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Voorwoord 

Voor u ligt een verslag van een herbestemmingproject Een onderzoek naar en transformatie van een industrieel erf
goed. 
Ik sta regelmatig in de file voor de Waalbrug bij Nijmegen naar het gebouw te kijken en het complex fascineert me. 
Verschillende bouwstijlen zijn gecombineerd en het uiterlijk van het gebouw is opvallend door een mooi lijnenspel in 
verdiepingen en daKen wat het Functionalisme typeert. Zou deze verzameling gebouwen mijn afstudeerproject kun
nen zijn? 
Het onderzoek wat daarop volgde, bracht mij midden in de actualiteit van een complex dat door de Gemeente Nijme
gen is aangekocht. In de toekomst zal Thermion worden bestempeld als gemeentelijk monument. Dit is voor mij de 
uitgelezen kans om actualiteit met afstuderen te combineren. 
Onderzoeken naar de historie leverden verrassende feiten op. Thermion is de vooroorlogse benaming van het com
plex. De fabriek is tijdens WO II gedeeltelijk verwoest en in 1947 weer herbouwd en aangeheeld. De vooroorlogse 
bouwstijl Traditionalisme is vermengd met de naoorlogse bouwstijl Functionalisme. Deze stromingen zijn versmolten 
met elkaar en dit is te zien aan onder andere hergebruik van kelders en fundering. 
De geschiedenis van Thermion werd voor mij een uitgangspunt voor de wijze waarop ik zou omgaan met dit soort in
dustriële bouwwerken. Daarin vind ik 'authenticiteit' zeer belangrijk. Mijn definitie van authenticiteit is: 'De echtheid 
van het origineel nastreven.' 
Mijn tweede onderzoek werd een functieonderzoek naar de meest geschikte invulling van het Thermion complex. Uit 
mijn gegevens blijkt dat jongeren een vergeten bevolkingsgroep zijn in het nieuwe stadsdeel De Waalsprong. Over 
een aantal jaren zal er zelfs een explosie van pubers in deze wijk zijn (en worden). Hierdoor ontstaat er een interes
sante combinatie van oud en nieuw ontstaan; een historisch bouwwerk wat gebruikt wordt door jonge mensen. 
Hierna resteerde mij de vraag hoe je omgaat met monumenten als je authenticiteit nastreeft. Een antwoord hierop 
heb ik gevonden in een referentie van Patijn Architecten. Dit architectenbureau streeft 'reversibiliteit' na. Zij hanteren 
de definitie: "Alle toevoegingen aan een monument zijn te vervangen of te verwijderen zonder schade aan te brengen 
aan het bestaande gebouw." 
Hierdoor is mijn herbestemmingmethode ontstaan dat de titel draagt: "Authenticiteit & Reversibiliteit." 
Het vervolg van dit verslag brengt u stapsgewijs mee in een zoektocht naar feiten en ontwerpen. Het eindresultaat is 
de jongerenfabriek THERMION. Dit is een complex met Muziek en Sport als belangrijkste functies. 
Het onderzoek heeft de vraag opgeworpen hoe je om zou kunnen gaan met vergane industriële bouwwerken. Mijn 
methode maakt de keuze voor behoud van dit soort toekomstige monumenten meer laagdrempelig. Het gebouw staat 
er immers al. Met een vervangbare toevoeging is flexibiliteit en aanpasbaarheid gegarandeerd. 

In dit verslag worden de verschillende bouwwerken in hun omgeving van het Thermion complex verwoord als THER
MION. 

Afbeelding 1 THERMION zuidwest aanzicht 
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Samenvatting THERMION 

THERMION is een verzameling gebouwen, een cultureel erfgoed uit de regio Nijmegen met een geschiedenis van voor 
en na de Tweede Wereldoorlog. 
Centrale vraag was; hoe ga ik om met deze bestaande gebouwen in hun omgeving. Ik heb daarom drie vraagstellin
gen geformuleerd. 
Eerste vraagstelling: "Kan een methode aantonen dat gebouwen efficiënter te behouden zijn en een herbestemming 
kunnen krijgen?" 
De tweede vraagstelling; "Hoe kan THERMION worden ingepast in een nieuwe woonwijk en welke functie past daar 
het beste bij?" 
De derde vraagstelling; "Hoe realiseer ik standaardisering van energiezuinige ingrepen in het ontwerpproces?" 

THERMION is een voormalig fabriekscomplex wat radiolampen maakte. In 19S7 werd Philips eigenaar, zij produceer
den halfgeleiders, of wel chips. Het complex bestaat uit een naoorlogs fabrieksgebouw uit de perioden 1947 en 19S1 
en een vooroorlogs ketelhuis en verschillende overblijfselen van na WO 11; de noordoostvleugel, wat zijn oorsprong in 
1937 heeft. De naoorlogse fabriek is tegen- en over de overblijfselen heen gebouwd. Hierdoor bestaat er een connec
tie. 

Stedenbouwkundig wordt THERMION opgeslokt door de stadswijk De Waalsprong in Nijmegen. Het complex wordt 
weggedrukt door de oprukkende stad. Mijn onderzoek leverde op dat THERMION in de stedelijkheid meer ruimte zou 
moeten krijgen. 

De herbestemmingmethode heet: 'Authenticiteit' -- 'Reversibiliteit'. 
Authenticiteit is de 'echtheid van het origineel'. Deze definitie heb ik toegepast op THERMION. Na historisch onder
zoek, vooral ter plaatse, heb ik originele architectuur gevonden uit de jaartallen 1937 en 19Sl. THERMION wordt te
ruggebracht naar zijn authenticiteit. 
Reversibiliteit is vervangbaarheid. Alle nieuwbouwtoevoegingen kunnen zonder schade te veroorzaken aan de be
staande gebouwen volledig verwijderd worden. 
Het resultaat is de Herbestemmingmethode: 
Authenticiteit -- Reversibiliteit = Conserveren -- Flexibiliteit & Aanpasbaarheid. 
Door deze methode blijven de bestaande gebouwen gewaarborgd voor lange tijd en kunnen ze verder evolueren. 

Het functieonderzoek is een zoektocht naar de meest geschikte invulling voor THERMION. Duidelijk werd dat jongeren 
hier 'hun' plek moeten krijgen. Jongeren zijn van een vergeten generatie. In de nieuwe stadswijk De Waalsprong ont
staat over 10 á 1S jaar een puberexplosie. Door mijn onderzoek naar jongerencultuur heeft THERMION een centrale 
functie gekregen met als hoofdthema 'ontmoeten'. Met de hoofdfuncties Muziek en Sport zijn de twee grootste en 
meest brede interessegebieden van jongeren samengevoegd. De functies zijn uitgewerkt in een ontwerp. 

De architectuur en bouwtechniek zijn uitgewerkt in een complex van bestaande gebouwen, kassenbouw (als histori
sche referentie) en geprefabriceerde systeembouw. De Kassen beschermen de aantastingen van na 19S1; de Litte
kens. De grootste Kas is de Connector van gefragmenteerde gebouwen en de functies Muziek en Sport. Om 
reversibiliteit na te streven zijn de ruimtes opgebouwd uit prefab bouwsystemen. In de bestaande gebouwen zijn dit 
de Units en in de Kassen de Blokken. Dit zijn puur functionele ruimtes bedoeld voor concertzaaltjes, muziekstudio's, 
kleedkamers en kantoren. De overgebleven ruimtes zijn Hangplekken. Dit zijn vrij-indeelbare ruimtes om te ontspan
nen. De buitenomgeving is ingericht als multifunctioneel Sportveld, een Muziektuin en het Zuidplein. Het Zuid plein 
heeft een historische zuidgevel (bestaand uit rondbogen). 
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Een passie van mij is energiezuinig ontwerpen, geïnspireerd door Miehiel Ham en architect Jon Kristinsson. Dit komt 
tot uitdrukking in het 'Passiefhuis' ontwerpen. Een methode van isoleren, kierdicht maken en het hergebruik van de 
warmte. In THERMION wordt dit zo toegepast dat de Units en Blokken de 'Passiefhuis' volumes zijn; de warmte gene
ratoren. Samen met de Kassen wordt er klimaattechnisch controle gehouden over het hele complex. Zo ook bij de 
(koude) Hangplekken; ruimtes die klimaatafhankelijk zijn van weersinvloeden. 

Is het gelukt mijn doelstellingen te verwezenlijken? Dit project biedt een oplossing om bestaande bouwwerken meer 
laagdrempelig te benaderen. Minder werk aan bestaande gebouwen, toevoegingen zijn vervangbaar, het gebruik is 
flexibel & aanpasbaar en energiezuinig. 

Architectuur is voor mij 'vernieuwing'. De best passende oplossing (onder)zoeken met als doel een innovatief ontwerp 
creeren. Dit afstudeerproject is vernieuwend en biedt een verhelderende visie op bestaande gebouwen; een andere 
kijk op herbestemmen met een resultaat dat stof tot nadenken geeft. 

Afbeelding 2 THERMION zuidoost aanzicht 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en fascinatie 
Vrijwel wekelijks kijk ik vanuit mijn auto naar THERMION en de verzameling gebouwen fascineert mij. Achter schreeu
wende reclame-uitingen zie ik een mooi fabriekspand, een gebouw met een schoorsteen en een dienstwoning. Stil
staand vanuit de auto heb ik een historisch pand ontdekt met goede mogelijkheden voor een herbestemming. 

Afbeelding 3 THERMION noordwest aanzicht 

Ik ben bekend met verschillende stedenbouwkundige plannen in Nijmegen en omstreken omdat ik eerder onderzoek 
naar onder andere 'Het Waalfront' heb gedaan. Dit zal een stedelijk werk- en woongebied worden ten westen van het 
stadscentrum van Nijmegen. In het nieuwe stadsdeel De Waalsprong van Lent vind ik dat THERMION een belangrijke 
rol kan spelen. Juist het historische karakter van THERMION kan voor een blijvende identiteit in het nieuw te bebou
wen gebied zorgen. 
Mijn nieuwsgierigheid bleef bestaan tot ik verder onderzoek ging doen naar THERMION. Ik kreeg contact met de ver
eniging Marithaime die zich inzet voor het behoud van cultuurhistorische bouwwerken in Lent en omstreken. Mijn con
tacten met betrekking tot het gebouw werden uitgebreid met de eigenaren van het gebouw; de Gemeente Nijmegen 
en de Grond Exploitatiemaatschappij (GEM). 

Mijn belangstelling en interesse zijn gewekt door de diversiteit aan bouwstijlen op één terrein en hun schoonheid. 
THERMION heeft een karakteristieke ontwikkelingsgeschiedenis. 
Het bouwhistorisch onderzoek naar THERMION roept vragen op. De fabriek heeft een kolommenstructuur, vrijdra
gende vloeren, het straalt ruimtelijkheid uit en er valt veel daglicht naar binnen. Dit is typerend voor het Functiona
lisme. Het ketelhuis past echter niet in deze stroming, net als de dienstwoning, die inmiddels gesloopt is. Een prachtig 
lijnenspel in het dak van de woning kenmerkte dit gebouw. 

Ik begin met een historisch onderzoek wat zal resulteren in een herbestemmingmethode. Vanuit het functieonderzoek 
ontwikkel ik een programma dat invloed zal hebben op het ontwerp. Hierbij heb ik respect voor de architectonische 
waarden van de gebouwen en zal ik de methode van herbestemmen beargumenteren. Met tekeningen van plattegron
den, gevels, doorsneden en details wordt THERMION een belangrijke plek voor jongeren die in De Waalsprong 
wonen. 
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1.2 Beargumentering herbestemming 

Het onderzoek naar een herbestemming kan aan diversen randvoorwaarden voldoen. Dit zijn voorwaarden met be
trekking tot de technische staat van de bestaande bouwwerken, de cultuurhistorische achtergrond, de wensen van 
een opdrachtgever en het maatschappelijke belang (op initiatief van de Gemeente Nijmegen). Op aandringen van ver
schillende belangengroepen heeft de Gemeente Nijmegen het gebouw aangekocht in 2004. 
Het cultuurhistorische- en het maatschappelijke belang laat ik zwaar wegen bij de herbestemming van THERMION. 

