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SCHIL 

M aterialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De schil van een shedhal kan worden opgesplitst in het dak en de 
gevels. Hoewel men bij de analyse van gebouwen kan kiezen om 
alle gevels (noord, oost, zuid, west) apart te beschrijven, zullen in 
dit onderzoek de gevels gezamenlijk behandeld worden. De gevels 
zijn immers opgebouwd uit soortgelijke elementen en hebben 
voor een groot deel dezelfde kenmerken. 
Goten, dak- en gootlijsten en hwa's aan de gevel worden behan
deld bij de gevel. Men zou ze ook kunnen beschouwen als onder
deel van het dak, maar omdat ze vanaf de straat als onderdeel van 
de gevel zichtbaar zijn, worden ze bij de gevel beschreven. 

DAK 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Met het dak wordt de constructie bedoeld die rust op de onderlig
gende hoofddraagconstructie. Dit kunnen bijvoorbeeld spanten, 
liggers of wanden zijn. 
Een zaag- of sheddak bestaat uit een aaneenschakeling van meer
dere asymmetrische zaag- of shedkappen. Een shedkap bestaat 
uit twee vlakken die beide onder een andere helling staan: een 
gesloten vlak {het dakvlak) en een open, lichtdoorlatend vlak 
(het glasvlak). De glasvlakken kunnen een hellingshoek hebben 
tot 45 graden t.o.v. de normaal (zie: afbeelding A.l). Het meest 
voorkomend is echter een hellingshoek van ongeveer 30 graden. 
Sheddaken met rechte glasvlokken komen in ons land zelden voor. 
Dakvlakken hebben meestal een hellingshoek van 60 graden t.o.v. 
de normaal, zodat de twee vlakken van eenshedelkaar in de top 
vaak loodrecht snijden. 
Het dak is in ons land nagenoeg altijd zo georiënteerd dat de glas
vlakken- en dus de steile zijden- naar het noorden gericht zijn en 
de flauw hellende zijden- de dakvlakken -een oriëntatie op het 
zuiden hebben. 
Er zijn vele verschillende typen vormen sheddaken. Deze zijn te 
onderscheiden in shedconstructies met rechte vlakken (zoals 
lessenaars- of schildsheddaken), enkelvoudig gekromde vlak-
ken, en dubbelvoudig gekromde vlakken (zoals hyperbolische 
paraboloïd(hp-)schaaldaken en konoïdschaaldaken). Deze vorm 
is o.a. afhankelijk van de toegepaste hoofddraagconstructie, de 
mogelijkheden en beperkingen van het materiaalgebruik, beschik
bare technologische kennis en de realisatiekosten. Met houten 
balken en planken als dakconstructiemateriaallag bijvoorbeeld 
een rechte constructie voor de hand. De eerste gekromde schaal
daken werden in Nederland echter pas na de Tweede Wereldoor
log in voorgespannen beton gerealiseerd. Hoewel er vele vormen 
sheddaken bestaan (zie: afbeelding A.2), komen in Nederland 
slechts twee typen voor: de rechte lessenaarssheddaken en de 
enkelvoudig gekromde sheddaken. Dit eerste type is zowel met 
een houten als een betonnen dakconstructie uitgevoerd. De 
gekromde daken komen alleen voor in beton. 
De dimensies van de daken kunnen enorm variëren, afhankelijk 
van de afmetingen van de hal. Belangrijk is dat er grote verschillen 
zijn tussen het vloeroppervlak dat het dok overdekt en het opper
vlak van het dak zelf. Dit kan een factor 1,2 (bij relatief vlakke 
shedkappen) tot 1,6 (bij hoge kappen) verschillen. 

I 
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afbeelding A.l Helling van het 
glasvlak (0 tot 45 graden) t.o.v. de 
normaal. 

konoïdsthaalsheddak 

afbeelding A.2 Enkele voorbeelden van verschillende vormen sheddaken. 
(bron: www.lbr-online.de) 

afbeeldingen A.3, A.4 en A.S Sheddak met dubbelgl!kramde vlakken, baksteencon
structie; mNACTEC, Terrassa (Sp). (bron: onbekend en Uarenç Esteve; www.flickr.com) 

afbeelding A.6 Sheddak met rechte vlok
ken, houtconstructie; Ten Cote, Nijverdal, 
2006. (bron: Bierman Henket architecten) 

afbeelding A. 7 Sheddak met rechte vlak
ken, betonconstructie; Ericsson hal 2, Rijen, 
1997. (bron: Bedrijftarchief Ericssan) 

afbeeldingen A.B en A.9 Sheddak met enkelvoudig gekromde vlakken, betonconstruc
tie; De Ploeg, Bergeijk, 2008. (bron: Norbert van Onna) 

Al 



A.10 Doorsnede van staalconstructie met houten spant, houten dakvlak, glasvlak en goten; Ten Cate, Nijverdal, 1913. 
(bron: Bierman Henket architecten) 

A.11 Doorsnede van betonconstructie, betonnen dakvlok en glosvlak; De Ploeg, 
Bergeijk. 1956. (bron: Wooninc) 

A.12 Doorsnede von stoolconstructie met houten spant, houten dakvlak, glasvlak en goten; Ten Cote, Nijverdal, 1885. (bron: Bierman Henket architecten) 
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De positie, oriëntatie, vorm en dimensies van het dak zijn nooit 
gewijzigd. 

Materialisering, detaillering - oorspronkelijk & huidig 

Het dak is opgebouwd uit gesloten dakvlakken en lichtdoorlatende 
glasvlakken. Tussen deze vlakken zijn goten aanwezig. Op de dak
vlakken kunnen bovendien nog ventilatiekappen aanwezig zijn. 

De dakvlakken kunnen een houten of een betonnen construc-
tie hebben. Omdat de elementen waaruit de constructies zijn 
opgebouwd sterk van elkaar verschillen zijn deze twee apart 
behandeld. De betonnen dakvlakken worden op hun beurt ook 
weer in twee delen gesplist: de rechte dakvlakken en de enkel
voudig gekromde. Deze twee typen dakvlakken hebben weliswaar 
dezelfde opbouw, maar de kenmerken verschillen sterk. 
Er had voor gekozen kunnen worden om ook de goten en kozijnen 
op te splitsen tussen de verschillende daktypen. Dit is echter niet 
gedaan, omdat het het verslag onnodig omvangrijk zou maken. 

De samenstelling van het dak is vrijwel zelden veranderd. 

Dakvlakken hout 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Zoals bij het dak beschreven, zijn met een houten dakconstructie 
alleen lessenaarssheddaken gerealiseerd. Dit betekent dat de 
dakvlakken bij dit type daarom altijd de vorm van een vlakke plaat 
hebben. 
De dakvlakken rusten op houten of stalen spanten, staan op het 
zuiden gericht, en hebben meestal een hellingshoek van rond de 
60 graden ten opzichte van de normaal. 
De lengte van de dakvlakken kan enorm variëren, afhankelijk van 
de grootte en situering van de kovel. Zo kunnen bij rechthoekige 
hallen waarvan de langszijde groter is dan de dwarszijde, de leng
tes van de dakvlakken enorme afmetingen aannemen (tot soms 
wel250m). 
De breedte van de dakvlakken is afhankelijk van de grootte van het 
spant en de hellingshoek van het vlak, en ligt bij houten dakvlak
ken meestal tussen de 2,5 en 6 meter. 

De positie, oriëntatie, vorm en dimensies is van de dakvlakken is 
nooit gewijzigd. 

Materialisering, detaillering - oorspronkelijk 

De opbouw van houten dakvlakken bestaat uit: houten gordingen, 
een houten dokbeschot en een dokbedekkingsmoteriaal. lsolatie
materiaal en waterkerende of dampremmende folies waren nog 
niet aanwezig. Toegepaste dakbedekkingsmaterialen zijn dakpan
nen (Tuile du Nord, Verbeterde Hollandse pan, Opnieuw verbe
terde Hollandse pan) op ponlotten of een bitumineuze bedekking 
(asfaltpapier, dakleer). In het dakvlak zijn ook vaak kleine afvoeren 
voor o.a. rookgos en ventilotie aanwezig. 

M at erialisering, detailler ing - huidig 

De gordingen en het dokbeschot zijn in de meeste hallen nog 

authentiek. Een enkele keer zijn ze plaatselijk vervangen door 
soortelijke materialen als gevolg van lekkages. Nieuwe dakpannen 
zijn vrijwel nooit geplaatst, waardoor de originele ponnen meestol 
nog aanwezig zijn. Als deze toch vervangen moesten worden is 
in veel gevallen voor een bitumineuze dakbedekking gekozen met 
hieronder een dunne loog isolatiemateriaal. Op dakvlakken waar 
oorspronkelijk al bitumineuze dakbedekkingaanwezig was, is dit 
sinds de bouw al minstens een keer vervangen. Ook hier heeft men 
tegelijkertijd vaak een dunne loog isolatiemateriaal aangebracht. 
Afvoeren voor o.a. rookgas zijn vele molen van plek veranderd. De 
oude openingen werden dichtgezet met planken en nieuwe pan
nen of een strook bitumen. 

Dakvlakken recht beton 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huldig 

Dakvlakken van beton zijn zowel te vinden op een stalen als op 
betonnen spanten. Deze vlakke ploten staan, evenals de houten 
dakvlakken, op het zuiden gericht en staan meestal onder een hoek 
van rond de 60 graden t.o.v. de normaal. 
De totale lengte van de dakvlakken is afhankelijk van de afme
tingen van de hol. Soms werden ribben aan de onderzijde van de 
plaat gestort om de overspanning in de lengterichting te kunnen 
vergroten. 
De breedte van de betonnen dakvlakken kan echter sterk variëren, 
afhankelijk van de tijd waarin de hal gebouwd is en de gebruikte 
materialen. 
Betonnen dokvlokken die op stolen sponten rusten hebben 
dezelfde afmetingen als houten dakvlokken. 
De dimensies van betonnen dokvlakken rustend op betonconstruc
ties, zijn sterk afhankelijk van de tijd waarin de hal gebouwd is. 
De eerste in het werk gestorte hallen (rond 1910) werden naar 
voorbeeld van stalen constructies gebouwd. De breedte van deze 
dakvlakken was gelijk aan de houten dokvlokken (3 tot 6m). Met 
het groeien van het technisch inzicht en de verbeterde betonkwa
liteit, werden de overspanningen groter. De breedte van betonnen 
dakvlakken na de Tweede Wereldoorlog lag tussen de 7 en lOm. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de dakvlakken 
zijn nooit wijzingen aangebracht. 

Materialisering, detailler ing- oorspronkelijk 

Dokvlakken op stolen droogconstructies zijn opgebouwd uit 
geprefabriceerde betonnen dokplaten van bims- of slokkenbeton. 
Deze werden in 1915 voor het eerst in Nederland vervaardigd. 
"De platen hebben een gering eigen gewicht en bovendien goede 
warmte-isolerende eigenschappen. De onderzijde is vaak geprofi
leerd, hoewel er ook vlakke platen gebruikt zijn. Geprefabriceerde 
platen zijn tot 1940 vrijwel uitsluitend toegepast bij daken met 
een ijzeren draagconstructie."1 Op de betonnen platen werd een 
bitumineuze dokbedekking aangebracht. 

Betonnen dakvlokken, rustend op betonnen draagconstructies, 
werden in het werk gestort. Hierover werd een laag bitumineuze 
dokbedekking aangebracht. Na de Tweede Wereldoorlog 

Bouwtechniek in Nederland : Constructies van ijzer en beton, pagina 249. [5] 
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afbeelding A.13 Betannen dakvlakken met bitumen en verspringende dwarsgevel; 
De Plaeg, Bergeij/c, 2007. (bran: www.urban-travel.arg) 

afbeeldingen A.14, A.15 en A.16 Ventilatiekap in dakvlak; Ten Cate, Nijverdal, 1913 en 
2006. (bran: Bierman Henket architecten) 

afbeeldingen A.ll Magelijlre detaillering van een gaat bij een hauten dakcanstructie. 
(bran: Burgerlijke Bauwkunde) 

A4 

werden de dakvlakken bovendien voorzien van een dunne laag 
(2 tot 3 cm) isolatiemateriaal. Ook op betonnen dakvlakken waren 
vaak kleine afvoeren voor o.a. rookgas en ventilatie aanwezig. 

Materialisering, detaillering- huidig 

Aan de betonconstructie van het dakvlak zijn nooit wijzigingen 
aangebracht. Het oorspronkelijke dakbedekkingsmateriaal is vaak 
al een of meerdere keren vervangen door een nieuwe laag bitu
men in verband met technische veroudering. Het isolatiemateriaal 
is bij deze ingreep waarschijnlijk ook vervangen door een dikkere 
laag of een ander materiaal met betere isolerende eigenschappen. 
De locatie van afvoeren voor o.a. rookgas of ventilatie zijn minder 
vaak gewijzigd als bij houten dakconstructies omdat het maken 
van dakdoorvoeren door beton lastiger is dan bij hout. 

Dakvlakken gekromd beton 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huldig 

De eerste gekromde dakvlakken van voorgespannen beton in 
Nederland zijn uit 1952. De enkelvoudig gekromde, betonen vlak
ken rusten op betonnen spanten. De vlakken staan op het zuiden 
gericht, en beschrijven een deel van een cirkelboog. 
Doordat gebruik werd gemaakt van voorgespannen beton, konden 
grotere overspanningen in de langsrichting gehaald worden t.o.v. 
rechte betonnen dakvlakken (25m i.p.v. lOm). Dit had als groot 
voordeel dat de h.o.h.-afstand van de kolommen groter kon zijn, 
maar hoefde niet per se te betekenen dat de hallen en dus de 
dakvlakken ook grotere lengtes hadden. 
De breedte van de gekromde vlakken was ongeveer gelijk aan die 
van de rechte na de Tweede Wereldoorlog, en dus zo'n 7 tot 10m. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

De gekromde dakvlakken zijn opgetrokken uit voorgespannen 
beton, waardoor de schalen zeer dun (minder dan 10 cm) konden 
blijven. Hierover is in veel gevallen een dunne laag (2 tot 3 cm) 
isolatiemateriaal aangebracht. Als dakbedekkingsmateriaal is voor 
bitumen gekozen. 

Materialisering, detaillering- huidig 

Zie: dakvlakken recht beton. 

Ventilatiekappen 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

Bij enkele vooroorlogse textielfabrieken zijn in de gesloten dak
vlakken ventilatievoorzieningen aangebracht (zie: afbeeldingen 
A.l4, AlS en A.l6). Deze kleine dakkapelachtige constructies had
den tot doel het vocht en de warmte die bij het fabricageproces 
ontstonden af te voeren. 
De ventilatiekappen waren aan de boven- en zijkanten gesloten 
en hadden aan de voorzijde schoepen. De bovenkant was licht 
afwaterend en de voorzijde liep schuin naar binnen om inregenen 



te voorkomen. De schoepenzijde stond op het zuiden gericht. 
De afmetingen van ventilatiekappen kunnen variëren, maar de 
bovenzijde is ongeveer 1 x 1,5m. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

De positie, oriëntatie, vorm en afmetingen van de oorspronkelijke 
ventilatiekappen die nog aanwezig zijn, is ongewijzigd gebleven. 
Verreweg de meeste kappen zijn echter verwijderd, en nieuwe 
kappen zijn er niet geplaatst. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

De ventilatiekappen bestonden uit een houtconstructie met een 
houten betimmering. Aan de bovenzijde en zijkanten werden ze 
veelal met zink bekleed. De schoepen waren meestal van hout. 
Loodslabben zorgden voor een waterdichte aansluiting op het 
pannendak. 

Materialisering, detaillering- huidig 

Weersinvloeden van buitenaf en condensvorming van binnenuit 
zorgden voor een zware belasting op de houten constructie en de 
houten schoepen. Het onderhoud aan de ventilatiekappen was 
hierdoor intensief en duur. Door de toepassing van luchtbehande
lingsinstallaties werd het mogelijk om de constructies te verwijde
ren. Het dakbeschot en de dakbedekking zijn na het verwijderen 
aan geheeld. 

Als er nog authentiek ventilatiekappen aanwezig zijn, is aan de 
materialisering en detaillering vaak niets gewijzigd. 

Goten 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

De goten bij sheddaken zijn uitgevoerd als zakgaten. Deze bevin
den zich tussen de zaagkappen en sluiten aan de ene zijde dus aan 
op het glasvlak en aan de andere zijde op het dakvlak. De oriën
tatie van de goten is gelijk aan die van de zaagkappen, en loopt 
dus daarom vrijwel altijd van oost naar west. De goten wateren 
af richting de dwarsgevels waar het water via hwa's naar het riool 
wordt afgevoerd. 

De windrichting afhankelijke plaats kan soms voor problemen 
zorgen. Bij zeer langgerekte kavels waarbij de shedkappen in de 
grootste richting overspannen, kunnen zeer lange goten ontstaan; 
soms wel120 meter, zoals bij Ten Cate in Nijverdal. Als de afstand 
tot de dwarsgevels te groot is, wordt het water onvoldoende snel 
naar de zijgevels afgevoerd en zijn tussenafvoeren noodzakelijk. 
Dit kan gedaan zijn door het intern plaatsen van verticale standpij
pen. Deze werden naast kolommen geplaatst om zo min mogelijk 
te hinderen. Een andere optie is volgens M. Sirag door " plaatselijk 
den shedvorm te doen eindigen en een strook plat dak te maken, 
waarop de goten loozen, doch deze oplossing is veel duurder en 
maakt de constructie aanzienlijk ingewikkelder zodat zij geen 
aanbeveling verdient."2 

2 Beknopt leerboek der Burgerlijke Bouwkunde door M.Sirag, pagina 1302. [6]. 

De goten moesten voldoende breedte hebben om beloopbaar te 
kunnen zijn voor het schoonmaken en verrichten reparaties aan 
ruiten, goten en dakvlakken. Bovendien moesten ze het water snel 
kunnen afvoeren. Bij houten dakconstructies kon meestal met zo'n 
20cm worden volstaan. Bij de betonnen dakconstructies van na de 
Tweede Wereldoorlog waren de dakvlakken groter en daardoor 
de af te voeren hoeveelheid water ook. Deze goten hebben een 
breedte van 20 tot 40cm. 
De diepte van de goten ligt bij alle typen rond de 10cm. 

De positie, oriëntatie, vorm en afmetingen van de goten zijn 
zelden gewijzigd. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

Goten bij houten dakconstructies bestaan uit een houten bak met 
hierin een zinken bekleding. Isolatiemateriaal is niet aanwezig. De 
gootconstructie kan (al dan niet ondersteund door klossen) op een 
secundaire constructie (balk) rusten of kan zelf overspannend zijn. 
Bij Ten Cate te Nijverdalzijn gietijzeren dakgoten toegepast, die 
met de uiteinden op de vakwerkliggers zijn opgelegd. 
Goten bij betonconstructies zijn eveneens van beton en mee
gestort met de dakvlakken. Zij kunnen op een onderliggende 
constructie rusten of zelfdragend zijn. Het isolatie- en bitumineuze 
dakbedekkingsmateriaal van het dakvlak werd vaak in de goot 
doorgetrokken, zodat een aaneengesloten geheel ontstond. 

Materialisering, detaillering- huidig 

Aan de meeste zinken zakgoten zijn in de loop der jaren aardig wat 
herstelwerkzaamheden verricht. De materialisering en detaillering 
zijn echter zelden gewijzigd, omdat dit te ingrijpende consequen
ties voor de rest van het dak had. 
Bij betonen goten is de bekleding vaak tegelijk met het vervangen 
van de overige dakbedekking meegenomen. Hierbij is vaak direct 
een extra loog isolatiemateriaal in de goot geplaatst. 

Glasvlakken 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

De glasvlakken zijn de lichtdoorlatende dakzijden van shedkappen. 
Ze staan vrijwel altijd op het noorden gericht, en hebben meestal 
een hellingshoek van rond de 30 graden ten opzichte van de 
normaal. Met deze oriëntatie en helling kon de directe zoninstra
ling tot een minimum worden beperkt, met een maximum aan 
daglichttoetreding. Tot 1940 wogen de kosten van elektrische ver
lichting namelijk niet op tegen de extra bouwkosten die speciale 
daglichtdoorlatende constructies met zich meebrachten.3 

De onderzijde van de rechthoekige glasvlakken bevindt zich, 
afhankelijk van het type draagconstructie, tussen de 3,5 en 5 meter 
boven de vloer. 
De lengte van de glasvlakken kan, net als de dakvlakken, enorm 
variëren, afhankelijk van de grootte en situering van de kavel. 
De breedte van de glasvlakken is afhankelijk van de grootte van het 
spant en de hellingshoek van het vlak. Deze ligt bij houten dakvlak
ken meestal tussen de 1,5 en 3m, bij betonnen tussen de 3 en 6m. 

3 Bouwtechniek in Nederland : Constructies van ijzer en beton, pagina 69. [5]. 
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afbeeldingen A.18 en A.19 Glasvlakken met draadglas, gietijzeren gaat en dakvlakken 
met pannen; Ten Cate, Nijverdal, 2006.(bran: Bierman Henket architecten). 

afbeeldingen A.20, A.21 en A.22 Legramen onder zaogkappen; Ten Cote, Nijverdal, 
2006. (bron: Bierman Henket architecten) 

A6 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

Bij de oudste shedhallen is gebruik gemaakt van houten kozijnen. 
Later is vaak gekozen voor stalen kozijnen of profielen. 
Vrijwel alle ruiten waren oorspronkelijk van enkelglas. Meestal 
werd gekozen voor draadglas, omdat de kans op breuk hierbij 
minder is en bij een breuk bovendien de losse scherven bij elkaar 
blijven en niet naar beneden vallen. Soms werden in de kozij
nen roosters geplaatst voor ventilatie, of konden ramen worden 
opgezet. 
De ruiten en roosters zijn met houten (glas)latten, stalen profielen 
of klemmen en stopverf vastgezet. 
De glasvlakken hoeven niet altijd volledig beglaasd te zijn. Soms is 
een klein deel van het glasvlak op dezelfde wijze opgebouwd als 
het dakvlak (zie: afbeelding A.lS). Voor deze materialisering en 
detaillering wordt naar de dakvlakken verwezen. 

De beglaasde vlakken hebben bij alle sheddaken voor de grootste 
problemen gezorgd, en niet alleen als gevolg van de veranderde 
eisen in de loop der tijd! Al direct na de bouw ontstonden door 
de slechte detaillering en de materiaalkeuze grote bouwfysische 
problemen. Daarnaast maakten het enorme oppervlak en de 
weerbelasting het onderhoud aan het dak zeer intensief en kost
baar, waardoor dit niet altijd goed werd bijgehouden. 
Zo werd ingedroogde stopverf niet op tijd vervangen en werden 
rottende en roestende kozijnen niet op tijd hersteld en geschil
derd. Doordat de goten niet goed werden schoongemaakt of ver
zakten- en hierdoor onvoldoende afwaterden- kwam het water 
in de goten vaak te hoog te staan. Naast hinderlijke lekkages, 
stonden kozijnen en ruiten als gevolg hiervan soms in het water, 
zodat ze gingen rotten en roesten en bij vorst de ruiten sprongen. 
De hoge luchtvochtigheid zorgde- als gevolg van het productie
proces- vaak voor hevige condensatie op de glasvlakken, waar
door het water van de ramen liep. Dit had niet alleen schade aan 
de constructie tot gevolg, maar ook aan producten. Textiel met 
druppels of vochtplekken kon niet meer verkocht worden. 
Laaghangende zon in het begin van de ochtend of aan het eind van 
de dag kon tot slot voor hinderlijke zoninstraling en temperatuur
overschrijdingen zorgen. Bij de Wollenstoffenfabriek in Geldrop 
werden werknemers met emmers witkalk het dak op gestuurd om 
de ruiten van een reflecterende laag te voorzien. 

Materialisering, detaillering- huidig 

Er zijn in het verleden bij veel hallen bouwkundige maatregelen 
getroffen in de hoop de bouwfysische problemen omtrent de glas
vlakken te verminderen. Zo werden bijvoorbeeld aan de binnen
zijde van de kozijnen extra condensgootjes geplaatst om het water 
af te voeren. Bij enkele hallen is ervoor gekozen om het enkelglas 
te vervangen door dubbelglas. Waar de kosten of de draagkracht 
van de constructie een probleem vormden werd soms voor een 
polycarbonaat beglazing gekozen. Omdat er meer dan voldoende 
daglicht in de hallen aanwezig is, vormden de verminderde licht
doorlatendheid en geringere krasbestendigheid geen probleem. 
Ook het gebruik van voor- af achterzetramen komt regelmatig 
voor. Bij Ten Cate in Nijverdal heeft men in een van de hallen 
gekozen voor horizontale legramen (zie: afbeeldingen A.20, A.21 
en A.22). 
De oorspronkelijke houten kozijnen of stalen profielen zijn in bijna 
alle shedhallen nog aanwezig. 



GEVEL 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

De gevels vormen grens tussen publieke ruimte en hal, soms 
gescheiden door een kleine strook groen, maar vaak ook direct 
aan de openbare weg. 
Doordat de glasvlakken van de sheds naar het noorden gericht 
zijn, hebben ook de gevels een vaste oriëntatie: de dwarsgevels 
(met zaagtand} zijn op het oosten en westen gericht, de langsge
vels op het noorden en zuiden. 
Door de grote afmetingen van de hallen worden de gebouwen 
vaak gekenmerkt door lange gevels, soms zelfs 200 meter lang. 
De relatief geringe hoogte- meestal slechts één bouwlaag -zorgt 
ervoor dat de gevels nog langer lijken dan ze al zijn. Voor de 
constructiehoogtes (en dus gevelhoogtes) van de hallen wordt 
verwezen naar: Draagconstructie, Hoofddraagconstructies. Aan 
shedhallen met meerdere verdiepingen (zoals de Timmerfabriek 
in Maastricht) en dus ook de gevel hiervan wordt in dit onderzoek 
geen aandacht besteed. 
Gevels van shedhallen kunnen meerdere vormen hebben (zie: 
afbeelding A.23}. Wanneer er niet voor gekozen is om de gevel 
opzettelijk te camoufleren, kent de gevel twee verschijningsvor
men. De langsgevels zijn in dit geval rechthoekig en lopen tot de 
onderzijde van de zaagtanden (type La). De dwarsgevels hebben 
eveneens een rechthoekige vorm, maar deze volgt aan de boven
zijde de zaagtand van het dak (type Da). De bovenzijde van de 
zaagtand kan hierbij ook een deel van een cirkelboog beschrijven. 
Vanaf de eeuwwisseling worden steeds meer sheddaken door 
rechte siergevels aan het oog onttrokken. Deze kunnen zowel 
aan de Jongsgevelzijde (type Lb} als aan de dwarsgevelzijde (type 
Db) zijn toegepast. Een voorbeeld van dit typen is de Wollenstof
fenfabriek te Geldrop (zie: afbeelding A.26}. Bij de ENKA te Ede is 
ervoor gekozen om eerst het dak een stuk af te vlakken alvorens 
hierop de siergevel aan te sluiten (zie: afbeelding A.28 en A.29}. 
De dwarsgevels kunnen ook symmetrisch gemaakt zijn door bij de 
uiteinden van elke shed een zadeldak toe te passen. Een voor
beeld hiervan is de NS-werkplaats in Amersfoort (afbeelding A.31) 
Volgens M . Sirag4 is deze constructiewijze echter zelden toegepast: 
"Het geeft statische en constructieve moeilijkheden en verhoogt 
de kosten aanzienlijk. Bepaald mooi wordt het toch niet en het is 
niet rationeel." 
In de richting loodrecht op de gevel zijn eigenlijk nooit zeer grote 
verspringingen aanwezig. Een absolute uitzondering hierop is de 
dwarsgevel van Weverij De Ploeg in Bergeijk (zie: afbeelding A.13}. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de gevel als 
totaal heeft men nooit aanpassingen gedaan. 

Materialisering, detaillering - oorspronkelij k & huidig 

Vrijwel alle gevels bestaan uit een groot, gesloten vlak, de muur. 
Hierin kunnen openingen aanwezig zijn, de kozijnen, maar Vaak 
zijn deze spaarzaam. Dak- of gootlijsten of dakranden werden 
gebruikt om de dakranden of goten te benadrukken. Tot slot zijn 
aan de gevel meestal ook nog gaten en hwa's bevestigd. 
Uiteraard zijn op deze samenstelling uitzonderingen. Wederom is 
Weverij De Ploeg in Bergeijk hiervan een goed voorbeeld, waar de 

4 Beknopt leerboek der Burserlijke Bouwkunde door M.Siras, pasina 1077. [6) 
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afbeelding A.23 Structuurtypen gevels shedhallen: langsgevels (La en Lb) en dwars· 
gevels (Do, Db en De) 

afbeeldingen A.24 en A.25 Langsgevel type La en dwarsgevel type Do; Ten Cate, 
Nijverdal, 2006. (bron: Bierman Henket architecten) 

afbeeldingen A.26 en A.27 Langsgevel type Lb en dwarsgevel type Do; Wallenstaffen
fabriek, Geldrop, 2008. 

afbeeldingen A.28 en A.29 Interieur dwarsgevel type Db; ENKA, Ede, 2007. (bron: 
www.baei.nl) Luchtfata dwarsgevel; ENKA, Ede, 1992. (bron: www.enka-ede.cam) 

afbeeldingen A.30 en A.31 Symmetrische dwarsgevel type De; schets (bron: Burger
lijke Bouwkunde) en Wogenwerkploots, Amersfoort, 2009. (bron: www.bing.com) 
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zuidgevel uit een groot kozijn bestaat. 
Zoals in paragraaf 6.2.4 is toegelicht is, zijn bij shedhallen een aan
tal middelen ingezet om de gebouwen te versieren. Deze middelen 
hebben vooral betrekking op de gevel, omdat dit het enige voor de 
buitenwereld zichtbare deel van het gebouw is. Voorbeelden van 
deze versieringen zijn onder andere het gebruik van baksteende
coraties en opvallende goot- en daklijsten. Deze middelen zullen 
bij de betreffende elementen behandeld worden. Het is echter 
onmogelijk om een compleet overzicht te geven van alle manieren 
waarop architecten en opdrachtgevers hebben geprobeerd om 
hun shedhallen te verbijzonderen. Bijzondere architectonische 
vormgeving, zoals de ronde hoek bij de Wollenstoffenfabriek te 
Delden, is uniek (zie: afbeelding A.34}. 
Belangrijk is bovendien om op te merken dat er grote verschillen in 
versieringen kunnen bestaan binnen één gebouw. Zoveel zorg als 
aan de gevels die grensden aan de publieke ruimtes besteed werd, 
zo sober konden de gevels aan de fabriekszijde zijn. 

De samenstelling van de gevel als totaal is zelden gewijzigd. 

Muur 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Omdat de muur de contouren bepaalt van de gevel, kan voor 
de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de muur worden 
verwezen naar de gevel. Eventuele openingen in de muur en de 
oorspronkelijke en huidige positie, oriëntatie, vorm en dimensies 
hiervan, worden bij de kozijnen behandeld. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

Vrijwel alle muren van shedhallen zijn opgetrokken uit metsel
werk. Bij hallen met een stalen of houten draagconstructie is de 
volledige muur gemetseld, en kan hij zowel een dragende als een 
niet-dragende functie hebben. Bij hallen met een betonconstruc
tie kan het metselwerk ook als opvulling van een portaal of spant 
gebruikt zijn. De betonnen constructie is dan aan de buitenzijde 
zichtbaar en vaak van witte vetfvoorzien om het contrast met het 
baksteen te versterken (zie: afbeelding A.36}. 
De muren zijn steens gemetseld en ongeïsoleerd. Het type bak
steen dat gebruikt is varieert. Aanvankelijk werd met kalkmortel 
gemetseld, maar vanaf 1920 werd kalk steeds meer verdrongen 
door cementmortel. 

Een vaak toegepast middel om de gevels te versieren zijn bak
steendecoraties. Zo kon men kiezen voor een speciaal metselver
band. Bij Ten Cate te Nijverdal is bijvoorbeeld een staand verband 
toegepast, bij de Wollenstoffenfabriek te Geldrop een Vlaams 
verband. 
Was er meer geld beschikbaar dan kon men met geglazuurde ste
nen gekleurde banden of motieven in de gevel aan te brengen. 
Ook het gebruik van lisenen en spaarvelden kwam veelvuldig voor. 
Een liseen is een licht decoratieve uitmetseling in de vorm van 
een verticale band5

• Een spaarveld is een nis in het metselwerk, 
om materiaal te sparen of als accentuering van de gevelindeling6• 

5 Bouwkundige termen : Verklarend woordenboek, pagina 308. (1] 
6 Bouwkundige termen : Verklarend woordenboek, pagina 438. [1] 
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afbeeldingen A.32 en A.33 Usenen en spaarvelden. (bron: Bouwkundige termen 
woordenboek) en locatie van lisenen; Ten Cate, Nijverdal. 

afbeelding A.34 Zware daklijst en gootlijst, metselverbanden onder de gootlijst en 
een ronde hoek; Wollensto~nfobriek, Delden. (bron: EZ Foto & Vorm Deventer). 

afbeelding A.35 Baksteendecoroties; Ten Cate, Nijverdal, 2006. (bron: Bierman 
Henket architecten) 



afbeelding A.36 Betonnen droogconstructie opgevuld met metselwerk; Tonnema, 
Sneek, 2008. (bron: Udo Ockema, www.wikipedla.nl) 

afbeelding A.37 Daklijsten, bokgoten en hwa's; Ten Cote, Nijverdal, 2006. (bron: 
Bierman Henket architecten) 

afbeelding A.38 Betonnen dakranden en aluminium daktrims; Seahorse, Hengelo, 
2003. (bron: EZ Foto & Vorm Deventer) 

Lisenen kunnen zowel een constructieve functie hebben als vol
ledig decoratief zijn. In het eerste geval moet de maatverdeling 
van de lisenen de constructiemaat volgen, in het tweede kan de 
keuze voor de gevelverdeling puur esthetisch zijn. Bij Ten Cate te 
Nijverdal komen beide vormen binnen één gevel naast elkaar voor 
(zie: afbeelding A.33). 
Bij sommige shedhallen zijn gevelstenen of tegeltableaus in het 
metselwerk te vinden met hierop bijvoorbeeld het bouwjaar van 
de hal, de naam van de eigenaar of de naam van de fabriek. Ze 
werden aangebracht bij de bouw, ter gelegenheid van een bedrijfs
jubileum of enkel ter versiering. Fraaie voorbeelden hiervan zijn 
wederom Ten Cate te Nijverdal (zie: afbeelding A.35) en de Wol
lensteffenfabriek Van den Heuvel te Geldrop. 

Materialisering, detaillering- huldig 

Aan de materialisering en detaillering van de muren zijn bijna 
nooit wijzigingen aangebracht. Wel kan het voorkomen dat in 
onbruik geraakte gevelopeningen in de loop der jaren zijn dicht
gezet. Dit gebeurde vrijwel altijd in het oorspronkelijke gevel mate
riaal, baksteen. 

