
Het SESC Pompeia complex bevat: theater, gymzalen, zwembad, snackbars, 
vrijetijd besteding, restaurants, galeries, workshops en dergelijke

•

•

•
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“We shape our buildings and aft erwards our buildings shape us...” 
     (Winston Churchill)



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)