Het opzetten van het herbestemmingonderzoek heb verricht door ter plaatse het complex te onderzoeken, aanwezige 
rapporten te bestuderen en archiefmateriaal en tekeningen te doorgronden. Hieruit zijn redeneringen ontstaan die 
verderop worden beschreven. 

Het onderzoek naar een herbestemmingmethodiek kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden via literatuur van 'De Herbe
stemmingwijzer' en het boek 'Herbestemmen van Gebouwen'. Hierin worden met behulp van statistische tabelsyste
men de exploitatie, de functie en bouwtechnische zaken aan elkaar gekoppeld. Zo wordt vastgesteld of 
herbestemming voor een bouwwerk zinvol is. 
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Afbeelding 4 Voorbeeld statistische herbestemmingmethode 
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Deze methoden passen niet bij mijn onderzoek vanwege mijn uitgangspunt om THERMION te behouden. Ik ten eerste 
onderzoek gedaan naar de behoefte aan een expliciete functie. Een tweede rede is dat de tabellen ingevuld moeten 
worden met veel aannamen die eerst onderzocht dienen te worden. Hierdoor acht ik deze onderzoekswijzen niet va
lide om herbestemming op deze wijze te toetsen aan THERMION. 
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Hoofdstuk 2 Historische analyse 

2.1 Historie locatie 

Nijmegen is een stad met ruim 2000 jaar geschiedenis en ligt aan de drukst bevaren rivier van Nederland, de Waal. 
De stad is gesticht door de Romeinen. Op vele plaatsen in en om het gebied zijn overblijfselen van Romeinse neder
zettingen te vinden. 
Aan de noordelijke kant van Nijmegen ligt (aan de overkant van de Waal) het dorp Lent. Omdat er in Nijmegen be
hoefte is aan stadsuitbreiding werd Lent in 1998 geannexeerd door de Gemeente Nijmegen. Het dorp is meer dan 800 
jaar oud en behoort tot de Gemeente Overbetuwe. In het dorp Lent zijn zelfs archeologische vondsten gedaan van na 
de laatste Ijstijd. 

2.2 Historie van Lent in vogelvlucht 

3000 v. Chr. Er zijn overblijfselen gevonden van een agrarische leefgemeenschap van ongeveer 5000 jaar oud. 

Afbeelding 5 Overblijfselen van archeologisch vondsten 

1590 Tijdens de 80-Jarige Oorlog wordt het 
stervormige schans Knotsenburg in Lent gebruikt door Prins Maurits om Nijmegen te observeren en aan te vallen. 
1672 De Fransen nemen onder leiding van 
Zonnekoning Ladewijk XIV via de Noordelijke Nederlanden schans Knodsenburg in en vallen van daaruit Nijmegen 
aan, wat snel capituleert. 
1862 Er worden twee nieuwe verdedigingswerken in Lent gebouwd; Sprokkelenburg (Boven-Lent) en Nieuw-Knod
senburg (Beneden-Lent). 
1944 De Duitsers nemen vanuit Nieuw-Knodsenburg de Amerikanen in Nijmegen onder vuur, de Amerikanen herove
ren het fort met een bloedige slag. 
1971 Het fort Beneden-Lent wordt door vier studenten gekraakt. Momenteel wordt het fort nog steeds gebruikt door 
krakers. 

2.3 Bouwhistorie THERMION 

Therm-ion is een elektrisch geladen deeltje (een elektron) wat straling afgeeft via geleidend materiaal bij hoge 
temperatuur. 

Afbeelding 6 Radiolamp product van de Thermionfabriek 
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Het ontwerp uit 1936 en de bouwtekeningen uit 1937 van de fabriek en het ketelhuis zijn in handen van architect 
W.G. Wiepking. Van deze architect is weinig bekend. De bouwkosten bedroegen destijds fl. 37.000,-. Het ontwerp van 
Wiepking wordt gekenmerkt door het Zakelijk Traditionalisme. Dit is te zien aan het overgebleven noordoostelijke ge
deelte van het hoofdgebouw. Het ketelhuis bestaat uit een betonskelet, bekleed met baksteen wat het Zakelijke Tradi
tionalisme typeert. 
In juni 1937 gaat de radiolampenfabriek Thermion in bedrijf. Deze bedrijvigheid gaat door tijdens de Tweede Wereld
oorlog. 

Afbeelding 7 Archieftekening blauwdruk 1937 architect Wiepking 

De werknemers van THERI"liON blijven doorwerken tot op 17 september 1944 een groot deel van de fabriek verwoest 
wordt. Het noordelijke deel met zijn uitbouw en het Ketelhuis hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd. 

In 1947 begint men met de herbouw van de fabriek. Op 5 september 1947 dient J.A. Wentink een schetsontwerp in 
voor opbouw van de fabriek. De kosten daarvan bedragen fl. 72.000,-. Op 5 mei 1948 wordt de herbouw aangevuld 
met een kantoor aan de zuidzijde (kosten fl. 17.480,-), een magazijn (aan de noordwestelijke kant) en een kelderma
gazijn, ook wel lakkluis genoemd (gesitueerd aan de oostelijke kant). De aanvrager hiervan is B.H. Hagreis. 

l • o'• ' · ' · ••• 
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Afbeelding 8 Voorblad bestek 1951 architect Wenting 

In 1951 wordt de tweede en derde bouwlaag toegevoegd met wederom J.A. Wentink als architect. Het fabrieksge
bouw typeert het Functionalisme. Het zogenaamde Nieuwe Bouwen, of wel de Nieuwe Zakelijkheid, is ontstaan uit de 
industrialisatie gecombineerd met de met technologische vooruitgang. Vooral in openbare gebouwen werden de 
nieuwe technieken van het Functionalisme toegepast. 
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Het Functionalisme kenmerkt zich door rechte lijnen, geometrische- en abstracte vormen, lichte constructies van staal 
en beton, grote ramen, een vrije gevelindeling en een open plattegrond. De binnen- en buitenruimtes zijn met elkaar 
verbonden, waardoor licht, lucht en ruimte worden gecreëerd. De gevels zijn vaak wit gepleisterd. De ronde stalen 
ramen en afgeronde hoeken doorbreken het strakke lijnenspel. 
De draagstructuur is een open stelsel van het Franse Hennebique systeem. In die tijd was dit een experimenteel 
bouwsysteem. 
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Afbeelding 9 Samengestelde archieftekening 1947- 1951 architect Wenting 
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In 1957 wordt THERMION door Philips overgenomen. Het architecten- en ingenieursbureau N.V. Philips voegt in 1958 
een overdekt rijwielpark toe. De portiersloge wordt in 1967 verplaatst en vervangen. In 1984 stoot Philips het gebouw 
af en sinds die tijd zijn er verschillende bedrijven gevestigd. 

Na 1984 koopt de heer Timmermans het THERMION complex. Het is nu een bedrijfsverzamelgebouw. In 1991 wordt 
een bouwaanvraag ingediend voor de derde bouwlaag op het Middenschip. Dit wordt niet gerealiseerd vanwege te 
hoge bouwkosten. 

... 

Afbeelding 10 Archieftekening 1991 ontwerp optoppen architect Siebenheller 
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2.4 Vermenging voor- en naoorlogse gebouwen 

Een interessant architectonisch en historisch feit is de vermenging van bouwstijlen uit 1937 en 1951. Architect Wen
ting respecteert met zijn ontwerp het vooroorlogse ontwerp van Wiepking. De efficiëntie en/of budgettair aantrekke
lijke keuze van Wenting omhelst hergebruik van vooroorlogse kelders en de fundering. De naoorlogse fabriek heeft 
een nagenoeg identiek stramien. Hieruit kun je concluderen dat de fundering is hergebruikt. 
Van de overgebleven vooroorlogse noordvleugel ontwierp Wenting in 1951 de eerste en tweede verdieping. Deze had 
de begane grond die Wiepking ontwierp als basis. De kolommen werden letterlijk op het oude deel geplaatst en er 
ontstond een overdekte galerij. In de tijd dat Philips N.V. eigenaar was, zal de galerij dichtgemetseld zijn en de voor
oorlogse buitengevel gesloopt zijn. Van de vooroorlogse noordvleugel is de binnenmuur van de begane grond behou
den gebleven. 

2.5 Specifieke gebouwdetails en kenmerken 

1937 Architect Wiepking: 
Het vooroorlogse Ketelhuis wijkt in uiterlijk af van de overgebleven delen van het Fabrieksgebouw. 
Archiefmateriaal van het Ketelhuis is niet aanwezig. De vraag waarom bepaalde kenmerken anders zijn, kunnen niet 
worden beantwoord. 
Wel heb ik door onderzoek op locatie geconstateerd dat het fabrieksgebouw een gemetselde plint van goudgele 
bakstenen heeft, onderbroken door een kopse rand met daarboven een rode baksteen. Het formaat van de 
baksteen is afwijkend ten opzichte van de baksteen die gebruikt werd tijdens herbouw na de oorlog. 

Afbeelding 11 Westgevel noordvleugel aanduiding bouwtijden van metselwerk 

1951 Architect Wenting: 
Een specifiek kenmerk van het fabrieksgebouw is de kolommenstructuur. Ook de heldere verdeling in een noord- en 
zuidvleugel met een Middenschip is typerend. Wenting heeft tijdens de herbouw in 1947 THERMION al voorbereid om 
bij uitbreiding de fabriek op te kunnen toppen. 
Redenen om de Zijbeuken en Middenschip te verdelen, zijn wellicht te vinden in de laagbouw van de vooroorlogse 
noordvleugeL Hierdoor was Wentingin 1948 genoodzaakt om bij de aanbouw van de begane grond (het kantoorge
deelte zuid) dezelfde dakhoogte aan te houden als de vooroorlogse noordvleugeL De dakhoogte van de herbouw 
(1947) is functioneel fabrieksmatig bepaald. Deze hoogte komt bijna overeen met de vooroorlogse fabriek. 

Is het respect voor de noordvleugel groot geweest? 
De noordvleugel toont aan dat Wenting weer genoodzaakt was om de verdeling van de Zijbeuken en het Middenschip 
te handhaven. Hierdoor krijgt het Middenschip één bouwlaag extra van 4290 mm verdiepingshoogte en krijgen de zij
beuken twee extra bouwlagen. De verdiepingshoogte van de eerste en tweede bouwlaag van de vooroorlogse noorde
lijke vleugel wijken af ten opzichte van de zuidvleugeL De uiteindelijke dakhoogtes van de zijbeuken zijn wel gelijk 
getrokken. 
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De kolommenstructuur is perfect geordend met als pronkstuk de zuidgeveL De zuid gevel is de hoofdentree van de fa
briek. Dit was altijd de hoofdentree, zowel voor- als na de oorlog. De rondbogen refereren aan de jaren '50 van de vo
rige eeuw waarvan in Nijmegen meerdere voorbeelden zijn. 

De rondbogen zijn tijdens de uitbreiding in 1951 toegevoegd. Ook de noordvleugel kreeg in 1951 een helder kolom
men stramien. Hierdoor is duidelijk te zien dat de noord- en zuidgevel verticaal georiënteerd zijn. Het Middenschip is 
meer horizontaal georiënteerd. Dit is afgewisseld met verticale kolommen in de gevels. Het is mooi om te zien dat de 
kolommen op de begane grond door de gemetselde borstwering steken tot aan het maaiveld. Dit terwijl op de verdie
ping de kolommen op de borstwering staan. De doorgetrokken borstwering en balkons versterken de horizontale gele
ding van de oost- en westgeveL 
Ik constateerde een verschil in archieftekeningen uit 1951 (met vier identieke trappenhuizen) en de praktijk in het 
trappenhuis gelegen op de noordelijke zijde. 