Goot- en daklijsten en dakranden 

Positie, or iëntatie, vorm, dimensies - oorspronkelijk & huidig 

Door langs de randen van de zaagtanden aan de oost- of westgevel 
een daklijst aan te brengen, kan de zaagtandvorm in het gevelvlak 
benadrukt worden. Aan de noord- en zuidzijde kunnen op dezelfde 
wijze met dak-/gootlijsten de onderzijden van de dak- en glasvlak
ken zijn geaccentueerd. Ook bij betonnen sheddaken wordt de 
rand van het dak vaak benadrukt. Dit gebeurt m.b.v. betonnen 
banden of een brede daktrim. 
De lengte van de lijsten en banden hangt af van de grootte van 
de zaagtanden en de lengte van de gevel. De dikte van de randen 
bedraagt meestal rond de 10cm. Een overstek van het dak kan de 
dakvorm nog meer benadrukken (zie: afbeeldingen A.36, A.37 en 
A.38). 
Een rijk versierde gootlijst werd ook wel eens toegepast bij bak
goten aan de dwarsgevel (zie: afbeelding A.34). 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de lijsten en 
randen is zelden iets veranderd. 

Materialisering, detaillering - oorspronkelijk & huldig 

Goot- en daklijsten bij houten dakconstructies zijn van hout, en 
werden afhankelijk van het beschikbare financiële middelen en 
de architectonische voorkeur geprofileerd en voorzien van een 
zinken kraalrand. Bij betonnen dakconstructies wordt de dakrand 
benadrukt door een betonnen rand en een daktrim. Profilering 
was door de materiaaleigenschappen van het beton niet moge
lijk. Zowel het hout als het beton is in veel gevallen van witte verf 
voorzien, zodat de lijst nog meer in het oog springt. 

Aan de materialisering en detaillering van de dak- en gootlijsten is 
zelden iets gewijzigd. 
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Goten en HWA's 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

De dakgoten wateren bij voorkeur af richting de gevels. De hemel
waterafvoeren aan het einde hiervan zijn bij voorkeur aan de 
buitenzijde van het gebouw gesitueerd om eventuele lekkages in 
de hal te voorkomen. Dit betekent dat aan bijna alle dwarsgevels 
(oost en west) hemelwaterafvoeren bevestigd zijn. Hwa's aan de 
langsgevel komen in veel mindere mate voor, omdat hier alleen 
voor gekozen werd als de dakgoten dusdanig lang werden, dat een 
tussenafvoer noodzakelijk was (zie: Dak, goten). 
De hwa's kunnen rond, vierkant of rechthoekig van vorm zijn, 
hebben een diameter van rond de lOcmen een lengte van tussen 
de 3 en Sm. Ze kunnen als zelfstandige pijpen aan de gevel zijn 
bevestigd, of zijn verzonken in het metselwerk. 
Er kan gekozen zijn aan het uiteinden van iedere zakgoot één hwa 
te plaatsen óf voor een bakgoot aan de gevel, die het water uit 
meerdere dakgoten verzamelt en daarna via enkele hwa's afvoert. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de hwa's en 
goten is zelden iets gewijzigd. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De meeste hemelwaterafvoeren zijn gemaakt van gietijzer of staal, 
waarvan soms het bovendeel in zink is uitgevoerd. De afvoeren zijn 
meestal met beugels aan de gevel bevestigd. In een enkele situatie 
is gekozen om de pijp zichtbaar in het metselwerk op te nemen 
(zie: afbeelding A.39). 
De bakgoten waren vaak van zink en werden met beugels aan de 
gevel of het dak bevestigd. Soms werden de goten betimmerd met 
een fraaie gootlijst (zie: Gevel, goot- en daklijsten). 

Aan de materialisering en detaillering van de goten en hwa's is 
zelden iets gewijzigd. 

afbeelding A.39 In metselwerk verzonken hwa's; Weverijmuseum, Geldrop, 2007. 

AlO 

afbeeldingen A.40 en A.41 Wijzigingen aan de raam- en deurkozijnen in de gevels 
grenzend aan het fabrieksterrein; Ten Cate, Almelo, 2008. 

Kozijnen 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

De positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de gevelopeningen 
werden bepaald door het functionele gebruik van de hal en de 
architectonische wens. Daar waar de gevels aan de openbare 
publieke ruimte grensden voerden esthetische overwegingen 
de boventoon, bij de overige gevels speelden louter functionele 
redenen een rol. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
de raamkozijnen en deurkozijnen. 

Deurkozijnen waren alleen bedoeld voor transport van materieel, 
materiaal en personeel, en nooit voor buitenstaanders. 
De openingen zijn vrijwel altijd in de gevels aan de fabriekszijde 
gesitueerd. Dit kan dus zowel in de dwars- als in de langsgevels 
zijn. 
Van bijzondere architectonische vormgeving is door het niet
publieke karakter van de kozijnen zelden sprake. 
De dimensies werden afgestemd op het gebruik. Doorgangen 
voor personen hadden meestal afmetingen van rond de lm x 2m. 
Openingen waardoor producten of materieel het gebouw binnen 
moest komen, waren groter. De afmetingen hiervan kunnen sterk 
variëren. Veel voorkomende maten zijn: 2 tot 2,5m x 2,5 tot 3,5m. 

Grote raampartijen bij shedhallen zijn weinig voorkomend. Reden 
hiervoor waren o.a. het voorkomen van inkijk vanaf de straat, de 
dragende werking van de gevel, de extra bouw- en onderhouds
kosten die een kozijn met zich meebrengt t.o.v. metselwerk en het 
voorkomen van afleiding van werknemers. Bovendien viel er door 
het sheddak al voldoende licht naar binnen, zodat ramen voor de 
daglichttoetreding meestal niet noodzakelijk waren. 
Als er wel raamkozijnen aanwezig zijn, dan is aan de vormgeving 
ervan vaak meer aandacht besteedt dan aan de deurkozijnen. 
Naast een eventueel functioneel doel (lichttoetreding) hadden de 
kozijnen in dat geval vooral een representatieve functie. Raam
kozijnen werden daarom voornamelijk in de gevels geplaatst die 
grensden aan de publieke ruimte. Dit kunnen dus zowel de dwars
als de langsgevels zijn. 
De vorm en afmetingen lopen sterk uiteen, van kleine ronde rozet
raampjes tot grote rondboogramen. 
De onderzijde van de raamkozijnen bevindt zich vaak boven de 



afbeeldingen A.4Z en A.43 Bewaarde gietijzeren kozijnen; Wagenmakerij, Venlo, 2006 {bron: www.boei.nl) 
en Stoom weverij, Aolten, 1009. 

afbeelding A.44 Gerenoveerde houten kozijnen met isolatfeglas; 
Ten Care, Nijverdal, 2006. (bron: 8/ermon Henket architecten) 

1,5m. Dit voorkwam Inkijk van buitenaf, zorgde voor meer lichtin
val, en voorkwam afleiding van werknemers. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huldig 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de openingen en 
kozijnen kunnen in de loop der jaren veranderingen zijn aange
bracht. Redenen hiervoor zijn meestal alleen functioneel of eco
nomisch. Zo kan door een wijziging in het gebruik van de hal een 
andere locatie of afmeting van de gevelopeningen gewenst zijn. 
Veranderingen zijn vooral gebeurd in de gevels die niet direct 
vanaf de publieke ruimte zichtbaar zijn. De positie, oriëntatie, 
vorm en dimensies van raamkozijnen (en soms deurkozijnen) aan 
de straatzijde zijn meestal ongewijzigd gebleven. 

Oude openingen zijn bij wijzigingen soms dichtgemetseld (zie: 
muur), en op andere plekken kunnen nieuwe openingen gemaakt 
zijn. De positie, oriëntatie, vorm en dimensies van deze nieuwe 
openingen werden doordezelfde afwegingen bepaald als de oor
spronkelijke openingen. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

Deurkozijnen waren vrijwel altijd van hout, met hierin een of twee 
(bij grote openingen) houten deuren. Soms werd gekozen voor een 
schuifdeur. Aan de architectonische vormgeving werd meestal wei
nig aandacht besteed, omdat de deuren alleen gebruikt werden 
voor personeel, goederen, en materieel en niet vanaf de straat 
zichtbaar waren. 

De oorspronkelijke raamkozijnen waren vaak van hout of gietijzer 
en later staal. Hierin was enkelglas geplaatst dat door middel van 
glaslatten of stopverf werd vastgezet. Raamdorpels werden over 
het algemeen gemetseld. Was er meer geld beschikbaar, dan werd 
soms voor natuursteen of gres gekozen. Omdat de raamkozijnen 
meestal naar de publieke omgeving gericht waren, werd aan de 
vormgeving hiervan vaak veel meer aandacht aan besteed dan aan 
de deurkozijnen. 

Lateien boven raam- of deuropeningen werden oorspronkelijk 
vrijwel altijd gemetseld. Later werden echter ook betonnen lateien 
toegepast. 

Materialisering, detaillering- huldig 

De oorspronkelijke houten of stalen deur- en raamkozijnen zijn 
in de loop der jaren wel eens vervangen door nieuwe houten of 
aluminium kozijnen, met nieuwe deuren en isolerend glas. Ook 
kunnen nieuwe deuren in bestaande kozijnen geplaatst zijn. 
Schuifdeuren zijn vaak vervangen door rolluiken. In sommige 
gevallen is dubbelglas geplaatst in de bestaande kozijnen. Redenen 
voor de aanpassingen kunnen zijn geweest: technische veroude
ring, verminderen van tocht en warmteverlies, verbetering van de 
inbraakwerendheid of het verhogen van de brandveiligheid. 

Oorspronkelijke gietijzeren raamkozijnen met bijzondere vormen 
- zoals rozetramen-zijn vaak ongemoeid gebleven vanwege 
de hoge vervangkosten. Ook het hierin aanwezige enkelglas is 
meestal niet vervangen door standaard isolatieglas, omdat dit 
met de vele, kleine, bijzonder gevormde glasplaten en de dunne 
kozijnstijlen te duur of onmogelijk is. 

De materialisering en detaillering van nieuw geplaatste raam- en 
deurkozijnen, deuren en glas is afhankelijk van de eisen die op het 
moment van vervanging een rol speelden. 

All 



DRAAGCONSTRUCTIE 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De draagconstructies is opgebouwd uit een fundering, begane 
grondvloer en een hoofddraagconstructie. Omdat het aantal 
gebouwen met sheddaken op de verdieping op een hand te tellen 
is, wordt er in dit onderzoek niet op ingegaan. Verdiepingsvloeren 
zullen daarom niet behandeld worden. 

Aan de samenstelling van de draagconstructie zijn vrijwel nooit 
wijzigingen aangebracht. 

De hoofddraagconstructie zal voor hout, staal en beton apart 
beschreven worden. Want hoewel de gebruikte elementen (zoals 
kolommen, liggers en spanten) en constructieprincipes overeen
komen, verschillende de kenmerken van de elementen erg van 
elkaar. 
De opsplitsing tussen hout, staal en beton is helaas niet zo een
duidig als hij lijkt. Hoewel de eerste sheddakconstructies volledig 
van hout waren, werd echter al snel voor gietijzeren i.p.v. houten 
kolommen gekozen. Ook stalen kolommen en liggers met hierop 
houten spanten zijn veelvoorkomend. Bij de beschrijving van de 
elementen zal daarom soms naar elementen van andere materia
len verwezen worden. Beton als constructiemateriaal is vrij zelden 
met hout of stalen elementen gecombineerd. 

fUNDERING 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

De fundering bevindt zich onder de buitenmuren, de kolommen en 
sommige scheidingswanden. 
De meeste shedhallen liggen in zuiden en het oosten van het land. 
De zandgrond hier was draagkrachtig genoeg om de hallen op 
staal te funderen. Uiteraard zijn er ook in gebieden met minder 
draagkrachtige gronden shedhallen gerealiseerd. Deze hebben een 

afbeelding A.45 Gemetselde poeren en strotren onder wonden en kolommen. 
(bron: Burgerlij/re Bouwkunde) 

paalfundering. Hierop wordt in dit onderzoek echter niet ingegaan. 
De vorm, dimensies en aanlegdiepte van de fundering is afhanke
lijk van de situatie ter plaatse. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de fundering is 
nooit iets gewijzigd. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De fundering van hallen met sheddaken is opgebouwd uit poeren 
en stroken. Op palen en balken wordt dus niet ingegaan. 

Aan samenstelling van de fundering is nooit iets gewijzigd. 

Stroken 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

De strokenfundering bevindt zich onder de gevels en onder eventu
ele dragende scheidingswanden. 
Op de specifieke vorm, dimensies en aanlegdiepte hiervan wordt 
niet verder ingegaan. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de stroken is 
nooit iets gewijzigd. 

Materlalisering, detaillering - oorspronkelijk & huidig 

De stroken werden bij de eerste shedhallen gemetseld. Later koos 
men voor in het werk gestort beton. 

De materialisering en detaillering van de stroken is nooit veran
derd. 

Poeren 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - oorspronkelijk & huidig 

De poeren bevinden zich onder de kolommen. De onderlinge 
afstanden tussen de poeren is afhankelijk van de kolomafstanden. 
Deze zijn bij houten draagconstructies klein omdat ieder dak
spant apart ondersteund wordt. Bij stalen draagconstructies is de 
kolomafstand groter, waardoor er minder poeren nodig zijn. Bij 
betonconstructies is de h.o.h.-afstand van de kolommen nog veel 

afbeelding A.46 Betonnen poeren en stro/ren; Ericnon Ho/ 2, 2()()(}. (bron: Bedrijftarchief Ericsson) 
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groter, en de onderlinge afstand tussen de poeren dus ook. Voor 
een verdere toelichting op de kolomafstanden wordt verwezen 
naar de hoofddraagconstructies. Op de specifieke vorm, dimensies 
en aanlegdieptes van de poeren wordt niet verder ingegaan. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de poeren is 
nooit iets gewijzigd. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De poeren werden bij de eerste shedhallen gemetseld. later koos 
men voor in het werk gestart beton. 
Aansluiting van de poeren op de gietijzeren en stalen kolommen 
gebeurde met draadeinden en bouten. Betonnen kolommen zijn 
m.b.v. stekken aan de fundering gestort. 

De materialisering en detaillering van de poeren is nooit veran
derd. 

BEGANE GRONDVLOER 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Omdat de zandgrond waarop de meeste shedhallen staan vol
doende draagkracht bezit, was het mogelijk om de begane grond
vloer op staal te funderen. De vloerconstructie ligt dus los tussen 
de stroken- en poerenfundering van wanden en kolommen in. 
In vrijwel alle hallen is de vloer vlak. Slechts bij enkele hallen zijn 
er grote hoogteverschillen aanwezig. Een voorbeeld hiervan zijn de 
putsporen in tram- of treinremises (zie: afbeelding A.48). Hierop 
zal niet verder worden ingegaan. 
Het oppervlak van de vloer is afhankelijk van de afmetingen van de 
hal. De dikte bedroeg vaak niet meer dan 20cm. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de begane 
grondvloer is nooit iets gewijzigd. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De begane grondvloer is vrijwel altijd alleen maar opgebouwd 
uit een vloerplaat. Andere elementen zullen hier niet worden 
behandeld. 

De samenstelling van de begane grondvloer is zelden gewijzigd. 

Vloer 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Omdat de begane grondvloer de contouren bepaalt van het vloer
deel, kan voor de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de 
vloer worden verwezen naar de begane grondvloer. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

De onderlaag van de vloer - bestaande uit stampbeton, vlijlagen 
of gewapend beton- werd direct op het zandbed geplaatst. Vloer-

isolatiemateriaal was nog niet aan de orde. Over de onderlaag 
werd een dunne (x 5cm) betonnen afwerkingslaag gestort. Hierin 
werden soms leidingen (bijvoorbeeld voor perslucht of elektra) in 
gestort. 
In enkele gevallen werd gekozen voor een klinker- oftegelbestra
ting. 
De egaliteit en waterpasheid van de vloeren liet door een snelle 
en onzorgvuldige bouwwijze nog wel eens te wensen over. 

Materialisering, detaillering- huidig 

In de meeste shedhallen is de oorspronkelijke vloer nog aanwezig. 
Soms is een nieuwe afwerkvloer over de bestaande betonvloer 
gestort om hem te egaliseren. In zeer enkele gevallen is de afwerk
laag vervangen. 
Indien de scheurvorming door verzakking (als gevolg van grondzet
tingen of zwaar materieel) te groot werd, moest de vloer (deels) 
vervangen door een nieuwe betonvloer. Dit komt echter zeer 
sporadisch voor. 

afbeelding A.47 Begane grondvloer met betonnen afwerkloog en tegelest rating; DRU, 
U/ft, 2008. 

afbeelding A.4B Tramremisie met putsporen, rails en klinkerbestrating. {bron: 
www.zuideli]kewondelweg.nl) 
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HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE HOUT 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Alle houten draagconstructies zijn gebaseerd op slechts één type 
(zie: afbeelding A.49). Hierbij is op iedere as van het basisrooster 
een kolom aanwezig. De spanten die de dakconstructie ondersteu
nen dragen hun krachten rechtstreeks op de kolommen. Tussen 
deze spanten en kolommen kunnen balken aanwezig zijn, zowel 
in de langs- als in de dwarsrichting als in beide. De einduiteinden 
van balken en spantconstructies werden op- of ingelegd in de 
gemetselde gevels. 
De constructie is uiteraard zo gericht dat de steile spantzijden (de 
glasvlakken) naar het noorden gericht zijn. 
Fabriekshallen met volledig houten draagconstructies werden 
alleen gebouwd aan het begin van industriële revolutie. De 
bedrijven waren in die tijd nog relatief klein, waardoor hallen met 
een groot vloeroppervlak niet nodig waren. Shedhallen met een 
houten hoofddraagconstructie hadden daarom vaak maar geringe 
afmetingen t.o.v. de latere hallen met stalen of betonnen draag
constructie. 
De hoogte van de hallen (vloer tot bovenzijde spant) lag tussen de 
4en 6meter. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van houten con
structies zijn zelden aanpassingen gedaan. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De meeste hallen met houten draagconstructies bestonden uit 
houten kolommen, balken en spanten. Weinig voorkomende con
structies als houten vakwerkliggers worden hier niet behandeld. 
Verbinding tussen de bouwdelen kwam werd bewerkstelligd door 
pen-gatverbindingen, bouten en moeren in samenhang met ijzeren 
beugels en platen.' 

Aan de samenstelling van houten constructies zijn zelden aanpas
singen gedaan. 

7 Bouwtechniek in Nederland 2 : Houten kappen in Nederland, pagina 653. [2). 

afbeelding A.49 Stuctuurtype voor houten hoofddroogconstructies bij hollen met 
sheddaken. (bron: Bouwtechniek in Nederland 1) 
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Kolommen 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

De positie van de kolommen was afgestemd op het gebruik van 
de hal en dus op de gewenste afmetingen van de ruimtes tussen 
de kolommen. Deze h.o.h .-afstanden konden bij houten draag
constructies echter niet zo groot zijn als bij stalen of betonnen 
constructies, omdat ieder spant apart ondersteund werd en er 
dus onder ieder knooppunt een kolom geplaatst moest worden. 
Daarnaast konden met houten balken en spanten minder grote 
overspanningen gehaald kunnen worden, zodat de h.o.h.-afstan
den relatief klein (4 tot 6 m bij 3,5 tot 4,5 m) wo ren. 
De kolommen waren meestal rechthoekig of vierkanten hadden 
fikse afmetingen (20x20mm). 
De lengte van de kolommen lag tussen de 3 en de 4 meter. 

Aan de bovenzijde van de kolommen waren, zowel in de spant- als 
in de gootrichting, vaak houten standvinken aangebracht t.b.v. de 
stabiliteit . Deze schoren zitten echter "spoedig in den weg en zijn 
lastig wat betreft het aanbrengen van transmissies; zij vergroeten 
de totale hoogte van het bouwwerk. Het is dientengevolge aan 
te bevelen ze te vermijden en geen onderdeelen beneden de 
onderslagbinten te laten uitsteken; dit komt ook ten goede aan de 
fraaiheid en den rustigen aanblik van het geheel:' ' 
Wanneer geen schoren toegepast zijn, dan is met stalen stijve 
hoeken voor hoekstijfheid tussen de balken en kolommen gezorgd. 
In de spanten zijn in dat geval schoren en hanenbalken toegepast. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van houten kolom
men zijn zelden aanpassingen gedaan. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De houten kolommen kunnen uit een stuk zijn vervaardigd of 
samengesteld uit gekoppelde rechthoekige geschaafde balken 
(lOxlSmm), al dan niet voorzien van een tussenruimte. 
Aan de bovenzijde aan de onderligger van de spanten bevestigd 
met pen en gat verbindingen/of met klampplaten of schoren. 
Aan de onderzijde zijn de kolommen gekoppeld aan de fundering. 

Aan de materialisering en detaillering van houten kolommen zijn 
zelden aanpassingen gedaan. 

Zoals in de inleiding van de draagconstructie al vermeld werd, 
zijn er veel combinaties van houten en stalen constructiedelen 
gemaakt. 
Een zeer veel voorkomende opbouw is een houten hoofddraag
constructie waarbij de houten kolommen zijn vervangen door 
gietijzeren exemplaren (zie: afbeelding A.53}. 
De positie, h.o.h-afstanden en lengte van de gietijzeren kolommen 
is gelijk aan de hier beschreven kenmerken van de houten kolom
men. Voor de vorm en diameter wordt verwezen naar Hoofddraag
constructie staal; Kolommen. 

8 Beknopt leerboek der Burgerlijke Bouwkunde door M.Sirag Jzn., pagina 1303. (6) 
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afbeeldingen A.SO en A.51 Voorbeelden van houten draagconstructies. (bron: Burger
lijke Bouwkunde) 

afbeelding A.52 Houten spant met ijzeren trekstang; Ten Cote, Nijverdal, 2006. (bron: 
Bierman Henket architecten) 

afbeelding A.53 Houten droogconstructie met gietijzeren kolommen; Ten Co te, Nijver
dol, 2006. (bron: Bierman Henket architecten) 

Balken 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies -oorspronkelijk & huidig 

Op de kolommen kunnen in de langsrichting onderslagbalken zijn 
opgelegd ter ondersteuning van de goot- en dakconstructie. Deze 
vierkante of rechthoekige balken overspannen één of twee stra
mienen, wat betekent dat ze 3 tot 6m lang zijn. Wanneer er geen 
onderslagbalken in langsrichting van de constructie aanwezig zijn, 
moet de gootconstructie zelfdragend zijn uitgevoerd (zie: afbeel
dingA.S4). 
Onderslagbalken in de dwarsrichting maken meestal onderdeel uit 
van het spant. Zij overspannen meestal slechts één stramien, en 
zijn daarom 5 tot Bm lang. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van houten balken 
zijn zelden aanpassingen gedaan. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huldig 

Ook de houten balken kunnen, evenals de kolommen, zowel uit 
één stuk bestaan als samengesteld zijn. 
Koppelingen aan andere constructiedelen is gedaan m.b.v. pen
gatverbindingen, klampplaten, bouten, moeren en beugels. 

Aan de materialisering en detaillering van houten balken zijn zel
den aanpassingen gedaan. 

Spanten 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

De houten spanten vormen in veel gevallen een geheel met de 
doorgaande balken in de dwarsrichting. In dit geval treden de 
balken op als trekbalken. Er kan ook gekozen zijn voor gietijzeren 
of stalen trekstangen. 
De spanten kunnen direct door de kolommen ondersteund worden, 
maar het is ook mogelijk dat deze balken op hun beurt eerst weer 
rusten op onderslagbalken in de langsrichting. 
De onderlinge afstand van de spanten bedraagt doorgaans 3,5 tot 
4,5m.9 Deze was afhankelijk van de gewenste tussenruimte van de 
ondersteunende kolommen. 
De hoofdvorm van het spant is uiteraard gelijk aan de vorm van de 
shedkap. Dit betekent dat de steile zijde een hoek van rond de 
30 graden en de flauw hellende zijde een hoek van rond de 60 gra
den maakt met de normaal. De twee zijden sluiten boven onder 
een hoek van ongeveer 90 graden op elkaar aan. De steile zijde 
staat naar het noorden gericht. 
Voor de opbouw van de spanten is er geen eenduidige constructie. 
Bij houten constructies waren de overspanningen van spanten 
in eerste instantie gering (5 á 6m)1°. Later werden met andere 
kapconstructies ook grotere overspanningen (tot ongeveer Bm) 
uitgevoerd. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de houten span
ten is tijdens het gebruik nooit iets gewij zigd. 

9 Beknopt leerboek der Burgerlijke Bouwkunde door M .Sirag Jzn., pagina 1302. [61 
10 Beknopt leerboek der Burgerlijke Bouwkunde door M.Sirag Jzn., pagina 1302. [6] 
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Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De houten spanten zijn zowel enkelvoudig als dubbel uitgevoerd. 
Afhankelijk van de overspanning werd gekozen voor een eenvou
dige constructie, zoals in afbeelding A.SO of een met schoor- en 
hangwerk, zoals in afbeelding A.Sl. 
Ook houten zaagspanten met ijzeren trekstangen werden veelvul
dig toegepast (zie: afbeelding A.S2). 
De spantbenen werden vaak met pen-gatverbindingen opgeno
men in de doorgaande balken, al dan niet versterkt met moeren, 
bouten, beugels en platen. 

Aan de materialisering en detaillering van de houten spanten is 
nooit iets gewijzigd. 

afbeeldingen A.S4 en A. SS Houten draagconstructie na renovatie; Nederlands Textiel
museum (textielfabriek Mammers), Tilburg, 2008. 
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HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE STAAL 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huldig 

In Bouwtechniek in Nederland {x] onderscheiden G.J. Arendsen 
J. Oesterhof vier structuurtypes voor stalen sheddakconstructies. 
Deze zijn voor de duidelijkheid getekend op een basisrooster met 
zes assen. De structuur is zo opgezet dat er steeds kolommen op 
assen zijn weggelaten . 

HType 1: Op alle snijpunten van de assen van het basisrooster zijn 
kolommen aanwezig (a). De zaagspanten rusten rechtstreeks op de 
kolommen. 

Type 2: De middenkolommen In de langsrichting van de zaagkap
pen ontbreken. De zaagspanten moeten worden ondersteund 
door een constructie in de dwarsrichting. Dit kunnen balken/kleine 
vakwerkliggers zijn (b), maar ook grote vakwerkliggers waarin de 
zaagspanten zijn opgenomen (c). 

Type 3: De middenkolommen in de dwarsrichting van de zaagkap
pen ontbreken. De zaagspanten moeten worden ondersteund 
door een constructie in de langsrichting. Meestal worden hiervoor 
balken/kleine vakwerkliggers (d) of grote vakwerkliggers (e) 
gebruikt. Deze laatste werden vaak in het glasvlak aangebracht en 
zijn vooral na 1940 veelvuldig gebruikt. Bovendien is het mogelijk 
geworden om tussenspanten aan te brengen. Bij dit type komt 
ook de variant voor waarbij de kolommen niet ter plaats van de 
zakgoten staan, maar onder de nokken van de van de zaagkappen 
zijn geplaatst (f). 

Type 4: Dit is een combinatie van type 2 en 3, waarbij alle kolom
men op de twee middenassen ontbreken (g). Voor de zaagspanten 
moet dan in beide richtingen een ondersteuningsconstructie wor
den aangebracht. In de meeste gevallen wordt daarbij een gebruik 
gemaakt van een combinatie van de constructies." 11 

De constructies zijn zo georiënteerd dat de glasvlakken op het 
noorden gericht zijn. 

Stalen hoofddraagconstructies werden toegepast in de tijd dat 
industriële groei op haar hoogtepunt was. De oppervlaktes van 
hallen met stalen hoofddraagconstructies kunnen enorme afme
tingen aannemen. Goede voorbeelden van enorme complexen 
zijn ENKA-fabriek in Ede en de Ten Cate-fabrieken in Nijverdal en 
Almelo. Toch zijn er ook vele kleine hallen gebouwd. 

Materialisering en detaillering- oorspronkelijk en huidig 

De bouwdelen die hierbij onderscheiden worden zijn: kolommen, 
liggers (balken/liggers/raamliggers/vakwerkliggers) en spanten 
(driehoeksspanten/vakwerkspanten/kniespanten). 

Aan de samenstelling van stalen hoofddraagconstructies zijn zel
den aanpassingen gedaan. 

11 Bouwtechniek in Nederland : Constructies van ijzer en beton, pagina. 171. (S] 



afbeelding A.56 Structuurtypen voor stalen sheddakconstructies. 
(bron: Bouwtechniek in Nederland : Constructies van ijzer en beton) 

st ructuurtype 1 

st ructuurtype 2 

structuurtype 3 

st ructuurtype 4 

afbeelding A.57 Stalen sheddakconstructie met houten spanten, type d.; NS-werk
plaat5, nlburg, 2008. 

afbeelding A.58 Stalen sheddakconstructie met stolen spanten, type f.; ENKA, Ede, 
2008. 

afbeelding A.59 Stalen sheddakconstructie met houten spanten (en omklede kolom
men), type g; Ten Ca te, Nijverdal, 1006. (bron: Bierman Henket architecten) 
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Kolommen 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Kolommen zijn ondersteunende elementen en bevinden zich 
onder of naast de gootconstructie . De positie van de kolommen 
was afgestemd op het gebruik van de hal en dus op de gewenste 
afmetingen van de ruimtes tussen de kolommen. Door de 
voortschrijdende kennis van ijzer en staal waren steeds grotere 
overspanningen van liggers mogelijk. Bovendien was het niet 
meer noodzakelijk om ieder spant apart te ondersteunen, zoals bij 
houten sheddakconstructies het geval was. Dit zorgde ervoor dat 
de h.o.h-afstanden vele malen groter konden zijn. Kolomafstanden 
van 12 meter waren daarbij geen uitzondering. 
De lengte van kolommen was meestal3,5 tot 5 meter. 

In het begin werden de spanten ondersteund door gietijzeren 
kolommen, later zijn deze verdrongen door smeedijzer en staal. 
De meest voorkomende vorm bij de gietijzeren kolom zijn de 
ronde, holle buiskolom men. Smeedijzeren en stalen kolommen 
bestaan uit profielen (samengesteld of enkel). 
Bij de kolom wordt onderscheid gemaakt tussen de kolomschacht, 
de kolomvoet en de kolomkop. Het onderste deel van de gietijze
ren kolomschacht is vaak iets dikker uitgevoerd. Men noemt deze 
overgang naar de kolomvoet sokkel of basement. Ook de stalen 
kolom heeft meestal een versterkte voet. Deze is uitgevoerd met 
extra flensen; gebout, geklonken of gelast. 
De kolomkop is meestal verbreed om de balken goed te kunnen 
vastzetten en soms voorzien van een opstaande rand om afglijden 
te voorkomen. 
Bij de hallen met sheddaken zijn de kolommen meestal relatief 
eenvoudig uitgevoerd. Fraai vormgegeven gietijzeren kolomvoeten 
en opengewerkte kolomkoppen zijn weinig voorkomend. 

De kolommen zijn in de loop van de jaren meestal ongewijzigd 
gehandhaafd. Soms is de gietijzeren of stalen kolom omkleed als 
gevolg van strengere brandveiligheidseisen. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

Na de van oudsher gebruikte houten kolommen begon men in 
de loop van de 19• eeuw gietijzer voor kolommen te gebruiken. 
De eerst bekende toepassing is uit 1837. In tegenstelling tot de 
ontwikkeling bij de spanten, waar het gietijzer al snel door staal 
verdrongen werd, bleef de gietijzeren voor kolommen nog tot 
in het eerste kwart van de 20• eeuw in gebruik. De kolommen 
werden aanvankelijk horizontaal gegoten, later was ook het gieten 
in verticale stand mogelijk. De verticaal gegoten waren van een 
beter kwaliteit. De wanddikte kon hierdoor worden verminderd, 
waardoor ook ze goedkoper werden. 

In het laatste kwart van de 19" eeuw verschenen smeedijzeren 
en nog later de stalen kolommen, beide gemaakt van gewalste 
profielen. 
Een variant hierop zijn de samengestelde kolommen waarbij twee 
of meer profielen met elkaar werden verbonden met behulp van 
bouten, klinknagels of laswerk. De samengestelde kolommen zijn 
zowel gesloten als open uitgevoerd. 

AlS 

afbeeldingen A.60 en A.61 Vaet van een gietijzeren kolom; Ten Cate te Nijverdal, 1006 
(bron: Bierman Henket architecten) en voet van een stalen kolom; DRU, U/ft, 1008. 

afbeelding A. 61 Fr ooi vormgegeven l<olomlcop; NS-werkplaat, Tilburg, 1008. 

a 

lXXXXXXXXI 
b 

afbeelding A. 63 X-liggers: verticale 
wondstoven (a), zonder verticale 
wondstoven (b). (bron: Bouwtechniek 
in Nederland) 
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afbeelding A.65 V-liggers. 
(bron: Bouwtechniek in Nederland) 

a 

afbeelding A.64 N-liggers: met vol
lende diagonalen (o), met stijgende 
diagonalen (b). (bron: Bouwtechniek In 
Nederland) 



Liggers 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Liggers zijn opgelegd op kolommen, gevels of op andere liggers. 
Vakwerkliggers kunnen zijn toegepast onder de shedkappen, maar 
kunnen ook in het glasvlak of onder de nokken geplaatst zijn, zoals 
bij de structuurtypen e en f. 
Ze bevinden zich in noord-zuidelijke of oost-westelijke richting. 
Liggers zijn te onderscheiden in: liggers (en balken}, raamwerk
liggers en vakwerkliggers. 
Vanaf 1860 worden in Twente voor het eerst gietijzeren balken 
toegepast. Deze balken hebben een I-vormige doorsnede. Het lijf 
en de flenzen zijn vaak dikker dan bij gewalste balken. 
Gewalste balken verdrongen vanaf 1880 al snel de gietijzeren 
balken. Ze waren beter bestand tegen buigende momenten en 
snellere afkoeling. Tegen het einde van de 19• eeuw ontwikkelden 
zich uit de houten vakwerkliggers, stalen vakwerkliggers. Hiermee 
konden veel grotere overspanningen gemaakt worden. Al snel 
waren zij binnen de shedhalbouw de meest toegepaste liggers. 
Vakwerkliggers zijn onder te verdelen in X-liggers, N-liggers en 
V-liggers (zie: afbeeldingen A.63, A.64 en A.65). 
De mogelijke overspanning en de afmetingen van de liggers zijn 
afhankelijk van het gebruikte type ligger en de materiaalkeuze. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

Liggers kunnen vervaardigd zijn uit gietijzer, smeedijzer of staal. Ze 
zijn enkel uitgevoerd of samengesteld. In het laatste geval zijn de 
profielen gekoppeld met behulp van verbindingsplaten, klinkna
gels, bouten of lasverbinden. 
Soms werden de balken versterkt met flensen. 

De materialisering en detaillering van liggers is zelden gewijzigd. 

Spanten 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Spanten kunnen rechtstreeks op de kolommen rusten, op (vak
werk)liggers of op de gevel. De h.o.h.-afstand van de spanten 
varleert meestal tussen de 2,5 en 4m. 
Spanten zijn uitgevoerd als ongelijk benige driehoek, waarbij de 
langste zijde dient ter ondersteuning van het dakvlak en dus op 
het zuiden georiënteerd is. De korte zijde ondersteunt de glascon
structie en is dus op het noorden gericht. 
De stalen spanten die bij zaagdaken voorkomen zijn te verdelen in 
driehoekspanten, vakwerksponten en kniesponten (zie: afbeelding 
A.67): 
• driehoeksspanten (a): eenvoudige spanten bestaande uit 

3 delen waarbij de onderrand is uitgevoerd als trekstang 
(randijzer) of trekbalk. De trekbalk kan een enkelvoudig 
profiel hebben, maar ook zijn samengesteld uit 2 gekoppelde 
profielen. 

• vakwerkspanten (b,c,d): uit meerdere profielen samenge
stelde spanten. 

afbeelding A.66 Combinatie van X en N·vakwerkliggers; Ten Cate, Nijverdal, 2006. 
(bron: Bouwtechniek in Nederland) 

afbeelding A.67 Spanttypen voor zaagdaken met een ijzerconstructie: driehoeksspant 
(a), vakwerksponten {b,c,d), kniespanten (e). (bron: Bouwtechniek in Nederland) 

• kniespanten (e): spanten waarbij de profielen in de nok als 
een stijve constructie zijn uitgevoerd en de trekstang of trek
balk ontbreekt. 

De overspanning van de spanten bedraagt meestal 7 á Bm. 

Materialisering en detaillering- oorspronkelijk en huidig 

Spanten van gietijzer komen in de shedhalbouw nauwelijks voor. 
Lang werd gekozen voor houten spanten op gietijzeren kolom
men. Toen men van stalen liggers en kolommen gebruik ging 
maken, werden ook de houten spanten door stalen vervangen. 
Stalen spanten werden vervaardigd door een of meer profielen 
met elkaar te verbinden met behulp van bouten, klinknagels of 
laswerk. 

De materialisering en detaillering van spanten is zelden gewijzigd. 
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HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE BETON 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Voor de verschillende verschijningsvormen van shedhallen met 
een betonnen draagconstructie is wederom gebruik gemaakt van 
de structuurtypen die in Bouwtechniek in Nederland12 worden 
onderscheiden: 

"Type 1: op alle snijpunten van de assen van het basisrooster staat 
een kolom. Deze is monoliet verbonden met de erop rustende 
driehoeksspanten, zodat er meestal een aaneengesloten schake
ling van kniespanten ontstaat (a). in het bijzondere geval van een 
langshal met uitsluitende dragende muren zijn er geen kolommen 
aanwezig. In het dakvlak liggen dan geprefabriceerde balken aan
eengesloten naast elkaar, die direct van muur tot muur dragen (b). 

Type 2: De middenkolommen in de langsrichting van de zaagkap
pen onderbreken. De driehoeksspanten moeten worden onder
steund door een constructie in de dwarsrichting. Dit kunnen 
balken zijn (c), maar ook vakwerkspanten waarin de driehoeks
spanten zijn opgenomen (d). 

Type 3: De middenkolommen in de dwarsrichting van de zaagkap
pen ontbreken. De driehoeksspanten moeten worden onder
steund door een constructie in de langsrichting. Meestal worden 
hier balken voor gebruikt, waardoor het bovendien mogelijk is om 
een of meer tussenspanten aan te brengen (e). Een andere moge
lijkheid is om in de glasvlakken raamwerkliggers te plaatsen, die 
direct de dakvlakken ondersteunen (f); driehoeksspanten zijn dan 
overbodig, terwijl de glasvlakken meestal verticaal staan. 

Type 4: Dit is een combinatie van de beiden vorige typen, waarbij 
alle kolommen op de twee middenassen ontbreken. Voor het 
ondersteunen van de driehoeksspanten moet in beide richtingen 
een constructie worden aangebracht. Meestal zijn dit balken in de 
vorm van een balkrooster (g). Ook nu is het mogelijk om tussen
spanten aan te brengen." 

Hoewel in de structuurtypen enkel vlakke platen als dakvlakken 
weergegeven zijn, kunnen deze ook als enkelvoudig gekromde 
schalen uitgevoerd zijn. 

Betonnen shedconstructies staan zo georiënteerd dat de glasvlak
ken, evenals bij houten en stalen constructies, op het noorden 
georiënteerd zijn. 

Hoewel het mogelijk was om met beton grotere overspanningen 
te maken - zeker na de introductie van voorgespannen beton 
-kan niet worden gesteld dat shedhallen met een betonnen 
draagcon stuctie een groter vloeroppervlak hebben dan hallen met 
een houten of stalen constructie. De grootte van de gebouwen 
varieert sterk, afhankelijk van de ru imtebehoefte, de beschikbaar
heid van bouwgrond en de economische middelen. Ook het aantal 
zaagkappen verschilt sterk per hal. Reden hiervoor was dat de 
glasvlakken altijd naar het noorden gericht moesten zijn. Hierdoor 
kunnen langgerekte gebouwen bijvoorbeeld een paar hele lange 

12 Bouwtechniek in Nederland : Constructies van ijzer en beton, pag 266,267. [5] 

A20 

afbeelding A.68 Structuurtypen voor betonnen sheddokconstructies. 
(bron: Bouwtechniek in Nederland : Constructies von ijzer en beton) 

structuurtype 1 

structuurtype 2 

structuurtype 3 

structuurtype 4 



afbeelding A.69 Betonnen sheddakconstructie, type a met gekromde dakvlakken; 
De Ploeg, Berge/jk, 2008. (bron: Bedrijfsorchief De Ploeg) 

afbeelding A. 70 Betonnen sheddakconstructie, type c; EO, Roermond, 2008. 

afbeelding A. 71 Betonnen sheddakconstructie, type e; Ericsson hal 2, Rijen, 2000. 
(bron: Fos Keuzenkamp architeduurfotogrofie) 

zaagtanden hebben of een tiental kleine. Ondanks alle verschillen 
zijn de meeste hallen met betonnen sheds groter dan 25 bij 20m. 
De onderzijde van de zaagtand ligt bij betonnen sheddaken 
meestal op een hoogte van tussen de 3 en 4,5m boven maaiveld. 
De toppen liggen meestal tussen de 5 en de 9m hoogte. 

Materialisering, detaillering - oorspronkelijk & huidig 

Betonconstructies kunnen opgebouwd zijn uit: kolommen, balken/ 
liggers en spanten. Omdat bij betonconstructies de bouwdelen 
vaak monoliet met elkaar verbonden zijn, is het niet altijd duidelijk 
zichtbaar waar de bouwdelen in elkaar overgaan. 

Op de verdere constructietechniek zal, evenals bij stalen hoofd
draagconstructies, niet worden ingegaan. De eerste betonnen 
shedconstructies dateren van rond 1910. De traditionele bekisting 
die gebruikt werd voor het storten van beton bestond uit houten 
planken die door houten balken ondersteund moesten worden. 
De naden tussen de houten planken bleven in het beton later vaak 
goed zichtbaar. 

Prefabbeton werd pas vanaf de jaren zestig toegepast. Een uitzon
dering hierop vormen de bims- en slakkenbetonnen dakplaten, 
welke al vanaf 1905 op stalen draagconstructies werden toege
past. 
Het eerste patent voor voorgespannen beton dateert uit 1928 
(Eugène Freyssinet), maar de eerste toepassing voor een fabriek 
werd pas in 1949/1950 gerealiseerd, bij Weber & Ott Amg. in For
chheim (Duitsland).U De eerste fabriek die in Nederland op deze 
wijze werd gebouwd was de Koninklijke Weefgoederenfabriek 
(KWF) Hengelo in 1952. 

Aan de samenstelling van de hoofddraagconstructie is nooit iets 
gewijzigd. 

Kolommen 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - oorspronkelijk & huidig 

De kolommen kunnen als zelfstandige elementen balken, liggers 
een vloeren ondersteunen, maar kunnen ook onderdeel zijn van 
een spant. In dat geval wordt van een kniespant gesproken. 
De dwarsdoorsnedes van de meeste kolommen zijn rechthoekig of 
vierkant. Bekistingen voor ronde vormen waren pas vanaf de jaren 
dertig beschikbaar. Waarschijnlijk uit economische overwegingen 
-ronde bekistingen waren duurder- en om praktische redenen 
-rechthoekige kolommen zijn eenvoudiger aan te sluiten op de 
aansluitende balken en liggers- zijn ronde kolommen ook na de 
jaren dertig in de shedbouw zelden toegepast. 
De dikte van de kolommen is afhankelijk van de draagkracht die 
geëist wordt, en dus van het gewicht van de dakconstructie en · 
de onderlinge afstand van de kolommen. De afmetingen kunnen 
variëren van 15 x 15 cm bij hallen met kleine h.o.h.-afstanden tot 
bijvoorbeeld 35 x 70 mm Weverij De Ploeg in Bergeijk. 
De lengte van de kolommen ligt meestal tussen de 4 en 6 meter. 

13 Overijssel voor ontdekkers: Monumenten van industrie en ambacht, pag 105. (2] 
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Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

Alle kolommen zijn in het werk gestort. Op de samenstelling van 
het beton, het type en de hoeveelheid wapening en de plaats 
van de wapening in de kolom zal in dit onderzoek niet worden 
ingegaan. 

Liggers 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

liggers zijn opgelegd op kolommen, gevels of op andere Jiggers. 
Ze bevinden zich in noord-zuidelijke of oost-westelijke richting. 
Betonnen liggers zijn te onderscheiden in: liggers en raamwerk
Jiggers (zie: afbeelding A.75). 
"Raamwerkliggers ondersteunen de zaagkappen in de langsrich

ting en zijn geschikt voor grote overspanningen. Het vlak van de 
ligger is tevens glasvlak, waarbij de beglazing tussen de verticale 
wandstaven is aangebracht. De dakvlakken lopen tussen de onder
en bovenrand van twee opeenvolgende raamliggers." 14 

De doorsnede van liggers is meestal minimaal20x30cm, maar 
vaak nog groter. De overspanning van Jiggers kan 10 tot 20m zijn, 
afhankelijk van de wapening, betonkwaliteit en afmetingen. Over 
raamwerkliggers zijn geen gegevens bekend. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

Op de samenstelling van het beton, het type en de hoeveelheid 
wapening en de plaats van de wapening in de driehoeksspanten 
zal in dit onderzoek niet worden ingegaan. 

14 Bouwtechniek in Nederland : Constructies van IJzer en beton, pagina 267. [5) 

afbeelding A. 71 Bauw gekramde sheddaken; De Ploeg, Bergeijk, 1955. 
(bron: De historie van De Ploeg en zijn weverij te Bergeijk) 
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Spanten 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Spanten kunnen rechtstreeks op de kolommen rusten, op (vak
werk)liggers of op de gevel. De h.o.h.-afstand van de spanten 
varieert bij betonnen constructies zeer sterk. Bij de eerste betonnen 
hallen (van rond 1915) was dit slechts een meter of 8, bij de latere 
voorgespannen betonconstructies van kon dit tot 40m toenemen. 
Ook de afmetingen van de spanten zelf kunnen zeer sterk uiteen
lopen. 
Spanten zijn uitgevoerd als ongelijk benige driehoek, waarbij de 
langste zijde dient ter ondersteuning van het dakvlak en dus op 
het zuiden georiënteerd is. De korte zijde ondersteunt de glascon
structie en is dus op het noorden gericht. 
De spanten van betonnen constructies kunnen worden onderver
deeld in driehoeksspanten, vakwerkspanten en kniespanten (zie: 
afbeelding A.75): 

"Driehoeksspanten voor zaagdaken hebben de vorm van een 
ongelijkbenige driehoek, waarvan de tophoek meestal haaks is. De 
betonnen spantbenen zijn in de top altijd stijf met elkaar verbon
den. Tussen de spantvoeten kan een trekelement zijn aangebracht. 
Hiervoor is meestal een betonnen trekbalk gebruikt en soms een 
ijzeren trekstang. De spanten worden ondersteund door beton
nen balken. Deze kunnen zowel in de langs- als in de dwarsrichting 
van de zaagkappen lopen, afhankelijk van de structuur van de 
constructies."15 

"Het vakwerkspant draagt doorgaans twee zaagkappen. De boven
rand van elk spant bevindt zich boven het dakvlak, in de buiten
lucht. Van de binnenkant gezien lijkt het vakwerkspant daardoor 

15 Bouwtechniek in Nederland : Constructies van IJzer en beton, pagina 268. [5] 

afbeelding A. 73 Bauw gekramde sheddaken; 5eaharse, Hengelo, 1952. 
(bron: Overijssel voor ontdekkers) 



qua vorm op de constructie met driehoeksspanten, ondersteund 
door balken in de dwarsrichting van de zaagkappen (vergelijk 
stuctuurtypes c en d). Het vakwerkspant is toch te herkennen 
omdat de onderrand doorgaans kleinere afmetingen heeft dan 
de dragende balk. Van deze constructie is slechts één toepassing 
bekend."16 

"Kniespanten komen bij zaagdaken voor als gekoppelde spanten in 
meerbeukige hallen, waarbij twee opeenvolgende spanten steeds 
één gemeenschappelijke stijl bezitten. De hellende spantbenen 
hebben, evenals bij de driehoeksspanten, een ongelijke lengte en 
sluiten in de top meestal haaks op elkaar aan."17 

De lange zijde van de spanten zijn bij betonconstructies met 
gekromde dakvlakken ook met een kromming zijn uitgevoerd. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huldig 

Op de samenstelling van het beton, het type en de hoeveelheid 
wapening en de plaats van de wapening in de kniespanten zal in 
dit onderzoek niet worden ingegaan. 

16 Bouwtechniek In Nederland : Constructies van Uzer en beton, pagina 269. [5] 
17 Bouwtechniek In Nederland : Constructies van Uzer en beton, pagina 269. [5] 

afbeelding A. 74 Betonnen constructie; 798 Spoce, Beijing (China), 1006. (bron: Sun Xlongyu) 

b 

a 

c 

g 

afbeelding A. 75 Betonnen constructiedelen: kolom (a), ligger (b), raamwerkligger (c), 
driehoeksspant (d), vakwerkspant (e, f) en kniespant (g). 
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SCHEIDINGSELEMENTEN 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

In de hallen met sheddaken zijn bewust zo min mogelijk schei
dingselementen aangebracht. Het vloeroppervlak werd op deze 
wijze zo groot en open mogelijk gehouden. Als er al elementen 
aanwezig waren, betroffen dit eigenlijk alleen scheidingswanden. 
Van andere, bewust geplaatste verticale scheidingselementen 
(zoals schotten, kastenwanden, schermen of doeken) is eigenlijk 
nooit sprake geweest. 
Ook elementen die de hal in horizontale zin scheiden (zoals doe
ken of systeemplafonds) zijn zelden aanwezig. Kleine ruimtes die 
soms in de hal gecreëerd werden (zoals toiletten) werden soms 
voorzien van een eigen verlaagd plafond. Dit komt verhoudings
gewijs zo weinig voor dat hierop niet verder wordt ingegaan. 

Aan de samenstelling van de scheidingselementen zijn nooit wijzi
gingen aangebracht. 

SCHEIDINGSWANDEN 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

Scheidingswanden scheidden bijna altijd twee ruimtes waarin zich 
verschillende fabricageprocessen voltrokken. In zeer oude shedhal
len kunnen zij ook een motorgang afscheiden van de fabricagehal 
(zie: Installaties, Aandrijvingsinstallaties). Belangrijk is dat de wan
den vrijwel nooit een gang afsloten. De ontsluitingsroutes in hallen 
werden bepaald door de inrichting. 
In sommige gevallen scheidden wanden kleinere ruimten als toilet
groepen en kantoortjes af binnen een grote hal. 
Van de aanwezige scheidingwanden is een groot deel vroeger 
onderdeel van de buitengevel geweest. Fabriekshallen werden 
vaak opnieuw uitgebreid. Wanneer de aanbouw ruimte bood 
aan een ander deel van het fabricageproces, veranderde de oude 

buitengevel op dat moment in de scheidingswand tussen de oude 
en nieuwe hal. Was de functie van de nieuwe ruimte een uitbrei
ding van de functie van de oude hal, dan werd de oude gevel vaak 
afgebroken. Soms was dit echter om constructieve of brandveilig
heidsredenen niet mogelijk. 
Scheidingwanden lopen meestal over de volledige lengte of 
breedte van een ruimte en lopen in een rechte lijn van oost naar 
west of van noord naar zuid. 
De vorm van de wanden wordt bepaald door de vorm van de 
sheds. In de langsrichting zijn de wanden onder de goot geplaatst 
en dus rechthoekig, in de dwarsrichting volgt de bovenzijde de 
zaagtandvorm van het dak. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

De oorspronkelijke scheidingswanden zijn vrijwel nooit afgebro
ken . Een van de redenen hiervoor is dat zij- als oude buitenmuur 
zijnde- vaak een constructieve functie hebben. 

Wel zijn er soms nieuwe wanden opgetrokken. Reden hiervoor 
kunnen wijzigingen in de functionele indeling zijn, maar bijvoor
beeld ook veranderde brandveiligheidseisen (compartimentering). 
De oriëntatie, vorm en dimensies van deze wanden worden verder 
door dezelfde afwegingen bepaald als de oorspronkelijke schei
dingwanden. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De oorspronkelijke scheidingswanden bestaan uit een gesloten, 
vrijwel altijd gemetseld vlak (de muur) met hierin enkele ope
ningen. Deze werden niet altijd voorzien van een kozijn, zodat de 
doorgang soms niet meer was een gat in de scheidingswand. 

Ook nieuwe scheidingwanden hebben vrijwel altijd deze zelfde 
opbouw. 

afbeelding A. 76 Wit geschilderde balestenen scheidingswan- afbeelding A. 77 Bakstenen scheidingswanden; De Ploeg, Berge- afbeelding A. 78 Kozijnen als scheidingswanden; 
De Ploeg, Bergeijk. {bron: Narbert van Onna) den en houten schatten; DRU, U/ft, 1008. ijk,. 100B. 
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afbeelding A. 79 Groei van een fabriekscomplex; Ten Cate, Nijverdal, situatie 1940. (bron: Bierman Henket Architecten} 

Muur 

Positie, oriënt atie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Omdat de muur de contouren bepaalt van de scheidingswand, kan 
voor de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de muur worden 
verwezen naar de scheidingswand. 
Openingen in de muur en de oorspronkelijke en huidige positie, 
oriëntatie, vorm en afmetingen hiervan worden bij de binnen· 
kozijnen behandeld, ook als in de opening geen kozijn aanwezig is. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

De meeste scheidingswanden zijn opgetrokken uit baksteen, kalk
zandsteen of later betonsteen. 

Een uniek uitzondering op deze gemetselde muren treft men aan 
in Weverij de Ploeg, waar door Rietveld gekozen is voor verdie
pingshoge kozijnen als scheidingswand. 

Materialiserlng, detaillering- huidig 

Het materiaalgebruik en de detaillering van de oorspronkelijke 
muren is vrijwel altijd ongewijzigd gebleven. 

Nieuwe muren zijn altijd gemaakt van materialen die door de 
bestaande gevelopeningen naar binnen getransporteerd konden 
worden. Vaak is hierbij gekozen voor blokken van een steenachtig 
materiaal, zoals baksteen, kalkzandsteen en betonsteen. Dit mate
riaal had namelijk bovendien goede brandwerende en geluidsiso
lerende eigenschappen. In enkele gevallen werd gebruik gemaakt 
van houten schotten of stalen platen. Toepassing hiervan gebeurde 
vrijwel alleen bij tijdelijke afscheidingen. 

Wanneer oude openingen in wanden zijn dichtgezet, is dat vaak 
ook met steenachtige blokken gebeurd. Van het fraai aanhelen van 
de muur was meestal zelden sprake, zodat de plaats van de oude 
openingen nog goed zichtbaar is. Bij een volgende schilderbeurt 
van de wand werd het nieuwe metselwerk dan eventueel nog van 
nieuwe verf voorzien. 
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Muuropeningen en kozijnen 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

De keuze voor de plaats en afmetingen van de muuropeningen, al 
dan niet voorzien van kozijnen, kwam uitsluitend voort uit functi
onele eisen en was dus afhankelijk van het gebruik van de hal. Er 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen de openingen enkel 
bedoeld voor personen, en openingen voor zowel personen als 
materieel en goederen. Raamopeningen waren in de scheidings
wanden niet aanwezig. 

Doorgangen voor personen hadden meestal afmetingen van lm x 
2m. Openingen waardoor ook producten of materieel de ruimte 
moest binnenkomen of verlaten waren groter. Veel voorkomende 
afmetingen waren 2,5m x 2,5m. 

De plaats van de openingen in de wanden werd afgestemd op het 
productieproces en dus op de transportroutes, en op de posities 
van machines en installaties. Omdat ook de looproutes bepaald 
werden door het functionele gebruik en de inrichting van de 
ruimte, was ook de positie van deurkozijnen voor personen afhan
kelijk van het productieproces. 

Doorgangen voor personen en voor producten en materieel 
komen zowel in de scheidingswanden evenwijdig aan de shed
richting als in de wanden loodrecht hierop in gelijke mate voor. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - huidig 

Als er in het verleden aanpassingen aan de locatie of dimensies 
van de openingen gedaan zijn, is de reden hiervoor louter functio
neel geweest, bijvoorbeeld door wijzigingen in de inrichting of het 
fabricageproces. Soms zijn bijvoorbeeld oude openingen dichtge
metseld (zie: muur) of in de bestaande muren op andere plekken 
nieuwe openingen gemaakt. In nieuwe scheidingswanden zijn ook 
openingen aanwezig. De positie, oriëntatie, vorm en afmetingen 
van alle nieuwe openingen werden door dezelfde afwegingen 
bepaald als de oorspronkelijke openingen. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

Benadrukt wordt nogmaals dat niet iedere opening van een kozijn 
en deur voorzien werd. In veel gevallen was het niet meer dan een 
gat in de muur. 

Kozijnen en deuren werden vrijwel altijd in hout uitgevoerd. Na 
1930 werd ook wel eens voor staal gekozen. Grote openingen 
werden voorzien van een kozijn met dubbele klapdeuren of een 
schuifdeur. In het laatste geval was er vaak geen kozijn aanwezig 
en betrof het een houten deur die op rails langs een opening 
schoof (zie: afbeelding A.Bl). 

Materialisering, detaillering- huidig 

In de oorspronkelijke openingen zijn meestal nog de originele 
kozijnen aanwezig. In bijna alle gevallen zijn hier echter wel 
nieuwe deuren ingezet. Reden hiervoor kunnen zijn: verscherpte 
brandveiligheidseisen (stalen rolluiken), akoestische scheiding of 
tocht (dubbele klapdeuren of kunststof stroken). Ook openingen 
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afbeelding A.BO Verschillende afmetingen kozijnen in scheidingswanden; Stoom weve
rij, Aalten, 2009. 

afbeelding A.Bl Dichtgezette en weggeschilderde openingen met verschillende afme
tingen in scheidingswanden, schuifdeur voor opening; DRU, U/ft, 2008. 

afbeelding A.B2 Dichtgezette openingen in scheidingswanden; Timmerfabriek, 
Maastricht, 2009. 

zonder kozijnen, zijn vanwege deze zelfde eisen inmiddels vaak van 
deuren of rolluiken voorzien. 

De materialisering en detaillering nieuw geplaatste kozijnen en 
deuren is afhankelijk van de eisen die op het moment van vervan
ging een rol speelden. 



INSTALLATIES 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

Het gebruik van de hallen kent een zeer grote variëteit aan 
industriële functies, waardoor de verscheidenheid aan technische 
installaties haast onuitputtelijk is. In de analyse wordt geprobeerd 
om een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste en meest 
voorkomende installaties. Hierbij is een onderscheid gemaakt tus
sen installaties behorend tot het gebouw (verlichting, klimaatbe
heersing, sanitair, veiligheid) en installaties die nodig waren voor 
de productie (aandrijving van machines en overige installaties). 

Op bouwdeelniveau (verlichtingsinstallaties, klimaatinstallaties, 
etc.) is de een algemene beschrijving achterwege gelaten, en 
wordt direct ingezoomd op de componenten (werkplekverlichting, 
verwarmingsinstallaties, etc.) Men zou wel voor deze beschrijving 
kunnen kiezen als er kenmerken zijn die voor alle componenten 
gezamenlijk gelden, of als de systemen aan elkaar verbonden zijn. 
Zo kan een luchtverversings-, verwarmings-en koelingsinstal-
latie in één systeem geïntegreerd zijn. Ook kunnen de distributie 
(water, elektriciteit, gas of data) of de opwekking (installatieruim
tes) voor meerdere componenten gelijk zijn. 

Bij de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de componen
ten is gekeken naar de werking van het systeem, de positie van 
het systeem in de hal en de hoeveelheid ruimte die het systeem 

innam. 

Op de exacte materialisering en detaillering van deze componen
ten zal in dit onderzoek niet worden ingegaan. Reden hiervoor 
is dat de meeste hallen bij aanvang van de herbestemming leeg 
zijn. De installaties zijn in veel gevallen ontmanteld, zodat een 
uitgebreide analyse van een systeem dat niet meer aanwezig is, 
niet zinvol zou zijn. Bovendien is de technische levensduur van 
installaties slechts 15 tot 20 jaar. Dit betekent dat de bij herbe
stemming nog aanwezig zijnde systemen vrijwel altijd verouderd 
zijn, waardoor hergebruik hiervan zelden of nooit plaats zal 
vinden. Tot slot is een groot deel van de installaties toegespitst op 
een speciale industrietak. Deze zijn voor een toekomstige functie 

vaak niet bruikbaar. 

VERLICHTINGSINSTALLATIES 

Werkplekverlichtingsinstallaties 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

Fabriekshallen werden al vanaf het midden van de 19" eeuw van 
elektrische verlichting voorzien. Booglampen (midden 19" eeuw 
tot begin 20• eeuw), elektrische gaslampen (derde kwart 19• eeuw 
tot begin 20• eeuw) en de kooldraadgloeilampen (vierde kwart 19" 
eeuw tot begin 20• eeuw) zorgden achtereenvolgens voor verlich
ting. Toepassing op grote schaal bleef echter vaak achterwege van
wege de lage lichtopbrengst, de hoge aanschaf- en onderhouds
kosten van de lampen en armaturen, de hoge energiekosten en de 
benodigde aanschaf van een generator. Daglicht was hierdoor lang 
de eenvoudigste, kwalitatief beste en goedkoopste manier om een 
ruimte te verlichten. 

afbeelding A.B3 Verlichting van de crlpe·twijnerlj met vek gloeilampen; ENKA, Ede, 
1947. (bron: www.enka-ede.cam) 

Bij de eerste reguliere fabriekshallen kon daglicht alleen via 
gevelopeningen naar binnen vallen. Shedhallen zorgden met hun 
glasvlakken in het dak daarentegen voor maximale daglichttoetre
ding, waardoor verlichtingsinstaiiaties niet nodig waren. 

Pas in 1910 lukte het om in gloeilampen in plaats van kooldraad, 
metaaldraad (wolfraam) te gebruiken als gloeidraad. De metaal
draadgloeilamp gaf een helder w it licht, verbruikte minder stroom 
dan de kooldraadlamp, en leverde een grotere lichtsterkte. Met 
de beschikbaarheid van deze lampen en de aansluiting op het 
centrale elektriciteitsnet werden zowel bestaande als nieuw 
gebouwde shedhaiien vanaf de jaren twintig van kunstlicht voor
zien. Hierdoor werd werken in de donkere ochtend- en avonduren 
mogelijk. Bovendien was bij grauw weer het kunstlicht in de hallen 
een welkome aanvulling op het daglicht. 
De gloeilamparmaturen werden aan het dakvlak in de zaagkappen 
of aan liggers en balken opgehangen. 
Aanvankelijk plaatste men de lampen aiieen daar in de ruimte 
waar extra verlichting gewenst was. Al snel echter werden de 
armaturen gelijkmatig over de ruimte verdeeld, zodat een volle
dige verlichting van de hal mogelijk werd. 

In 1938 werd de Tl-buis geïntroduceerd. In de jaren daarna maakte 
de lamp een grote ontwikkeling door, waardoor de TL al in 1952 de 
gloeilamp had ingehaald als meest gebruikte lichtbron in open
bare gebouwen. Shedhaiien van na de Tweede Wereldoorlog zijn 
daarom oorspronkelijk voorzien van Ti-verlichting. De armaturen 
zijn gelijkmatig over de ruimte verdeeld en bevinden zich, evenals 
hiervoor benoemde verlichtingsbronnen in de zaagkappen of ter 
hoogte van de goten. De armaturen hangen aan kabeis los in de 
ruimte of zijn bevestigd aan de onderzijde van balken of spanten. 

Elektraleidingen werden een enkele keer netjes onder de houten 
betimmering of in de stuclaag weggewerkt, maar meestal bleven 
ze direct in het zicht. 

A27 



afbeelding A.84 Verlichtingsarmaturen tegen shedkap; De Plaeg, Bergeijk, 1008. 
(bron: Norbert van Onno) 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huldig 

Bij alle hallen waar tijdens de bouw geen Tl-verlichting aanwezig 
was, is deze later alsnog aangebracht. De armaturen hangen in de 
zaagkappen of op goothoogte en kunnen zowel in de langs- als in 
de dwarsrichting georiënteerd zijn. Bij de hallen van na de Tweede 
Wereldoorlog, waar wel oorspronkelijk Tl-verlichting was, is deze 
gehandhaafd gebleven. 

De meeste hallen staan op het moment van herbestemmen leeg. 
Hoewel dan vrijwel alle installaties ontmanteld zijn, blijft de ver
lichting vaak nog het langs werkend. Meestal heeft men alleen de 
stroom afgesloten. 

Noodverlichtingsinstallaties 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

Bij de bouw van de hallen was het aanbrengen van een noodver
lichtingsinstallatie nog niet aan de orde. Voor zover aanwezig werd 
volstaan met aanduiding op borden. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - huldig 

In vele hallen moest in de loop der jaren noodverlichting aange
bracht worden als gevolg van brandveiligheidseisen. Deze ver
lichting werd zowel op de binnenzijde van de buitenmuren als op 
scheidingsmuren aangebracht, maar ook aan de balken en spanten 
gehangen, afhankelijk waar de nooduitgangen zich bevonden. 

Thans is het noodverlichtingssyteem (evenals de werkverlichting) 
nog werkend, in andere gevallen zijn alleen de armaturen er nog, 
en is de stroom afgesloten. 
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afbeelding ABS Schakelaars van het buitenwerking gestelde verlichtingssysteem; 
Hembrug, Zaandam, 1005. (bron: www.vergone.glorie.nl) 

KLIMAATINSTALLATIES 

Verwarmingsinstallaties 

Positie, oriënt atie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

De eerste shedhallen werden niet van verwarmingsinstallaties 
voorzien. Te hoge temperaturen vormden een vele malen groter 
probleem dan te lage. 
In de hallen die na de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd werden 
werd wel vaak een verwarmingsinstallatie aangebracht. Soms 
koos men voor luchtverwarming. De kanalen van de luchtverver
singsintallatie werden in de shedkappen of langs de dwarsgoten 
opgehangen en bleven in het zicht. De kanalen hadden (zeker bij 
grote hallen) forse afmetingen. 
Er werd ook wel gekozen voor verwarming m.b.v. radiatoren. Deze 
werden langs de wanden geplaatst. 
Verwarmingsketels en luchtbehandelingskosten werden in een 
aparte installatieruimte geplaatst, welke meestal aan de hal werd 
vastgebouwd. 

Positie, oriënt atie, vorm, dimensies- huldig 

In de hallen waar oorspronkelijk geen verwarmingsinstallatie 
aanwezig was, is deze in de loop der tijd aangebracht. Vaak werd 
gekozen voor een verwarmingssysteem door middel van lucht. De 
kanalen werden, net als bij de nieuwe hallen van na de oorlog, 
in de shedkappen geplaatst. De luchtbehandelingskosten werden 
gesitueerd in een nieuw gebouwde installatieruimte. Dit kon 
een losstaand gebouw buiten de bestaande hal zijn of een apart 
gebouwde ruimte in de shedhal zelf. 

In de leegstaande hallen is vaak de gehele installatie ontman
teld. In sommige gevallen zijn er nog losse kanalen of radiatoren 
aanwezig. 



afbeelding A.86 Instolloties onder shedkoppen; Ten Cote, Nijverdal, 2006. 
(bron: Bierman Henket architecten) 

Koelinstallaties 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - oorspronkelijk 

In shedhallen waren bij de bouw geen koelinstallaties aanwezig. In 
de praktijk bleek dat de temperatuur in ruimte hoog kon oplopen 
door de zon die op de ongeïsoleerde dakvlakken brandde en door 
warmte die de machines in de hal produceerden. Soms werd 
geprobeerd met natte doeken de dakvlakken aan de buitenzijde 
koel te houden. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - huidig 

In veel hallen werden naderhand koelinstallaties aangebracht. 
Meestal is hierbij gekozen voor een systeem waarbij koude lucht 
werd ingeblazen. Vaak werd het koelingssysteem gecombineerd 
met hetverwarmings- en luchtverversingssysteem. Voor de plaats 
van de kanalen en installatieruimte wordt verwezen naar: Klimaat
installaties, Verwarminginstallaties. Soms zijn ook airco-installaties 
geplaatst, zoals bij de Ten Cate, locatie Hoge Dijkje, te Nijverdal. 

Ook voor de koelinstallaties geldt dat de installaties thans vaak 
ontmanteld zijn, maar dat er in sommige gevallen nog losse kana
len aanwezig zijn. 

Luchtverversingsinstallaties 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - oorspronkelijk 

De ventilatie in oudere shedhallen gebeurde op natuurlijke wijze, 
via ventilatieopeningen in het dak of gewoon via het open zetten 
van ramen in de gevel en het dak. 
In de hallen die na de Tweede Wereldoorlog zijn gerealiseerd, is 
vaak wel een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht. Voor de 
plaats van de kanalen en installatieruimte wordt verwezen naar: 
Klimaatinstallaties, Verwarminginstallaties. 

afbeelding A.87 Verloten toiletruimte met wasbakken; KVL, Oisterwijk, 2006. 
(bron: www.vergone-glorie.nl) 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

Uiteindelijk is in veel hallen een complete luchtverversingsinstal
latie geplaatst, waarbij vaak ook afvoer van rook en stof uit de hal 
werd meegenomen. Voor de plaats van de kanalen en insta llatie
ruimte wordt verwezen naar: Klimaatinstallaties, Verwarmings
installaties. 

Ook deze installaties zijn in de leegstaande hallen meestal volledig 
ontmanteld. 

SANITAIRE INSTALLATIES 

Toiletvoorzieningen 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - oorspronkelijk 

In vrijwel alle gebouwen is een eenvoudige toiletgroep aanwezig. 
Vaak werd aan de rand van een hal een apart hokje in de ruimte 
gebouwd waarin een aantal toiletten, urinoirs en wasbakken 
geplaatst werd. Door de toiletgroep strategisch te plaatsen konden 
meerdere hallen hiervan gebruik maken. 
De grootte van de toiletvoorzieningen is uiteraard afhankelijk van 
het aantal werknemers dat hiervan gebruik moest maken. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

Het sanitair en de indeling van de toiletgroep is in de meeste 
hallen wel een keer gewijzigd. Ook is als gevolg van veranderde 
wetgeving vaak een invaliden-toilet geplaatst. Toch is de locatie 
ervan binnen het gebouw zelden veranderd in verband met het 
verleggen van waterleidingen en riolering. 

Toiletgroepen zijn in alle leegstaande gebouwen nog wel aanwe
zig. Het water is vaak echter afgesloten. 
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afbeeldingen A. BB EKtra aangebrachte pvc-gaat in de dwarsrichting onder het spant; 
Ten Cate, Nijverdal, 2006. (bron: Bierman Henket architecten) 

Hemelwaterafvoer 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

Het inpandige afvoeren van hemelwater werd alleen toegepast 
wanneer de gootlengtes te groot werden om het water direct naar 
de dwarsgevels af te voeren. Rechte standpijpen- vaak naast een 
kolom gesitueerd- voerden het water af op een binnenriolering
stelsel onder de begane grondvloer. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

De oorspronkelijke binnenriolering is waarschijnlijk nog aanwezig. 
Wanneer er in de loop der jaren extra hemelwaterafvoeren zijn 
geplaatst, kan ook de binnenriolering zijn aangepast. Om kosten 
en moeite te besparen werd echter ook wel voor een inpandige 
goot gekozen, die onder de kappen door richting de noord- of 
zuidgevel liep. 