Afbeelding 12 Trappentoren Noord 

Het trappenhuis aan de noordkant is dwars door de vooroorlogse noordvleugel heen gebouwd. Een historische verkla
ring hiervoor heb ik niet gevonden. Ik neem aan dat de routing als entree op oost niet zou werken. Ook het geplande 
trappenhuis (noordwest) is niet gemaakt. Deze wijziging lijkt in het voordeel van de architectonische schoonheid te 
zijn uitgevallen. Het trappenhuis noord is duidelijk herkenbaar aan de Functionalistische bouwstijl. 
Concluderend: het optoppen In 1951 is niet vlekkeloos verlopen. Het ontwerp uit 1948 was blijkbaar qua routing niet 
volledig afgestemd om op te toppen. Dit heb ik vastgesteld door de gekunstelde trappenhuizen te bestuderen. Het 
trappenhuis zuidoost is hier een voorbeeld van. 

[(. 
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[ Afbeelding 13 Loze ruimte trappentoren West 

Het interieur uit 1951 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van plafond radiatoren, schuin gestucte delen aan de 
betonconstructie en metalen binnenwandsystemen. 

Afbeelding 14 Interieur 1951 plafondradiator 
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Hoofdstuk 3 Locatie 

3.1 Geografie Nijmegen & Lent 

Nijmegen en Lent bevinden zich in Oost-Nederland, in de provincie Gelderland, op de grens met Noord-Brabant. In 
Nijmegen wonen veel studenten, de stad heeft de Radboud Universiteit en het grootst aantal bezoekers komen met 
de wandel 4-Daagse in juli jaarlijks. Nijmegen is een stad met 160.000 inwoners en Lent telt als dorp 3.200 bewoners. 
Nijmegen is verdeeld in het stadshart, de oude boven- en benedenstad aan de Waal. De wijk Nijmegen-Oost is rond 
1900 gebouwd. De wijken in zuid en west zijn in de Delftse School stijl opgetrokken. Verder kent de stad nog naoor
logse wederopbouwwijken zoals Heeseh-West (1947), Hatert (1960) en Neerboseh-Oost (1975). In de jaren '80 van 
de vorige eeuw werd er een sprong gemaakt over het Maas- en Waalkanaal om de wijken Dukenburg en Lindeholt te 
realiseren. 

Afbeelding 15 Geografie Nijmegen - Lent- THERMION 
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3.2 Historie verbinding Lent met Nijmegen 

Sedert de 17e eeuw voert het kanaal 'De Grift' door Lent. In 1928 kiest de centrale overheid voor het Belvedèreplan. 
Op de plek van het kanaal De Grift wordt, in het verlengde van de Waalbrug, zand gestort in De Grift. Aan de Lentse 
kant moet een hoogteverschil van twintig meter worden overbrugd. Wanneer de commissie Waalbrug na opening van 
de brug naar de Lentse kant wandelt, merkt ze op dat een groot deel van Lent enkele meters te leek zijn weggezakt. 
Citaat Nijmeegse courant: "De noordelijke toegangsweg heeft wel zeer diep ingegrepen in het beeld van Lent en op 
bepaalde gedeelten niet ten voordele van het dorp en de bewoners ter weerszijden van de Rijksweg." De rijweg werd 
aan Lentse kant gescheiden van de gazons door ligusterhagen. Dit kon niet voorkomen dat voetgangers, die het zo 
rustige Lent waren gewend, toch enkele slachtoffers eisten. 

Het spoor met daaraan het treinstation vervoerde in de Tweede Wereldoorlog de werknemers van THERMION richting 
Nijmegen en vice versa. Tijdens WO 11 was de directie van THERMION verplicht de producten naar Duitsland te ver
voeren. 
De spoorbrug werd vernield in 1940 door de Nederlandse strijdkrachten om de Duitsers tegen te houden. De spoor
brug werd later hersteld om onder andere de werknemers van de Thermionfabriek te kunnen vervoeren. 
In 1944 werd door de Duitsers geprobeerd de Waalbrug (de verkeersbrug) te laten exploderen. Dit mislukte groten
deels. Er werd een klein gat in het wegdek geslagen. De Duitsers wilden hiermee de geallieerde strijdkrachten stop
pen. 

Afbeelding 16 De Waalbrug in aanbouw 1928, verbiding Nijmegen- Arnhem 

De aanleg van de verkeersbrug is een van de redenen dat THERMION midden in een boomgaard kwam te liggen, di
rect aan de nieuwe snelweg tussen Nijmegen en Arnhem. 

3.3 Historie economie Lent 

In de dertiende eeuw liepen grote gedeelten van de Overbetuwe regio onder water en de kleibodem van Lent mengde 
zich met het rivierzand zodat er een goede voedingsbodem ontstond om fruit, groente, bloemen en tabak te telen. 
Kassenbouw met planten en groentes hebben Lent welvaart gebracht. In de loop van de twintigste eeuw werd het 
telen van deze gewassen minder aantrekkelijk door de komst van potgrond in de glastuinbouw. Na de Tweede We
reldoorlog was er een opleving in de glastuinbouw door de komst van een proeftuin, het aanbod van scholing en on
derzoek naar glastuinbouw. Veel bedrijven groeiden uit tot internationaal opererende ondernemingen. 
De komende jaren zal het beeld van de glastuinbouw in Lent langzaam verdwijnen door gebrek aan ruimte en ver
plaatsing van de grootschalige glastuinbouw naar het westen van Nederland. 
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Hoofdstuk 4 Stedenbouwkunde 

4.1 Stedenbouwkundig bestaand 

4.1.1 Locatie De Waalsprong 
Na de Tweede Wereldoorlog werden er extra woningen in Lent gebouwd, ook voor de werknemers van THERMION. 
De sprong over de Waal in noordelijke richting is tot stand gekomen door de blijvende vraag naar woningen. Binnen 
de bestaande stadsgrenzen is Nijmegen ingekaderd tussen beschermde natuurgebieden, woonwijken en lichte indus
trie. Dit is de rede dat men koos voor uitbreiding van de stad aan de noordelijke kant, over de rivier; De Waalsprong. 
Ruim elf jaar terug is men begonnen met de nieuwbouwwijk in de bestaande kern van de dorpen Lent, Oosterhout en 
omstreken. Het landschap met de cultuurhistorische waarden wordt gebruikt als inspiratiebron voor de verdere ont
wikkeling van De Waalsprong. 

Afbeelding 17 Stedenbouwkundig ontwerp De Waalsprong in Nijmegen 

Met De Waalsprong wordt een nieuw stadshart gecreëerd met ongeveer 12.000 woningen met de daarbij behorende 
stadsvoorzieningen in het stedelijke gebied dat De Citadel heet. De behoefte tot zelfvoorzienendheid is groot; wonen, 
werken, scholing, winkelen en recreëren worden gerealiseerd in De Waalsprong. 
Op deze wijze worden noord en zuid Nijmegen met elkaar verbonden en de bereikbaarheid van beide delen breidt zich 
in 2012 uit met de bouw van een tweede verkeersbrug over de Waal. 
De A325 (die Prins Mauritssingel zal gaan heten) wordt een nieuwe stadsas van Nijmegen. Deze is vergelijkbaar met 
de bestaande stadsassen: de Oranjesingel, de Graafseweg en de Sint Annastraat De Prins l\1auritssingel wordt in het 
ontwerp omgeven door een stevige rand van bebouwing waaronder het THERMION complex. Het complex vormt een 
herkenbaar element aan de Prins Mauritssingel. Door zijn vorm, schaal en maat contrasteert het gebouw sterk met de 
nieuwe wand. 
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4.1.2 Locatie Laauwik 

Afbeelding 18 Stedenbouwkundig ontwerp de woonwijk Laauwik in de stadswijk De Waalsprong 

De wijk Laauwik zal uit ongeveer 1.300 woningen gaan bestaan. De snelweg A325 zal een stadsweg (Prins l"lauritssin
gel) gaan worden waar men 50 kilometer per uur mag rijden en deze wordt tevens de entree van de wijk Laauwik. 
De Vrouwe Udasingel is de hoofdstraat die de wijk splitst in een noordelijk en zuidelijk gedeelte. 

Stedenbouwkundig is Laauwik een dorpswijk. Het zuidelijke gedeelte van de wijk is nauw verweven met het be
staande dorp Lent in zijn karakteristieke omgevingskenmerken. 
Het noordelijke gedeelte krijgt een natuurlijke uitstraling met daarin een eiland en aansluiting op het nieuwe recrea
tiegebied. Langs de A325 komt een geluidswand van gesloten blokbebouwing met een verticale variatie in het gevel
beeld. THERMION vormt in deze wand een bekend accent. 
Het plan De Waalsprong zou in 2020 afgerond moeten zijn, de planning voor afronding van Laauwik is in 2015. THER
MION zou rond 2012 zijn wijkgerichte bedrage kunnen leveren. 
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4.1.3 Beeldkwaliteitsplan Gemeente Nijmegen 

Laauwik valt onder een bijzonder toetsingsniveau. Bij de ontwikkeling van Laauwik is gekeken naar de bestaande 
kwaliteiten en het karakteristiek van de aangrenzende gebieden. THERMION is waardevol, karakteristiek en beeldbe
palend voor de beeldkwaliteit van de stad. Het heeft een bijzondere functie en daarvoor is een afzonderlijk beoorde
lingskader met een set van algemeen geldende toetsingscriteria ontwikkeld. 
Eén van die criteria is; het THERMION gebouw behoud zijn superpositie, zowel in hoogte als in de positie ten opzichte 
van de rooilijn . 
De groenstructuur in Laauwik wordt sterk bepaald door het park voor het THERMION gebouw. Het advies is om de 
grondstructuur aan te passen aan de nieuwe functie(s) van het THERMION gebouw. 
Adviezen met betrekking tot de groenstructuur en ecologie zijn; laten aansluiten op de landschapszones, toepassen 
van boom- en laanstructuren, het aanleggen van groene pleinen en ontmoetingsplekken in de wijk en het inpassen 
van groenrelicten. 
Het THERMION complex ligt, samen met het buurtpark, in het middendeel van de wijk Laauwik en is een opvallende 
verschijning . 

De kwaliteiten van Thermion worden, volgens het beeldkwaliteitsplan, versterkt door de volgende kenmerken 
1 Centrale ligging in de regio Arnhem - Nijmegen. 
2 Vrije toegang en historische aanblik vanaf de hoofdweg A325 (dan de Prins Mauritssingel). 
3 Ruime parkeergelegenheid (circa 150 plekken). 
4 Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en centrale ligging ten opzichte van treinstation van Lent. 
5 THERMION moet als eerste klaar (het staat verloren in het gemeentelijke plan). 

Stedenbouwkundige uitgangspunten Laauwik 
1 Waterstructuur; het hergebruik van het hemelwater. 
2 Verkeersstructuur; wandelen, fietsen en verkeersstructuur. In Laauwik is een fietsnetwerk aanwezig met 

noord-zuid- en oost-west georiënteerde routes. Deze sluiten aan op een groter fietsnetwerk. 
3 Groenstructuur; beplanting van bomen en gras. 
4 Bebouwingsstructuur; THERMION. De toevoeging is ondergeschikt aan het hoofdvolume. 
5 Verkaveling; bestaande lange lijnen van oude linten vormen de basis voor de stedenbouwkundige structuur 

van Laauwik. Tussen en naast deze lijnen zijn nieuwe structuren toegevoegd. Een rustige invulling van een 
combinatie van woonstraten en groene ruimtes. 

6 Duurzaamheid; bouw van energiezuinige woningen. 

Afbeelding 19 Reclamebord ambities voor negergiezuinige woonwijk 
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4.2 Stedenbouwkundig ontwerp 

4.2.1 Concept 

Vanuit de bestaande gegevens en analyse heb ik de stedenbouwkundige opzet aangepast. 
In het bestaande stedenbouwkundige plan van Laauwik is THERMION haaks op de Prins Mauritssingel gepositioneerd. 
In het concept draai ik deze positionering negentig graden. Dat wil zeggen; in het verlengde van de Prins Mauritssin
gel. 