VEILIGHEIDSINSTALLATIES 

Brandblusapparatuur 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

Al vanaf het laatste kwart van de 19• eeuw werden op grote schaal 
in fabrieksgebouwen sprinklerinstallaties toegepast. Ook in de 
shedhallen waren deze vrijwel altijd aanwezig. Om voldoende druk 
op de leidingen te hebben, hadden grote fabriekscomplexen vaak 
een eigen watertoren. Een voorbeeld hiervan is de watertoren 
van de Koninklijke Ten Cate aan de P.C. Stamstraat te Nijverdal. 
De leidingen van de sprinklerinstallaties bevonden zich meestal in 
de zaagkappen, maar in sommige gevallen hingen ze ook wel vlak 
boven de machines. 
Over andersoortige blusaparatuur die bij de in gebruikname van 
de hallen aanwezig was, is niet veel bekend. Waarschijnlijk zijn er 
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naast de sprinklerinstallatie ook blusleidingen of brandslangen 
aanwezig geweest. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

Hoewel de oorspronkelijke installatie wellicht meerdere keren ver
nieuwd is, behield men het sprinklersysteem bijna altijd. De functie 
van de watertorens werd echter al decennia geleden overgeno
men door elektrische pompsystemen. Toch zijn enkele van de in 
onbruik geraakte torens aan de sloophamer ontkomen. 
De overige blusapparatuur in de hallen was sterk afhankelijk van 
de gebruiksfunctie en de geldende eisen op dat moment. Over 
de aanwezigheid en plaatsing van brandmeldapparatuur als 
brandblussers of brandslangen kunnen daarom geen eenduidige 
gegevens worden verstrekt. 

Op het moment van leegstand, wordt de meeste blusaparatuur 
verwijderd. Soms zijn er nog blusleidingen of blusslangen of 
leidingen van een sprinklerinstallatie aanwezig. De achterliggende 
installaties zijn echter verdwenen en het water is afgesloten. 

Branddetectieapparatuur 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

In de shedhallen was oorspronkelijk geen branddetectieappara
tuur aanwezig. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

De soorten branddetectiemiddelen die er geweest zijn, zijn afhan
kelijk van de functie die de hal had en de toen heersende brand
veiligheidseisen. Over de aanwezigheid en plaatsing van brand
detectieapparatuur als brandgasmelders, hittemelders, optische 
rookmelders, vlammenmelders, ionisatiemelders of drukknopmel
ders kunnen daarom geen eenduidige gegevens worden verstrekt. 

Alle brandmeldsystemen zijn bij het leeg komen staan van de hal
len verwijderd. Soms zijn er nog losse melders aanwezig. 

lnbraakbeveiligingsapparatuur 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

In de shedhallen was oorspronkelijk geen inbraakbeveiligingsappa
ratuur aanwezig. Sloten op deuren en draadglas in ramen moesten 
indringers buiten de deur houden. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

Geavanceerde inbraakbeveiligingsinstallaties zijn bij shedhallen 
zelden geïnstalleerd. Vaak werden alleen de deuren in de loop de 
jaren van een beveiliging voorzien. Ze konden alleen geopend wor
den door middel van pasjes en zijn van een inbraakalarm voorzien. 

Het elektronisch systeem, als dat aanwezig was, wordt meestal bij 
leegstand verwijderd. Deuren worden weer gesloten met een slot. 



INDUSTRIËLE INSTALLATIES 

Aandrijvingsinstallaties 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

In het tweede kwart van de 19• eeuw werd de stoommachine voor 
het eerst ingezet in de Nederlandse industrie. De textielindustrie 
was in 1852 een van de eerste sectoren waar van deze machines 
gebruik werd gemaakt. Hoewel het gebruik van stoom in het derde 
kwart langzaam toenam, volgde pas in het laatste kwart van de 
eeuw een explosieve groei.1 

De stoommachines stonden opgesteld in machinehuizen die in 
veel gevallen op een aparte en centrale plek op het terrein waren 
gesitueerd. Deze gebouwen werden vaak fraai versierd als symbool 
voor de technische vooruitgang, welvaart en winstgevendheid van 
het bedrijf. Kolen voor de stoommachines werden aangevoerd 
over de weg of over bedrijfsspoor en opgeslagen in kolenbunkers. 
Op de architectuur van de machinehuizen, kolenbunkers zal hier 
niet verder worden ingegaan. Ook de fabrieksschoorstenen die 
onderdeel zijn de installatie, worden hier niet behandeld. 

De wijze waarop krachten van de bron op de machines werden 
overgebracht week bij de eerste stoommachines niet af van de 

1 Oude fabrieksgebouwen in Nederland, pagina 83. (4] 

traditionele w ind- en watermolens. Een verticale as werd met 
stoomkracht in beweging gebracht. Deze dreef vervolgens via 
tandwielen de horizontale assen in de fabriek aan. De grote aan
drijfassen liepen soms door speciaal gebouwde motorgangen. Van 
hieruit takte het aandrijfsysteem af de hallen in. Uiteindelijk zetten 
'pulleys' op assen via aandrijfriemen de machines in beweging (zie: 
afbeelding A.92}. 

Aandrijving door stoommachines voldeed tegen het einde van 
de 19• eeuw steeds minder aan de eisen die bedrijven stelden. 
Stoomkracht kon voor de grote bedrijven onvoldoende vermogen 
leveren, had een te laag rendement en voldeed niet aan de wens 
om op elke gewenste plaats in de hal mechanische aandrijving 
te verkrijgen. Met de komst van de elektromotor werd aan deze 
behoeftes voldaan, zodat al voor de Tweede Wereldoorlog de 
stoommachine door de elektromotor verdreven was. 

Als alternatief werden achtereenvolgens gasmotoren, benzine
motoren en dieselmotoren op de markt gebracht. Allen hadden 
echter hetzelfde nadeel: een groot aantal kleine machines was te 
duur; in aanschaf (gas- en dieselmotoren) óf in gebruik (benzi
nekosten). Hierdoor werd uiteindelijk toch vaak voor één grote 
motor gekozen, zodat het totale aandrijfsysteem op deze wijze 
maar weinig afweek van een centrale aandrijving door stoom
machines. Het enige voordeel was dat men geen opgeleide stoker 
meer in dienst hoefde te hebben. 
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afbeelding A.89 Kolenbunker, leetelhuis en motorgangen; Ten Cate, Nijverdal, situatie 1840. (Bron: Bierman Hen/eet architecten) 
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afbeeldingen A.90 en A.91 Stoommachineruimte en stoleer en ketels in het ketelhuis; 
Ten Cate, Nijverdal, 189S. (bron: fotoboek Wilhelmlna) 

Een serieus antwoord op de vraag naar gedecentraliseerde 
mechanische drijfkracht kwam pas na het eerste kwart van de 20" 
eeuw, toen het grootste deel van ons land op het elektriciteitsnet 
aangesloten werd. Doordat de elektriciteitsproductie in handen 
van de (provinciale) overheid kwam, werd continue levering van 
elektra tegen een lage prijs mogelijk. Dit zorgde ervoor dat elek
triciteit in de Nederlandse industrie op vele manieren kon worden 
toegepast.2 

Grote bedrijven voorzagen in eerste instantie zelf in hun elektrici
teitsvoorzieningen, maar vanaf 1925 kochten de meeste hun elek
trische energie centraal in bij de overheid. Door de groei van de 
elektrotechnische industrie nam het aanbod aan elektromotoren 
sterk toe, zodat vanaf het tweede kwart van de 20• eeuw de elek
tromotor vrijwel alle andere aandrijvingsmechanismen verdreef. 
Soms werden de motoren in eerste instantie gekoppeld aan het 
oude aandrijfsysteem. Op afbeelding A.89 is te zien hoe in motor
gangen elektromotoren zijn geplaatst. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

De oorspronkelijke, losse elektromotoren zijn in de loop der jaren 
vanwege veroudering verwijderd. Daarna maakten elektromoto
ren vaak onderdeel uit van de machines en waren zij niet meer als 
losse aandrijving te herkennen. 

2 Oude fabrieksgebouwen in Nederland, pagina. 87. (4] 
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afbeelding A.92 Aandrijving machines met aandrijfassen, pulleys en aandrijfriemen; 
Ten Cate, Nijverdal, 189S en 2006. (bron: Overijssel voor Ontdekkers) 

afbeelding A.93 Aandrijfnokken op gietijzeren kolommen; Ten Cate, Nijverdal, 2006. 
(bron: Bierman Henket architecten) 

Van de verschillende typen aandrijfsystemen is heden ten dage 
niet veel meer terug te vinden. Stoommachines en gas-, benzine 
en dieselmotoren zijn al decennia geleden ontmanteld en vervan
gen door losse of in apparaten geïntegreerde elektromotoren. Ook 
deze zijn bij het leeg komen staan van de hallen allemaal verwij
derd. 

De enige aspecten die nu nog kunnen wijzen op de voormalige 
aanwezigheid van een centrale aandrijvingsbron zijn: een 
machinehuis of schoorsteen, de oriëntatie en vorm van de hal, 
(resten van) motorgangen of aandrijfasnokken aan kolommen 
(zie: afbeelding A.93). Aanwijzigen waaruit blijkt dat er in het 
gebouw ooit elektromotoren zijn geweest zijn er vaak niet. 



afbeeldingen A.94 en A.95 Centraal afzuigingsssyteem; ENKA, Ede, 1947. 

(bron: www.enka-ede.com} 

Overige installaties 

Zoals in de inleiding al werd vermeld, is het aantal en typen 
installaties dat in de loop der jaren in de hallen geplaatst en weer 
verwijderd is, zeer uiteenlopend. Hier zal in dit onderzoek niet 
verder op worden ingegaan. Om toch een indruk te krijgen van de 
verscheidenheid aan systemen die in shedhallen kon wordt aange
troffen, wordt hier een kleine opsomming gegeven: 
• afzuigingsinstallaties. Deze werden al rond het begin van de 

20• eeuw veelvuldig toegepast. De kanalen werden vrijwel 
altijd in de shedkappen geplaatst. Een enkele keer gebeurde 
dit bovendaks, zoals bij de ENKA te Ede. De afmetingen van 
deze kanalen konden enorme maten aannemen. De afzui
ginstallaties waren belangrijk bij o.a. het afvoeren van stof 
(timmerfabrieken) of rookgassen (remises). 

• hefinstallaties (zoals kraanbanen). Deze werden aan de 
hoofddraagconstructie bevestigd, die vaak voor dat doel 
zwaarder was uitgevoerd of verzwaard werd. 

• transportinstallaties (zoals transportbanden) 
persluchtinstallaties 

• regeltechnische installaties 
• communicatie-installaties (zoals intercoms, telefoons, data, 

geluidsinstallaties, observatieinstallaties) 

afbeelding A.96 Kraanbanen en machines in sponzenmakerij; ENKA, Ede, j aren zeven

tig. (bron: www.enlca-ede.com} 
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INRICHTING 

Materlaliserlng, detaillering- oorspronkelijk & huidig 

De inrichting van hallen kan worden opgesplitst in de afwerking 
van de bouwdelen en de in de ruimte geplaatste objecten, het 
'meubilair'. Door de enorme variëteit aan functies die in shedhal
len gevestigd zijn geweest, kan onmogelijk een volledige opsom
ming worden gegeven van al deze objecten. Het meest kenmer
kend en typerend voor de ruimtes zijn de machines geweest. Deze 
zullen worden hier dan ook als enige behandeld worden. 

Op de materialisering en detaillering van deze machines zal, om 
dezelfde reden als bij de installaties, niet worden ingegaan. De hal
len zijn, zoals gezegd, op het moment van de herbestemming vaak 
leeg. Een uitgebreide analyse van objecten die niet meer aanwezig 
zijn, is daarom niet zinvol. Bovendien zijn de eventueel nog aan
wezige machines zo functie-specifiek dat ze niet door een nieuwe 
functie gebruikt kunnen worden; hoogstens bij herbestemming 
tot een museum van de oorspronkelijke functie of als decoratief 
object. 

Typen machines die veel in shedhallen aangetroffen werden 
waren: weefmachines, drukpersen, machines voor het vervaardi
gen elektrotechnische consumenten producten, machines voor het 
vervaardigen van motoren en gereedschap. 

MEUBILAIR (MACHINES) 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk 

Tot het moment dat iedere machine apart kon worden aange
dreven, werd de positie ervan hierdoor bepaald (zie: Installaties, 
Aandrijvingsinstallaties). In lange rijen stonden de machines naast 
elkaar opgesteld langs centrale aandrijfassen. 
Het aantal rijen, en de breedte en de lengte van de rijen werden 
bepaald door het type machine en de grootte van de hal. 
De opstelling van de rijen machines werd vrijwel altijd in de leng
terichting van de hal gekozen. Dit kon dus zowel in noord-zuidelijke 
(langs-) als in oost-westelijke {dwars-) richting zijn, waardoor de 
oriëntatie van de machines ten opzichte van de daken verschilde 
(zie: afbeeldingen A.98 en A.99). 
Tussen deze machines liepen in de lengterichting van de hal de 
hoofdontsluitingsroutes. Deze doorgangen waren vaak tussen de 
anderhalf en drie meter breed. Tussen de machines zelf was min
der ruimte, meestal net genoeg om tussen te staan en te werken. 
Toen door het gebruik van elektromotoren de situering van de 
machines niet langer van een centraal aandrijvingssysteem afhan
kelijk was, bleek de hierboven beschreven opstelling desondanks 
de meest efficiënte en werd daarom vaak gehandhaafd. 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- huidig 

De meeste shedhallen die wachten op een herbestemming zijn 
op dit moment volledig leeg (zie: afbeelding A.lOO). Wanneer 
de ruimtes nog wel in gebruik zijn, hebben ze vaak een tijdelijke 
functie als opslagruimte. Hoogwaardigere tijdelijke oplossingen, 
zoals de exposities in Weverij de Ploeg (zie afbeelding A.l03), zijn 
zeldzaam. Deze tijdelijke inrichtingelementen zullen verder buiten 
beschouwing gelaten worden. 
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afbeelding A.97 Schets van de inrichting van een fabriekshal met machines. 

afbeetdingen A.98 en A.99 Inrichting weefho/In dwars· en langsrichting; Ten Cate, 
Nijverdal, 1895. (bron: fotoboek Wilhelmlno, Ten Co te} 

afbeelding A.100 Leegstond, zoals in de meeste hollen; Stoom weverij, Aalten, 2009. 



afbeelding A.101 Plottegrond wee/hol; De Ploeg, Bergeijk, 1987. (bron: Wooninc) 

afbeelding A.102 Inrichting weejhal; De Ploeg, Bergeijk, jaren vijftig. (bron: bedriffs
archief Weverij de Ploeg) 

afbeelding A.103 Tijdelijke inrichting als eKposltie; De Ploeg, Bergeijk, 2008. 

AFWERKING 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - oorspronkelijk 

De binnenafwerking van de hallen kan zich tegen de binnenzijde 
van de schil, de draagconstructie, de scheidingselementen, en de 
installaties bevinden. De oriëntatie, vorm en dimensies van deze 
afwerking zijn afhankelijk van de afmetingen van de hal en de 
elementen waarop afwerkingsmateriaal is toegepast. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de afwerking 
zijn tijdens het gebruik van de hallen zelden aanpassingen gedaan. 

Materialisering, detaillering - oorspronkelijk & huidig 

De binnenafwerking van hallen met sheddaken kan worden 
opgesplitst in de afwerking van de wand en het plafond. Vloer
afwerking was niet aanwezig. De machines stonden meestal direct 
op de betonnen afwerkvloer, welke is meegenomen bij de begane 
grondvloer. 

Aan de samenstelling van de afwerking zijn tijdens het gebruik van 
de hallen zelden aanpassingen gedaan. 

Wandafwerking 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies - oorspronkelijk 

De wandafwerking kan zich bevinden op de binnenzijde van de 
gevels, op de scheidingswanden en op constructiedelen. Deze 
afwerking is hier rechtstreeks opgebracht. 
Het totale aantal vierkante meters afwerking is afhankelijk van de 
afmetingen van de hal en de plaatsen waar het is aangebracht. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van de wandafwer
king zijn tijdens het gebruik zelden aanpassingen gedaan. 

Materialisering, detaillering - oorspronkelijk & huldig 

Wandafwerking bestond meestal uit een laag witkalk of witte 
verfvoorzien. Een enkele keerwerd er gestuukt. Deze afwerklaag 
zorgde voor een goede weerkaatsing- en dus betere verspreiding 
-van het binnenvallende daglicht. 

De materialisering en detaillering van de wandafwerking is tijdens 
het gebruik zelden aangepast. Men heeft in de loop der jaren de 
kalk of verf wel opnieuw aangebracht. 

Plafondafwerking 

Positie, oriëntatie, vorm, dimensies- oorspronkelijk & huidig 

Een plafondafwerking hoeft lang niet altijd aanwezig te zijn. Vaak 
keek men bij houten sheddakconstructies tegen de gordingen en 
de onderzijde van het dakbeschot aan. Bij betonnen daken waren 
dit de onafgewerkte betonvlakken. 
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De afwerking kan zich onder de gesloten dakvlakken, goten of 
delen van de glasvlakken (daar waar deze gesloten zijn) bevinden. 
Afmetingen van de plafondafwerking zijn afhankelijk van de 
dimensies van de dakvlakken en de goten. 

Aan de positie, oriëntatie, vorm en dimensies van het dakvlak zijn 
zelden aanpassingen gedaan. 

Materialisering, detaillering- oorspronkelijk 

Bij houten dakconstructies bestaat de plafondafwerking meestal 
uit een houten betimmering, of stuc op een ondergrond van stro 
en latten. Betonnen dakvlakken werden aan de onderzijde soms 
gestuukt. Zowel de houten betimmering, het stuc als het kale 
beton werd daarna meestal van een laag witte verf voorzien, ter 
bevordering van de lichtinval. 

Materialisering, detaillering- huldig 

In de meeste gevallen is de oorspronkelijke afwerking gehand
haafd gebleven. Soms moest echter de houten betimmering ver
vangen worden als gevolg van veranderde brandveiligheidseisen. 
Verf en stuc zijn niet altijd opnieuw aangebracht, omdat dit lastig 
te realiseren was in een hal die in gebruik was. 
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GELUID- AKOESTIEK 

A. NAGALM 

Inleiding 

De nagalmtijd wordt gedefinieerd als de tijd die zich bevindt tus
sen stoppen met uitzenden van het geluid en het moment dat het 
gelu iddrukniveau 60 dB is gedaald1• Hoewel de nagalmtijd niet de 
enige allesbepalende grootheid genoemd mag worden, is het wel 
een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een goede 
zaa lakoestiek. De nagalmtijd kan berekend worden m.b.v. de 
formule van Sabine: 

V r.· -(sJ 
IA 

A -*IIUtllll.a"..(M'ol.j 

., 111ft t rp'LII al...,ntllllkl(-1 

s, ....,...._ .. ,(.., 

afbeelding 8.1 Formule van Sabine voor het berekenen van de nagalmtijd. 

Deze nagalmtijd kan voor verschillende frequentiebanden bere
kend worden. Als over de nagalmtijd gesproken wordt zonder 
verdere toevoeging, dan wordt het rekenkundig gemiddelde van 
de nagalmtijd bij 500 en 1000Hz bedoeld. Voor een goede balans 
in de zaal mag de nagalmtijd in de overige frequentiebanden hier 
niet te veel van afwijken. Een afwijking van ca. 20% naar boven 
voor de lagere frequenties en 20% naar beneden voor hogere 
frequenties geldt als een aanvaardbaar criterium. 

Prestaties 

Elementen en kenmerken 

Van invloed op de nagalmtijd zijn het volume van de ruimte en 
de geluidsabsorptie van het aanwezige materiaal. Deze geluids
absorptie wordt bepaald door het aantal vierkante meters te 
vermenigvuldigen met het een absorptiecoëfficiënt De toegepaste 
materialen in shedhallen zijn nagenoeg allemaal hard en weinig 
absorberend: kaal beton, glas en staal. Alleen de holte tussen het 
dakbeschot en de plafondbetimmering zorgt soms nog voor wat 
gel u idsa bsorptie. 

Prestatie ruimte 

Het grote volume en de geringe geluidsabsorptie van de gebruikte 
materialen zorgen voor een hoge nagalmtijd in hallen met 
sheddaken. Om een beeld te krijgen van de orde van grootte, 
zijn berekeningen gemaakt aan de hand van tekeningen en met 
behulp van de formule van Sabin. Hier is gekozen voor de analyse 
van zowel een vooroorlogse shedhal met relatief gezien kleinere 

1 Bouwfysisch ontwerpen 1 : fysica van de ruimte, pagina 184. (3] 

afmetingen (Ericsson hall) als voor een naoorlogse shedhal met 
betonnen schaalconstructie (Weverij De Ploeg). De resultaten zijn 
weergegeven in afbeelding 8.2 en 8.3. Voor de berekeningen van 
de nagalmtijden wordt verwezen naar de bijlagen. 

frequentie (Hz) A(m2) V(m') T60 (s) 

125 184,24 6283 1,4 

250 105,88 6283 2,1 

500 139,30 6283 4,9 

1000 127,80 6283 7,8 

2000 176,46 6283 7,7 

4000 226,98 6283 8,1 

afbeelding 8.1 Nogalmtijd T60, Ericsson hall te Rijen 

frequentie (Hz) A(m2) V(m') T60 (s) 

125 184,2 12854 11,6 

250 105,9 12854 20,2 

500 139,3 12854 15,4 

1000 127,8 12854 16,8 

2000 176,5 12854 12,1 

4000 227,0 12854 9,4 

afbeelding 8.3 Nogalmtijd T60, Weverij De Ploeg te 8ergeijk. 

Beoordelingscriterium: nagalmtijd 
Prestatie: zeer hoog 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• biedt slechte verstaanbaarheid 

Wanneer men de gewenste 
nagalmtijd van een aantal veel 
voorkomende functies bekijkt 
(zie: afbeeldingen 8.4 en 8.5), 
kan worden vastgesteld dat er 
geen functies zijn die vragen om 
de prestaties die de hallen nu 
bieden. De nagalmtijden van de 
hallen liggen vele malen hoger 
dan die van de meeste functies. 
Toch wil dit niet zeggen dat 
er geen enkele functie is die 
in de ruimte zou passen. Voor 
een sterke galm is immers ook 
een geluidsbron nodig. In een 
expositieruimte met slechts 
een tiental bezoekers vormt 
een hoge nagalmtijd wellicht 
probleem. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
- meditatie, expositie, ... 

soort vertrek T60 (s) 

goed gemeubileerde 0,5 
ruimte 

kantoorvertrek 0,5-0,7 

kantoortuin 0,7-0,9 

schoollokaal 0,6-0,8 

muzieklokaal 0,8-1,2 

schouwburg 0,9-1,3 

kamermuzieklokaal 1,2-1,5 

operazaal 1,2-1,6 

concertzaal 1,7-2,3 

kerk (orgelmuziek) 1,5-2,5 

afbeelding 8.4 Richttijden nogalmtijd 
verblijfsruimten. (bron: Tabellenboek 
Bouwkunde [5]) 
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V(m1) vergaderruimte kantoor normaal kantoor open studio spraak studio muziek studio TV bioscoop concertzaal kerk 

50 ca. 0,4 0,5-0,6 -- 0,3-0,4 - - 0,4-0,5 -- --
100 ca. 0,5 0,6-0,7 -- 0,3-0,4 -- 0,5-0,6 0,5-0,6 - --
500 0,6-0,7 - ca.0,3 - ca.0,8 0,6-0,7 0,7-0,8 -- 1,5-1,8 

1000 0,7-0,8 - ca. 0,3 -- 0,9-1,0 0,7-0,8 0,8-0,9 1,0-1,2 1,7-2,3 

5000 - - 0,3-0,4 - 1,4-1,5 0,8-0,9 1,0-1,1 1,3-1,7 2,3- ... 

10.000 - - 0,3-0,4 -- 1,6-1,8 0,9-1,0 1,1-1,2 1,5-2,0 3,6- ... 

afbeelding 8.5 Richtwoorden voor gemiddelde nogolmtijd (500-1000 Hz) voor diverse ruimten. (bron: Dictaat Bouwfysisch ontwerpen 1. [2]) 

Aanpasbaarheid 

Omdat de nagalmtijd bij vrijwel alle toekomstige functies een 
probleem vormt, is het goed om te bestuderen in hoeverre deze 
nagalmtijd verlaagd kan worden. Wanneer men de formule voor 
de nagalmtijd bekijkt, zijn hiervoor twee opties denkbaar: 

1. Het verkleinen van het volume 
2. Het aanbrengen van geluidsabsorberend materiaal 

Optie 1-verkleinen van het volume 

Uitgaande van de formule kan geconcludeerd worden dat
uitgaande van gelijkblijvende verhoudingen in de afmetingen en 
hetzelfde materiaalgebruik-de nagalmtijd bij het groter worden 
van de ruimte toeneemt. Bij het vergroten van een ruimte neemt 
het volume immers tot de derde macht toe, ten opzichte van het 
oppervlak in het kwadraat. 

Een ruimte van 1 x 1 x 1 m. Oppervlak: 6 m2• Volume: 1 m3• 

Een ruimte van 2 x 2 x 2 m. Oppervlak: 24m2• Volume: 8 m3• 

Het oppervlak neemt toe met een factor 4, het volume met een factor 8. 

Omgekeerd geldt dus dat het verkleinen van de ruimte, tot gevolg 
zal hebben dat de nagalmtijd afneemt. 

Omdat het niet ondenkbaar is dat een grote shedhal in de toe
komst zal worden opgedeeld in kleinere ruimtes, is gekeken of 
een verkleining van de ruimte de problemen m.b.t. de nagalmtijd 
kan oplossen. Als voorbeeld is weverij De Ploeg genomen. In de 
berekening is gekozen voor een ruimte van een stramien groot. 
(Berekeningen: zie bijlage.) 

Uit de berekeningen kan geconstateerd worden dat de nagalm
tijd weliswaar afneemt, maar met onvoldoende mate om het 
probleem op te lossen (zie: afbeelding 8.6). 

volume oppervlakte totale nagalmtijd (s) 
(m•) (m') 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

volledige hal 12 854 6 203 11,6 20,2 15,4 16,8 12,1 9,4 

deel van de hal (1 stramien) 1331 842 5,4 11,5 10,8 13,2 10,2 8,4 

afbeelding 8.6 Nogolmtijden weverij De Ploeg voor verschillende volumes. 

ingreep totale nagalmtijd (s) 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

Lege, oorspronkelijke hal - 11,6 20,2 15,4 16,8 12,1 9,4 

Lege hal met tapijt betonvloer bedekt met hoogpolig tapijt op onderlaag 8,9 7,7 3,1 1,5 1,1 1,4 

Lege hal met beklede sheds 1 onderzijde sheds bekleed met akoestische stuc 4,0 3,7 2,0 1,3 1,3 1,5 

Lege hal met beklede sheds 2 onderzijde sheds bekleed met BASWAphon-panelen 1,3 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 

Lege hal met tapijt en betonvloer bedekt met hoogpolig tapijt op onderlaag, 1,3 0,9 0,8 0,7 0,6 0,8 
beklede sheds sheds bekleed met BASWAphon-panelen 

afbeelding 8. 7 Nogolmtijden weverij De Ploeg voor verschillende afwerkingen. 
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Optie 2 - aanbrengen van absorberend mat eriaal 

De tweede optie voor het verlagen van de nagalmtijd is het 
aanbrengen van meer geluidsabsorberend materiaal. Een nadeel 
van de grote, open hallen is echter dat er maar weinig plekken zijn 
waar dit kan worden aangebracht. Men kan de vloer en de onder
zijde van de shedkappen bekleden. 

Het aanbrengen van geluidsabsorberend materiaal heeft een 
enorme invloed op de akoestiek in de ruimte. Opgelet moet 
worden dat er een goede verdeling plaatsvindt over alle f requen
tiegebieden. Tapijt en stuc absorberen weliswaar goed in de hoge 
frequenties, in de lage gebieden helpen deze onvoldoende. Holle 
constructies (zoals voorzetwanden of computervloeren) dem
pen meer in de lage tonen. Uit berekeningen blijkt dat m.b.v. 
akoestisch materiaal de nagalmtijd tot een acceptabel niveau 
te verlagen is (zie: afbeeld ing 8.7). Voor de berekeningen wordt 
verwezen naar de bijlagen. 

Omdat het geluid in de ruimte niet diffuus verdeeld is (zie hoofd
stuk: geluidsverdeling), moet bij het plaatsen bij absorberend 
materiaal goed bekeken worden waar dit geplaatst wordt. Een 
hoge nagalmtijd zorgt ervoor dat geluidsconcentraties minder 
opvallen. Wanneer de vloer absorberend wordt gemaakt, zal de 
nagalmtijd in de ruimte afnemen, en zullen de geluidconcentraties 
meer opvallen. Door de sheds te bekleden wordt de bundeling van 
geluidsgolven voorkomen en tevens de nagalmtijd verminderd. 

Referentieprojecten 

Woonwinkel, Eindhoven 

In 1991 opende sociale woningstichting Het Woonbedrijf haar 
nieuwe kantoor aan de Europalaan te Eindhoven. Het gebouw 
heeft als centraal punt de publieksruimte, die tussen de hoog
bouw en laagbouw is ingeklemd. Deze hal is door de architecten 
Van Rangelrooy en vaessen voorzien van een sheddakconstructie. 
De wit gestuukte dakconstructie zorgt voor een grote hoeveel
heid daglicht in de hal die dienst doet als receptie, wachtruimte, 
bespreekruimte voor bezoekers en verkeersruimte voor medewer
kers. 

In de jaren die volgden bleek dat de akoestiek in de centrale ont
vangstruimte te wensen overliet. Daarom werden akoestische aan
passingen gedaan en werd de ruimte opnieuw ingericht. Nieuwe 
bespreekeilanden moesten zorgen voor een betere verstaanbaar
heid tussen klant en medewerker. Bekleding van de sheds met 
BASWAphon zou de nagalmtijd in de totale ruimte naar beneden 
moeten brengen. 

In 2007 is door een aantal studenten onderzoek gedaan naar de 
akoestiek in de gerenoveerde ruimte.2 Hieruit is gebleken dat de 
nagalmtijd met gemiddeld 1,4 en 1,2s weliswaar aan de lange kant 
is voor het criterium van O,Ss, maar dat er van zowel medewerkers 
als van de klanten eigenlijk geen klachten meer zijn. De spraakver
staanbaarheid tussen de medewerker en klant aan de ontvangst
balie en in de wachtruimte is goed. Binnen de werkeilanden is hij 
zelfs uitstekend. 

2 Verslag 7S612 Zaalakoestiek 2007. 111 

afbeelding 8.8 Bekleding onderzijde shedkappen; Waan winkel, Eindhoven, 2009. 

-
afbeelding 8.9 Plattegrond; Woonwinkel, Eindhoven. (bron: Verslag zaalakoestiek [liJ 

afbeelding 8.10 Werkeilanden in ontvangstruimte; Woonwinkel, Eindhoven, 2009. 
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Ericsson hal 2, Rijen 

Bij de herbestemming van de oude werkplaats van deze hal tot 
kantoortuin in 1999 zijn een aantal akoestische maatregelen geno
men. Zo zijn tegen de onderzijde van de goot geperforeerde platen 
met hierachter akoestisch materiaal aangebracht. Op de vloer is 
tapijt gelegd. Beide materialen dempen de hoge tonen. 
De lage tonen in een ruimte kunnen gedempt worden met holle 
constructies. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van voorzetwan
den. Bij Ericsson vervult echter gekozen de computervloer deze 
rol. 
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afbeelding 8.11 Afwerking kantoortuin met tapijt en geperforeerde akoestische 
panelen; Ericsson hal 2, Rijen, 2000. (bron: Fas Keuzenkamp) 

afbeeldingen 8.12 Doorsnede kantoortuin met computervloer; Ericsson hal 2, Rijen, 
2000. (bron: Brouwer Steketee architecten) 



8. GELUIDSVERDELING 

Inleiding 

Geluid bereikt ons niet alleen rechtstreeks vanuit de bron (direct 
geluid}, maar ook via een of meerdere weerkaatsingen (indirect 
geluid). Als er van alle kanten evenveel geluid komt, is er sprake 
van diffuus geluid. In een diffuus geluidsveld is de geluidsdruk dus 
overal even groot.• 

dltfuus ~: an aeluldlwlld ... rtn In elk punt In dit veld 
uit ... rlchlln .. n ..._lopMde aoiWn met 
derelfde lnlel'llllelt uni!Dmen. _____ ____, 

Bij onderzoek naar de diffusiteit van de ruimte wordt uitgegaan 
van de klassieke golftheorie of geometrisch akoestiek. Hierbij wor
den bij zeer kleine golflengtes, ten opzichte van de afmetingen van 
de ruimte, de golven voorgesteld als lichtstralen. Dit betekent dat 
gebruik gemaakt mag worden de kaatsingswet: de hoek van inval 
is gelijk aan de hoek van terugkaatsing. 

hoek van inval (9,) 

hoek van terugkaatsing (9,) 

afbeelding 8.13 Kaatslngwet. 

Met behulp van deze wet kan worden nagegaan hoe geluidsgolven 
zich in een ruimte verdelen. Convexe (bolle) vlakken verstrooien 
het geluid, concave (holle) vlakke focussen het geluid. In het laat
ste geval kunnen ongewenste concentraties in de geluidsintensiteit 
ontstaan. 

afbeelding 8.14 Verdeling van gereflecteerd geluid (bron: Heating, Cooling and 
lighting[91J 

De hoeveelheid geluid die door de vlakken wordt weerkaatst is 
afhankelijk van de absorptie van het vlak. De verstrooiing van 
geluid en het probleem met focussing van het geluid zal dus ster
ker zijn als de absorptie van het oppervlak minder is. 

3 Bouwfysisch ontwerpen 1, fysica van de ruimte, pagina 181. [3) 

Om een beeld te krijgen van de invloed van sheddaken op een hal, 
is eerst bekeken hoe de het geluid zich in een ruimte met een vlak 
plafond verdeelt (zie: afbeelding 8.15). Geconstateerd kan worden 
dat het geluid in redelijke mate verdeeld is. 

afbeelding 8.15 Geluidsverdeling in een ruimte met recht plafond, 3 weerkaat
singen. 

Prestatie 

Invloed elementen en kenmerken 

De vorm en afmetingen van de bouwdelen- en dus van de ruimte 
-bepalen de geluidsverdeling in de hal. De geluidsabsorptie van 
de vlakken bepalen de mate waarin effecten optreden. 

De dakvlakken hebben de grootste invloed op de geluidsverdeling. 
Gekromde dakvlakken zorgen voor sterke focussing van het geluid. 
Rechte sheddaken doen dit vele malen minder. Bij de analyse van 
de geluidsverdeling moet een onderscheid gemaakt worden tus
sen de rechte sheds en de shedconstructies met gekromde daken. 

Prestatie ruimtes met rechte dakvlakken 

In de onderstaande afbeeldingen (zie: afbeeldingen 8.16 en B.17) 
is zichtbaar dat de diffusiteit van de geluid afhankelijk is van de 
afmetingen van de sheds. Hoe groter het stramien van de sheds 
(en dus de afmetingen), hoe minder homogeen het geluid over 
de ruimte verdeeld wordt. Toch kan worden aangenomen dat 
-ondanks deze zoneringen in de geluidsintensiteit- de geluids
verdeling in ruimtes met rechte sheddaken waarschijnlijk geen 
problemen zal opleveren. 

Beoordelingscriterium: diffusiteit 
Prestatie voor ruimtes met rechte dakvlakken: redelijk 

3m ...... 

afbeelding 8.16 Geluidsverdeling ruimte met rechte sheddaken, klein stramien; 
Ten Cate hal19, Nijverdal. 

afbeelding 8.17 Geluidsverdeling ruimte met rechte sheddaken, groot stramien; 
Ericssan hal 2, Rijen. 
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afbeelding 8.18 Geluidsverdeling in Weverij De Ploeg te 8ergeijk. De focuspunten zijn omcirkeld. (uitvergroting figuur C in afbeelding 8.20}. 

Prestatie ruimtes met gekromde dakvlakken 

Bij shedconstructies met gekromde daken is de geluidsdruk veel 
minder homogeen verdeeld dan bij rechte sheds. De kromming in 
het dak zorgt voor een concave reflectie en dus bundeling van het 
geluid. Bovendien absorbeert de onafgewerkte betonconstructie 
nagenoeg niets, waardoor alle geluidsgolven die tegen het plafond 
vallen ook volledig worden weerkaatst. 

Als analysevoorbeeld voor dit type hal is Weverij De Ploeg in 
Bergeijk gekozen. Gekozen is voor een bolbron in het midden van 
de ruimte, op hoofdhoogte (1,65m). In afbeelding B.18 is duidelijk 
zichtbaar dat het geluid niet homogeen over de ruimte verdeeld 
wordt en er onder de krommingen concentraties ontstaan. Dit 
betekent dat op sommige plekken in de ruimte het geluid harder 
klinkt dan op andere. 

Mate van kromming 
Er is onderzoek gedaan naar de mate waarin de kromming van het 
dakvlak van invloed is op de focussing van geluid. Weverij De Ploeg 
is hierbij wederom als uitgangspunt genomen. Het middelpunt 
van de cirkel bevindt zich in deze hal op 0,36m boven maaiveld 
en de straal van de cirkel is 8,3m (zie: figuur C in afbeelding B.19 
en 8.20). De kromming van het dakvlak in figuurBis vele malen 
kleiner. De straal van de cirkel die de kromming beschrijft is hier 
25,4 m. In figuur A is de straal oneindig groot, en het dakvlak dus 
recht. Figuur D beschrijft een cirkel waarbij het middelpunt op oor
hoogte ligt en in dit model dus op gelijke hoogte met de spreker, 
de bron. Tot slot is gekozen voor een cirkel waarbij het middelpunt 
wederom op oorhoogte ligt, maar dan op een fictieve eerste ver-

~ 

afbeelding 8.19 Krommingen met verschillende stralen. ( stramienmoot en goot· 
hoogte gelijk aan weverij Oe Ploeg te 8ergeijk) Weverij De Ploeg is figuur C. 
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c 

E 

figuur A : r = ... ; h = ... ver onder maaiveld (rechte sheds) 

figuur 8 : r = 25,4 m ; h = 14,4 m onder maaiveld 

figuur C: r = 8,3 m; h = 0,36 m boven mooiveld (Weverij Oe Ploeg) 

figuur 0 : r = 7,3 m ; h "' 1,65 m boven maaiveld (h = bronhaagtel 

figuur E: r = 5,3 m ; h = 4,30 m boven maaiveld (h = bronhoogte verdieping) 

afbeelding 8.20 Geluidsverdeling gekromde sheds, verschillende krommingen 
( stramienmaat en goothoogte gelijk aon weverij Oe Ploeg te 8ergeijk) 



dieping (4,3m). Hierbij is uitgegaan van een verdiepingshoogte van 
2,Sm en een vloerdikte van lSOmm. 

Vast gesteld kan worden dat, naarmate de straal van de cirkel 
groter is, de geluidsverdeling beter wordt. Bij een oneindig grote 
cirkel (en dus rechte dakvlakken) is de geluidverdeling het best. 

Positie van de bron 
De invloed van de locatie van de geluidsbron op de verdeling van 
het geluid in de ruimte is ook onderzocht. Hierbij is wederom 
Weverij De Ploeg als uitgangspunt genomen. 
Het blijkt dat er concentraties in de geluidsdruk ontstaan, onafhan
kelijk van de positie van de bron (zie: afbeelding 8.21). De grootste 
concentratie bevindt zich echter altijd onder de shed waar de bron 
is gesitueerd. Met de geluidsbron onder de buitenste sheds is dit 
effect het meest uitgesproken. 

Beoordelingscriterium: diffusiteit 
Prestatie voor ruimtes met gekromde dakvlakken: zeer slecht 

positie2 

positie4 

positieS 

afbeelding 8.21 Geluidsverdeling bij verschillende locaties van de bron in ruimte met 
gekromde sheds (Weverij De Ploeg te 8ergeijk} 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• biedt slechte verstaanbaarheid (bij gekromde dakvlakken} 
De focussing van het geluid zorgt ervoor dat de ontvanger de bron 
terughoort. Doordat deze geluidgolven echter via verschi llende 
wegen de ontvanger bereiken, is het tijdsverschil hiertussen groot. 
Hierdoor ontstaat er een vervelende echo. 

Er zijn geen hoofdgebruiksfuncties die vragen om focussing van 
geluid. 

Aanpasbaarheid 

Omdat focussing van het geluid voor vrijwel alle toekomstige 
hoofdgebruiksfuncties een probleem vormt, is ook hier de aanpas
baarheid nuttig om te onderzoeken. 
Focussing van geluid kan verminderd worden door het plaatsen 
van isolatie aan de onderzijde van de shedkappen. Hierdoor wordt 
het geluid niet weerkaatste. 
Ook kan gekozen worden voor een geluidsscherm. Veel geluid blijft 
namelijk 'gevangen' in de shed waarin de geluidsbron zich bevindt. 

afbeelding 8.22 Geluidsverdeling met scherm. 
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li1CHT & UITZICHT 

A. UITZICHT NAAR BUITEN 

Prestaties 

Invloed elementen en kenmerken 

Het uitzicht vanuit een ruimte naar buiten wordt bepaald door de 
gevelopeningen. Deze ontbreken bij shedhallen vaak volledig. 

Prestatie ruimte 

In veel shedhallen ontbreekt uitzicht naar buiten. 

Beoordelingscriterium: hoeveelheid zicht op buitenwereld 
Prestatie: geen 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• biedt geen sociale controle op buitengebied 
De aanwezigheid van uitzicht van binnen naar buiten kan bijdra
gen aan de sociale controle op het gebied buiten. Mensen die in 
de ruimte aanwezig zijn kunnen zicht houden op bijvoorbeeld per
sonen, persoonlijke eigendommen of eigendommen van anderen 
(auto's). 

Over mogelijke functies kan geen uitspraak gedaan worden, omdat 
deze afhankelijk zijn van het omliggende gebied. 

• biedt weinig afleiding 
Mensen die in shedhallen verblijven zullen door de afwezigheid 
van uitzicht minder worden gestoord in hun bezigheden. Dit kan 
een voordeel zijn bij geconcentreerd werk (studeren, lezen, verga
deren, mediteren, precies handwerk, ... ) of bij mensen die weinig 
prikkels kunnen verdragen. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
school, kantoor, atelier/werkplaats, gebedsruimte, biblio
theek, verblijfspiekken van mensen met een stoornis in het 
autistisch spectrum, ... 

• geen direct contact met buitenwereld 
Gevelopeningen maken het mogelijk om direct contact te leggen 
met de buitenwereld, door middel van praten, gebaren, gezichts
uitdrukking. Bij shedhallen is dit niet mogelijk. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
inrichting, gevangenis, ... 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
restaurants, winkels, ... 

• weinig verbondenheid met de buitenwereld 
Wanneer men niet naar buiten kan kijken, voelt men zich minder 
verbonden met de buitenwereld. Informatie van de activiteiten die 
zich buiten het gebouw afspelen, krijgt men niet mee. Hierdoor 
kunnen mensen zich onprettig gaan voelen. Dit speelt probleem 
vooral voor plekken waar men langer verblijft. 
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Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
restaurants, winkels, ... 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
woningen, kantoren, ... 

8. UITZICHT BIINNEN RUIMTE 

Prestaties 

Invloed elementen en kenmerken 

Het zicht binnen een ruimte wordt bepaald door de scheidings
elementen. De aanwezige kolommen in shedha llen hinderen het 
zicht niet tot nauwelijks. Overige scheidingselementen zijn niet 
aanwezig. 

Prestatie ruimte 

In shedhallen is het zicht op de rest van de ruimte maximaal. 

Beoordelingscriterium: hoeveelheid zicht op de rest van de bin
nenruimte 
Prestatie: maximaal 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• biedt hoog veiligheidsgevoel 
Een goed overzicht over de ruimte maakt dat men zich er veiliger 
voelt. 

Over mogelijke hoofdgebruiksfuncties kan geen uitspraak gedaan 
worden. 

• biedt mogelijkheid tot snel contact en overleg 
Een open ruimte zorgt ervoor dat iedereen snel gezien wordt en 
dat deze mensen eenvoudig aangesproken kunnen worden. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
winkels, kantoren, ... 

• biedt mogelijkheid tot controle 
Een goed overzicht in de ruimte zorgt ervoor dat mensen in de 
gaten gehouden kunnen worden. Dit kan een voordeel zijn in bij
voorbeeld winkels, bij het voorkomen van winkeldiefstallen. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
winkels, ... 



LICHT & UITZICHT 

A. VERLICHTINGSSTERKTE 

Inleiding 

De verlichtingssterkte is de op een oppervlak invallende licht
stroom per oppervlakte-eenheid. 

Prestaties 

Invloed elementen en kenmerken 

De glasvlakken in de sheds zorgen voor de toetreding van daglicht. 
Deze glasvlakken staan onder hoek van 30 graden met de verticaal. 
Eventueel aanwezige kunstverlichting wordt hier buiten beschou
wing gelaten. 

Prestatie ruimte 

Wanneer men een hal met sheddaken betreedt, valt vaak direct 
op dat de ruimte erg licht is. Een van de oorzaken hiervan is de 
grote hoeveelheid beglaasd oppervlak. Ook de hoek waaronder 
de glasvlakken georiënteerd staan hebben invloed op de verlich
tingssterkte. De hemelkoepel heeft in het punt loodrecht omhoog 
aan de hemelkoepel (het zenit) namelijk een drie keer zo hoge 
helderheid als aan de horizon. Dit betekent dat bij bewolkt weer 
door een horizontaal daklicht drie keer zoveellicht naar binnenvalt 
als door een verticale ruit in de gevel. Hoe schuiner de glasvlakken 
van een sheddak staan, hoe meer licht er dus de ruimte binnen
valt. 

lichtmetingen in bij de Enka-fabriek in Ede hebben aangetoond 
dat zelfs tegen het intreden van de schemering een verlichtings
sterkte van 500 lux aanwezig is. 

Beoordelingscriterium: verlichtingssterkte (in een later stadium te 
vertalen naar aantal lux) 
Prestatie: hoog, maar wisselt gedurende de dag. 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• bevordert zicht 
De hoeveelheid licht is van zeer groot belang bij het uitvoeren van 
activiteiten. In deNEN-EN 12464-1 staan tabellen met minimum 
verlichtingssterktes die benodigd zijn voor bepaalde functies. Voor 
de gemeten 500 lux in de shedhallen, betekent dit dat de verlich
tingssterkte voldoet aan de eisen die gesteld worden voor lezen, 
schrijven etc. 

De vereiste verlichtingssterkte zou volgens de norm verhoogd 
moeten worden als er hogere eisen gesteld worden aan de visuele 
taak (zoals de waarneming van details) en als het visuele vermo
gen van de gebruiker minder dan normaal is. Onder deze categÓrie 
vallen niet alleen mensen met een specifiek oogafwijking, maar 
ook ouderen. 

- VERLICHTING 

afbeelding 8.13 lichttoetreding in Weverij De Ploeg, 8ergeijk, 1008. 

Bij het ouder worden neemt de werking van het oog en daar-
mee het gezichtsvermogen namelijk steeds verder af. Een van de 
redenen hiervan is dat bij een leeftijd van zestig jaar nog maar 
één derde van het omgevingslicht het netvlies bereikt.4 Bovendien 
wordt het licht dat het netvlies wel bereikt minder efficiënt afge
geven naar de hersenen. Bij ouderen zal een de daglichttoetreding 
in de gebieden waar zij verblijven, vele malen hoger moeten dan 
bij jongeren. 

Door de relatief hoge verlichtingssterkte zouden de hallen geschikt 
kunnen zijn voor gebruiksfuncties die ouderen (of andere mensen 
met een visuele beperking) stellen. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
- seniorenwoningen, dagbesteding voor ouderen, ... 

• bevordert alertheid 
Uit recent onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid licht effecten 
op het lichaam heeft die direct gestuurd kunnen worden. Een van 
deze effecten is dat een verhoging van de verlichtingssterkte een 
direct positief effect heeft op onze alertheid. Onderbelichting in 
werksituaties kan daarentegen zorgen voor het maken van fouten. 
Hallen met sheddaken hebben in de meeste gevallen een hoge 
daglichttoetreding. Hierdoor zouden de hallen zeer geschikt kun
nen zijn voor functies waarbij men alert en geconcentreerd moet 
werken. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
-school, kantoor, atelier/werkplaats, 
- sportaccommodaties, ... 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- slaapruimtes, ... 

4 licht voor ouderen en in de zorg. [14) 
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• voorkomt depressieve gevoelens 
Niet alleen maakt een hoge verlichtingssterkte de mens alerter, 
ook zorgt het ervoor dat mensen zich prettiger voelen. De toege
paste lichttherapie tegen winterdepressies is daar een extreem 
voorbeeld van. De hoge verlichtingssterkte in de hallen zou dus 
goed zijn voor het voorkomen van depressies. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
- ziekenhuizen, verzorgingshuizen, ... 

• biedt veiligheidsgevoel 
Een ruimte met een hoge verlichtingssterkte wordt vaak ervaren 
als overzichtelijk en hierdoor veilig. Omgekeerd voelt een grote, 
donkere ruimte vaak onaangenaam en onveilig aan. Een goed 
voorbeeld zijn de ruim verlichte parkeergarages ten opzichte van 
de schaars verlichte exemplaren (zie: afbeeldingen 8.24 en 8.25) 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
- openbare ruimtes met veel publiek, parkeerplaatsen, ... 

• biedt geen geborgenheid 
Gedimd licht zorgt voor een gevoel van intimiteit en geborgenheid. 
In een fel verlichte sauna voelt immers niemand zich prettig en 
dineren onder felle TL-verlichting levert geen romantische avond 
op. De hoge verlichtingssterktes in shedhallen zorgen dus niet voor 
een geborgen gevoel. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
- productiehal, magazijn, parkeerplaats, supermarkt, ... 

Mogelijk ongeschikte hoof dgebruiksfuncties: 
- sauna, ... 

• biedt hygiënisch gevoel 
Mensen associëren een hoge verlichtingssterkte vaak ook met een 
hoge hygiëne. Waarschijnlijk omdat dan alle details zichtbaar zijn 
en er geen onhygiënische dingen verborgen gehouden kunnen 
worden. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
- medische instellingen, keukens, sanitaire ruimtes, ... 

• biedt 'moderne' indruk 
Tot slot worden lichte ruimte vaak al snel bestempeld als modern. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
- moderne woninginrichtingszaak, expositieruimte voor 
moderne kunst, keukenshowroom, ... 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- bruin café, antiquair, ... 

• bevordert werking biologische klok 
Daglicht heeft een zeer belangrijke, niet visuele taak; het zorgt 
voor de juiste instelling van onze biologische klok. Deze klok 
stuurt gedurende de dag bepaalde lichaamsprocessen aan, zoals 
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afbeelding 8.24 Poruergoroge: gevoelsmatig veilig. (bron: John Kivlt) 

afbeelding 8.25 Poruergoroge: gevoelsmatig onveilig. (bron: John Kivit) 

lichaamstemperatuur, slaappatronen en het vrijkomen en de 
productie van hormonen.5 De circadiane ritmiek (24-uurs cyclus) 
wordt onder andere bepaald door de intensiteit van het daglicht. 
Het daglicht in de hallen draagt dus bij aan de werking van de bio
logische klok. Bij ouderen neemt, zoals gezegd, de prikkel naar de 
hersenen sterk af. Hierdoor wordt het dag-nachtritme verstoord. 
Shedhallen met daglicht zouden op grond van deze prestatie 
daarom o.a. geschikt zijn voor plekken waar ouderen verblijven. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
- dagverblijven ouderen, verzorgingshuizen, ... 

5 Human Ughting Demands. (4] 



8. LICHTVERDELING 

Inleiding 

Het licht in een ruimte kan op vele manieren verdeeld zijn. Men 
kan gekozen hebben voor een gelijkmatige verdeling van het licht 
of voor wisselende lichtintensiteiten. 

Prestaties 

Invloed elementen en kenmerken 

Doordat de gevels in de shedhallen vrijwel altijd gesloten zijn, valt 
het licht alleen via de glasvlakken van het dak naar binnen. Deze 
bevinden zich over de gehele ruimte, op een regelmatige afstand 
van elkaar. 

Prestatie ruimte 

Het licht is over de volledige hal precies hetzelfde verdeeld. 

Beoordelingscriterium: gelijkmatigheid lichtverdeling 
Prestatie: hoog 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• biedt weinig afwisseling, saai 
Een van de nadelen die kan optreden bij een grote, gelijkmatig 
verlichte ruimte is een gebrek aan 'levendigheid' en 'afwisseling'. 
Lichte vlakken trekken normaal gesproken de aandacht in een 
ruimte, terwijl donkere zich op de achtergrond houden. luminan
tieverhoudingen maken een ruimte afwisselend en interessant, 
terwijl een uniform verlichte ruimte wordt door gebruikers al snel 
als 'saai' en 'niet-stimulerend' betiteld. 

Over mogelijke functies kan geen uitspraak gedaan worden. 

• biedt weinig beschuttingsgevoel 
Verschillende verlichtingssterktes en manieren van verlichten 
kunnen in een ruimte zones aanbrengen. Door optische zonering 
wordt een ruimte in stukken verdeeld en voelt hij minder mas
saal en groot aan. In shedhallen voelt de ruimte groot en weinig 
beschut aan. 

Mogelijke hoofdgebruiksfuncties: 
- productiehal, magazijn, parkeerplaats, supermarkt, ... 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- woning, restaurant, ... 

afbeelding 8.26 Niet-uniforme lichtverde- afbeelding 8.27 Uniforme lichtverdeling. 
/ing. {bron: Fred Barringtani Ten Cate, Nijverdal, 2006. (bron: Bierman 

Henket architecten) 

afbeelding 8.28 Gelijkmatig verlichte ruimtes beschouwen we al snel als saai. 
(bron: onbekend, www.flickr.com) 

afbeelding 8.29 Zonering van de ruimte door een variatie in verlichtingssterktes. 
(bron: onbekend, www.flickr.com) 
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afbeeldingen 8.30, 8.31 en 8.32 Routing door licht. (bronnen v.l.n.r.: Edmund Sumner, 
Onbekend (www.flickr.com}, Onbekend (www.flickr.com}} 

• biedt weinig oriëntatie 
Hoewel vaak bewust ontworpen, zorgt licht er meestal onbewust 
voor dat mensen zich kunnen oriënteren. Een zeer lichte opening 
in een relatief donkere ruimte associeert men met een uitgang 
naar buiten (zie: afbeelding 8.30). De bar in een foyer van een 
schouwburg is op zo'n manier uitgelicht dat men daar zelden naar 
hoeft te zoeken (zie: afbeelding 8.31). Verschillen in lichtsterkte 
kunnen ook routes markeren in open ruimtes (zie: afbeelding 
8.32). 

Omgekeerd zorgt een volledig uniforme verlichting ervoor dat elke 
plek in de ruimte hetzelfde is. Wie heeft er nooit gedesoriënteerd 
door een Franse hypermarché gelopen? Of na een toiletbezoek 
op een luchthaven z'n gate proberen terug te vinden? Alleen de 
bordjes met het gatenummer zorgen voor herkenning. 

Met name in grote hallen met sheddaken kan de uniformiteit in 
verlichtingssterkte zorgen voor desoriëntatie. In kleine ruimtes 
speelt dit probleem logischerwijs minder. Desoriëntatie kan een 
probleem vormen op plekken waar onbekende mensen komen, 
zoals in openbare gebouwen. 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- winkels, overheidsgebouwen, ... 
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afbeeldingen 8.33 en 8.34 Gelijkmatige lichtverdeling. (bronnen: Onbekend (www. 
fllckr.com}, Onbekend (www.flickr.com}} 

• biedt flexibele inrichting 
De indeling van een ruimte hangt sterk samen met de verlichting. 
Een pantry, kopieerruimte en berging worden vaak in de donker
dere delen van delen van een ruimte gesitueerd. Werkplekken, 
een woonkamer en een entree juist in de buurt van een gevelope
ning. In een uniform verlichte ruimte ontbreekt deze variatie in 
verlichtingssterkte. Dit zorgt voor een grote flexibiliteit in de inde
ling en inrichting van de hal. Men is immers niet gebonden aan 
gevelopeningen of lichtbronnen. Bij functies waarbij de inrichting 
regelmatig wijzigt (zoals winkels), is dit een groot voordeel. 

Mogelijk geschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- winkels, woninginrichtingszaken, keukenshowrooms, auto
dealers, ... 

• voorkomt onnodige adoptie 
Te hoge luminantieverschillen in een ruimte zorgen ervoor dat de 
ogen zich hier steeds opnieuw moeten aanpassen (adaptie). Dit 
kan vermoeidheid veroorzaken en bijvoorbeeld zorgen voor hoofd
pijn. Grote helderheidsverschillen zijn in hallen met sheddaken 
niet aanwezig, waardoor dit probleem niet zal optreden. 



C. POSITIE VAN DE LICHTBRON 

Inleiding 

De positie van de lichtbron beschrijft waar het licht in een ruimte 
vandaan komt. 

Prestaties 

Invloed elementen en kenmerken 

Doordat de gevels in de shedhallen vrijwel altijd gesloten zijn, valt 
licht alleen via de glasvlakken in het dak naar binnen. 
Kunstlichtarmaturen worden buiten beschouwing gelaten. 

Prestatie ruimte 

De shedhallen worden dus altijd van bovenaf verlicht. 

Beoordelingscriterium: lichtrichting 
Prestatie: van boven 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• veroorzaakt directe verblinding 
Een mogelijk probleem dat veroorzaakt kan worden door licht dat 
van boven komt, is directe verblinding. De hoeveelheid hinder die 
men hiervan ondervindt, wordt voor het grootste deel bepaald 
door de relatieve helderheid en de locatie van de lichtbron. 
Wanneer een relatief heldere lichtbron zich binnen het gezichtveld 
bevindt (zie: afbeelding 8.35}, zal men met de ogen gaan knijpen, 
en in extreme situaties kan dit zelfs een brandend gevoel en tra
nende ogen opleveren. 

Doordat bij veel oude shedhallen de onderzijde van de glasvlakken 
zich al op drie meter hoogte bevindt, zullen deze vlakken zich in 
veel gevallen binnen het gezichtsveld bevinden. Doordat bij hallen 
met sheddaken de glasvakken vrijwel altijd op het noorden gericht 
zijn, wordt het binnenvallen van direct zonlicht voorkomen. Hier
door wordt het risico op directe verblinding verlaagd. Toch kunnen 
de relatief heldere glasvlakken t.o.v. van de verder gesloten hal als 
storend ervaren worden. Dit verschijnsel treedt vooral op bij het 
langdurig en/ of geconcentreerd bekijken van voorwerpen. Een 
voorbeeld hiervan is kijken naar een schoolbord, een kunstwerk of 
een persoon die zich tegen de glasvlakrichting bevindt. 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- klaslokalen, presentatieruimtes, ... 

• veroorzaakt indirecte verblinding 
Naast directe verblinding kunnen ook reflecties problemen veroor
zaken. Licht weerkaatst op glimmende oppervlakken en zorgt zo 
voor hinderlijke spiegelingen. 
De hinder die men ondervindt van de reflectie van licht is het 

afbeelding 8.3S Verblindende reflecties zijn maximooi als de hoek van inval gelijk is 
aan de hoek van weerkaatsing. (bron: boek Heatlng, Cooling, lightlng [9]) 
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afbeelding 8.36 Directe verblinding door relatief 
heldere glosvlokken; Ten Cote, Nijderdol, 2006. 
(bron: Bierman Henket architecten) 

afbeelding 8.37 Combinotie van 
directe en indirecte verblinding; 
mNACTEC, Terrossa (Sp), 2006. 
(bron: anoniem, www.flickr.com) 

afbeelding 8.38 Verblindende reflecties 
zijn maximaal als de hoek van inval gelijk is 
aan de hoek van weerkaatsing. (bron: boek 
Heatlng, Cooling, Lightlng [9]) 

afbeelding 8.39 ledere lichtbron in 
de 'offending zone' kan voor hinder
lijke reflecties zorgen. (bron: boek 
Heatlng, Cooling, lightlng [9)) 

afbeelding 8.40 Hinderlijke 
spiegelingen op papier. 
(bron: boek Heatlng, Cooling, 
Lightlng [9)) 
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grootst wanneer de hoek van inval gelijk is aan de hoek waarin 
men naar een object kijkt. De lichtbron weerspiegelt dan in het 
oppervlak (zie: afbeelding 8.38). De meeste mensen lezen en 
schrijven in een zone onder een hoek van 25 tot 40• ten opzichte 
van de verticaal. leder stuk glimmend materiaal in deze zone zal 
licht reflecteren van een corresponderend gebied op het plafond. 
Zodoende kan iedere lichtbron in deze 'offending zone' de oorzaak 
van verblinding zijn (zie: afbeelding 8.39). Om hinderlijke reflec
ties te voorkomen moet licht van de zijkant of van achter de lezer 
komen. Eén enkele verlichtingsbron van voren veroorzaakt veel 
problemen. 

De kans op hinderlijke reflecties in hallen met sheddaken wordt 
enigszins verkleind doordat: 
1. Door de grote hoeveelheid glasoppervlak het licht in de 

hallen uniform verdeeld is, waardoor de glasvlakken relatief 
gezien minder helder zijn. 

2. Sheds vaak op het noorden gericht zijn, waardoor slechts dif
fuus hemellicht naar binnenvalt i.p.v. direct zonlicht. 

Toch kan in het project bij Ericsson worden gezien, dat hinderlijke 
reflecties in het beeldscherm wel degelijk kunnen optreden, en dat 
hier een oplossing voor gezocht moet worden. 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- functies waarbij met computerschermen of papieren wordt 
gewerkt: scholen, kantoren, ... 
- expositieruimtes (zie: afbeelding 8.41) 

• veroorzaakt schaduwen 
Reflecties op het werkblad kunnen voorkomen worden wanneer 
men met zijn rug naar de lichtbron toegekeerd zit. Bij een sterke 
lichtbron moet echter opgelet worden dat de werknemer geen 
schaduwen over zijn eigen werkgebied werpt. Een belichting van 
de zijkant heeft dan de voorkeur. Omdat de lichttoetreding in de 
ruimte diffuus is, zal schaduwwerking niet snel in hinderlijke mate 
optreden. 

Over mogelijke functies kan geen uitspraak gedaan worden. 

• zorgt voor beklemmend gevoel 
Een ruimte die alleen van boven verlicht wordt, voelt snel beklem
mend aan (zie: afbeeldingen 8.44 en 8.45). 

Over mogelijke functies kan geen uitspraak gedaan worden. 

• zorgt voor natuurlijke waarneming van voorwerpen 
Een belichting van boven komt met meest overeen met de zon en 
voelt daarom het meest natuurlijk aan. Dit effect is gunstig, echter 
in shedhallen maar zeer summier merkbaar, omdat het bijna vol
ledig diffuse licht voor vrijwel geen schaduwwerking zorgt. 

Over mogelijke functies kan geen uitspraak gedaan worden. 
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afbeelding 8.41 Hinderlijke reflecties kunnen voorkomen worden door de lichtbron 
buiten de 'offending zone' te plootsen. (bron: Heating, Cooling, lighting 19}) 

1een verblindinl door reflecttes 

afbeeldingen 8.42 en 8.43 Begloosde delen van de sheds bevinden zich binnen de 
aftending zone. Verplaatsing van het bureau kon oplossing bieden (bron: aanpassing 
op Heating, Cooling, lighting 19}) 

afbeeldingen 8.44 en 8.45 Invloed van de positie van de lichtbron op de beleving van 
de ruimte. (bron: Daylight Design Variations Book 17}) 

afbeelding 8.46 Belichting (schuin) van boven (A) wordtol het meest notuurlijk erva
ren. (bron: Jonathan Gaarthuis) 



Aanpasbaarheid 

Zowel uit de prestatie-analyse van de hallen als uit de referentie
projecten (Ericsson Hall en Hal2) blijkt dat hinderlijke reflecties 
als gevolg van de daklichten een probleem kunnen gaan vormen 
bij het herbestemmen van de ruimtes. Ze kunnen bijvoorbeeld sto
rend zijn bij beeldschermwerk, het lezen van papieren of bekijken 
van schilderijen. 

Optie 1 - batfles 

Directe en indirecte verblinding kan verminderd worden door het 
toepassen van batfles. Door weerkaatsing van het licht tegen de 
batfles wordt het licht beter verspreid. Een voorbeeld is gegeven 
in de afbeeldingen 8.47 tot 8.50. Bij de Mt. Airy library is echter 
sprake van een zuidelijke oriëntatie van de glasvlakken. Toch 
maakt dit voor het concept niet uit. 

Optie 2 -zonwering 

Zonwering verlaagt de luminantie van het glasoppervlak. Hierdoor 
zal de overlast t .a.v. indirecte verblinding afnemen. 

Invloed op andere prestaties 

Een groot nadeel van de toepassing van batfles en zonwering, is 
dat niet alleen de kans op verblinding afneemt, maar ook de hoe
veelheid daglicht. Dit effect is te zien bij Ericsson Hall, waar uit
eindelijk de tl-verlichting de gehele dag aan moest, terwijl er voor 
de verbouwing de daglichttoetreding meer dan voldoende was. 

Toch kan het gebruik van batfles ook voordelen hebben. Door ze 
van een akoestisch absorberend materiaal te maken, kan tegelij
kertijd de nagalmtijd in de ruimte verlaagd worden. 

afbeelding 8.47 Werking van boffles bij oriëntatie van de glasvlokken op het zuiden. 
(bron: Heating, Cooling, Lighting [9]) 

afbeeldingen 8.48 en 8.49 Doornsede von het dak en foto van de onderzijde van het 
dak; Mt. Airy Ubrory, North Corolina. (bron: Healing, Coaling, Ughting [9]) 

afbeelding 8.50 Boffles met tevens akoestische werking; Ericsson Ha/lA, Rijen, 1986. 
(bron: Geslaagd Project bij Ericsson te Rijen [13)) 

afbeelding 8.51 Zonwering oon binnenzijde glasvlakken; Ericnon Hol Z, Rijen, 2009. 

815 



0. LICHTRICHTING 

Inleiding 

In een ruimte kan het licht uit alle kanten komen (diffuus licht), 
of juist gericht zijn (direct licht}. De verhouding tussen diffuus en 
direct licht is bepalend voor het gebruik van de ruimte. 

Prestaties 

Invloed elementen en kenmerken 

De glasvlakken van zaagtanddaken zijn op het noorden gericht. 
Hierdoor valt er geen direct zonlicht de ruimte binnen, en wordt 
de hal alleen verlicht wordt door diffuus hemellicht. 

Prestatie ruimte 

De ruimtes zijn volledig diffuus verlicht. Dit betekent dat er geen 
gerichte component in het licht aanwezig is. 

Beoordelingscriterium: hoeveelheid direct licht 
Prestatie: geen 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• biedt slechte zichtbaarheid details en diepte 
"Om de driedimensionaliteit van objecten te kunnen waarnemen 
is schaduw noodzakelijk. Hiervoor is de aanwezigheid van sterke 

afbeeldinQ 8.52 Combinatie direct en 
diffuus licht; ideale situatie. 
(bron: Heating, Cooling, Ughting [9]) 

816 

afbeeldlnQ 8.53 Alleen direct licht; 
schaduwen warden te donker en details 
verdwijnen. (bron: Heating, Cooling, 
Ughting [9)) 

directe component in de belichting noodzakelijk. Zonder een 
beetje diffuus licht worden de schaduwen echter te donker en zul
len details niet meer zichtbaar zijn. Een compleet diffuus verlichte 
ruimte is daarentegen evenzeer ongeschikt, omdat de objecten 
hierin plat lijken en de driedimensionale details zullen verdwij
nen. (zie: afbeeldingen 8.52, 8.53 en 8.54) De beste manier om 
objecten te verlichten is een directe lichtbron die van schuin van 
boven schijnt. Dit komt omdat we gewend zijn aan deze manier 
van verlichten omdat de zon objecten voorwerpen zo beschijnt."' 

Ook de zichtbaarheid van textuur hangt af van het patroon dat 
door schaduwen wordt gevormd (zie: afbeeldingen 8.55 en 8.56}. 
Strijklicht zorgt voor een maximale schaduwwerking en dus voor 
de maximale zichtbaarheid van textuur. Dit betekent echter ook 
dat imperfecties in het oppervlak op deze manier extra bena
drukt worden. Denk bijvoorbeeld aan een spotje op een slecht 
gestuukte wand. 

Hallen met op het noorden gerichte sheddaken worden geken
merkt door hun diffuse verlichting en het dientengevolge 
ontbreken van een sterke directe component. Vaak wordt bij de 
herbestemming van hallen met noorderlicht al snel aan kun
stenaarsateliers of expositieruimtes gedacht. Echter voor het 
waarnemen van kunstwerken met een driedimensionale com
ponent (beeldhouwwerken, sculpturen en stoffen) is een diffuus 
verlichte ruimte minder geschikt. Een goed voorbeeld hiervan is te 
zien op een foto van een tentoonstelling in de voormalige weverij 
De Ploeg (zie: afbeelding 8.57}. De zuidgevel van de hal is van 
glas, waardoor direct zonlicht naar binnen schijnt. Naarmate men 
verder de ruimte ingaat, neemt deze directe component af en blijft 
het diffuse noorderlicht over. De beeldhouwwerken dichtbij het 
glas ogen vele malen interessanter dan die in het midden van de 
hal. 

6 Heating, Coollng, Llghting; Design Methods for Archltects, pagina 272. [x] 

afbeelding 8.54 Alleen diffuus licht; 
object lijkt vlok en details ontbreken. 
(bron: Heating, Cooling, Ughting 19)) 

afbeeldingen 8.55 en 8.56 Scha
duwwerking bij strijklicht. 
(bron: Heating, Coollng, Ughting 
[9]) 



afbeelding 8.57 Shedhol met naast noorderlicht ook direct zonlicht. Het beeld in het directe zonlicht oogt veel aantrekkelijker don die in het diffuse licht; De Ploeg, Bergeijk, 2008. 

Verlichting uit een specifieke richting kan dus details van een 
voorwerp naar voren halen, waardoor ze beter zichtbaar zijn en de 
visuele taak gemakkelijker uitgevoerd kan worden. 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- functies waarbij dieptewaarneming een grote rol speelt: 
expositie van sculpturen, zeer fijn handwerk, ... 