Afbeelding 20 Stedenbouwkundige bestaande toestand en concept ontwerp 

De voornaamste rede hiervoor is het inklemmen van THERMION tussen de geluidswand van de gesloten blokbebou
wing van woningen. 

In verdere onderzoeken ontstaan diverse uitgangspunten die het concept onderbouwen; 
A THERMION heeft in zijn geschiedenis altijd vrij in de omgeving gestaan, het zicht op THERMION moet ge 

handhaafd blijven. Dit is mogelijk door in de lengterichting THERMION meer ruimte te geven; het als histo 
risch herkenningspunt te zien vanaf de Prins Mauritssingel. 

B De zuidgevel is momenteel (en was dat ook in de geschiedenis van het gebouw) de hoofdentree van THER 
MION. Deze moet gehandhaafd worden en hiermee krijgt de zuidgevel meer ruimte en blijft het aanzicht be
staan als herkenningspunt. 

C De organisatie van THERMION is opgebouwd in de lengterichting noord- zuid. De zuidvleugel is ingedeeld als 
entreegebied en de noordelijke vleugel wordt gebruikt om te laden- en lossen en als personeelsgebied. Deze 
opzet van plattegronden is helder en kan het beste ongewijzigd blijven. Ook bij de noordvleugel zal ruimte 
worden gecreëerd. 

D Één van de hoofduitgangspunten voor het stedenbouwkundige ontwerp is het samenvoegen van alle bouw 
werken op het terrein. Het fabrieksgebouw en het ketelhuis met schoorsteen tot een geheel maken. Door het 
ontwerp in de lengterichting te organiseren, worden de bouwwerken één geheel. 

E Historisch gezien is THERMION een complex wat vrij in zijn omgeving stond. Nu THERMION wordt gezien als 
toekomstig gemeentelijk monument, ben ik van mening dat het vrije karakter van THERMION behouden moet 
worden en wellicht versterkt kan worden. 

4.2.2 Definitief 

Vanuit het concept heeft het ontwerp van gebouwen in de omgeving langzaam een functie en invulling gekregen. 

Zuidplein 
De Zuidgevel is versterkt door een centraal plein te creëren om het historische karakter goed tot zijn recht te laten 
komen. Ik heb dit het Zuidplein genoemd. Tussen THERMION en de nieuwbouwwoningen is geen autoverkeer moge
lijk. Alleen wandelaars, fietsers en brommers kunnen het plein betreden. Een fietspad steekt over het Zuidplein, hier
door is dit tevens een officiële fietsroute richting de bestaande fietstunnel bij de Vrouwe Udasingel. 
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De jongeren kunnen voor de Zuidgevel hun fietsen en brommers stallen. Het Zuidplein is de entree voor de jongeren 
naar hun hangplek in de zuidvleugel; een plein om rond te hangen. 
De bebouwing tegenover de Zuidgevel zou een half gesloten bouwblok kunnen worden. Een soort spiegeling met de 
zZidgevel. In deze nieuwbouw kunnen kleinschalige bedrijven zich vestigen om muziekapparatuur, computerartikelen, 
sfeer- en gadget-artikelen te verkopen of te verhuren. Deze kleinschalige bedrijvigheid zal een aanvulling zijn op de 
functie die THERMION heeft. Bij dit bouwblok zullen er, naast bedrijven, appartementen worden gebouwd. Op de 
hoek met de Prins Mauritssingel zijn grote dakterrassen afgeschermd met glas, zodat vanaf de Prins Mauritssingel 
THERMION beter te zien is als herkenningspunt. 

Muziektuin 
De oostzijde van THERMION bestaat uit een half gesloten hoek die wordt gevormd door het Fabrieksgebouw en het 
Ketelhuis. In het ontwerp ontstaat een Hoftuin die in verbinding staat met de muzikale functies van THERMION. In de 
tuin is een berging geplaatst als afbakening en opslag. De tuin wordt gebruikt voor kleinschalige horeca en kan dienen 
als terrein voor een openluchtfestivaL 

Sportveld 
Het multifunctionele Sportveld komt in het verlengde van het Fabrieksgebouw. Er is een connectie met het Ketelhuis 
en er is zicht op de schoorsteen van het Ketelhuis. Andersom is er vanuit THERMION veel uitzicht op het Sportveld; 
vanuit de Kas bij het Ketelhuis, de kantoren en jongerenwerkplekken. Om de sportwedstrijden te bekijken zijn er tri
bunes opgenomen in de westelijke Kas. 

Geluidswal 
In de bestemmingsplannen van de Gemeente Nijmegen wordt een stedenbouwkundige geluidswal omschreven. Dit 
gegeven heb ik letterlijk overgenomen. Ik vind het erg belangrijk om de geluidswal te handhaven om naast geluid ook 
fijnstof van de Prins Mauritssingel uit de woonwijk te weren. 
In het ontwerp is de geluidswal gemaakt van glastuinbouwkassen, wat goed in het historische karakter van Lent past. 
Deze kassen zigzaggen tussen de bestaande bouwwerken en kaderen deze in. 

1 Noordwestelijk wordt het Sportveld afgeschermd van de Prins Mauritssingel. 
2 Van oost naar west vormt de grote Kas de connectie tussen de bestaande bouwwerken. 
3 In zuidoostelijke richting bakent de geluidswal de Muziektuin af. 

Stedenbouwkundig is het wijzigen en verschuiven van woningen evenredig gebleven aan het bestaande stedenbouw
kundige plan. 

Afbeelding 21 Stedenbouwkundig definitief ontwerp 
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Hoofdstuk 5 Onderzoeken 

Probleemstelling I Onderzoeksvraag 
Hoe maak ik van een industrieel erfgoed (THERMION) een maatschappelijk icoon? 

Doelstellingen 
1 Het creëren van een universele herbestemmingmethode. 
2 Onderzoek naar de meest geschikte functie voor THERMION. 
3 In een ontwerpproces energiezuinige ingrepen standaard te maken. 

5.1 Herbestemmingonderzoek: 

5.1.1 Herbestemmingmethode 

Authenticiteit 
Echtheid van het origineel 

Conserveren 

5.1.2 Uitleg 

Uitleg Herbestemmingmethode: 

Reversibiliteit 
vervangbare toevoeging 

Flexibiliteit & aanpasbaarheid 

Authenticiteit = het uitgangspunt is de echtheid van het origineel (THERMION als toekomstig monument). 

Reversibiliteit= alles wat wordt toegevoegd is volledig vervangbaar zonder het bestaande bouwwerk aan te tasten. 

Conserveren = het in stand houden, behouden, verduurzamen van de authentieke bouwwerken. 

Flexibiliteit & Aanpasbaarheid = het resultaat van reversibiliteit is dat alle toevoegingen vervangbaar zijn. Daarom 
zijn alle toevoegingen flexibel en aanpasbaar. Flexibel in de zin van eenvoudig te verwijderen en te hergebruiken. Aan
pasbaar door flexibiliteit en dus functioneel veranderbaar. 

5.1.2 Uitvoering 

Uitvoering Herbestemmingmethode: 
De term Authenticiteit is een resultante uit de historische analyse. Na uitbreiding van THERMION met de eeste en 
tweede bouwlagen in 1951 is er geen architectonische waarde meer toegevoegd. Ik hanteer de periode van 1937 tot 
1951 als de authentieke periode waar de oorsprong van THERMION ligt. 
Op meerdere plaatsen zijn ruwweg stukken uit gevels gesloopt en gezaagd om deurkozijnen te plaatsen. Dit is nodig 
om kleinschalige bedrijvigheid in THERMION mogelijk te maken. Een grotere aantasting is het toevoegen van de por
tiersloge aan de zuidwestelijke zijde. Ook het dichtmetselen van de begane grond in de (vooroorlogse) noordgevel is 
een van de grote aantastingen. 
Om de authenticiteit na te streven worden alle toevoegingen gesloopt. De ontstane aantastingen worden verder door 
mij Littekens genoemd. 

Om THERMION te Conserveren met het oog op de toekomst worden de Littekens ingepakt door middel van Kassen. 
De kassenbouw bepaalde vroeger het straatbeeld van Lent en omstreken. De Kassen als type garanderen het behoud 
van THERMION. Door de Littekens herkenbaar te maken en ze niet te veranderen, roepen deze vragen op bij de toe
komstige gebruikers van THERMION. Het doel is om de jongeren bij het gebouw te betrekken. Het zal ze niet ontgaan 
dat er herkenbare beschadigingen aan het gebouw zitten. Alle Littekens zijn geveldoorbraken waaraan een kas ver
bonden zit. Elke kas heeft zijn specifieke functie van het laden- en lossen tot aan een serreterras. 
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Reversibiliteit ligt in het verlengde van conserveren. Reversibel == omkeerbaar; in dit plan de betekenis van 'altijd 
terug te brengen naar de authenticiteit uit de periode van 1937 tot 1951.' 
Het uitgangspunt is om nieuwbouw toe te voegen. Een eerder genoemde betekenis van reversibiliteit is vervangbaar
heid. Alle nieuwbouwtoevoegingen moeten verwijderd kunnen worden zonder schade achter te laten aan het be
staande gebouw. Tevens zullen alle toegevoegde materialen door de 'voordeur' naar binnen moeten kunnen. De 
'voordeur' betekent de bestaande gevelopeningen. 
De toevoegingen aan THERMION noem ik Units. Dit zijn zuiver functionele toevoegingen volgens het principe van de 
'Passiefhuismethode'. Deze methode waarborgt de isolatiewaarden en de ventilatie. Verderop in het verslag wordt hier 
meer aandacht aan besteed. 
De Units worden uitgevoerd in bouwpakketten opgebouwd uit hout, isolatie en plaatmateriaaL Door de verschillende 
bouwstijlen uit 1937 en 1951 zijn er ook verschillende bouwpakketten. 
Het Traditionalisme uit 1937 wordt aangevuld met voorzetwanden, voor het Functionalisme van 1947- 1951 is er een 
Doos-in-Doos systeem. Het Traditionalisme heeft enigszins traditionele gesloten gevels met kozijnen. Hierdoor zijn 
voorzetwanden bouwtechnisch gezien de beste oplossing. Het Functionalisme heeft open gevels met een kolommen
structuur. Hierdoor wordt gekozen voor een nieuwe binnengevel; een zogenaamde tweede huidfaçade. Het doel is na
melijk de Units op Passiefhuisniveau te isoleren richting een Re-waarde == 10. 

De Flexibiliteit & Aanpasbaarheid zijn functionele uitvoeringen van reversibiliteit. De Units zijn uitgevoerd in prefab 
bouwdelen. Een bouwdeel is 610 mm breed (standaard plaatafmetingen van 1220 x 2440 mm) met een variabele 
hoogte aangepast op de plafondhoogte. De Units worden alleen toegepast in de bestaande gebouwen. In de nieuw
bouw Kassen, als 'pleisters op de Littekens~ noem ik de nieuwbouwvolumes Blokken. Dit zijn letterlijke blokjes, uitge
voerd in hetzelfde systeem als de Units. De Blokken zijn opgebouwd volgens de 'Passiefhuismethode' als geïsoleerde 
volumes. Concluderend zijn de Blokken ook reversibel te noemen; omdat ze flexibel en aanpasbaar zijn. 