• voorkomt opwerpen van schaduwen 
Door een uniforme verlichting wordt voorkomen dat mensen 
schaduwen over hun eigen werk werpen. 

Over mogelijke functies kan geen uitspraak gedaan worden. 

• biedt saaie ruimte 
Om de driedimensionaliteit van objecten te kunnen waarnemen 
is schaduw noodzakelijk. Hiervoor is de aanwezigheid van sterke 
directe component in de belichting noodzakelijk. Zonder een 
beetje diffuus licht worden ruimtes dus al snel heel erg saai. 

Over mogelijke functies kan geen uitspraak gedaan worden. 

• zorgt voor ontregeling biologische klok 
Aan het daglicht voelt men het verschil tussen tien uur 's ochtends 
en vier uur 's middags. Dit komt onder andere door de lengte en 
richting van schaduwen, de kleur (zie: lichtkleur) en intensiteit (zie: 
verlichtingssterkte) van het licht. Hoewel de wisseling in intensiteit 

van hallen met sheddaken behouden blijft, is van schaduwwer
king geen sprake. Met name wanneer men voor zeer lange tijd in 
de ruimte verblijft, kan het gevoel voor tijdsbesef licht verstoord 
raken. 

Aanpasbaarheid 

Het gebrek aan direct licht blijkt in zeer veel opzichten een groot 
gemis. Een mogelijkheid om dit probleem op te lossen is het 
maken van openingen in het dak of in de gevel. 

Invloed op andere prestaties 

Het maken van openingen heeft grote gevolgen voor de lichtver
deling, lichtkleur etc. en hiermee ook op de gebrui kstuncties die 
zij faciliteren. Zo kan ook de oriëntatie in de ruimte bij voorbeeld 
verbeteren als gevolg van het maken van openingen. 

afbeeldingen 8.58 en 8.59 Patio In de hal zorgt voor schaduwwerking. 
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afbeeldingen 8.60, 8.61, 8.62 en 8.63 Voorbeelden van dakopeningen. afbeelding 8. 64 Patio met glasvlakken op het zuiden; Ericsson Hol 2, Rijen, 2009. 

afbeeldingen 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69 en 8.70 Voorbeelden van dakopeningen. 
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E. KLEURWEERGAVE 

Inleiding 

Onder kleurweergave verstaan we het vermogen van een lichtbron 
om kleuren op een bepaalde manier weer te geven. 

Prestaties 

Invloed elementen en kenmerken 

De glasvlakken in de sheds zorgen voor de toetreding van daglicht. 
Eventueel aanwezige kunstverlichting wordt hier buiten beschou
wing gelaten. 

Prestatie ruimte 

Shedhallen worden dus verlicht door daglicht. Daglicht heeft als 
positieve eigenschap dat kleuren op een natuurlijke en realistische 
wijze worden weergegeven. 
Een objectieve maat voor de kleurweergave-eigenschappen 
van een lichtbron is de kleurweergave-index (RJ De maximale 
waarde van R is 100. Bij lagere getallen neemt de kwaliteit van 
de kleu rweergave af. Omdat de zon een zwarte straler is en dus 
het volledige spectrum weergeeft, heeft daglicht een perfecte 
kleurweergave (R,=100). Een standaard fluorescentielamp heeft, 
ter vergelijk, een R, van tussen de 80 en 90. Dit komt omdat enkele 
delen van het spectrum niet door de lamp worden uitgestraald. 

Beoordelingscriterium: kleurweergave-index R, 
Prestatie : R, = 100 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• zorgt voor correcte kleurbeoordeling 
Daglicht zorgt voor een maximale kleurweergave, en maakt hier
mee een perfecte kleurbeoordeling mogelijk. Shedhallen kunnen 
op grond hiervan voor alle denkbare functies gebruikt worden. Er 
zijn immers geen gebruikstuntties die een lagere kleurweergave 
eisen, alleen functies waarvoor een lagere kleurweergave eventu
eel toelaatbaar is. 
Om de aangeboden prestatie goed te benutten, kan gekeken wor
den voor welke functies een correcte kleurbeoordeling juist van 
belang is. In de Nederlandse norm NEN-EN 12464-1 zijn tabellen 
opgenomen met hierin minimum waarden van de kleurweergave
index. Soorten ruimtes, taken of activiteiten met een Ra ~ 90 die in 
deNEN-EN 12464-1 genoemd worden zijn : 

Mogelijk geschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- Bedrijven voor de productie, verwerking en verkoop van 
stoffen en leer (zoals kledingwinkels, woninginrichtingszaken, 
schoenmakers, naaiateliers, stoffeerderijen). 
- Bedrijven voor de productie, verwerking en verkoop van 
drukwerk, verf en lak (zoals drukkerijen, kunstenaarsateliers, 

],I 

.. 
.... 
o.2 

I I ......l r\ li .. 
30) ltXJ 500 ""' "" '0 - ' rr 

afbeeldingen B. 71 en B. 72 Spectra van een standaard tl-buis (links) en de zon (rechts). 
{bron: Bouwfysisch ontwerpen 1 [3]) 

kunstverkoop en uitleen, autoshowroom, woninginrichtings
zaken, keukencentra). 
- Industrie waarbij kleurcontrole van het eindproduct noodza
kelijk is (zoals voedingsmiddelenindustrie, kunststofindustrie, 
auto-industrie, laboratoria) . 
- Instellingen en bedrijven voor medische verzorging, 
onderzoek en behandeling (zoals EHBO, kraamzorg, oog- en 
ooronderzoek, dermatologie, tandartspraktijken, kappers). 
Hier is een correcte beoordeling van de kleur van huid en 
lichaamsdelen van belang. 

• zorgt voor prettig gevoel 
Een goede kleurweergave zorgt ervoor dat de omgeving, voorwer
pen en personen natuurlijk en realistisch worden weergegeven. 
Hierdoor ervaren mensen een prettig en ontspannen gevoel. 
Omdat er vrijwel geen hoofdgebruiksfuncties zijn die vragen om 
een vervreemd gevoel door een slechte kleurweergave, zijn de 
shedhallen op grond van deze prestatie voor bijna alle functies 
geschikt. 
Wel kan gekeken worden naar functies die in het bijzonder baat 
hebben bij een prettig en ontspannen als gevolg van een goede 
kleurweergave. Een bijzonder onderzoek werd in 1999 gedaan 
door Heshong en Mahone7• Hieruit bleek dat de verkoop in win
kels met 40% stijgt als gevolg van het daglicht. 

Mogelijk geschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- Instellingen waar mensen elkaar ontmoeten voor een 
gesprek (cafés, restau rants, congrescentra, ... ) 
- Instellingen waar mensen zijn om tot rust te komen 
(gebedsruimtes, meditatieruimtes, kuuroorden, ... ) 
- Instellingen waar mensen komen voor genezing (ziekenhuis, 
herstellingsoord, ... ) 
- Winkels, ... 

• zorgt voor oppikken signalen 
Het goed kunnen onderscheiden van kleur speelt een belangrijke 
rol in de veiligheid. Bij het begrijpen van bewegwijzering in geval 
van nood, maar ook het waarnemen het gevaren is een goede 
kleurweergave van belang. 

7 Skylighting and Retail Sales. [8] 
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F. LICHTKLEUR 

Inleiding 

De lichtkleur is de kleur die de lichtbron uitstraalt. 

Prestaties 

Invloed elementen en kenmerken 

Omdat de gevels bij shedhallen in de meeste gevallen gesloten 
zijn, zorgen alleen de glasvlakken in de sheds voor de toetreding 
van daglicht in de ruimte. Deze glasvlakken staan in vrijwel alle 
gevallen op het noorden gericht. Eventueel aanwezige verlichtin
stallaties worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze vaak 
al verwijderd of verouderd zijn voordat met de herbestemming 
gestart wordt. 

Prestatie ruimte 

"De lichtkleur van een lichtbron verwijst naar de schijnbare kleur 
van het licht (kleursoort) dat wordt uitgestraald. De lichtkleur 
wordt gekwantificeerd door de toegevoegde kleurtemperatuur."8 

Shedhallen worden volledig verlicht door noorderlicht. Dit is 
diffuus licht dat door de hemelkoepe l gereflecteerd wordt. Door 
het ontbreken van direct 'warm' zonlicht, heeft noorderlicht een 
relatief hoge kleurtemperatuur. Op bewolkte dagen, wanneer 
het zonlicht door het witte wolkendek gereflecteerd wordt, ligt 
de kleurtempertuur rond de 7000K (zie: afbeelding 8.74). Deze 
kan oplopen tot 10.000K op zonnige dagen, wanneer het zonlicht 
reflecteert tegen de blauwe hemel koepel. Vastgesteld kan worden 
dat de gemiddelde kleurtemperatuur van het licht in shedhallen 
zeer hoog is. 
Bovendien varieert de lichtkleur in de hal maar zeer weinig; van 
wit (bij een bewolkte hemel) naar lichtblauw (bij een onbewolkte 
hemel). Ruimtes met direct zonlicht kennen een veel grotere licht
kleurvariatie; van het rode ochtend- en avondlicht (2000 K) tot de 
felle, blauwe middagzon (6000 K). 

Beoordelingscriteria: kleurtemperatuur T<P (in Kelvin) 
variatie in kleurtemperatuur over de dag 

Prestatie: T<P = 6000 tot 10.000 Kof Koel 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• zorgt voor ontregeling van biologische klok 
Daglicht heeft een zeer belangrijke, niet visuele taak; het zorgt 
voor de juiste instelling van onze biologische klok. Deze klok 
stuurt gedurende de dag bepaalde lichaamsprocessen aan, zoals 
lichaamstemperatuur, slaappatronen en het vrijkomen en de 
productie van hormonen.9 De circadiane ritmiek (24-uurs cyclus) 
wordt bepaald door de intensiteit en de kleur van het daglicht. De 
wisseling in verlichtingssterkte wordt door de staafjes en kegeltjes 

8 NEN·EN 12464-1, pagina 11. 110] 
9 Hu man Lighting Demands. [4] 
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afbeelding 8. 73 Noorderlicht (blouw hemellicht) vio de glosvlokken in het sheddak; 
Weverijmuseum, Geldrop, 2007. 
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afbeelding 8. 74 Kleurtemperoturen. 
(bron: www.moorfotogrojie.nl) 

Lichtkleur ToeBeVOelde 
kleurtemperatuur 

T .. (in K) 

koel > 5300 K 

tussengelegen 3300 tot 5300 K 

warm < 3300 K 

afbeelding 8.75 Groepen von lichtkleuren. 
(bron: NEN-EN 12464·1110]) 

waargenomen. Hierop is al bij de behandeling van de verlichtings
sterkte ingegaan. 

De onderzoeksgroepen van Brainard en Tapin10 ontdekten in 2001 
naast de kegeljes en staafjes echter een derde receptortype in 
het netvlies van het oog. Deze niet-visuele receptoren (melanop
sin) zijn sterk gevoelig voor de korte, blauwe golflengtes, en zijn 
medebepalend voor de werking van de biologische klok· Deze 
receptoren hebben een negatieve invloed op de aanmaak van 
het slaaphormoon melatonine. Hoe blauwer de lichtkleur-en 
dus hoe hoger de kleurtemperatuur- hoe meer de aanmaak van 
melatonine onderdrukt wordt. Indirect zorgt dit licht ook voor de 
aanmaak van cortisol (het stress- of energiehormoon) waardoor 

10 Photons, clocks and consciousness. [6] 
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afbeelding 8. 76 Invloed van de daglicht op de hormoonhuishouding gedurende de 
dag. (bron: lnfoblad: Daglicht in utiliteitsgebouwen. [12]) 

de mens alerter en actiever wordt11• 

• 

Een schematische weergave van het invloed van melatonine en 
cortisol op het de alertheid van de mens is weergegeven in afbeel
ding B. 76. Het blauwe ochtendlicht, vlak voor zonsopgang, zorgt 
voor onderdrukking van het slaaphormoon melatonine en indirect 
voor een toename van cortisol. Hierdoor wordt men wakker. Deze 
hormonen blijven gedurende de dag op voldoende niveau om de 
mens actief te houden. Wanneer bij zonsondergang het licht roder 
(warmer) wordt, en het licht de aanmaak van melatonine niet lan
ger onderdrukt, wordt het lichaam voorbereid op de nachtrust12• 

Het gebruik van daglicht voor een goede regulering van de bio
logische klok wordt in alle literatuur sterk aanbevolen. Nu is in 
shedhallen weliswaar daglicht aanwezig, maar ontbreken de lage 
kleurtemperaturen in het licht. Dit betekent dat bij langdurig ver
blijf (dag- en nacht) in deze ruimtes de werking van de biologische 
klok verstoort kan worden. Omdat de wisseling in lichtintensiteit 
over de dag wel aanwezig is, zal een volledige verstoring van dit 
ritme niet plaatsvinden. Echter een licht gevoel van onbehagen is 
wellicht bij zeer langdurig verblijf niet uit te sluiten. 

Mogelijk geschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- Functies waarbij mensen langdurig het gebouw niet verla
ten en hier ook overnachten (woningen, verzorgingshuizen, 
verpleeghuizen, ziekenhuizen, ... ) 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- Functies waar men alleen tijdelijk of overdag gebruik van 
maakt (kantoren, winkels, dagverblijven, ... ) 

• zorgt voor goede concentratie 
Dat de lichtkleur van invloed is op de hormoonhuishouding is 
hierboven toegelicht. De afgelopen jaren is veelvuldig vervolg
onderzoek gedaan naar de onderdrukking van melatonine door 
middel van licht met een korte golflengte. Een van deze onder
zoeken werd verricht door Rügers13• Hierbij werd de vermindering 
van slaperigheid in twee groepen proefpersonen vergeleken, die 

11 Daglicht in utiliteitsgebouwen. [12] 
12 Photons, clocks and consciousness. [61 
13 Lighting up the clock: effects of bright light on psysiological en psychological 
states in humans, paginag 143. [111 

afbeelding 8. 77 Kille, koele, zakelijke beleving in shedhollen door een hoge lcJeurtem
peratuur; fNKA, Ede, 2008. 

tijdens de nacht hetzij onder blauw hetzij onder rood licht wakker 
moesten blijven. Rügers toonde hiermee aan dat licht met een 
hoge kleurtemperatuur inderdaad zorgt voor de grootste reductie 
van slaperigheid en toename van de alertheid en concentratie. Dit 
blauwe licht hoeft niet per se van daglicht afkomstig te zijn, maar 
kan ook geleverd worden door kunstlicht. 

Door de hogere kleurtemperatuur van noorderlicht wordt de 
productie van melatonine bij mensen onderdrukt en blijft men dus 
wakkerder. Dit heeft als gevolg dat men alerter, actiever en beter 
geconcentreerd kan werken in hallen met sheddaken. 

Mogelijk geschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- Instellingen waar geconcentreerd gestudeerd of gewerkt 
moet worden. (scholen, kantoren, ateliers, sportcentra, ... ) 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- Instellingen voor ontspanning (kuuroord, therapeut, ... ) 

• zorgt voor kil gevoel (basaal gevoel) 
Hoge kleurtemperaturen associeert men over het algemeen met 
koel en kil. Dit is de reden dat in warme klimaten vaak blauwe 
kleuren gebruikt worden. Toch blijkt dat na verloop van tijd de 
hersenen zich aanpassen aan het veranderde licht, zoals de ogen 
'wennen' aan donkere ruimtes. Wanneer men zich voor langere 
tijd in 'blauwer' licht bevindt, zullen de signalen voor deze kleur 
na verloop van tijd minder sterk worden doorgegeven en zal de 
ruimte minder 'koud' aanvoelen. Desondanks voelt de ruimte voor 
veel mensen in eerste instantie niet warm aan. 

Mogelijk geschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- opslag, ... 

Mogelijk ongeschikte hoofdgebruiksfuncties: 
- woningen, zwembaden, ... 
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• zorgt voor een zakelijke, koele sfeer (associatie} 
Een hoge kleurtemperatuur werkt bij gebruikers al snel een koele 
en zakelijke indruk. Men associeert deze verlichting niet snel met 
een gezellig café of intiem restaurant, maar meer met no-non
sense functies. Bij een 'warm' verlicht bankkantoor wordt krijgt 
men eerder het gevoel dat men wordt 'gepaaid', dan bij ruimte in 
shedhallen. 

Mogelijke geschikte functies: 
- Functies voor zakelijk overleg (conferentiezalen, vergader
ruimte, ... ) 

• zorgt voor weinig levendigheid 
De geringe variatie in de kleurtemperatuur zorgt ervoor dat 
mensen de ruimte snel saai vinden. De wisselende kleurtempe
raturen van het zonlicht gedurende de dag zijn in een shedhal 
niet waarneembaar. Het kleurenspel tussen van ochtend, middag 
en avondlicht ontbreekt in deze gebouwen volledig. Hier blijft de 
kleurtemperatuur vrijwel constant en varieert alleen de intensiteit 
van het I icht. 

Aan deze gebruiksfunctie zijn niet direct hoofdgebruiksfuncties te 
koppelen. 
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G. LICHTFLIKKERING 

Prestatie 

Invloed elementen en kenmerken 

Omdat de gevels bij shedhallen in de meeste gevallen gesloten 
zijn, zorgen alleen de glasvlakken in de sheds voor de toetreding 
van daglicht in de ruimte. Eventueel aanwezige verlichtinstallaties 
worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze vaak al verwij
derd of verouderd zijn voordat aan de herbestemming gestart 
wordt. 

Prestatie ruimte 

Shedhallen worden dus alleen verlicht door daglicht. Daglicht 
is constant licht, waardoor er in de hallen geen lichtflikkering of 
stroboscopische effecten optreden. 

Beoordelingscriterium: lichtflikkering 
Prestatie: geen 

Gebruiksfuncties & Hoofdgebruiksfuncties 

• voorkomt lichamelijke klachten 
"lichtflikkering leidt mensen af en kan aanleiding geven tot 
lichamelijk klachten zoals hoofdpijn." 14 Bij shedhallen is van dit 
verschijnsel geen sprake. 

• voorkomt lichamelijke letsel 
"Stroboscopische effecten kunnen tot gevaarlijke situaties leiden, 
doordat de waargenomen beweging van draaiende of heen en 
weer bewegende machinedelen wordt beïnvloed."15 Tegenwoordig 
kunnen, door het gebruik van gelijkspanning en kwalitatief goede 
lampen, deze effecten voorkomen worden. Bij de bouw van de 
fabriekshallen waren deze voorzieningen echter nog niet aanwe
zig. Daglicht was dermate goed van kwaliteit waardoor de kans op 
lichamelijk letsellaag was. 

14 NEN-EN 12464-1, pagina 12. [10] 
15 NEN-EN 12464-1, pagina 12. [10] 
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BIJLAGEN - GELUID 

Ericsson Hal 1 - magazijn 
(de stillconstructie en de houttn aordinpn lijn kt de bere~ ntft meepnomen. Het metalen rolluik Is muaencmen als tWft ramen.) 

Volume 
subtot.al· tota.JI· - lo!!f! - !!!!!!~!! -- - - -rvimtolut_ljdo_l 30,00 cs.oo 4,&4 6264,00 

Nlmte onder sheds 30,00 4,55 1.31 9 804,67 
· loli-k 10,00 15,00 4,64 ·1 -696,00 
• toHetbfok onder sheds 10,00 4,55 1,31 ·3 -89,41 

IZU,liiiiJ 

Oppervlaktes 
... -. ..... ~ - "!?I!! - !!!!!&!! _,.,. ... - -- ---- 45,00 30,00 1150,00 ··- 15,00 10,00 ·1 ·150,00 

1550,110--...... !!!!I!! - !!!!!!~!! -- - - -·-·-wand-- 30,110 4,&4 139,ZIJ 
wand onder sheds 4,55 1,31 17,88 
• dtour.n en kozijnen 0,90 1,80 ·3 ·2,43 

U4,1511Ucopm-lwotll 

deuren en kozijnen 0,90 1,80 243 J,.G--... iull4ftoft 

"'_ .. ir!!l!! - !!!!!!~!! !ll!l!!- - -- ---wandrod!todeol cs.oo 4,64 21li,IO 
wand onder sheds •.ss 1,11 17,88 
• deuren en korijnen 0,90 1,10 ·3 -~43 

Zl4,ZIIIuc op-

deurwnenkozijnen 0,90 1,80 2,43 J,.G--........... -- "!!!!!! - !!!!!!~!! -·- - -- .""..- ",.,.,_ 
wond ZIJ,OO •.&4 !12.10 

1,00 1,80 -6 ·10,80 
·deur en kozijn 1,40 1,10 ·1 ·252 

.,.,. live op -til 
-ramen 1,00 1,80 10,10 

Jll.ll) .... lnllalonkt><lj...., 

-deur en koztjn 1,40 1,10 ~2 J,SZ--.. """""" - '"!!2!! - !!!!!!~!! -- - -- --binnonwand 30.00 4,64 139,ZIJ 
-deuren en kozijnen 0,90 1.10 -6 ·9,72 

l2tAstucop~ 

deuren en kozijnen 0,90 1.10 972 

1,72--........... 

........ Ir!!!!!! - !!!!!!~!! -- - - ------ 20.00 o,gs 57,110 
onderz~de &oot 20,00 0,45 8,90 
onderzijde loot 30,00 0,95 142,50 
Ofldenljde aoot 30,00 0,50 1500 

ZUAII hout 

ramen en kozijnen 30,00 1,94 523,80 
- r•men tpv to6tet:bklt 10,00 1,94 ·3 ·5820 415.., I'IIIMIIIII'I kotljnen 

ondenijdedà 30,00 4JJ7 9 1098,90 
• ondenljdo dok""' .-mlok 10,00 4JJ7 ·3 ·122,10 

.,...., hout 

-- "!!!!!! - !!!!!!~!! -- ... "" _."."" --Wind rwctlte deef 15.00 4,64 1 69,&0 
Wind rechte deel 10,00 4,64 46,40 
w1nd onder sheds 4,55 1.31 s,g4 
• doutlu>zljnen enkel 0,90 1,10 .. -6,48 
·deu<ttDzijndubbel 1,40 1,80 ·1 ·2,52 

1H,M stuc op metatw.rtl 

deuri<Dzljnen 0,90 1,80 6,48 
1,40 1,10 2,S2 

l,llllllout 
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BerekingA 
obsorptlecol!/flc~nt a (Bron· Sobln} 

Materiaal Referentiemateriaal 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Oppervlakte (m2) 
beton (vloer) grindbeton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 1350 

stuc op metselwerlc (oostaevel) kalkcementpleister 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 155 
deur en kozijn (oostgevel) spaanplaat 0,46 0,24 0,04 0,01 0,02 0,04 2 
stuc op metselwerlc (westsevel) kalkcementpleister 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 224 
deur en kozijn (westgevel) spaanplaat 0,46 0,24 0,04 0,01 0,02 0,04 2 
stuc op metselwerlc (noordgevel) kalkcementpleister 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 79 
glas en kozijn (noordgevel) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 O.D2 11 
deur en kozijn (noordgevel) spaanplaat 0,46 0,24 0,04 0,01 0,02 0,04 3 
stuc op metselwerlc (zuidgevel) kalkcementpleister 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 129 
deur en kozijn (zuidgevel) spaanplaat 0,46 0,24 0,04 0,01 0,02 0,04 10 
hout (plafond) tripleK 0,57 0,37 0,13 0,07 0,06 0,03 223 
raam en kozijn (plafond) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 O.Q2 466 
hout (plafond) tripleK 0,57 0,37 0,13 0,07 0,06 0,03 977 
stuc op metselwerlc (toiletblok) kalkcementpleister 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 116 
deur en kozijn (toiletblok) spaanplaat 0,46 0,24 0,04 0,01 0,02 0,04 9 

A (a • oppervlakte) 
Materiaal Referentiemateriaal 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

beton (vloer) grindbeton 13,50 13,50 27,00 27,00 40,5 54,00 
stuc op metselwerlc (oostgevel) kalkcementpleister 1,55 1,55 3,10 3,10 3,1 6,20 
deur en kozijn (oostgevel) spaanplaat 0,92 0,48 0,08 0,02 0,04 0,08 
stuc op metselwerlc (westgevel) kalkcementpleister 2,24 2,24 4,48 4,48 4,48 8,96 

deur en kozijn (westgevel) spaanplaat 0,92 0,48 0,08 0,02 0,04 0,08 

stuc op metselwerk (noordgevel) kalkcementpleister 0,79 0,79 1,58 1,58 1,58 3,16 

glas en kozijn (noordgevel) glas 1,10 0,44 0,33 0,22 0,22 0,22 

deur en kozijn (noordgevel) spaanplaat 1,38 0,72 0,12 0,03 0,06 0,12 

stuc op metselwerk (zuidaevel) kalkcementpleister 1,29 1,29 2,58 2,58 2,58 5,16 

deur en kozijn (zuidgevel) spaanplaat 4,60 2,40 0,40 0,10 0,2 0,40 

hout (plafond) tripieK 127,11 82,51 28,99 15,61 13,38 6,69 

raam en kozijn (plafond) glas 46,60 18,64 13,98 9,32 9,32 9,32 

hout (plafond) tripieK 556,89 361,49 127,01 68,39 58,62 29,31 

stuc op metseiwerlc (toiletblok) kalkcementpleister 1,16 1,16 2,32 2,32 2,32 4,64 
deur en kozijn (toiletblok) spaanplaat 4,14 2,16 0,36 0,09 0,18 0,36 

764,19 489,85 212,41 134,86 136,62 128,70 

Bereking T60 

Nocalmtijd (T60 = V /&A) A V(m3) T&O(s) 

125Hz 764,19 6283,26 1,37 
250Hz 489,85 6283,26 2,14 
500Hz 212 6283,26 4,93 

1000Hz 134,86 6283,26 7,77 
2000Hz 136,62 6283,26 7,67 
4000Hz 128,70 6283,26 8,14 
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Weverij de Ploeg- Weverij en ververij (origineel) 
(bij de berekenins zijn beide ruimtes samensevoesd en is het ventilatiesysteem niet meesenomen) 

Volume 
subtotao~ totaal-

liloer k'!R!.• btftdte h~!! ~rviD~ aantol Inhoud Inhoud 
ruimte tot onderzijde sheds 43,23 44,60 4,30 1 8289,69 
ruimte onder sheds 43,23 21,23 4588,86 

- kolom en boos 1 en 5 0,45 11,74 -2 -10,57 
- kolom en boos 2-4 0,45 10,23 -3 -13,82 

12154,17 m3 

Oppervlaktes 
subtotoo~ totaal-

liloer ~· btftdte ~te !!ef!rviDktr oantol Inhoud Inhoud materiool 
vloer 43,23 44,20 0,00 1 1910,55 
-kolommen 0,70 0,45 0,00 -12 -3,78 

190&,n mz geschilderd beton 

ao-.-. !!!!~!.• btftdte !5!.• '!I!J!!.MDkte oantol !!!!f!.rvlakte !!ef!l'lllaltte materiool 
kozijnen onder kap 21,23 5 106,15 

101,15 onZ ptdllldenl ....... stalen liDlijn 

rechtewand 44,20 4,30 190,06 
- deurkozijn 2,30 1,50 -1 -3,45 

186,61 m2 kalkzandsteen 

deurkozijn 2,30 1,50 3,45 

-at•• 1,00 0,70 -1 ~.70 

2,75 mz houten deur en kozijn 

glas in kozijn 1,00 0,70 0,70 

0,70 m2 .... 

Wq ..... k'!R!.• btftdte 5!_11 opplll'lllaltte <KMtol oppervlalctf! opp~~rvkJict" moterloG/ 
liDzijnen tussen de kolommen In 45,40 5 227,00 
kozijnen onder platte dak 3,50 4,30 15,05 

242,115 m2 stu en stalen kozijn 

,._ ..... k'!f!.• btftdte !5!.• _.vlalrte oantDI '!I!J!!.rvlokt" opt>f!fll/akte moterloD/ 
liDzijnen ml!t alu 43,23 4,30 1 185,87 

115,17 onZ .... .,. lblenllrGrzijn 

Zuldpwl lengte btftdre hoogte oppllfV/okte oantol opp«v/okte oppiiMolrte moteriaol 
liDzijnen ml!t ,tas 43,23 4,30 1 185,87 

115,17 onZ .... en _..n IrAzijn 

~ "'!!i!! btftdte !5!." oppllfV/olcte tKMtol opp«v/akte OpPf!rvlolrtJt materiool 

ziJkant kolom en booa 1 11,74 3 35,22 
zijkant kolom en boos 2-4 10,23 9 92,11 
zijkant kolom en boos 5 11,74 35,22 
zijkant kolom 1 en 4 0,45 4,30 4 7,74 
zijkant kolom 1-6 0,45 2,75 10 12,36 

zijkant kolom 1-6 0,45 3,12 10 14,02 
onderzijde boog 1-5 5,38 0,45 10 24,20 
onderzijde boog 1-5 8,02 0,45 10 36,07 

256,!13 m2 cesc:hllderd beton 

f'IIIIIDIId ~engt" btftdte hootite oppllrvkJkte IJlJIJfiJI oppllrVIolcte oppllrviDirtlt molmaal 

ondonijde 1001: 1 23,55 0,70 1 16,49 
onderzijde goot 1 18,78 0,70 13,14 

onderzijdesoot 2-6 23,55 0,57 67,47 

onderzijde soot 2-6 18,78 0,57 53,79 
onderzijde plat dak 43,23 3,50 1 151,29 
dak van goot tot raam 1-5 23,55 2,34 5 275,54 
dak vansoot tot raam 1-5 18,78 2,34 219,67 
onderzijde dak 1-5 23,55 8,12 956,13 
onderzijde dak 1-5 18,78 8,12 762,27 

25ts,n m2 geschilderd beton 
raam 23,55 2,90 5 341,48 
raam 18,78 2,90 272,24 

613,71 mz stasen stalen kozijn 
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Bereking A 

Materiaal 
geschilderd beton (vloer) 
ceschllderd Bias en kozijn (oostg~l) 
kalkzandsteen (oostgevel) 
houten deur en kozijn ( oostgeve I) 
Bias (oostgevel) 
Bias en kozijn (westgevel) 
1la• en kozijn (noordievel) 
1la• en kozijn (zuidsevel) 
1eschllderd beton (kolommen) 
geschilderd beton (plafond) 
sla• en kozijn (plafond) 

Materiaal 
geschilderd beton (vloer) 

1eschllderd BI"' en kozijn (oostgevel) 
kalkzandsteen (005tgevei) 
houten deur en kozijn (oostgevel) 
11as (oostgevel) 
slas en kozijn (westgevel) 
11as en kozijn (noordievel) 
&las en kozijn (zuJdsevel) 
1eschllderd beton (kolommen) 
Beschilderd beton (plafond) 
slasen kozijn (plafond) 

Bereking T60 

125 H 
250H 
500H 

lOCJOH 
2000H 
4000H 

Referentiemateriaal 
srindbeton 
BIOS 
schoon baks~nmetselwerk 

situ 
a las ..... 
ila• 
,Jas 
srlndbeton 
grindbeton 

si•• 

Referentiemateriaal 
grindbeton 

cl•• 
schoon baksteenmetselwerk 

clas 
,Jas .... ..... 
slas 
1rlndbeton 
Brlndbeton 
slas 

A(m2} V(m3} 

z 114,24 12854,17 
z 105,88 12854,17 
z 139,30 12854,17 
z 127,80 12854,17 
z 176,46 12854,17 
z 226,98 12854,17 

Figuur x.: Locotie von de weverij en ververij binnen Weverij De Ploeg 
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115Hz 
0,01 
0,10 
0,02 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
O,Ql 
0,01 
0,10 

125Hz 
19,07 
10,62 

3,73 
0,28 
0,07 

24,21 
18,59 
18,59 

2,57 
25,16 
61,37 

114,24 

T60{s} 

11,6 
20,2 
15,4 
16,1 
12,1 

9,4 

obsoTpWcolfllclent a (Bron · Sobin} 

150Hz 500Hz 1000Hz 1000Hz 4000Hz oppervlakte 
O,Ql 0,02 0,02 0,03 0,04 1907 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 106m2 
0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 187m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 O,Q2 3 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 1 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 242m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 186m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 186m2 
O,Ql O,Q2 0,02 0,03 0,04 257m2 
O,Ql 0,02 0,02 0,03 0,04 2516 m2 
0,04 0,03 0,02 O,Q2 O,Q2 614m2 

6203 m2 

250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 
19,07 38,14 38,14 57,20 76,27 
4,25 3,18 2,12 2,12 2,12 
5,60 5,60 7,46 9,33 13,06 
0,11 0,08 0,06 0,06 0,06 
0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 
9,68 7,26 4,84 4,84 4,84 
7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 
7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 
2,57 5,14 5,14 7,71 10,28 

25,16 50,32 50,32 75,47 100,63 
24,55 18,41 12,27 12.27 12,27 

105,18 139,30 127,10 176,46 226,98 

u 

Figuur x.: Plattegrond en aanzichten wanden van weverij en ververij binnen Weverij De Ploeg 



Weverij de Ploeg - Weverij en ververij, 1 stramien (leeg) 
(bij de berekeninti zijn beide ruimtes samengevoegd en Is het ventilatiesysteem niet meegenomen) 

Volume 
subtotrra~ totoa~ 

lllow ~flte IIIHdte ,_~ ~ OIJI!ro/ Inhoud Inhoud 
ruimte tDt onderzijde sheds 24.00 8,00 4,30 1 825,60 

ruimte onder sheds 24,00 21,23 509,52 
• kolom en basen 0,23 10,23 ·2 -4,61 

1330,51 rn3 

Oppervlaktes 
subtotaal· totool-

lllow ~rt~p IIIHdte hoogte "''ff!!VValrre OIJIIffll ~e oepervlolt:te -~ 
vloer 24,00 8.00 1 192,00 
-kolommen 0,35 0,23 -4 -0,32 

191,61 rn2 pschlldenl beton 

Oo!!pV!I lenp IIIHdte l!ooqte ~ aanffll ~ ""'!Mokte motrrlaol 
kozijnen onder kop 45,40 1 45,40 

45,40 rn2 ...... lcuzljn 

W!l!pWI ""P IIIHdte l!ooqte "''ff!!VValrre aanrol "''ff!!VValrre oepetvlolrre motrrlaol 
kozlj_, onder kap 45,40 1 45,40 

45,40 rn2 .............. 

l!oc!n!pwl lenp IIIHdte hoogte ~ ~Mnffll "''ff!!VValrre oepeM<Itte materiaiJl 
kozijnen metlias 23,55 4,30 1 101.27 

101,Z7 rn2 .... eni!Ajn 

ZU!dpw! tenp IIIHdte """P oppmklllre OIJIIrol "''ff!!VValrre oepeM<Itte matMooi 
korijnen metlias 23,55 4,30 1 101,27 

101.27 rn2 ...... 118ooqft 

ICalornrwM !mp brftdrxt """P Df7f~!!V!akte tMJnrol ~lire _,.,lotk motrrlaol 
z~kant lrdommen en .._n 10,23 2 20,47 
zijkant kolommen en basen 0,23 2,75 1,24 

zijkant kolommen en basen 0,23 3,12 1,40 
ondertijde boos 1-5 5,38 0,23 2,42 
ondertijde boos 1·5 8,02 0,23 3,61 

2!1,13 rn2 pschilclerd beton 

l'lolfoalll lmp btmlbt Ilolip ~ QQtJftl/ ~ ~ materiaiJl 
onderzijde &OOI 23,55 0,35 1 8,24 
onderzijde goot 23,55 0,22 5,28 

dak van soot tot raam 23,55 2,34 55,11 
onderzijde dak 1-5 23,55 8,12 191,23 

251,15 m2 geschlldonl beton 

raam 23,55 2,90 68,30 

61,30 m2 at•• en staion kozijn 

Bereking A 
abSDfPIJecolfflclent er (/kon: SDbln) 