5.1.4 Resultaat 

Het resultaat van de opbouw van de herbestemmingmethode is als volgt: 
Authenticiteit uit 1937 en 1951 (architectuurgeschiedenis). 
Aantastingen == Littekens (sloop en herstel). 
Conserveren Littekens == Kassen (historische referentie). 
Reversibiliteit == Doos-in-Doos systeem (vervangbare toevoegingen). 
Flexibiliteit & Aanpasbaarheid == Units en Blokken (functionaliteit). 
Units en Blokken- warme ruimtes == Kassen en Overige ruimtes- koude ruimtes (bouwfysica). 
Kassen en Overige ruimtes == Hangplekken 

Functies bepalen de invulling van de Units en de Blokken. De hoofdfuncties voor dit jongerenhonk zijn Sport en Mu
ziek. Naast de functionele opzet is er de klimatologische opzet. Deze ontstaat door de opzet van warme en koude 
ruimtes. Warme ruimtes zijn de Units en de Blokken. De koude ruimtes zijn de overgebleven ruimtes in de bestaande 
bouwwerken en de Kassen. 
De koude ruimtes noem ik Hangplekken. De plekken die volledig vrij indeelbaar zijn en afhankelijk kunnen zijn van kli
maatsinvloeden. Vanuit de 'Passiefhuismethode' wordt warmte gegenereerd vanuit de Units en de Blokken. De warmte 
wordt noodzakelijker wijs gebruikt waar deze nodig is. Of te gebruiken voor Hangplekken, of opgeslagen in een debiet 
in de grond, als een WKO (warmte koude opslag). De WKO wordt uitgelegd in het hoofdstuk Klimaatbeheersing. 

Zie: bijlage bladzijde 38, tekening 3: Concept Herbestemmingmethode 
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5.2 Functieonderzoek: 

5.2.1 Functies aanwezig 

In Lent en De Waalsprong zijn veel voorzieningen aanwezig. Hieronder enkele functies die onderzocht zijn voor THER
MION: 
Zorg- Stichting MAAT (overkoepelende zorgorganisatie) onderhandelt en helpt zorgtaken in De Waalsprong in te 
richten. 
Kinderopvang- meerdere kinderdagverblijven zijn aanwezig in De Waalsprong (onderzocht via internet). 
Ateliers- de woningen aan de Vrouwe Udasingel zijn aangewezen om in te wonen en werken. Hier vestigen zich men
sen met creatieve beroepen als kunstenaars en architecten. 
Sportactiviteiten-verdeeld over de woonwijken Laauwik en Visveld is onder andere een voetbalclub en zijn er tennis
banen. 
Het centrale voorzieningenhart-de woonwijk Laauwik heeft De Ster en de woonwijk in Oosterhout De Klif. Twee cen
trale accommodaties met een basisschool, kinderopvang, ouderenactiviteiten en culturele activiteiten. In de centra zijn 
kleinschalige jongerenactiviteiten mogelijk. Het aanbod voor jongeren is gering; twee middagen in de week zijn er ac
tiviteiten en er zijn enkele hangplekken op vaste tijden. 
Voortgezet onderwijs Citadel college; deze onderwijsinstelling zal onderdak gaan bieden aan 1500 leerlingen van 10 
t/m 15 jaar. Dit is een goede gelegenheid om een connectie met THERMION te maken met als doel educatie en vrije 
tijdsbesteding te realiseren. 

5.2.2 Interviews en contacten 

Interviewvragen: 

1 Wat zijn uw wijkgerichte wensen voor Lent? 
2 Welke functies mist u in Lent? 
3 THERMION als multifunctioneel wükgebouw; welke functies -zijn hierin nodig? 
4 Wat moet er met THERMION gebeuren? 
5 Hoe ziet u THERMION functioneren binnen de woonwijk Laauwik? 
6 Is THERMION een bijzondere toevoeging aan Lent/Nijmegen? 

* 
* 
* 

* 
* 

Antwoorden van onderstaande betrokkenen: 

BOEi (Nationale maatschappij tot behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed). 
Stedenbouwkundig bureau Croonen Adviseurs Ruimtelijke Vormgeving & Ordening. 
Stichting MAAT- Samenwerkingsinitiatief van woon-, welzijn- en zorgdiensten (Over 5 - 15 jaar ontstaat er in 
de Waalsprong een 'puberexplosie' zoals stichting MAAT het omschrijft). 
Willem van Lieshout, initiator van Pare-Holland - Uitgevers van Grafiek. 
Wijkmanager jongeren voor De Waalsprong - Gemeente Nijmegen. 

5.2.3 Inspraakavond 

Verkorte weergave van inspraakreacties: 
" ... aandacht gevraagd voor voorzieningen voor de oudere jeugd. Voorheen hing de jeugd op het speelplein bij de 
noodschool Het Talent, nu komen ze samen op de speeltoestellen in de Wadi aan de Rolling Stonesstraat." 

"Tevens verzoek om in het plan ruimte te maken voor een overdekt zwembad voor zwemlessen of recreatie, bijvoor
beeld het Philips complex of het Notenlaantje. De bewoners van Lent moeten nu uitwijken naar andere plaatsen." 

"Het behoud van het Philipsgebouw is een voorbeeld van de nieuwe trend om cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikke
ling ook in Lent te koppelen en het culturele vermogen als vruchtbare bron te benutten." 
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" ... idee om het Philipscamplex om te vormen tot een expocenter Nijmegen, met daarin algemene presentatieruimte 
voor culturele instellingen uit Nijmegen, Kan of Euregio." 

"Goed dat het Thermiongebouw en ketelhuis is omschreven als cultuurhistorisch waardevol en dat het gehandhaafd 
blijft. Voorstel om voor het hoofdgebouw een hogere bouwhoogte te hanteren, minimaal 4 meter ... " 

5.2.4 Sociaal demografische aspecten 

De prognose van de bevolkingsopbouw in Lent in 2020. 
Verwacht aantal bewoners; 13.800. 
Bewoners tot 20 jaar: 15,6 % = 2153 kinderen en jongeren. 
Bewoners tot 25 jaar: 21,3% = 2939 jong volwassenen. 
De leeftijdscategorie van jongeren is 12- 23 jaar, verdeeld in twee groepen: de 11-17 noemen we adolescenten en 
vanaf 18 jaar noemen we jongeren; jongvolwassen. 

5.2.5 Conclusie Functieonderzoek 

De optelsom van bovengenoemde informatie trok de aandacht van een vergeten groep; jongeren. Stichting MAAT ver
telde dat er voor jongeren weinig geregeld is (zal worden in De Waalsprong). De Stichting heeft inmiddels initiatieven 
opgezet. 
De wijkmanager van de Gemeente Nijmegen geeft aan dat het geld voor jongerenwerk is gekoppeld aan de verkoop 
van woningen. Deze koppeling heeft te lijden onder de recessie, waardoor er geen geld wordt vrijgemaakt voor jonge
renwerk. 
De vele aanwezige functies die genoemd worden in de stedenbouwkundige plannen, zijn reeds aanwezig in de wijk 
Visveld en in Oud-Lent. 

Concluderend kies ik voor een gebouw, bedoeld voor jongeren. 
Door specifiek voor jongeren te kiezen, heb ik de functie ingekaderd om een gedegen onderzoek te kunnen doen naar 
jongerencultuur. In hoofdstuk C wordt de jongerencultuur vertaald naar het uiteindelijke (functionele) ontwerp. 
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5.3 Resultaat 

5.3.1 Jongerencultuur: Pressure en Individualism 

Pressure and 
Perfection 

Afbeelding 22 Illustratie toekomstbeeld 2020 

Een expressie van het vrijheidsgevoel; jongeren willen vrij van continue maatschappelijke controle zijn. THERMION 
geeft ze die vrijheid. 
Waarom voelen jongeren de prestatiedruk en hang naar perfectie in 2020? Door de opkomende hang naar zelfstan
digheid en individualisme. De keerzijde van druk en perfectie is prestatiedrang, hierdoor vallen jongeren af die dat 
niet kunnen bijbenen en grijpen bijvoorbeeld naar drank, drugs en belanden in de criminaliteit. 
THERMION probeert dit een stapje voor te zijn door sociaal gedrag te stimuleren (sport en muziek) en laagdrempelig 
voor iedereen te zijn. 

5.3.2 Visie Jongeren in THERMION 

Door de geïnteresseerden van cultuur- en bouwhistorie is THERMION binnen het Waalspronggeweld behouden geble
ven. Door dit feit kan THERMION zich meer in zichzelf keren, zoals ookde jongeren hun eigen plek willen hebben. 
THERMION geeft jongeren de vrijheid om creativiteit te kunnen ontwikkelen en tonen. Dit gecombineerd door oude 
gebouwen een nieuwe invulling te geven, nieuwe glazen beschermkappen erop te plaatsen en hypermoderne muziek
en sportaccommodaties te maken. De zeer flexibele indeling van het hele jongerenhonk geeft jongeren door het hele 
gebouw een plek om die vrijheid te proeven. Weg van de prestatiedruk. 

5.3.3 Centrale thema jongerenhonk 

Het centrale thema zal zijn; ontmoeten, waarbij de nadruk ligt op sport en muziek. 
De indeling van het gebouw moet helder zijn, een verbinding tussen sport en muziek met veel hangplekken. De ver
dere ontwikkeling van het digitale tijdperk en de opkomst van snelle media leggen al te veel druk op jongeren. Creati
viteit en zelfontplooiing zijn de doelstellingen. 

5.3.4 Cultuur en activiteiten 

Het digitale tijdperk waarin we leven heeft een grote invloed op de jongerencultuur van vandaag. Voorbeelden hiervan 
zijn: 
Hives; persoonlijke profielsite. 
MSN - communicatie. 
Velen hebben internet op zijn/haar gsm. 
Communicatie onderling gaat zeer snel, vooral met gsm's. 
Foto's en filmpjes worden overal gemaakt en staan meteen op You Tube. 
Jongeren zijn opgegroeid in het digitale tijdperk 
Jongeren kijken minder tv door internetgebruik 
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5.3.5 Programma van Eisen (PvE) 

Vanuit de functionaliteit wordt er gezocht naar de meest geschikte functies waaraan een PvE is gekoppeld (een lijst 
van functies en referenties = functieonderzoek). Vanuit het PvE is er behoefte aan functies in de vorm van toevoegin
gen in het bestaande complex met Muziek en als toevoeging. In de nieuwbouw is Sport het centrale thema. De 
nieuwbouw opgenomen in de Connector (de grootste Kas) en bevat de meer algemene functies; kantoorruimten en 
ruimtes waar jongerenorganisaties zich kunnen vestigen. Hieronder een opsomming van het PvE: 

Maatschappelijk: 
ontwerp voor en door jongeren 
eigen ruimtes voor jongeren 
huiselijke inrichting met bijvoorbeeld oude banken 
zelfstandigheid 
geen voortdurende controle 
eigen ingang I entree 
aansluiting op de belevingswereld 
verantwoordelijkheid geven 
serieus nemen 
chillen (ontspannen en rondhangen) 
uitdagen om betrokken te raken, actief deelnemen 
grote open ruimte. 

Vanuit de bovengenoemde maatschappelijke kenmerken ontstaan de diverse functies die nodig zijn. Deze functies zijn 
met name opgedeeld in Muziek en Sport. Daarnaast hebben jongerencentra specifieke ruimtes nodig om onder an
dere jongerenwerkers te vestigen. 

Randvoorwaarden 
16 uur in gebruik 7 dagen per week, is duurzaam, is flexibel 
jongeren = actie 
jongeren = tegendraads 
uitdaging en educatie 
jongeren zijn de toekomst, ze willen weinig weten van vroeger, juist daarom in THERMION als vertrouwd oud 
gebouw, robuust, bestaand, leeft 
flexibele ruimtes die ze kunnen inrichten na tijdelijk zelfstandig gebruik: Hangplekken 
leeftijdscategorie 12 tlm 23 jaar 
jongeren zullen elkaar aansporen naar THERMION te gaan om te chillen, muziek te maken of te sporten. 

Jongerenwerkers 
Jongerenwerkers zijn zeer belangrijk om tussen jongeren te staan als een verlengstuk van de groep, niet als contro
leurs. Zij hebben voor hun werk plekken nodig binnen THERMION. 
De volgende ruimtes en functies zijn van belang voor jongerenwerkers: 

eigen kantoor 
spreekkamer 
aparte ruimte waar jongeren hun gedachten in privacy kunnen bespreken 
vergaderruimte. 