Materiaal Referentiematerlaai 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Oppervlokte/ aantal 
geschilderd beton (vloer) arindbeton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 192m2 

atas en kozijn (oostgewl) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 45m2 
glas en kozijn (westgevel) &las 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 45m2 
glas en korijn (noordgevel) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 101m2 
atas en kozijn (zuidgevel) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 101m2 
geschilderd beton (kolommen) grindbeton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 29m2 
geschilderd beton (plafond) grindbeton 0,01 O,Dl 0,02 0,02 0,03 0,04 260m2 
glas en kozijn (plafond) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 O,Q2 68m2 

842m2 

829 



Materlaai 

geschilderd beton (vloer) 

glas en kozijn (oostgevel) 

glas en kozijn (westgevel) 

glas en kozijn (noordgevel) 

glas en kozijn (zuidgevel) 

geschilderd beton (kolommen) 

geschilderd beton (plafond) 

glas en kozijn (plafond) 

Bereking T60 

125Hz 
250Hz 

500 H z 

1000 H 
2000H 

4000H 

z 

z 

z 

Referentiemateriaal 

grindbeton 

glas 

glas 

glas 

glas 

grindbeton 

grindbeton 

glas 

A(m2) 

40,97 
19,27 
20,46 

16,85 
21,65 

26,46 

Figuur x.: Locotie van 1 stramien binnen Weverij De Ploeg 

24m 

125Hz 

1,92 
4,54 

4,54 
10,13 
10,13 

0,29 

2,60 
6,83 

40,97 

V(m3) T60(s) 

1330,51 5,4 
1330,51 11,5 

1330,51 10,8 
1330,51 13,2 
1330,51 10,2 

1330,51 8,4 

4 L---1 _ ____. 

·ICJ 
Figuur x.: Plattegrond en aanzichten wanden van 1 stramien binnen Weverij De Ploeg 
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A (a • opp~rvlakt~/aontol) 
250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000Hz 4000Hz 

1,92 3,83 3,83 5,75 7,67 
1,82 1,36 0,91 0,91 0,91 
1,82 1,36 0,91 0,91 0,91 
4,05 3,04 2,03 2,03 2,03 
4,05 3,04 2,03 2,03 2,03 
0,29 0,58 0,58 0,87 1,17 
2,60 5,20 5,20 7,80 10,39 
2,73 2,05 1,37 1,37 1,37 

19,27 20,46 16,85 21,65 26,46 

D 



Weverij de Ploeg - Weverij en ververij (tapijt) 
{bij de berekening zijn beide ruimtes samengevoegd en is het ventilatiesysteem niet meegenomen) 

Volume 
subtotool- totaal-

Vloer ~!!2~ l>rfttM ~~ !!!!!MD~ fiOIItal Inhoud inhoud 
ruim~ tot onderzijde slleds 43,23 44,60 4,30 1 8289,69 
ruimte onder sheds 43,23 21,23 4588,86 
• kolom en boog 1 en 5 0,45 11,74 ·2 -10,57 
· kolom en boog 2-4 0,45 10,23 ·3 -13,82 

12854,17 m3 

Oppervlaktes 
subtotaal- totaa~ 

Vloer ~!!i!! l>rfttM hoogte _,vla~ QOtJta/ !!!!!Mokt~ aet!!.M<r~ lfKitmoal 
vloer 43,23 44,20 0,00 1 1910,55 
-kolommen 0,70 0,45 0,00 -12 . 7B 

l.tOi, n m2 tapiJt 

Ooolpwel ~!!2!! l>rfttM ~~ ~ oontvl _,vla~ ~~-moa/ 
kozijnen onder kap 21,23 5 106,15 

1111,151112 pscilldenl&laen ....... llollin 

rechtewand 44,20 4,30 1 190,06 
- deurkozijn 2,30 1,50 -1 ·3,45 

116,61 m2 kalkzandsteen 

deurkozijn 2,30 1,50 3,45 
·glas 1,00 0,70 ·1 -o,70 

2.75 m2 houten deur en kozijn 

glas in kozijn 1,00 0,70 0,70 

0,70 m2 1ias 

Weslpwel ~ l>rfttM hoogte ~~ QOtJta/ I!J!!!!rYia~ ~Mo~ matMaal 
kozijnen tussen de kolommen In 45,40 5 227,00 
kozijnen onder platte dak 3,50 4,30 15,05 

242.05 m2 &la en stalen kozijn 

,._"... ..... ~ l>rfttM ~~ !!!!!Mokte IJIJtiiJJI ~ !!!!!tvla.tk moterlool 
kodjnen met &la 43,23 4,30 185,17 

185,17 m2 8111 M ...... llozljn 

luldl .. tl ~!!i!· l>rfttM hoogte ~ IJIJIItlll _,-.,/Gkte !!!!!Mo~ matmooi 
kozijnen met ll•s 43,23 4,30 185,87 

115,17 mZ &la ........ IloziJn 

llolcNI1II*I ~ l>rfttM ~t~ ~"'~ fiOIItal _,-.,/okt~ !!!!!Mo~ moterlaol 
zijkant kolom en booll 11,74 3 35,22 
zijkant kolom en boog 2-4 10,23 9 92,11 
zijkant kolom en boog 5 11,74 3 35,22 
zijkant kolom 1 en 4 0,45 4,30 4 7,74 
zijkant kolom 1-6 0,45 2,75 10 12,36 
zijkant kolom 1-6 0,45 3,12 10 14,02 
onderzijde boos 1·5 5,38 0,45 10 24,20 
onderzijde boos 1-5 8,02 0,45 10 36,07 

256,93 m2 geschllclenl beton 

......... ~2 l>rfttM ~te _,-.,/Q~ fiOIItal _,-.,/Q~ ~moterlaol 

onderzijde goot 1 23,55 0,70 1 16,49 
onderzijde goot 1 18,78 0,70 1 13,14 
onderzijde goot 2-6 23,55 0,57 5 67,47 
onderzijde goot 2-6 18,78 0,57 53,79 
onderzijde plat dak 43,23 3,50 151,29 
dak van goot tot raam 1·5 23,55 2,34 275,54 
dak van goot tot raam 1-5 18,78 2,34 219,67 
onderzijde dak 1-5 23,55 8,12 956,13 
onderzijde dak 1·5 18,78 8,12 5 762,27 

2515,n m2 aeschHderd beton 
raam 23,55 2,90 341,48 
raam 18,78 2,90 272,24 

613,71 m2 .... en stalen kozijn 
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BerekingA 

Matertaal 
tapijt (vloer) 
aeschilderd glas en kozijn (oostaevel) 
kalkzandsteen (oostgevel) 
houten deur en kozijn (oostgevel) 
glas (oostgevel) 
alas en kozijn (westgevel) 
glas en kozijn (noordgevei) 
alas en kozijn (zuidgevel) 
geschilderd beton (kolommen) 
geschilderd beton (plafond) 
glas en kozijn (plafond) 

Materiaal 
tapijt (vloer) 
geschilderd glas en kozijn (oostgevel) 
kalkzandsteen (oostgevel) 
houten deur en kozijn (oostgevel) 
glas (oostgevel) 
glas en kozijn (westgevel) 
glas en kozijn (noordgevei) 
glas en kozijn (zuldgevel) 
geschilderd beton (kolommen) 
geschilderd beton (plafond) 
glas en kozijn (plafond) 

Bereking T60 

832 

125 H 
250H 
500H 

1000 H 
2000 H 
4000 H 

z 
z 
z 
z 
z 
z 

Referentiemateriaal 125Hz 

tapijt hoocpollc en onderlaas 0,04 
glas 0,10 
schoon baksteenmetselwerk 0,02 
glas 0,10 
glas 0,10 
glas 0,10 
glas 0,10 
glas 0,10 
grindbeton O,Ql 
grindbeton 0,01 
glas 0,10 

Referentiemateriaal 125 Hz 

tapijt llooa><>llg en onderlaas 76,27 
glas 10,62 
schoon baksteenmetselwerk 3,73 
glas 0,28 
glas 0,07 
glas 24,21 
glas 18,59 
glas 18,59 
grindbeton 2,57 
grindbeton 25,16 
glas 61,37 

- 241,44 

A (m2) V{m3) T60(s) 
241,44 12854,17 1,!1 
277,49 12854,17 7,7 
692,26 12854,17 3,1 

1424.40 12854,17 1,5 
1892,54 12854,17 1,1 
1561,72 12854,17 1,4 

absarptlecaiiffkient a (Bron · Sabln) 
250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Oppervlakte 

0,1C 0,31 0,70 0,93 0,74 1907 m2 
0,04 O,Q3 O,Q2 0,02 0,02 106m2 
0,03 O,Q3 0,04 0,05 0,07 187m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 3 m2 
0,04 O,Q3 0,02 0,02 0,02 1 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 242m2 
0,04 0,03 O,Q2 O,Q2 0,02 186m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 186m2 
0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 257m2 
0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 2516 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 614 m2 

6203 m2 

A ( a • oppervlakte) 
250Hz 500Hz 1000 Hz 2000Hz 4000Hz 

190,68 591,10 1334,74 1773,29 1411,01 
4,25 3,18 2,12 2,12 2,12 
5,60 5,60 7,46 9,33 13,06 
0,11 0,08 0,06 0,06 0,06 
0,03 0,02 O,Ql O,Ql 0,01 
9,68 7,26 4,84 4,84 4,84 
7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 
7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 
2,57 5,14 5,14 7,71 10,2.8 

25,16 50,32 50,32 75,47 100,63 
24,55 18,41 12,27 12,27 12,27 

277,41 192,26 1424,40 11!12,54 1561,72 



Weverij de Ploeg - Weverij en ververij (akoestische stuc) 
(bij de berekening zijn beide ruimtes samengevoegd en is het ventilatiesysteem niet meegenomen) 

Volume 
subtotaal- totaal-

VIMr /en~e ~ hoogte ~rvlalctt aonlo/ inhoud il1houd 
ruimte tot onderzijde sheds 43,23 44,60 4,30 1 8289,69 

ruimte onder sheds 43,23 21,23 5 4518,86 

· kolom en boog 1 en 5 0,45 11,74 -2 -10,57 
· kolom en boog 2-4 0,45 10,23 -3 -13,82 

12154,17 m3 

Oppervlaktes 
subtotaal- totoo/-

VIMr lt!!,2!! bfwdte hoogte ~rvlalctt aantol !!l!!!!rvlaktt opptrv/alctt tniJMrlaa/ 

vloer 43,23 44,20 0,00 1 1910,55 

-kolommen 0,70 0,45 0,00 -12 · 3,78 

1906,n m2 ceochlklenl beton 

~ !!!!l!,t bfwdte ~ft ~rvlalctt oonro/ _.wolctt ~ mattriooi 
koll)nen onder up 21,23 5 106,15 

101,.15 1112 pschllderd ...... lt8lenllolfln 

rechtewand 44,20 4,30 190,06 

· deurkozijn 2,30 1,50 -1 -3,45 

116,&1 m2 kalkzandsteen 

deurkozijn 2,30 1,50 1 3,45 

- slas 1,00 0,70 ·1 -{),70 

2,75 m2 houten deur en kozijn 

slas in kozijn 1,00 0,70 0,70 

0,70 m2 st•• 

w ........ lt!!f!t lwtdtr ~" Df!!!!rvlalctt oonro/ opf!!.rvloktt -rvlalctt moteriool 
kozijnen tussen de kolommen In 45,40 5 227,00 
kozijnen onder platte dak J,SO 4,30 15,05 

242,115 m2 stu en stolen Ilozijn 

.....,._I /engte btftdtt h!!!!i!t _,wolctt oonto/ Of'PI!IY/oktt opptrvlokfe trl<lftrlool 

Ilolijnen met .... 43,23 4,30 115,87 

115.17 1112 ... .., .,..., IloziJn 

lillili-I le!!f!! btHdtt hoogte ~t oonro/ -rvloktt Of!tWMolctt moteriool 

IloliJnen met IIIS 43,23 4,30 1 185,87 

115,17 IIIZ .... en .,..., Ilolijn 

ltGiornmen !!!!f!t ~ ~t _,woktt oontol ~rvlalctt !!ft!!.rvlalctt nxz~MoG/ 
lljlulnt kolom en boog 1 11,74 J 35,22 

zijkant kolom en boog 2-4 10,23 9 92,11 

zijkant kolom en boog 5 11,74 3 35,22 

zijkant kolom 1 en 4 0,45 4,30 4 7,74 

zijkant kolom 1-6 0,45 2,75 10 12,36 

zijkant kolom 1-6 0,45 3,12 10 14,02 

onderzijde boos 1-5 5,38 0,45 10 24,20 

onderzijde boos 1-5 8,02 0,45 10 36,07 

Zsti,!l:l m2 ceochilderd beton 

PWDnd ~t ~ ~ft ~ oontol Of'PI!IY/aktt !!!!J!!Molctt miJferlool 
onderzljde goot 1 23,55 0,70 1 16,49 

onderzijde goot 1 18,78 0,70 13,14 

onderzijdesoot 2-6 23,55 0,57 5 67,47 

onderzijde goot 2-6 18,78 0,57 53,79 

onderzijde plat dak 43,23 3,50 151,29 

dak vansoot tot raam 1-5 23,55 2,34 275,54 

dak vansoot tot raam 1-5 18,78 2,34 219,67 

onderzijde dak 1-5 23,55 8,12 956,13 

onderzijde dak 1-5 18,78 8,12 16l,21 

zus. n m2 akoestische stuc 

raam 23,55 2,90 341,48 
raam 18,78 2,90 272,24 

613,71 m2 glos en stalen kozijn 

833 



Bereking A 

Materiaal 
geschilderd beton (vloer) 

geschilderd glas en kozijn (oostgevel) 
kalkzandsteen (oostgevel) 

houten deur en kozijn (oostgevet) 
glas (oostgevel) 
&las en kozijn (westgevel) 
&las en kozijn (noordgevel) 
alas en kozijn {zuidgevel) 
aeschllderd beton {kolommen) 
akoestische stuc {plafond) 
alas en kozijn (plafond) 

Materiaal 
geschilderd beton (vloer) 
geschilderd glas en kozijn (oostgevel) 
kalkzandsteen {oostgevel) 
houten deur en kozijn (oostgevel) 
glas {oostgevel) 
glas en kozijn {westgevel) 

alas en kozijn {noord&evel) 
&las en kozijn {zuidgevel) 
aeschilderd beton {kolommen) 
akoestische stuc (plafond) 
glas en kozl)n {plafond) 

Bereking T60 

834 
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z 
l 

l 

l 

125Hz 
250H 
SOOH 

1000H 
2000H 
4000H 

Referentiemateriaal 125Hz 

erindbeton 0,01 

glas 0,10 
schoon baksteenmetselwerk 0,02 ..... 0,10 

&las 0,10 
glas 0,10 

glas 0,10 

glas 0,10 
grindbeton - 1-

0,01 
akoestische pleister - 1- 0,15 
glas 0,10 

Referentiemateriaal 125Hz 

grindbeton 19,07 

glas 10,62 
schoon baksteenmetselwerk 3,73 ..... 0,28 

..... 0,07 

glas 24,21 

glas 18,59 
glas 18,59 

grindbeton - 1-
2,57 

akoestische pleister 3n,37 
glas 61,37 

536,44 

A(m2) V(m3) T60{s} 

536,44 12854,17 4.0 
583,87 12854,17 3,7 
969,51 12854,17 u 

1586,94 12854,17 u 
1610,45 12854,17 u 
1384,24 12854,17 1,5 

obsorptiecoëffident 11 (Bron: Sobln} 

250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Oppervlokte 

0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 1907 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 106m2 
0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 187m2 
0,04 0,03 O,Q2 0,02 0,02 3 m2 
0,04 0,03 0,02 O,Q2 0,02 1 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 O,Q2 242m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 186m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 186m2 
0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 257m2 
0,20 0,35 0,60 0,6 0,50 2516 m2 
0,04 0,03 O,Q2 O,Q2 0,02 614m2 

6203 m2 

A ( 11 • oppervloltte} 

250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

19,07 38,14 38,14 57,20 76,27 
4,25 3,18 2,12 2,12 2,12 
5,60 5,60 7,46 9,33 13,06 
0,11 0,08 0,06 0,06 0,06 
0,03 0,02 O,Ql 0,01 0,01 
9,68 7,26 4,84 4,84 4,84 
7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 
7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 

2,57 5,14 5,14 7,71 10,28 
503,15 880,52 1509,46 1509,46 1257,89 

24,55 18,41 12,27 12,27 12,27 

50,17 MI.Sl 151&,14 1&10.45 1314,24 



Weverij de Ploeg- Weverij en ververij (BASWAphon) 
(bij de berekeni"8 zijn beide ruimtes same".evoegd en Is het ventilatiesysteem niet meegenomen) 

Volume 
subtotaal- totaal-

liloef !!!!i~ btftdte hoogt2 ~~ aonllll Inhoud Inhoud 

ruimte tot ondertijde sheds 43,23 44,60 4,30 1 8289,69 
ruimte onder sheds 43,23 21,23 5 4588,86 
- kolom en boog1 en 5 0,45 11,74 -2 -10,57 
- kolom en boog 2-4 0,45 10,23 -3 -13.82 

12154,17 m3 

Oppervlaktes 
subtotaal- totaal-

liloef ~!!i~ btftdte ~ _.lllolrte aonllll !!!f!Molctt> ~Mo/ctt> mo!Wiao/ 
vloer 43,23 44,20 0,00 1 1910,55 
-kolommen 0,70 0,45 0,00 -12 -3,78 

1906,77 m2 geschilderd beton 

~ lerlgte btftdte ~te _,.../olrt2 aontDI _.vlolctt> '!!1!/!!tvlo/ctt> rnotmao/ 
kodjMn onder kap 21,23 5 10615 

101,15 1111 pschlldlrd .... en......, ..... 
rechtewand 44,20 4,30 190,06 
- deurkozijn 2,30 1,50 -1 -3,45 

1H,61 m2 kalwondsteen 

deurkozijn 2,30 1,50 3,45 
- glas 1,00 0,70 -1 .0,70 

Z,75 m2 houten deur en kozijn 

glas in kozijn 1,00 0,70 0,70 

0,70 mz 1las 

w ......... Ier~ btftdte ~ _.vlo/ctt> aonllll -rvkl/ctt> _.vlo/ctt> rnotmaol 

kozijnen tussen de kolommen In 45,40 5 227,00 
kozijnen onder platte dak 3,50 4,30 15,05 

242.05 mz ... , en stalen kozijn 

Nooocllowl ~!!i!! lltwdle ~ _,-./Qirt2 aon!JJI '!!1!/!!Mo/ctt> ~ ftKJtzrioal 
kozijnen met lias 43,23 4,30 l 18587 

J.a5,171111 .............. llolijll 

ZUl_,.. ~!!i~ btftdte ~ _.vlokttt aontDI '!!1!/!!Mo/ctt> OI)IJitrllkJict -~rlaol 

kozijnen met .... 43,23 4,30 1 185,17 

U$,17 1111 ...................... 

IColcllllo-. !!!!i~ lltwdte ~ -·lolrt2 aontDI _.vlo/ctt> _.vlo/ctt> ~ 

zijkant kolom en boot 1 11,74 3 35,22 
zijkant kolom en boos 2-4 10,23 9 92,11 
zijkant kolom en boog 5 11,74 35,22 
zijkant kolom 1 en 4 0,45 4,30 4 7,74 
zijkant kolom 1-6 0,45 2,75 10 12,36 
zijkant kolom 1-6 0,45 3,12 10 14,02 
ondenijde boog 1-5 5,38 0,45 10 24,20 
ondenijde boog 1-5 8,02 0,45 10 36 07 

251,!13 mZ geschilderd beton 

,..._. le!!i!! btftdte ~ _,.lalrttt oonltl/ '!!1!/!!M>/ctt> ~~ 
ondenijde aoot1 23,55 0,70 1 16,49 
ondenijde goot 1 18,78 0,70 1 13,14 
ondenijde goot Z-6 23,55 0,57 5 67,47 
ondenijde goot 2-6 18,78 0,57 53,79 
onderzijde plat dak 43,23 3,50 151,29 
dak van goot tot raam 1-5 23,55 2,34 275,54 
dak van goot tot raam 1-5 18,78 2,34 219,67 
onderrijde dak 1-5 23,55 8,12 956,13 
onderrijde dak 1-5 18,78 8,12 76l,V 

l51S,71 mZ bekledlnl BASWAphon 
raam 23,55 2,90 5 341,48 
raam 18,78 2,90 5 272,24 

61J,7l m2 glas en stalen kozijn 

835 



BerekingA 
absorpt/er:oëffident a (Bron: Sobln) 

Materiaal R~ferentiemoteriaa/ 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 1000Hz 4000Hz Oppervlakte 
geschilderd beton (vloer) grindbeton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 1907 m2 
aeschllderd glas en kozijn (oost~evel) slas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 106m2 
kalkzandsteen (005t1evel) schoon baksteenmetselwerk 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 187m2 
houten deur en kozijn (oostsevel) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 3m2 
slas (oost~evel) slas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 1 m2 
glas en kozijn (westsevel) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 242m2 
glas en kozijn (noordgevel) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 186m2 
glas en kozijn (zuidgevel) glas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 186m2 
geschilderd beton (kolommen) srindbeton 

1-
0,01 

bekledins BASWAphon (plafond) BASWAphon 0,57 ,_ 
0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 257m2 
0, o,n 0,65 0,63 0,49 2516 m2 

glas en kozijn (plafond) slas 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 614m2 

6203 m2 

A ( a • oppervlakte) 
Materiaal Referentiemateriaal 125Hz 250Hz 500Hz 1000 Hz 1000Hz 4000 Hz 

geschi lde rd beton (vloer) grindbeton 19,07 19,07 38,14 38,14 57,20 76,27 
geschilderd 1las en kozijn (oost~evel) slas 10,62 4,25 3,18 2,12 2,12 2,12 
kalkzandsteen (oostsevel) schoon baksteenmetselwerk 3,73 5,60 5,60 7,46 9,33 13,06 
houten deur en kozijn (oostsevel) glas 0,28 0,11 0,08 0,06 0,06 0,06 
glas (005t1evel) glas 0,07 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 
1las en kozijn (west~evel) glas 24,21 9,68 7,26 4,84 4,84 4,84 
glas en kozijn (noordgevel) glos 18,59 7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 
glas en kozijn (zuidgevel) glas 18,59 7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 
1eschilderd beton (kolommen) grindbeton 2,57 2,57 5,14 5,14 7,71 10,28 
bekleding BASWAphon (plafond) BASWAphon 1433,99 2062,93 1937,15 1635,25 1584,94 1232,73 
1las en kozijn (plafond) glas 61,37 24,55 18,41 12,27 12,27 12,27 

15!B,Ol Z14l 2025,15 1712,71 1115.1 US!I,GI 

Bereking T60 

A(m2) V{m3) T60(s) 
125Hz 1593,07 12854,17 u 
250Hz 2143,65 12854,17 1,0 
500Hz 2026,13 12854,17 1.1 

1000 Hz 1712,73 12854,17 u 
2000Hz 1685,92 12854,17 u 
4000Hz 1359,08 12854,17 1,1 
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Weverij de Ploeg- Weverij en ververij (tapijt en BASWAphon) 
(bij de berekening zijn beide ruimtes samengevoegd en is het ventilatiesysteem niet meegenomen) 

Volume 
subtotaa~ totaal-

Vloer !!!!i!" blHdre !!!!!!!" D()pt!flliDktt aantul inhoud inhoud 
ruimte tot onderzijde shlds 43,23 44,60 4,30 8289,69 
ruimte onder sheds 43,23 21,23 5 45&&,86 
• kolom en boog 1 en 5 0,45 11,74 ·2 -10,57 
- kolom en boog 2-4 0,45 10,23 -3 ·13,82 

12154,17 m3 

Oppervlaktes 
subtotoa~ totaal-

Vloer le!!jtf! brHdte ~tt ~rvlolttt aantal ~ appervlokt:r moWioal 
vloer >43,23 4>4,20 0,00 1 1910,55 
-kolommen 0,70 0,45 0,00 ·12: -1,78 

~77 m2 tapijt 

Oost--' fe'Ji!.e blHdte hoaQte D()fJt!rvloltr - I D()fJt!fVlakle !!ff!rvlokte trKI!triGo/ 
kozijnen onder up 21,23 5 106,15 

101,15 1'112 pscNiderd ............ lrooljft 

rechtewand 4>4,20 4,30 190,06 
- deurkozijn 2,30 1,50 ·1 -3,45 

116,61 m2 kallaandsteen 

deurkozijn 2,30 1,50 3,45 
• slas 1,00 0,70 -1 -0,70 

2.75 m2 houten deur en kozijn 

glas in kozijn 1,00 0,70 0,70 

0,70 m2 sta• 

w ......... k'Ji!.f! blHdte ~· !!f!!!rvlaktr oontu/ D()fJt!rvloltr apperv/akle IIH1ttriGGJ 
kozijnen tussen de kolommen in >45,40 5 227,00 
kozijnen onder platte dak 3,50 4,30 1 15,05 

:Ml,OS m2 sta• en stalen kozijn 

.._. ........ !!!!i!" blHdte ~" ~ oontDI D()fJt!lolokle D()fJt!rvloktt trK~ttriGol 
kozijnen met .... 43,23 >4,30 1 185,87 

115,17 1'112 ....... tblen kozijn 

ZUiolpwl !!!!f!e blHdte ~" ~ """"" !!!!f!rvlakle D()fJt!rvlolttt mottrloal 
kozijMn met lias >43,23 >4,30 1 185,87 

115,17 1'112 ....... "*" lrmljll 

Kolooanlen lenfe blHdte ~" D()fJt!rvlokle oontu/ !!ff!rvloláe !!!!f!rvlakle trKI!trloal 
zljkanllrDiom en boog 1 11,74 3 35,22 
zijkant kolom en boog 2-4 10,23 9 92,11 
zijkant kolom en boog 5 11,74 35,22 
zijkant kolom 1 en 4 0,45 4,30 4 7,74 
zijkant kolom 1-6 0,45 2,75 10 12,36 
zijkant kolom 1-6 0,45 3,U 10 14,02 
onderzijde boog 1-5 5,38 0,45 10 24,20 
onderzijde boog 1-5 8,02 0,45 10 36,07 

256,93 m2 seschlld"'d beton 

,..,_. 
~" lnedte hoaQte D()fJt!rvlokle aantol 

_ .. kit 
~mamiool 

onderzijde 10011 23,55 0,70 1 16,>49 
onderzijde soot 1 18,78 0,70 13,14 
onderzijde goot 2-6 23,55 0,57 67,47 
onderzijde goot 2-6 18,78 0,57 53,79 
onderzijde plat dak 43,23 3,50 151,29 
dak van goot tot raam 1·5 23,55 2,34 275,54 
dak van goot tot raam 1-5 18,78 2,34 219,67 
onderzijde dak 1-5 23,55 8,12 956,13 
onderzijde dak 1·5 18,78 8,12 5 762,27 

öJ l1 beldedlftl BASWAphon 
raam 23,55 2,90 341,48 
raam 18,78 2,90 272,24 

613,71 m2 &tas en stalen kozijn 
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Bereking A 

Materiaal 
tapijt (vloer) 

geschilderd glas en kozijn (oastgevel) 
kalkzandsteen (oastgevel) 
houten deur en kozijn (oastgevel) 
glas (oastgevel) 
glas en kozijn (westgevel) 
glas en kozijn (noard1evel) 
glas en kozijn (zuidgevel) 
geschilderd beton (kolommen) 
bekleding BASWAphon (plafond) 
glas en kozijn (plafond) 

Materiaal 
tapijt (vloer) 
geschilderd glas en kozijn (oastgevel) 
kalkzandsteen (oastgevel) 
houten deur en kozijn (oastgevel) 
glas (oostgevel) 

glas en kozijn (westgevel) 
glas en kozijn (noardgevel) 
glas en kozijn (zuldgevel) 
geschilderd beton (kolommen) 
bekleding BASWAphon (plafond) 
glas en kozijn (plafond) 

Bereking T60 

838 

125 H 
250 H 
500H 

1000H 
2000H 
4000H 

z 
z 
z 
z 
z 
z 

Referentiemateriaal 125Hz 

tapqt haaiPalla en onderiHc 0,04 
glas 0,10 

schoon baksteenmetselwerk 0,02 
glas 0,10 
glas 0,10 
glas 0,10 
glas 0,10 
glas 0,10 
grindbeton 0,01 -BASWAphon 0,57 -glas 0,10 

Referentiemateriaal 125Hz 
tapijt hOOKPolig en onderlaag 76,27 
glas 10,62 
schoon baksteenmetselwerk 3,73 
glas 0,28 
glas 0,07 
glas 24,21 
glas 18,59 
glas 18,59 
grindbeton 2,57 
BASWAphon 1433,99 
glas 61,37 

1650,27 

A(m2) V(m3) T60(s) 
1650,27 12854,17 1,3 
2315,26 12854,17 0,9 
2579,09 12854,17 0,1 
3009,33 12854,17 0,7 
3402,01 12854,17 0,& 
2693,82 12854,17 0,1 

absorptlecoifficient a (Bran· Sobln) 

250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Oppervlakte 
0,10 0,31 0,70 0,93 0,74 1907 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 106m2 
0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 187m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 O,Q2 3 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 1 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 242m2 
0,04 O,Q3 0,02 0,02 0,02 186m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 186m2 
O,Dl 0,02 0,02 0,03 0,04 257m2 
0,82 o,n 0,65 0,63 0,49 2516 m2 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 614m2 

6203 m2 

A (a • oppervlakte) 

250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 
190,68 591,10 1334,74 1773,29 1411,01 

4,25 3,18 2,12 2,12 2,12 
5,60 5,60 7,46 9,33 13,06 
0,11 0,08 0,06 0,06 0,06 
0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 
9,68 7,26 4,84 4,84 4,84 
7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 
7,43 5,58 3,72 3,72 3,72 
2,57 5,14 5,14 7,71 10,28 

2062,93 1937,15 1635,25 1584,94 1232,73 
24,55 18,41 12,27 12,27 12,27 

Z315,2& 2579,09 3009,33 3402,01 ZH3,1Z 



BIJLAGE c 

BESCHRIJVING 

REFERENTIEPROJECTEN 

Ericsson Hal lA- Rijen Cl Nordwolle- Delmenhorst (De) C9 
Bouw & Gebruik {1908 -1920) Cl Bouw & Gebruik {1884 -1981) C9 

Partijen en besluitvorming Cl Herbestemming {1981 - 1999) C9 
Gebruiksprestaties en ingrepen Cl Partijen en besluitvorming C9 

Gebruik (:t1920 - 1984) Cl Herbestemming terrein C9 
Gebruiksprestaties Cl Shedhallen ClO 

Herbestemming {1985 - 1986) C2 Gebruiksprestaties en ingrepen ClO 
Partijen en besluitvorming C2 Gebruik (1999 - heden) Cll 
Gebruiksprestaties en ingrepen C2 

Gebruik (:t1986 - 1996) C4 Literatuur C12 
Gebruiksprestaties C4 

Herbestemming (1996 - 1998} C4 
Partijen en besluitvorming C4 
Gebruiksprestaties en ingrepen CS 

Gebruik {1998 - heden) CS 
Gebruiksprestaties CS 

Ericsson Hal 2- Rijen C6 
Bouw & Gebruik (jaren '50 - 1998) CG 

Partijen en besluitvorming CG 
Gebruiksprestaties CG 

Herbestemming {1999 - 2000) CG 
Partijen en besluitvorming C7 
Gebruiksprestaties en ingrepen C7 

Gebruik (2000 - heden) CS 
Gebruiksprestaties CS 



INLEIDING 

In deze bijlage worden drie referentieprojecten behandeld. Beke
ken wordt welke prestaties het gebouw bood, wat de gevraagde 
prestaties van de nieuwe functie waren, hoever deze uit elkaar 
lagen en hoe men eventuele verschillen heeft weten te overbrug
gen. 

De eerste twee projecten betreffen hallen van het bedrijf Ericsson 
Telecommunicatie B.V. te Rijen. Beide hallen zijn tot kantoor
ruimte omgebouwd. De eerste, Hal lA, in 1985; de tweede, Hal 2, 
in 2000. Bestudering van deze projecten is leerzaam, omdat men 
over de eerste verbouwing dusdanig ontevreden was dat de hal 
nog geen tien jaar later een tweede verbouwing heeft ondergaan. 
Dit heeft het bedrijf echter niet weerhouden om in 2000, met de 
verworven kennis uit de eerste herbestemming, een tweede shed
hal opnieuw tot kantoortuinen om te vormen. 
Het derde project is de transformatie van de Norddeutschen 
Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei in Delmenhorst (Duitsland) 
tot een complete woonwijk. 
Meer ondersteunende t ekeningen en foto's van de projecten zijn 
te vinden in bijlage D. 

Keuze voor de referentieprojecten is gebeurd op basis van de 
nieuwe functies die de hallen gekregen hebben. Kantoortuinen en 
woningen staan bij veel partijen, die betrokken zijn bij de herbe
stemming van shedhallen, bovenaan het lijstje. Met behulp van 
deze referentieprojecten wordt geprobeerd om meer inzicht te 
krijgen in de problematiek rondom deze functies. 



ERICSSON HAL lA- RIJEN 

BOUW & GEBRUIK {1908- 1920} 

Partijen en besluitvorming 

In 1908 vestigde de Electrische Weegwerktuigenfabriek N.V. zich 
in Rijen en liet een shedhal bouwen om haar werkzaamheden in 
te verrichten. Over de oorspronkelijke partijen en hun programma 
van eisen is niets bekend. Aangenomen wordt dat dit niet sterk 
afwijkt van de algemene beschrijving zoals die in paragraaf 6.2.2 
gegeven is. 

Ook over de oorspronkelijke situatie, en dus de voordelen en 
randvoorwaarden die zij bood zijn weinig gegevens beschikbaar. 
Bekend is dat de aanleg van de spoorl ijn Tilburg-Breda (1863) de in 
Rijen gevestigde leerlooierijen de mogelijkheid bood om zich van 
een ambacht naar een industrie te ontwikkelen. 
Als gevolg hiervan ontstond in Rijen ook een leerverwerkende 
industrie: de schoenfabrieken. De spoorlijn en de later aangelegde 
rijksweg van Tilburg naar Breda zorgden in Rijen voor aanvoer van 
grondstoffen en transport van product en. De locatie die de Elec
trische Weegwerktuigenfabriek N.V. koos voor haar shedhal, op 
de kruising van de Rijksweg Tilburg-Breda en de Juli a nastraat (de 
doorgaande weg naar Gilzen) en nabij het spoor, is dan ook niet 
verrassend. Tegenover het fabrieksterrein lag de vliegbasis Gilze
Rijen, die vanaf 1913 steeds meer in handen van de Koninklijke 
luchtmacht kwam. 

Gebruiksprestaties en ingrepen 

Het Zweedse bedrijf Ericsson vestigde zich rond 1920 in Rijen en 
nam de bestaande shedhal in gebruik. Van een eerste herbestem
ming kan echter niet gesproken worden, omdat de nieuwe functie 
van de hal maar zeer weinig verschilde van de oude. In plaats van 
weegwerktuigen werd er voortaan telecom-apparatuur ontwik
keld en gefabriceerd. Omdat er verder ook geen ingrepen aan het 
gebouw gedaan zijn, kan worden aangenomen dat de door de hal 
aangeboden prestaties aansloten bij, de door Ericsson gewenste 
prestaties. 