Activiteiten door jongerenwerkers 
jongeren stimuleren deel te nemen 
voorlichting en informatie geven aan jongeren 
een luisterend oor bieden 
hulppunt I vraagbaak bij grote en kleine problemen 
bemiddeling bij ruzie onderling of thuis 
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Hoofdstuk 6 Uitleg en beschrijving ontwerp 

6.1 Architectonisch 

6.1.1 Overgang 1937- 1951 Grote Connector 

De historische lijn in de architectuurgeschiedenis uit 1937 gaat over in die van 1951. De moderne lijn van een functio
nele geluidswand en de Connector - doorkruisen en verbinden elkaar. Hierdoor ontstaat een prachtig schouwspel van 
oud en nieuw. 
De Connector verbindt het Fabrieksgebouw met het Ketelhuis. Vanuit het historisch onderzoek is gebleken dat veel 
vooroorlogse bouw aan-, op-, en onder het naoorlogse fabrieksgebouw zit. Hierdoor krijgt de Connector een grotere 
invloed op de bouwhistorie. Het openbreken van de begane grond van de noordgevel (als Litteken) geeft ruimtelijk
heid in de hal van de Connector. Ook de openheid in de Connector boven de vooroorlogse noordoost vleugel geeft de 
gebruiker een prachtig uitzicht over de Muziektuin. De aansluiting op het Ketelhuis is zo ontworpen dat de voorgevel 
wordt opgenomen in het interieur. 
Concluderend is de Connector zowel een historisch verbindingselement als een grote verblijfsruimte om sport te be
oefenen en eventueel kleinschalige concerten te geven. 

Afbeelding 23 Referentie kassenbouw, ontwerp toekomstig museum in De Waalsprong 

6.1.2 Kassen 

De doorzichtigheid van de Kassen laat het gebouw met Littekens in beeld I in zicht. Dit versterkt de geschiedenis van 
de architectuur. 
De kassenbouw is functioneel door de connectie van de gefragmenteerde bestaande gebouwen. 
De Kassen worden tevens gebruikt als energie-generatoren. Op diverse plaatsen kunnen zonnepanelen worden ge
monteerd. 
Toegevoegd is het geluidsscherm dat onderbroken wordt door de Connector; noordwestelijk vormt de geluidswal een 
tribune en herbergt het opslagruimtes voor Sport. De toeschouwers hebben op deze locatie het minst te maken met 
zonlicht. Zuidoostelijk is de geluidswal achter THERMION geplaatst, zodat de historische fabriek volop in de schijnwer
per staat vanaf de Prins Mauritssingel, met als pronkstuk de zuidgeveL Deze geluidswal schermt de Muziek binnentuin 
af van de woonwijk. Door de open en gesloten stukken is dit scherm functioneel als een soort promenade en als fiet
sen- en brommerstalling. 
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6.1.3 Hangplekken 

THERMION is opgebouwd uit warme en koude ruimtes. De warme ruimtes zijn Units en Blokken. De koude ruimtes 
zijn Kassen en de overige ruimten in de bestaande gebouwen. 
De Hangplekken zijn verdeeld in de bestaande gebouwen en in de Kassen. Functies voor de Hangplekken zijn gangen, 
hallen, trappenhuizen, noord- en zuidvleugel en dakterras. 

Ontwerptechnisch zijn de meeste functies georiënteerd op de zon. Voorbeelden hiervan zijn de Kassen, tribunes, ter
rassen, tuin en de routing (plekken waar zonne-energie opgewekt kan worden). De ruimtes in de zuidvleugel zijn be
haaglijke ruimtes tijdens mooie zonnige winterdagen. Op een tropische zomerdag kan men deze ruimtes beter 
vermijden wegens oververhitting. 

De Units en Blokken zijn de controlerende klimaattechnische ruimtes. Naast de klimaatafhankelijkheid van de Hang
plekken kunnen ze ook klimaatgecontroleerd zijn. Een WTW (warmte-terug-win) systeem, vanuit de 'Passiefhuisme
thode', de behaaglijkheid van de Hangplekken beïnvloeden. 
De Kassen zijn (naast verblijfsruimten) ook warmtegeneratoren. In principe zijn de Kassen koude ruimtes. Functies 
zijn entrees, gangen, hallen, opslagruimte en aan- en afvoer van goederen. Een voorbeeld van een koude ruimte is de 
hal bij het Ketelhuis. Deze kan als ruimte gebruikt worden om een panna te bouwen. Hier wordt zeer fanatiek sport 
beoefend waardoor deze ruimtes minder verwarmd hoeven te worden. 
Tijdens zomerse omstandigheden kunnen de Kassen erg warm worden. Deze warmte wordt afgezogen en in grondla
gen opgeslagen. 

6.1.4 Interieur 

Het interieur is opgesplitst in de bestaande bouw en nieuwbouw. De bestaande bouw wordt kaal opgeleverd. Dit bete
kent dat de kale constructie in het zicht blijft. Voorbeelden zijn; de aanblik van betonnen kolommen en liggers, beton
nen vloeren en plafonds en gemetselde (gestucte) binnenzijde van de buitengevel. Binnenwanden zijn er niet, behalve 
de vooroorlogse wand van de noordvleugel die gebruikt wordt als historisch element. De nieuwbouw, de Units in de 
bestaande bouwwerken, zijn als bouwpakket uitgevoerd van houten prefab-elementen afgewerkt met vezelcement
plaat Het uiterlijk van de wanden is zwart voor muziekzaaltjes, of rood in een danszaaltje. De gebruiker bepaalt het 
uiterlijk van de Units. Het uiterlijk van de bestaande constructies blijft intact. Hierdoor wordt de Authenticiteit van het 
bestaande gewaarborgd. 
Het ontwerp van de installatie zal zoveel mogelijk worden weggewerkt in de nieuwbouw. De overige leidingen voor 
ventilatie, elektra, gas, water, verwarming en riool blijven zichtbaar door de bestaande gebouwen en Kassen. Een uit
gekiend installatietechnisch ontwerp zoals bijvoorbeeld Centre Pompidou zou het uitgangspunt hiervoor kunnen zijn. 
Sfeerelementen, meubilair en andere inrichtingselementen zullen de gebruikers (de jongeren en hun begeleiding) de 
kans geven 'hun' gebouw vorm te geven. 

6.1.5 Ruimtelijkheid 
De bestaande bouwwerken worden volledig kaal afgeleverd, hierdoor wordt ruimtelijkheid maximaal benut. 
Door de Unitwanden in het Middenschip exact boven elkaar te plaatsen, blijven vloer en plafond onaangetast dus er 
wordt maximale ruimtelijkheid gecreeerd. De aangebrachte geluidsisolatie zal de plafondhoogte beïnvloeden. 
Ruimtelijkheid wordt naast de bestaande gebouwen ook gecreëerd in de Connector. Dit is een functioneel hoge ruimte 
die 'alles' overkapt. De centrale hal is 14 ml hoog, gemeten vanoost naar west. 

Afbeelding 24 Interieur fabriekgebouw 1951 kale beton constructie 
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6.1.6 Gevelverdeling 

De Nieuwbouw Units en Blokken hebben standaard kozijnafmetingen, fabrieksmatig geleverd, allemaal van 2600 mm 
hoogte. Ze bestaan uit houten kozijnen van een duurzame houtsoort. De Units krijgen grote ruiten om extra daglicht 
in de ruimten te creëren, mocht dit wenselijk zijn. De Blokken krijgen 1 standaard kozijn van 1000 mm breedte. Dit in 
dezelfde lijn als de profielen van de Kassen. Op de begane grond zijn buitendeurkozijnen naar buiten draaiend. Op de 
verdieping zijn de deurkozijnen naar binnen draaiend met een Parijs balkon. Hierdoor is er een optimale connectie 
met de binnenstraat en Sportveld. 
De buitenafwerking van de Units en Blokken bestaan uit verduurzaamd hout. In mijn ontwerp zijn gepotdekselde 
delen verduurzaamd in rood en groen. De buitenafwerking van het interieur zou ook uitgevoerd kunnen worden van 
op kleur gesausde vezelcementplaten. Het verschil in textuur maakt dit minder fraai. 

6.1. 7 Simpel bouwen 

Bouwen hoeft naar mijn mening niet zo moeilijk te zijn. De regelgeving en wetten vanuit onder andere het Bouwbe
sluit leggen veel beperkingen op. Er worden hoge eisen gesteld aan de behaaglijkheid in gebouwen om tochtver
schijnselen, lawaai of ventilatie te regelen. 
THERMION is ontworpen zodat de gebruiker zelf kan kiezen wat hij/zij wil met de ruimte en behaaglijk vindt. In de 
kou zitten of warm in een Unit, voor elk wat wils. Een entree kan een koude ruimte zijn. Je hebt immers een jas aan 
bij binnenkomst. 
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6.2 Functies 

6.2.1 Activiteiten in THERMION 

Om de puberexplosie in de Waalsprong voor te zijn, hebben de Gemeente Nijmegen en Stichting MAAT initiatieven op
gestart met jongeren. 
THERMION biedt de mogelijkheid voor jongeren tot zelfontplooiing. Grofweg door een grote flexibiliteit en veel func
tiemogelijkheden te creëren. 
Jongeren kunnen muziek maken en beluisteren, concerten organiseren, muziek produceren, muziekles volgen. 
Jongeren kunnen sporten beoefenen, aan sportwedstrijden deelnemen, sportactiviteiten organiseren, deelnemen aan 
kleinschalige panna, fitness en zeskamp. 
Dit zijn een paar functionele activiteiten voor jongeren. Daarnaast heeft THERMION overal ruimte tot ontspanning en 
kent een eigen invulling; de Hangplekken. De snel veranderlijke maatschappij blijft evolueren in THERMION. Dit in 
een historische- en moderne bebouwde omgeving. 

6.2.2 Entrees en indeling 

Er zijn meerdere ingangen gesitueerd. Vanuit 3 windrichtingen is THERIIIIION te bereiken. Oostelijk is vanuit de wijk 
Laauwik de entree goed te bereiken. Deze entree is opgenomen in de Connecto,r georiënteerd op de Sportafdeling. 
Bij binnenkomst ziet men recht voor zich de voorgevel van het Ketelhuis. Linksaf is de lange doorkijk tussen de Blok
ken en het bestaande fabrieksgebouw. In de Connector bereikt men de kleedkamers, de fitnessruimte en de sportkan
tine. 

Zuidelijk is de historische voorgevel de entree van de Muziekafdeling. Bij binnenkomst is er geen specifieke garde
robe/foyer. lillen komt binnen bij een Hangplek en loopt naar de te gebruiken functie of doel in een Unit. Per functie 
kun je spullen opbergen en jassen ophangen en kluisjes zijn overal. De Hangplek Zuid heeft verticaal een Split-level 
verdeling. Doorzichten tussen het Middenschip en de Zijbeuk koppelen al deze verdiepingen aan elkaar. Met de geko
zen functies zoals bijvoorbeeld; concerten, jamsessies, dansen, disco zijn deze koude ruimtes een uitkomst voor jon
geren. 

Westelijk zijn meerdere ingangen ingericht voor personeel en de aan- en afvoer van goederen. Kantoorartikelen, 
msziekapparatuur, sportmateriaal en afvalverwerking zijn voorbeelden hiervan. De openbare ruimten zijn bestemd om 
te laden en lossen m.b.t. het vrachtverkeer. Bij de entree in de Connector komt het personeel van THERMION binnen. 

Op de begane grond zijn meer ruimtes om bijvoorbeeld muziekstudio's in onder te brengen omdat hier vast materiaal 
aanwezig is. De eerste verdieping wordt ingericht met zowel vaste als flexibele schuifwandsystemen. Dit is bedoeld 
om (in oefenzaaltjes) dans te beoefenen, concerten te bezoeken, deel te nemen aan jamsessies en disco-avonden te 
organiseren. 

6.2.3 Flexibiliteit & aanpasbaarheid 

Niet-specifieke beschreven ruimtes in THERMION zijn zeer divers, flexibel gemaakt en goed aanpasbaar. De muziek
functies zijn voornamelijk gericht op het oefenen, opnemen en spelen van muziek voor publiek. Deze pure functionali
teit is opgenomen in de Units. Voor de functies verwijs ik naar de tekening. De sportfuncties zijn eveneens gericht op 
oefenen en educatie, opgenomen in de blokken en omgeving. Het personeel en de jongerenwerkplekken zijn ook op
genomen in de Blokken. De overige ruimtes zijn de vrij indeelbare plekken, de eerder beschreven Hangplekken. 
De flexibiliteit van alle ruimtes laat zich aanpassen aan de jongeren, niet andersom. 

6.2.4 Specifieke gegevens functies 

De officiële inrichting en de afmetingen van sport- en muziekfaciliteiten zijn essentieel voor jongeren om echtheid na 
te streven. In de toekomst zal de vraag naar deze faciliteiten groot zijn in De Waalsprong en I'Jijmegen. 
De afmetingen van een Cruijff Court; 28 x 42 m1 en een sportzaal; 16 x 22 m1 met 5,5 m1 plafondhoogte. 
Muziekzalen hebben afmetingen van 20 x 16 m1 of 14 x 9 m1 met een plafondhoogte van 7,5 ml. 
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6.3 Bouwtechnisch 

6.3.1 Constructie en materiaalgebruik 

De bestaande gebouwen worden volledig kaal opgeleverd met het originele materiaal zichtbaar. Voor de bestaande 
constructie zullen berekeningen nodig zijn om bijvoorbeeld de 13 cm dikke vloeren te controleren. Deze was in 1951 
voldoende qua stabiliteit, ook met alle machinerie erin. De bestaande draagconstructie is destijds reeds voorbereid om 
op te toppen. Dit is een rede om de nieuwe constructie van de dakopbouw exact te positioneren boven de bestaande 
draagconstructie. 

Alle toe te voegen nieuwbouwwand-, vloer- en daksystemen zijn opgebouwd uit hout, isolatie en plaatafwerking en 
HSB wanden van 400 mm dikte (300 mm steenwol, plaatafwerking vezelcementplaat, dampremmende- en water
dichte lagen). De houten draagconstructie bestaat uit een samengestelde ligger /staander, 2 regels van 46 x 96 mm 
met multiplex 18 mm als connectie. Dit wordt gezien als een houten I-profiel. 
Hout is een zeer duurzame materiaalsoort 
Hieronder een citaat over de duurzaamheid van hout (bron: Linkedin internet): 
"Bij de productie van bakstenen, beton, staal of andere niet-natuurlijke bouwstoffen komt C02 vrij, terwijl hout juist 
C02 opneemt: 1 ton hout bindt circa 2 ton C02 equivalenten." 

De fundering van nieuwbouw is opgebouwd uit hergebruikte stelcon platen. Het bestaande THERMION complex ligt 
immers vol met stelcon platen. De kruipruimtes worden zo groot mogelijk gehouden om flexibiliteit bij de aanleg van 
de leidingen te waarborgen. De buitenzijde van de funderingsopbouw wordt aangevuld met vezelcementplaten die 
watervast zijn. 

De hele bouwmethodiek bestaat uit prefab elementen die vanuit de fabriek op de bouwplaats worden gemonteerd. Af
werking van verticale aansluitingen zijn noodzakelijk tegen de bestaande constructie. Alle constructieonderdelen wor
den kierdicht gemaakt. 

6.3.2 Kassen 

Op verschillende daken van de Kassen kunnen zonnecellen of zonnecollectoren worden gemonteerd als dakbedekking. 
De daken van alle kassen zijn ontworpen met een dakhelling van 35° om de hoogste opbrengsten van zonne-energie 
te verkrijgen. Zonnecellen zijn er om elektriciteit te genereren en zonnecollectoren om water op te warmen en ruim
ten te verwarmen. 
De kassen zijn opgebouwd uit aluminium profielen met een glazen huid. Deze profielen worden vastgemaakt op de 
bestaande gebouwen, de blokken en fundering. De beglazing wordt vastgezet in aluminium U-profielen en waterdicht 
gehouden door rubbers. Met een profiel afmeting van 50 x 150 mm worden de kassen als portalen vanaf de fundering 
in één keer overspannen, met een h.o.h. maat van 1000 mm. De deuren krijgen een dagmaat van minstens 900 mm. 
De profielen van de beglazing worden horizontaal op de portalen gemonteerd. 

6.3.3 Passiefhuismethode 

De 'Passiefhuismethode' pas ik toe op THERMION als resultaat van mijn derde doelstelling. 
Het meelopen met de werkgroep van Miehiel Ham bij de afdeling Productontwikkeling heeft mij in aanraking gebracht 
met 'Passiefhuismethode'. Deze wordt gekenmerkt door; ventilatieregulatie en hergebruik van warmte (WTW), hoge 
isolatiewaarden en kierdicht maken van gebouwen. 
Het afstudeeratelier van Miehiel Ham onderzoekt vooral de thermische problemen van de naoorlogse woningvoorraad. 
Studenten ontwikkelen methodes die een bijdrage leveren aan het behoud van deze woningen met betere thermische 
resultaten. Dit is ontwikkeld vanuit de 'Passiefhuismethode'. 
De onderzoeksresultaten van deze studenten brachten mij op de vraag hoe ik de 'Passiefhuismethode' toe zou kunnen 
passen op bestaande gebouwen en uiteindelijk op THERMION. 
De uitgangspunten zijn opgenomen in mijn ontwerp. De enorm geïsoleerde bouwmethodiek van wanden, vloeren en 
daken zijn opgenomen in de Units en Blokken. De ventilatie en hergebruik van warmte (warmte-terug-win) is ont
werptechnisch uitgedacht in een klimaatsysteem inclusief WKO (warmte koude opslag) . 
Het isolatietechnisch inpakken van alle bestaande gebouwen is echter niet haalbaar. Thermische lekken zijn bij THER
MION niet uitgesloten. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan zijn b.v. de Units exact boven elkaar geplaatst van 
begane grond tot aan het dak. 
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6.3.4 Klimaattechnisch opbouw 

De Units en Blokken zijn geïsoleerde dozen, warme motoren om Hangplekken te verwarmen, aangevuld door 
zonne-energie en klimaatkassen. 

Afbeelding 25 Voorbeeld klimaatsysteem 

Ontwerp werkt als volgt: 
De koude ruimtes worden verwarmd door de warme ruimtes en energie wordt aangevuld door de opwekking van 
zonne-energie. Via zonnecellen en -collectoren wordt rechtstreeks energie, elektriciteit en warm water opgewekt. 
Daarnaast genereren de Kassen passieve zonne-energie. Door de Passiefhuismethode toe te passen op de Units en 
Blokken ontstaat er in deze volumes meer warmte dan nodig is, onder andere door de intensieve menselijke activitei
ten. De totale ontstane (over)warmte wordt afgezogen en hergebruikt of opgeslagen. Het warmte-terug-win systeem 
is belangrijk voor het regelen van ventilatie in de Units en Blokken en het behaaglijk maken van de Hangplekken. 
De (over)warmte wordt gegenereerd door de Kassen, Units en Blokken.Deze wordt opgeslagen in een WKO. Dit is een 
warmte Koude Opslag (WKO) met een 'Open Systeem' waarbij de warmte en koude naar de betreffende zandlaag met 
water wordt gepompt. De zandlagen worden opgezocht diep in de grond. 
Het beste systeem voor THERMION kan een 'Doubletsysteem' zijn met twee aparte aquivers. 
Een aquiver is een door de natuur gemaakt zandlaag in de bodem waar de warmte en koude wordt vastgehouden. De 
zandlagen hebben een rendement van ongeveer 70% op basis van 100% eraan toegevoegde warmte. 
De warme aquiver wordt vooral toegepast om tijdens de winter de warmtebehoefte aan te vullen. De koude aquiver 
wordt toegepast om ruimtes te koelen (in combinatie met ventilatie). 
De niet-haalbare warmte (vooral in de winter) wordt aangevuld door de verwarmingsinstallatie die voorzien is van 
stroom, opgewekt door zonne-energie. De eventuele overcapaciteit van de zonne-energie wordt gebruikt in de naast
gelegen woningen of wordt verkocht aan een energieleverancier. Het te kort aan verwarming en electriciteit in de don
kere maanden wordt 'gratis' geleverd uit de zomervoorraad. 

THERMIOI\I krijgt door deze opzet overal plaatsen in het gebouw met verschillende klimaatcondities. Hier heb ik be
wust voor gekozen en brengt de gebruikers (jongeren) in beweging door naar de meest aantrekkelijke plekken te 
gaan. 

De beschreven theorie zal ontworpen moeten worden door specialisten op het gebied van installatietechniek. In de 
praktijk worden er specialisten bij aanvang van het ontwerptraject bij een dergelijk groot project betrokken. 

6.3.5 Interieur 

De akoestiek zal flexibel geregeld moeten worden met losse elementen zoals; gordijnen, akoestische kussens, plafond 
elementen, schuin geplaatste schuifwanden etc. De constructie van de bestaande gebouwen wordt kaal opgeleverd 
om meer ruimtelijkheid te genereren. De nieuwbouw krijgt geen extra plafonds. Een voordeel hiervan is de flexibiliteit 
aan akoestisch materiaal waar deze nodig zal zijn. Het aantal decibelJen tussen 90 en 105 gebruikelijk in concertzalen 
zal bijvoorbeeld in andere ruimtes nauwelijks hoorbaar mogen zijn. 

6.3.6 Energiezuinige en duurzame kenmerken 

Het daglicht komt vanuit noord tegen oververhitting van ruimtes. 
De op het zuiden georiënteerde functionaliteit (passieve zonne-energie) houdt de stookkosten laag. 
De functionele ruimtes (zoals toiletgroepen) exact boven elkaar plaatsen om minder bouwkundige voorzieningen te 
hoeven aanbrengen. 
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Hoofdstuk 7 Eindconclusie 

De Herbestemmingmethode kan worden toegepast op elk bestaand gebouw; historische-, naoorlogse- en moderne 
bestaande gebouwen. 
Door authenticiteit als uitgangspunt te hanteren, wordt er geen afbraak gedaan aan de waarde van bestaande ge
bouwen. Er worden hoogstens bouwkundige zaken verwijderd die niet tot de echtheid van het origineel behoren. 
De reversibiliteit zorgt ervoor dat de toevoegingen altijd weer te verwijderen zijn zonder schade aan het bestaande 
gebouw aan te brengen. Het behoud van bestaande gebouwen wordt hierdoor gegarandeerd. 
De flexibiliteit &. aanpasbaarheid zorgt ervoor dat een bouwwerk evolueert in de toekomst. Reversibel zijn zon
der schade aan te brengen, geeft de garantie omr flexibel om te gaan met toevoegingen. Een flexibele toevoeging 
is aanpasbaar. 

THERMION is uitermate geschikt gebleken voor de Herbestemmingmethode. In de praktijk zal moeten blijken hoe 
deze methode zich vertaalt. Hieronder een lijst met enkele voor- en nadelen bij de toepassing van de Herbestemming
methode. 

Voordelen: 
efficiëntere detaillering (geen namaak, het bestaande gebouw blijft onaangetast) 
eenvoudige beoordeling van de geschiktheid van een pand 
een bestaand (historisch) gebouw hoeft aan minder eisen en wetgeving te voldoen, alleen de toevoeging 
reversibel met het oog op een toekomstige herbestemming 
minder sloopwerk door authenticiteit 
kostentechnisch interessant door het bestaande bouwwerk origineel te laten 
een sneller bouwproces 
prefabricage producten voor de nieuwbouw 
goed geïsoleerde toevoegingen 
energiezuinig. 

Nadelen: 
een eventuele functie zal moeten passen in het bestaande gebouw en niet andersom 
wellicht minder spectaculaire projecten. 
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Hoofdstuk 8 Toekomst THERMION in de praktijk 

Plannen momenteel THERMION 
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Afbeelding 26 Affiche toekomstige invulling THERMION 

In de bijlage worden de toekomstige plannen voor THERMION gepresenteerd. 
Het fabrieksgebouw blijft een bedrijfsverzamelgebouw en het Ketelhuis krijgt kleinschalige horeca. In de fabriek komt 
een gezondheidscentrum, de (tijdelijke) kantoorruimte van het GEM, aangevuld met kleinschalige bedrijfjes en ate
liers. 
Met een realisatie van Het Jongerenhonk THERMION kan dit Gemeentelijk monument de maatschappelijke taak zich 
toeeigenen met als doel jongeren uit De Waalsprong, Nijmegen en omstreken een zinvolle dag- en vrijetijdsinvulling 
te geven. 

Hoofdstuk 9 Nawoord 

Om een afstudeerproject te starten zijn er veel vraagstellingen, uitgangspunten en wensen. Het eindpunt ligt ver weg. 
De doelstelling om een energiezuinige herbestemmingsmethode te ontwikkelen, heeft geresulteerd in een bruikbare 
methode. 
Het beste resultaat is de niet verwachte Herbestemmingmethode. De basis hiervoor is gelegd door een uitgebreid his
torisch-, architectonisch- en bouwtechnisch onderzoek. De lezing van Patijn Architecten in de Witte Dame in Eindho
ven bracht mij ertoe Reversibiliteit te analyseren. Het resultaat is een methode die ik al gebruik in de praktijk bij 
herbestemming projecten. 

THERMION is in dit ontwerp een icoon geworden in De Waalsprong bij Nijmegen en omstreken. 
Architectonisch en bouwtechnisch zijn de ambities goed ingepast, de authenticiteit van het bestaande gebouw wordt 
gewaarborgd. De toevoegingen zijn vervangbaar bij een toekomstige herbestemming. 

Één van de onderwerpen wat minder uitgewerkt is, zijn de energiezuinige ingrepen. Er zijn verschillende ideeën en 
randvoorwaarden geformuleerd. Dit heeft echter niet tot resultaten geleid. Het klimaattechnische ontwerp zal bijvoor
beeld verder onderzocht moeten worden. 
Hierbij ligt een taak voor de architect als regisseur van bouwprojecten. Het samenwerken met alle disciplines is van 
belang om tot een gedegen project te komen. 

Jongerenhonk THERMION 
Herbestemming Industrieel erfgoed Nijmegen 

33 



Hoofdstuk 10 Referenties 

10.1 Architectuur 

A 
Oscar Niemeyer: 
''Als je een monument wilt behouden, moet je contrast scheppen, niet kopiëren." Zoals de Kassen een doorzichtig 

contrast scheppen ten opzichte van THERMION. 
"Een plein moet vrij zijn om te zien als een kunstwerk, om de architectuur te laten beleven." Zoals de pleinen en tui
nen van THERMION in vol ornaat in beeld blijven. 

B 
Visie Faro over gebouw en verkaveling als één geheel: 
"Gebouw en verkaveling zijn een twee-eenheid, elk gebouw verdient de verkaveling die er bij past en, andersom, elke 
verkaveling komt pas tot zijn recht met het type gebouw dat erbij hoort." 

c 
Hergebruik van Gebouwen, Hans Stevens: 
"De best bewaarde oude gebouwen van Nederland hebben hun goede conditie te danken aan zinvol gebruik. Hebben 
de gebouwen eenmaal een functie in de samenleving, dan staan er meestal voldoende middelen ter beschikking om 
hun voortbestaan te beveiligen." 

D 
Villa VPRO 
Het gebouw bleek zo flexibel en pakte anders uit dat het functioneren ervan (door het gebruik), het gebouw en de 
ruimtes langzamerhand hun vorm(en) kregen. 

E 
Cedric Price - Inter Action Center: "Gewoon bouwen wat nodig is." 

Afbeelding 27 Referentie Inter Action Center 

"Het uiterlijk van een gebouw is niet van belang. Het draait om wat het gebouw doet." 

F 
Pieter van Wesemael (in De Architect) 
"Conceptuele bouw is een multifunctionele accommodatie. Een accommodatie die zich continue aanpast aan de ge
bruiker en programma, een accommodatie die de gebruiker zich toe-eigent, met trots en eigen identiteit." 
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G 
Herzog en Mauron, CaixaForum Madrid (Cultureel Centrum); 
extreem contrast tussen een historisch pakhuis en nieuwbouw. 

Afbeelding 28 Referentie CaixaForum, contrast bestaand en nieuw 

H 
TNT postbedrijf in Veenendaal, Artec architecten. 
Dit gebouw is energieneutraal ontworpen met een serie van energiezuinige maatregelen. Bijvoorbeeld door middel 
van zonne-energie op het platte dak en koeling door middel van een vijver. In de centrale hal zijn meetgegevens ge
toond waardoor het personeel zijn eigen gedrag kan meten in het energiegebruik. 

I 
Architectuur Centrum Eindhoven; (lezing 09-03-2009):; 
Satijn architecten (architect Harold Janssen): 
'Reversibiliteit is het streven. Behoud gaat voor vernieuwing, een vernieuwing is passend en herkenbaar." Door bij
voorbeeld toe te passen van het 'doos-in-doos systeem' wordt er weinig tot geen aantasting gedaan aan het be
staande gebouw. In de praktijk gaan vaak bouwmaterialen door de 'voordeur'. En ingrepen aan het monument 
moeten weer compleet verwijderd kunnen worden voor een flexibele toekomst. 

J 
Architect Jon Kristinssen is het voorbeeld van energiezuinig ontwerpen. 
Energiezuinig ontwerpen in plaats van energiebesparingen later aan het ontwerp toe te voegen. 

10.2 Bouwtechniek 

A 
Neutelings Riedijk Architecten (het Minneartgebouw, De Architect, april 1998) 
Gebouwen met nauwelijks installatietechniek, hoe is dit mogelijk? 
Hierbij horen energiezuinige uitgangspunten. Zij creëren (binnen)klimaten die een contrast met elkaar vormen. Mate
rialisatie, akoestiek en daglichtvoorzieningen zijn onderdelen hiervan. Samen met natuurlijke ventilatie, worden instal
laties overbodig. 
De centrale hal met de thermische capaciteit van beton om te koelen, koelplafonds gevuld met water via interne vijver 
wordt het verdampte water gecirculeerd. Met behulp van de nachtelijke uitstraling wordt het water gekoeld. Verwar
ming zou niet nodig zijn door het gebruik van het gebouw door studenten, computers en verlichting, behalve in de 
winter. De centrale hal kan deze bij regen kil aanvoelen, maar dat is acceptabel in de gevoelswaarde van de gebrui
kers. Zij worden direct geconfronteerd met een actieve manier van energiezuinigheid in het gebouw. 
De Hangplekken zijn ongeïsoleerde ruimtes die klimaatafhankelijk kunnen zijn. 
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10.3 Jongeren 

A 
Carl Rohde, Cultuurhistoricus en trendwatcher: 
"Geef jongeren interactie. Anders ben je snel uit beeld." 

B 
Jongerencentrum Dynamo in Eindhoven. 
Een excursie door het gebouw om inzicht te krijgen in de functies die nodig zijn voor jongeren. Dynamo is een goed 
voorbeeld doordat ze een breed programma aan jongeren bieden voor onder andere slachtoffers van loverboys tot en 
met de verhuur van muziekstudio' s en de exploitatie van fitnessruimtes. 

c 
Brede School De Matrix Hardenberg 

Afbeelding 29 Referentie plattegrond Brede school De Matrix, o.a. centraal sportveld op het dak 

Ontmoetingplaats en een baken in de buurt. 
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Bijlagen 
Tekeningen THERMION definitief ontwerp 

1 Concept Herbestemmingmethode 
2 Stedenbouwkundig bestaand, concept en definitief 
3 Bestaande toestand - Littekens 
4 Gevelaanzichten 
5 Begane Grond (en kelders) 
6 1ste Verdieping 
7 2de Verdieping Zijbeuken en Blokken 
8 2de Verdieping Middenschip 
9 Dakaanzicht 
1 0 Doorsneden 
11 Details 

Fotoblad THERMION bestaand 
Fotoblad eindresultaat THERMION maquette 
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Authenticiteit 

• 

1951 

0 Aantastjng na 1951 = LmEKEHS 

Functionele toevoegingen 

III..OI<KEN = f1n:lionele IOINoegingen ( 9J'OOI'I) 
KASSEN • Gelulclswlll en lllbakenfng (blauw) 

Functies 

SPORT • MI.JZIB( E Spedlldte 1'\Jndles In UNITS I. I!LOICKEN 
CONNECTOR • VertJirldW>gs ~ 

Onderwerp: Concept uitwerking 

Herbestemmingmethode 
Conserveren Reversibiliteit 

LITTEKENS = KASSEN (blauw) 

Bouwtechniek 

Klimaattechnisch 

UNITS + BLOKKEN • Warme ruimtes 
KASSEN + RESTRUIMTE • Koude nJ~ } ~· ~I 'Pzlssll!lhul5' met!lode 

Jongerencultuur 

Gebruik 

~rrs & l!lCliCkEN • Fwlctlonele spc:cllldle ruimte 
HANGPlEKKEN ~ Vrtje ruimtes 
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Bestaande toestand {ontwerp bureau Croonen Adviseurs) 

Concept ontwerp - 'vrij in zijn omgeving' 
Definitief - 'jongerenhonk' 

Onderwerp: Stedenbouwkundige ontwikkeling 
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Zuidgevel 
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1951 

Begane Grond 

Onderwerp: Bestaande toestand - Littekens 

1937 

' 
1951 I 

L 

-r-

lste Verdieping Middenschip 
lste- en 2de Verdieping zijbeuken 
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Oostgevel 

Onderwerp: Gevelaanzichten Jongerenhonk THERMION 
•' ot-.!_ -~'""!~· 
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Onderwerp: Kelders en Begane Grond 
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Onderwerp: lste Verdieping 
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Onderwerp: 2de Verdieping zijbeuken en Blokken 
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Onderwerp: 2de Verdieping Middenschip 
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OndeiWerp: Dakaanzicht longerenhonk THERMION 
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Langs Doorsnede A-A 

11 11 

-
Langs Doorsnede B-B Dwarsdoorsnede C-C 

'.- ...... ..-~ :.: 
Onderwerp: Doorsneden Jongerenhonk THERMION 
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Details BLOKKEN 
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Verticaal detail 
buitengevel BLOKKEN 

met nieuw houten kozijn 
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Verticaal detail fundering met 
buitenwand- en vloersysteem 

BLOKKEN 
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Onderwerp: Details 
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Details UNITS 

==:9.o!:'% 

Horizontaal detail 
binnenwandsysteem UNITS 
met bestaande betonkolom 

Verticaal detail 
binnenwandsysteem UNITS 
met bestaande betonvloer 
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Horizontaal detail standaard 
prefab binnenwandpaneel 

Details KAS - Bestaand 
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~---___._ .. _ .... =.::--
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Verticaal detail fundering KAS 
t.o.v. bestaande gebouw 
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Kelder 
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L--------------------------------------------------------------------------------------------------J 

Standaard prefab binnenwandpaneel 
te vervoeren door de 'voordeur' 
(gewicht per paneel ± 150 kg) 
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Onderwerp: Fotoblad THERMION bestaand Jongerenhonk THERMION --- .... 
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Onderwerp: Fotoblad eindresultaat THERMION maquette Jongerenhonk THERMION 
- --=.. ........... 
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