•• rrermr:· 

1910 1920 1930 1940 1950 

afbeelding C.2 Tijdsbalk gebruik Ericsson Hai1A. Rijen. 

1960 

afbeelding C.1 Luchtfoto; Ericsson Hol1, Rijen, 1926. (bron: Bedriffsarchief Ericsson) 

GEBRUIK {:t1920- 1984) 

Gebruiksprestaties 

Decennia lang werd het gebouw door Ericsson gebruikt voor 
productie, waaronder toestelmontage. Door opkomst van digitale 
technieken en een teruggedrongen aantal montagehandelingen 
was hiervoor steeds minder ruimte nodig. In de jaren zeventig 
kwam de hallangzaam leeg te staan en deed hierna dienst als 
magazijn. 
Afgaande op het feit dat er nauwelijks aanpassingen aan de hal 
gedaan zijn, kan worden aangenomen dat de hal in voldoende 
mate op het gewenste gebruik aansloot . 

1970 1980 1990 2000 2010 
1986 1!198 

1985 1996 
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HERBESTEMMING {1985 -1986) 

Partijen en besluitvorming 

Begin jaren tachtig besloot het hoofdkantoor van Ericsson in Zwe
den de afdeling Research en Development (R&D) naar Nederland 
te verplaatsen. Binnen de bestaande kantoorruimtes in Rijen was 
hier echter geen plaats voor. Op de afdeling zou gewerkt gaan wor
den in projectmatige groepen, bestaande uit zo'n dertig personen 
per groep. Om de communicatielijnen binnen de projectgroep kort 
te kunnen houden, werd gekozen voor het kantoortuinmodel. 

De keuze voor herbestemming van de oude productiehal, in plaats 
van de realisatie van een nieuw kantoorgebouw, kwam uit een 
aantal redenen voort: 
• De hal werd weliswaar als magazijn gebruikt, maar werd in 

deze functie niet optimaal benut. 
• Renovatie van de hal was kostentechnisch aantrekkelijker dan 

het plegen van nieuwbouw. 
• De herbestemming zou veel sneller gerealiseerd kunnen 

worden dan een nieuw gebouw, zodat men eerder van de 
kantoren gebruik zou kunnen maken. 

• De grootte en de open structuur van de halleenden zich goed 
voor een kantoortuin. 

Samen met Architectenbureau Bollen uit Tilburg werd een ont
werp gemaakt voor de hal. Halmos BV uit Den Haag trad op als 
bouwfysisch adviseur. 

Gebruiksprestaties en ingrepen 

De door de hal aangeboden gebruiksprestaties sloten niet goed 
aan op de door de kantoortuin gevraagde prestaties. Met aan 
name op het gebied van comfort vertegenwoordigde de ruimte 
onvoldoende gebruikswaarden, zodat bouwkundige aanpassingen 
noodzakelijk waren. Hieronder zal een zeer beknopte samenvat
ting gegeven worden van de voor dit project meest belangrijke 
prestaties. Voor uitgebreidere informatie over de bouwkundige 
ingrepen kan verwezen worden naar het artikel van F. Senteur1• 

Hierbij moet aangemerkt worden dat dit artikel vlak na de realisa
tie geschreven is en een onrealistisch rooskleurig beeld schept van 
het project. 

• Warmte, vocht en ventilatie 
Een kantoor stelt totaal andere eisen aan het binnenklimaat dan 
een fabriekshal. De engeisoleerde vloer en wanden, het slecht 
geïsoleerde dak, het enkel glas in de gevelkozijnen en het draad
glas met patentroeden in de shedkappen boden onvoldoende 
thermische isolatie. Omdat de zon in de zomer vrijwelloodrecht 
op de dakvlakken staat, kon de temperatuur in de hal hoog 
oplopen. 's Winters was het in de hal daarentegen veel te koud. 
Koudeval, afkomstig van de glasvlakken, werd tegengegaan met 
een verwarmingssysteem van buizen. 

1 Geslaagd project bij Ericsson te Rijen : Fabriekshal werd omgetoverd tot effidënte 
gebruiksruimte. [5] 

C2 

afbeelding C.3 Shedhal in gebruik als praductieruimte; Ericssan Hall, Rijen, jaartal 
onbekend. (bron: artikel Geslaagd project bij Ericsson te Rijen [5]) 

afbeelding C4 Shedhal in gebruik als magazijn; Ericsson Hall, Rijen, 1984. 
(bron: bedriffsarchief Ericsson) 

afbeelding C.5 Principedoorsnede kantoortuin; Ericssan Ha/lA, Rijen, 1986. 
(bron: artikel Geslaagd project bij Ericsson te Rijen [5]) 



afbeelding C.6 Plattegrand kantoortuin; Ericssan Ha/lA, Rijen, 1986. 
(bron: artikel Geslaagd project bij Ericsson te Rijen [5]) 

afbeelding C.l Inrichting kantoortuin; Ericsson Hal lA, Rijen, 1986. 
(bron: bedriffsarchief Ericsson) 

afbeelding C.8 Inrichting cellenkantoor; Ericsson Hal lA, Rijen, 1986. 
(bron: bedriffsarchief Ericsson) 

De buitenwanden en het dak werden bij de herbestemming 
ingrijpend onder handen genomen. De fundering werd op een 
aantal plekken verbreed, zodat rondom een spouwconstructie kon 
worden aangebracht. Bij de zuidgevel koos men echter, i.v.m. het 
monumentale karakter van de gevel, voor binnengevel isolatie. De 
bestaande houten kozijnen werden voorzien van voorzetramen of 
vervangen door aluminiumkozijnen met dubbel glas. In de sheds 
plaatste men een polycarbonaat-beglazing. 

Ook voorzag men de ruimte van een bijzondere klimaatinstallatie. 
Onder de shedkappen werden op houten regels gipsplaten aange
bracht. Deze constructie fungeerde als een hitteschild. De warme 
lucht in de spouw tussen het dak en de platen kon vervolgens 
worden afgezogen. Voor koeling werd gebruik gemaakt van de 
oude airco-installatie. 
Voor verwarming van de ruimte vulde men het bestaande rib
benbuissysteem aan met een luchtverwarmingsinstallatie. Warme 
lucht werd langs de kolommen aangevoerd en laag bij de grond de 
ruimte ingeblazen. 
Alle kanalen voor de toe- en afvoer van warme en koude lucht 
werden onder de shedkappen weggewerkt. Een schematische 
weergave de werking van de installaties is weergegeven in afbeel
ding 7.5. 

• Akoestiek 
De door de hal aangeboden nagalmtijd was voor gebruik als kan
toortuin veel te hoog. 
De toepassing van een getuft tapijt, akoestische schotten tussen 
de bureaus en batfles onder de shedkappen, moest voor een ver
laging van deze nagalmtijd zorgen. De batfles hadden, naast een 
akoestische, ook een lichtverdelende functie. 

• Licht 
Het aangeboden daglicht werd bij het ontwerp als een zeer posi
tieve prestatie gezien. 
Om hinderlijke reflecties in beeldschermen te voorkomen, moest 
het licht beter over de ruimte verspreid worden. Om dit te berei
ken werd gebruik gemaakt van batfles. 
Ter aanvulling op het daglicht koos men voor verlichtingsarma
turen met twee Tl-buizen, waarvan er naar behoefte óf 1, óf 2 
konden worden ingeschakeld. 

• Uitzicht 
Het uitzicht in de oorspronkelijk hal was matig. In de zuidgevel en 
noordgevel zaten een aantal ramen. Bij het ontwerp werd uitzicht 
echter niet als noodzakelijk gezien. 

• Ruimte-indeling 
De grote open ruimte leek zich goed te lenen voor de inrichting 
van een kantoortuin. Toch bleek het gebrek aan privacy en kast
ruimte een probleem. Dit werd opgelost met kantooreilanden die 
men omsloot met kastenwanden en schotten. 
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GEBRUIK (:t1986 -1996) 

Gebruiksprestaties 

In de korte tijd dat de hal als kantoortuin in gebruik was- in 
1990 verlieten de eerste werknemers het kantoor alweer- zijn er 
vele klachten geweest. Hieruit kan geconstateerd worden dat de 
gedane ingrepen het verschil tussen de aangeboden en gewenste 
prestaties onvoldoende hebben weten te overbruggen. 

Waar men wel tevreden over was, waren de snelle bouwtijd 
(slechts 19 weken) en de kostenbesparing door hergebruik van de 
constructie (1,2 miljoen gulden). Van deze economische prestaties 
heeft echter alleen de eigenaar geprofiteerd. Voor de werknemers 
waren deze niet van belang. Zij werden voornamelijk geconfron
teerd met de negatieve gebruiksprestaties van de ruimte. 

• Warmte, vocht en ventilatie 
De oude airco-installatie bleek de gevraagde koeling in de zomer 
onvoldoende aan te kunnen. Hierdoor kon de temperatuur in de 
hal soms hoog oplopen. Over de verwarming van de hal in de 
winter was men wel tevreden. 
Een ander probleem was de tochtoverlast. Eén openstaande deur 
in de ruimte bleek voor vele werknemers storend te zijn. 

• Akoestiek 
Ondanks de toepassing van een 'open' baffle-plafond, geluidsab
sorberende schotten van 1,40 m hoog, en getuft tapijt bleef de 
akoestiek in de ruimte een probleem voor de werknemers. Een 
groot deel hiervan kwam waarschijnlijk voort uit een gebrek aan 
gewenning. Werknemers die vanuit een afgesloten cellenkantoor 
naar een kantoortuin verhuizen, ervaren- zeker in het begin
iedere vorm en mate van omgevingsgeluid als storend. Een open 
kantoortuin vraagt bovendien enige aanpassing in de houding van 
de werknemer zelf. luide telefoongesprekken, even bijkletsen met 
collega's en luidruchtig werkoverleg is in een open ruimte veel 
eerder storend. 

• licht 
De baffles, bedoeld om het daglicht beter over de ruimte te ver
spreiden (en geluidsoverlast) te voorkomen, hielden dermate veel 
daglicht tegen, dat de ruimte vrijwel altijd volledig met kunstlicht 
verlicht moest worden. En dit terwijl er van nature voldoende 
daglicht in de hal aanwezig was! 

• Uitzicht 
De langs de gevels gesitueerde cellenkantoren verhinderden het 
uitzicht naar buiten vanuit de werkplekken in de kantoortuin . Het 
baffle-plafond en de bekabeling belemmerden bovendien het zicht 
op de hemel koepel. Het gebrek aan uitzicht werd door de werkne
mers als vervelend ervaren. 

• Inrichting 
Door alle kasten, scheidingselementen en smalle gangetjes kreeg 
de kantoortuin in de volksmond al snel de naam 'marmottenbak'. 
De 1,40 meter hoge schotten zorgden ervoor dat werknemers die 
achter hun bureau zaten, voor anderen niet of slecht zichtbaar 
waren . Bovendien voelde de ruimte door alle kasten, schotten en 
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afbeelding C.9 Ruimte tussen balfles en dakconstructie; Ericssan Hal lA, Rijen, 1986. 
(bron: artikel Geslaagd project bij Ericsson te Rijen (5] ) 

bureaus aan als een doolhof en was het niet altijd duidelijk hoe 
men bepaalde werkplekken kon bereiken. 

Hoewel de uiteindelijke invulling van de herbestemmig op veel 
punten te wensen overliet, was men over één ding wel tevreden: 
het kantoortuinconcept. Dit bleek voor het werken in projectgroe
pen, zeer geschikt. Het directe contact op de werkvloer, en de 
hierdoor korte communicatielijnen, werd door alle werknemers als 
zeer positief ervaren. 

HERBESTEMMING {1996- 1998) 

Partijen en besluitvorming 

Eind jaren tachtig groeide het belang van het ontwikkelen en tes
ten van software binnen het bedrijf. Hiervoor waren serverruimtes 
met bijbehorende AIO-ruimtes nodig. Tussen 1988 en 1990 werd 
het oostelijk deel van Hall, welke tot dan toe nog in gebruik was 
geweest als draaierij, stamperij, magazijn, door Ericsson verbouwd 
tot serverruimte met aio-ruimtes. Tussen 1996 en 1998 volgde het 
resterende deel van de hal, Hal lA. 

Ericsson had ervoor kunnen kiezen om een nieuw gebouw voor 
deze testomgeving te realiseren en de toenmalige kantoortuinen 
te behouden. Er werd echter besloten om een nieuw kantoorge
bouw te realiseren en hall opnieuw te herbestemmen. Ditmaal 
tot serverruimtes met bijbehorende AIO-ruimtes. De redenen voor 
deze keuze waren: 
• Voor de servers was een groot, vrij indeelbaar vloeropper

vlak gewenst met een grote verdiepingshoogte. Het nieuw 
bouwen van een dergelijk gebouw was kostbaarder dan het 
realiseren van een nieuw kantoorgebouw. 

• Er waren veel klachten over het binnenklimaat van de kan
toortuin. De wens naar een nieuw gebouw was groot. 



In 1990 werd het nieuwe kantoorgebouw op de hoek van de 
Rijksweg en de Jul ianastraat gerealiseerd. Gefaseerd verhuisden 
de werknemers tussen 1990 en 1996 van de kantoortuin naar dit 
nieuwe pand. In die periode kwam de hal steeds verder leeg te 
staan en werd voor verscheidene losse doeleinden ingezet. Zo 
werd de ruimte tijdelijk gebruikt voor het geven van opleidingen 
en deed hij dienst als magazijn. Tussen 1996 en 1998 verbouwde 
Ericsson de hal geleidelijk aan naar een testomgeving met server
ruimtes en bijbehorende aio-ruimtes. 

Gebruiksprestaties en ingrepen 

• Warmte en vocht 
Omdat de servers veel warmte produceren moest extra gekoeld 
worden. Hiervoor werden nieuwe koelinstallaties aangebracht. 
Deze bevinden zich onder de shedkappen. 
Om aangenaam te kunnen werken, was echter een ander klimaat 
gewenst. Daarom zijn voor deze werkzaamheden aparte ruimtes 
gecreëerd (zogenaamde aio-ruimtes) die zich naast iedere server
ruimte bevinden. Deze aio-ruimtes zijn voorzien van een aparte 
klimaatinstallatie. 

• Akoestiek 
Omdat er in de serverruimtes zelden mensen aanwezig zijn, 
hoefde aan de akoestiek van de ruimte geen aandacht besteedt te 
worden. De batfles werden verwijderd om meer ruimte te creëren 
voor het plaatsen van servers. 
In de aio-ruimtes zorgt het systeemplafond voor voldoende 
gel u idsa bso rptie. 

• Licht 
De serverruimtes worden niet als werkplek gebruikt. De aanwezig
heid van daglicht is hier dan ook overbodig. Enkele Tl-balken voor 
korte werkzaamheden is voldoende. 
In de aio-ruimtes verblijven werknemers altijd maar voor korte 
tijd. Daglicht is ook hier niet noodzakelijk. Met goede kunstverlich
ting kan volstaan worden. 

• Uitzicht 
Werknemers verblijven in aio-ruimtes altijd maar voor korte tijd. 
Het gebrek aan uitzicht vormt daarom geen probleem. 

• Inrichting 
Bij het nieuwe gebruik van de hal is behoefte aan verscheidene 
ruimtes met verschillende afmetingen. De open hal maakte een 
vrije indeling van de ruimte mogelijk. Bovendien is de grote verdie
pingshoogte ideaal voor het plaatsen van hoge serverkasten. 

GEBRUIK {1998- HEDEN) 

Gebruiksprestaties 

Op dit moment is de hal nog steeds naar tevredenheid in gebruik 
als testomgeving. 

afbeelding C.10 Serverruimte en gang; Ericssan Ha/lA, Rijen, 2009. 

afbeelding C.11 Aio-ruimte gezien vanaf de gang; Ericsson Ha/lA, Rijen, 2009. 

afbeelding C.12 A/a-ruimte ander het sheddak geplaatst; Ericssan Ha/lA, Rijen, 2009. 
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ERICSSON HAL 2 - RIJEN 

BOUW & GEBRUIK (JAREN '50 - 1998} 

Partijen en besluitvorming 

Het bedrijf Ericsson, en dus ook het terrein, groeide hard na de 
Tweede Wereldoorlog. In jaren vijftig van de 20' eeuw werd het 
terrein uitgebreid met hal 2. Dit gebouw deed tot begin jaren 
negentig dienst als productielocatie, maar kwam toen, als gevolg 
van de verschuiving naar de ontwikkeling van software, leeg te 
staan. De laatste paar jaar werd de hal tijdelijk gebruikt voor 
opslag, maar een voor Ericsson rendabele functie was dit niet. 
Ondertussen groeide binnen het bedrijf opnieuw de wens naar 
een kantoorruimte waar men in projectgroepen kon werken. Het 
in 1990 gerealiseerde, conventionele kantoorgebouw met cellen
kantoortjes kon in deze wens onvoldoende voorzien. 

Gebruiksprestaties 

Aan de hal zijn nooit wijzigingen aanbracht. Hieruit geconstateerd 
worden dat het gebouw voor de productie altijd in voldoende 
mate aan de wensen van de gebruiker voldaan heeft. 

HERBESTEMMING {1999- 2000) 

Partijen en besluitvorming 

In 1996/1997 besloot men, ondanks de negatieve ervaring van tien 
jaar eerder, de kantoorfunctie te verplaatsen naar de leegstaande 
shedhal in plaats van te kiezen voor nieuwbouw. Opnieuw werd 
dus een bedrijfshal met sheddaken omgevormd tot een kantoor
tuin. Door de verhuizing kwam het in 1990 gebouwde kantoor
gebouw leeg te staan en kon dit verhuurd worden aan andere 
bedrijven. 

afbeelding C.14 Tijdsbolle gebruik Ericsson Hal2, Rijen. 

C6 

afbeelding C13 Luchtfoto; Ericssan te"ein, Rijen, 1967. Rechts, de nieuwe shedhal uit 
de jiJren vijftig. (bron: Bedrijfsarchief Ericsson} 

De redenen om voor herbestemming van hal 2 te kiezen, in plaats 
van voor sloop, waren vrijwel dezelfde als eerder bij hall: 
• Ook ditmaal moesten werkplekken gecreëerd worden voor 

projectmatige groepen van gemiddeld dertig personen. Het 
kantoortuinconcept was goed bevallen, en het grote en open 
vloeroppervlak van hal2 leende zich hier goed voor. 

• De hal werd weliswaar als magazijn gebruikt, maar stond 
feitelijk leeg. 

• De kosten voor renovatie van de hal waren aanzienlijk lager 
(rond de 7 miljoen gulden), dan de 10 tot 11 miljoen die voor 
sloop en nieuwbouw was begroot. 

• Door hergebruik van het casco, was de bouwtijd kort, en kon 
men snel van de hal gebruik maken. 

• Het verhuren van het leegstaande kantoorgebouw aan der-
den was eenvoudiger dan het verhuren van een shedhal. 

Voorwaarde voor het herbestemmen van de shedhal was echter 
wel dat de problemen met betrekking tot het comfort ditmaal 
voorkomen zouden worden. Ericsson stelde voor het ontwerp 
architectenbureau Brouwer-Steketee aan. 
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Gebruiksprestaties en ingrepen 

Een korte samenvatting van de belangrijkste aangeboden en 
gevraagde prestaties wordt hieronder gegeven. 

• Warmte, vocht en venti latie 
Evenals bij de herbestemming van hal lA, waren de aanwezige 
klimaatinstallaties niet geschikt voor het gebruik als kantoor. Bij 
de renovatie van hal2 is een volledig nieuwe klimaatinstallatie 
aangebracht. 
Inblaas van warme en koude lucht gebeurt verspreid over de 
ruimte vanuit staande kokers en via kasten langs de gevels. 
Alle benodigde kanalen, maar ook bekabeling voor computers en 
randapparatuur, werd weggewerkt onder een computervloer. Op 
deze wijze konden de shedkappen worden vrijgehouden. 

• Akoestiek 
Ook in deze halligt de nagalmtijd vele malen hoger, dan bij een 
kantoortuin gewenst is. Door het toepassen geperforeerde platen 
aan de onderzijde van de shedkappen en het neerleggen tapijt 
kunnen de hoge frequenties gedempt worden. De computervloer 
zorgt voor absorptie van de lage tonen. 

• Licht 
In Hall namen de baffies, kanalen en bekabeling onder de shed
kappen zeer veel daglicht weg. Bij de herbestemming van hal 2, 
werd er daarom voor gekozen de shedkappen zo vrij mogelijk te 

- toiletruimtes - -·· kleine bespreftruimtn - arote wrpderruimtrs 

- alobale ontsluittna lulntoortuinen installatieruimtes 

- hoofdontsluittna : ____ = , schachten 

afbeelding C.15 Plattegrond kantoortuin; Ericsson Hal2, Rijen, 2009. 

houden. Kabels en leidingen werden onder de verhoogde compu
tervloer weggewerkt. 
Omdat de ruimte door het noorderlicht vrij monotoon verlicht is, 
zijn er op vier plekken gaten in de dakvlakken gemaakt. Hieron
der zijn door glas afgeschermde patio's gecreëerd. Deze kunnen 
gebruikt worden voor overleg en ontspanning. 

• Uitzicht 
De in de gevel aanwezige openingen zaten te hoog om vanaf het 
bureau door naar buiten te kijken. Door een computervloer met 
een hoogte van 60 cm toe te passen, werd het voor werknemers 
mogelijk om naar buiten te kijken. 

• Ruimte-indeling 
Om de openheid van de ruimte meer te behouden dan in hall, 
besloot men in hal 2 minder schotten toe te passen. Het voordeel 
hiervan is dat de werknemers voor elkaar zichtbaar zijn en dat het 
overzicht over de ruimte houden blijft. Even is overwogen om de 
hal in vier compartimenten te verdelen. Hier is echter omwille van 
de openheid en de hoger uitvallende kosten voor installaties (deze 
moesten dan in vieren gesplist worden) vanaf geweken. 
Voorzieningen, als installatieruimtes, toiletten, bergingen en grote 
vergaderzalen werden, om wille van deze zelfde openheid, gecon
centreerd in een apart blok. In de kantoorruimte zelf zijn kleine 
bespreekruimtes gecreëerd. 
Looproutes in de kantoortuin zijn op informele wijze met kasten, 
planten en schotten aangegeven. 

afbeeldingen C.16 en C.17 Interieur kantoortuin; Erlcsson Hal2, Rijen, 2009. 
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afbeelding C.JB Doorsnede over Hal2 in naord·zuidrichting; Er/csson Ha/2, Rijen, 
2000. (bron: Brouwer·Steketee Architecten} 

afbeelding C.J9 Patio met glasvlakken op het zuiden; Ericsson Ho/2, Rijen, 2009. 

GEBRUIK {2000- HEDEN) 

In 2000 werd de oude productiehal in gebruik genomen als 
kantoortuin. De hal heeft een oppervlakte 3600m2 waarop 216 
werkplekken zijn gerealiseerd. 

Gebruiksprestaties 

• Warmte, vocht en ventilatie 
Klachten met betrekking tot het klimaat zijn er nauwelijks. Alleen 
de toevoer van verse lucht wordt door werknemers die zich dicht 
bij de 'inblaaskokers' bevinden, nog wel eens hinderlijk gevonden. 
Ook tocht vormt in de ruimte nog wel eens een probleem. Als er 
ergens een deur of raam openstaat, heeft de hele ruimte hier last 
van. 

• Akoestiek 
Evenals bij hall, had de akoestiek in de ruimte wat gewenning 
nodig. In de beginperiode waren er veel klachten, maar nu werk
nemers gewend zijn aan iets meer achtergrondgeluid en boven
dien zelf niet meer luidruchtig bellen en overleggen in de ruimte, 
komen deze klachten bijna niet meer voor. 

CS 
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afbeelding C.20 Doorsnede over patio; Ericsson Hol 2, Rijen, 2000. (bron: Brouwer· 
Steketee Architecten} 

afbeelding C.2J Patio vaar Informeel overleg en pauze; Ericsson Ha/2, Rijen, 2009. 

• Licht 
Baffies werden in hal2 niet toegepast omdat het de daglichttoe
treding zou verminderen. Hierdoor ontstonden echter hinderlijke 
reflecties op het beeldschermen. Om dit probleem op te lossen is 
later een binnenzonwering aangebracht. Dit verhelpt het pro
bleem in redelijke mate. 
Over de hoeveelheid licht, en het soort licht is men erg tevreden. 
Vaak hoeft de kunstverlichting niet aan. 

• Uitzicht 
In tegenstelling tot hall, zijn in hal 2 voldoende gevelopeningen 
aanwezig. Echter om hinderlijke reflecties in het beeldscherm 
te voorkomen, worden nagenoeg constant de lamellen door de 
werknemers gesloten. 

• Ruimte-indeling 
De openheid heeft echter als nadeel dat mensen sneller afgeleid 
zijn door anderen. Langs de belangrijkste ontsluitingspaden zijn 
daarom alsnog schotten en kasten geplaatst. Hierdoor is een deel 
van de oorspronkelijke openheid verloren gegaan. 
Bovendien moet worden opgelet dat werknemers de looproutes 
niet blokkeren met spullen. Achteraf, stelde Ericsson was het wel
licht toch beter geweest om de hal in vier delen op te splitsen, met 
hiertussen duidelijk afgebakende gangen. 
Over het gebruik van de patio's, bespreekkamers, en het kantoor
en toiletblok is men erg te spreken. 



NORDWOLLE - DELMENHORST (DE) 

BOUW & GEBRUIK {1884 - 1981) 

Nordwolle behoort tot de oudste industrielocaties van de stad 
Delmen horst, gelegen nabij Bremen in Noordwest Duitsland. De 
"Norddeutsche Wollkämmerei en Kammgarnspinnerei" reali
seerde vanaf 1884 vele gebouwen voor de opslag, het sorteren, 
wassen en spinnen van wol. Na een gefaseerde uitbreiding van 
de fabriekshallen in 1884, 1890 en 1905 volgde rond 1910, iets 
afscheiden van de rest, het fabriekscomplex "Lager U". 
In 1917 bereikte het de fabriek zijn maximale oppervlakte en was 
daarmee uitgegroeid tot een van de grootste textielindustrie-ter
reinen in Europa. Naast de fabrieksgebouwen werden in de loop 
der tijd op het terrein ook tal van kantoren, bedrijfsgebouwen en 
woningen gebouwd. De gebouwen zijn veelal opgetrokken in de 
voor de streek kenmerkende rode baksteen. 
Om het gebied werd een buitenmuur met een hoge toegangspoort 
gerealiseerd. 

In meer dan 100 jaar was de wol- en kamgarenspinnerij uitge
groeid van een eenvoudig gebouw naar een uitgebreid terrein met 
vele hallen en bijzondere gebouwen. 

HERBESTEMMING {1981 - 1999) 

Partijen en besluitvorming 

Door de sluiting van de fabriek in januari 1981 kwam een einde 
aan een generatielange cultuur, die de stad Delmenhorst in de 
loop der tijd sociaal en fysiek gevormd had. Het complex raakte 
door de sluiting in verval. 

In de jaren daarna veranderde de visie over de herontwikkeling 
van het oude industriecomplex geleidelijk. Waar in het begin 
gedacht werd aan het in stand houden van enkele gebouwen, 
spande men zich in de loop van de tijd meer en meer in om het 
gebied in zijn geheel te behouden. Uiteindelijk verstrekte het 
Nedersaksische Instituut voor Monumentenbehoud in Hannover 
de opdracht voor een alles omvattend onderzoek. Dit onderzoek 
werd in juni 1982 afgesloten. 
Op basis van dit onderzoek ontwikkelde het bureau Prof. F. Stracke 
een gedetailleerd plan, dat in 1986 werd gepresenteerd. Het plan 
ging uit van vier aparte delen: 
• een zone met gemengde functies in de oude opslagruimten, 

de watertoren, de grote herenhuizen, e.d.; 
• een woonzone in het gebied met de shedhallen (de voorma

lige productiehallen); 
• het nieuwe woongebied "Gansewiese" op de braakliggende 

grond naast de shedhallen; 
• het woongebied "Heimsiedlung" rondom het voorma lige 

maagdenhuis en de majestueuze kantoorruimten. 

De ontwikkeling en realisering van de vier gebieden voltrok zich 
niet gelijktijdig en min of meer onafhankelijk van elkaar. 

afbeelding C.22 Totaaloverzichtfobrieksterrein; Nardwolle, Delmenhorst (De), 1912. 
(bron: boek Baudenkmal, Wohngebied, Wirtschafsstandort, EXPO· Projekt (41) 

De eerste spade voor de nieuwe woonbebouwing werd amper vijf 
jaar na de eerste plannen in de grond gestoken. Financiering van 
het plan kwam voort uit door een combinatie van gelden uit de 
saneringstondsen en experimentele woning- en steden bouwpro
gramma's. 
Enkele jaren na de sluiting presenteert Nordwolle zich als nieuwe 
plek met sociale en culturele instellingen en bijzondere woonplek
ken. 

Herbestemming terrein 

Bij de ontwikkeling van het plan is aan de ene kant terughoudend 
omgegaan met sloopplannen. Vrijwel alle panden werden behou
den. Met uitzondering van enkele minder belangrijke gebouwen 
uit de vijftiger en zestiger jaren werden slechts vier historische 
gebouwen gesloopt. Aan de andere kant is door het slopen van 
vrijwel alle shedhallen, zo'n 70 procent van de oorspronkelijke 
bebouwing verdwenen. 

In de bewaard gebleven gebouwen werden tal van instellingen 
en bedrijven gehuisvest. Het oorspronkelijke kleine Nerdwolie
museum kreeg een nieuwe plek in de oude generatorenhal, en 
heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een Industriemu
seum van regionale betekenis. De turbinehal is nu Stadsmuseum, 
terwijl het ketelhuis in gebruik is als Volkshogeschool. In het drie 
verdiepingen hoge hoofdgebouw met de watertoren bevinden 
zich ateliers, kantoren voor kleinere bedrijven en opslagruimten. 
Het eveneens drie verdiepingen tellende gebouw van de voorma
lige wasserij herbergt sinds enige jaren een technologiecentrum 
en enkele kleine bedrijven. De voormalige grote herenhuizen 
zijn gerenoveerd. Het zeer karakteristieke gebouw "lager U", wat 
diende voor de opslag van ruwe wol, is verbouwd tot een nieuw 
mediacentrum. Dit vormt het middelpunt van het project, fysiek 
als gebouw èn als financiële drager. Vandaag de dag bevat het 
gebouw bureaus in de dienstverlenende en handelssfeer; ruim 
twintig ondernemingen op het gebied van communicatie, multi
media en datatechniek. 
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Shedhallen 

De grootste uitdaging was echter de herontwikkeling van de oude 
fabriekshal met 250 x 250m sheddaken. Het was de moeilijkste 
opgave op de weg naar de herontwikkeling van het nieuwe 
Nordwolle. 
Dat er nog delen van de hallen bewaard zijn gebleven is bijzonder. 
In het historisch adviesrapport werd namelijk slechts een gering 
gedeelte van de hal als behoudenswaardig in kaart gebracht, en 
dan nog zonder een toekomstige bestemming. 
Een voorstel van stedenbouwkundigen leidde echter, samen met 
monumentenzorg, tot de opzet voor een herbestemming. In 
tegenstelling tot de het voorstel van de historische adviseurs (om 
slechts een gering deel van de hal als overblijfsel te bewaren) gaf 
dit stedenbouwkundig plan de voorkeur aan het gehele terrein te 
bewaren. 

Gebruiksprestaties en ingrepen 

Voor de nieuwe wijk koos men het concept van een kasba 
(ommuurde stadswijk in Noord-Afrika). In eerste instantie werd 
geprobeerd om de hal op de splitsen in blokken, en de woningen 
onder de sheddaken te situeren. Uiteindelijk bleken de schaal, 
detaillering en opbouw van de fabriekshallen onvoldoende te 
passen bij de nieuwe woonfunctie. Vastgesteld kan worden dat de 
aangeboden prestaties van de hallen vrijwel niet aansloten bij de 
gewenste prestaties van de functies. 

De uitgangspunten werden verlegd, en voor de herinrichting van 
het gebied probeerde men vanaf dat moment het concepteel idee 
van de shedhallen te bewaren. 

• concept 
Een van de uitgangspunten hierbij was dat zowel de woningen 
als de verkeersruimten het stramien van de shed-indeling zouden 
volgen met afmetingen van 7.10 x 7.10 m. 
Bij de transformatie van fabriekshallen naar een woonwijk moest 
bovendien de oude buitenmuur rondom worden meegenomen, en 
de schaal, het materiaal, en het daklandschap dat aan de oude hal 
herinnert. 
Het hergebruik van de oude modulen en de ontwikkeling van 
woningtypen met asymmetrische daken (sheddakprofiel) worden 
zo, naast de maximale instandhouding van de buitenmuur, de 
richtlijnen voor het ontwerp. 

• indeling 
Aan de rand van de voormalige hal werden rijtjeshuizen gereali
seerd, waarbij de oude sheddakgevel nu de buitenmuur vormt van 
de eengezinswoningen. Op de overige terreinen zijn patiowonin
gen gebouwd, die per woning op 4 stramiendelen is gerealiseerd, 
waarvan één deel de patio vormt. Met hun ommuurde tuinen stel
len ze als het ware een perforatie van de oude sheddaken voor. 

• ontsluiting 
Ook de ontsluiting volgt de oorspronkelijke indeling. De nieuwe 
ontsluiting in de noord-zuid richting stelt de verbinding voor van 
de voormalige hal naar de krachtcentrale, terwijl de nieuwe oost
west as als hoofdontsluitingsweg fungeert. Aan de westzijde is 
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afbeelding C.13 Maquette van de nieuwe woonwijk; Nardwalle, Delmenharst (De}. 

afbeelding C.14 Shedwaningen aan de rand van de wijk tegen de oude fabrieksmuur; 
Nardwalle, Delmenharst (De}, 1009. 

afbeelding C.1S Shedwaningen aan de rand van de wijk; Nardwalle, Delmenharst 
(De}, 1009. 



afbeelding C.16 Taegang5paort door de oude fabrielc5muur (we5tzijde) naar de 
nieuwe woonwijk; Nordwolle, Oeimenhorst (Oe), 1009. 

afbeelding C.17 Achterzijde shedwaningen tegen de oude fabrielc5muur; Nardwol/e, 
Delmenhorst (Oe), 1009. 

afbeelding C.18 Restanten von de constructie ols ornamenten aan de straat; 
Nardwalle, Oeimenharst (De), 1009. 

een nieuwe doorgang gemaakt, die de oorspronkelijke halomtrek 
benadrukt en het belang van de entree aangeeft. 
De tussenliggende straten volgen eveneens de sheddakstructuur. 
In de noord-zuidas staan de verlichtingsmasten op de plaats van 
de oorspronkelijke kolommen. 
Hierbij zorgden de eisen vanuit monumentenzorg voor conflicten 
met de nieuwe eisen op het gebied van de verkeerafwikkel ing. 
De buitensporige eisen op het gebied van het autoverkeer met 
het bovenmatig gebruik van oppervlakten ondermijnden het 
stedenbouwkundige concept. Uiteindelijk werd van beide kanten 
toegegeven. De wegen volgen nu, bij benadering, de oorspronke
lijke stramienen. Dit vraagt echter wel, vooral van de bewoners 
van de huizen in het "sheddaken gebied", om beperkingen van het 
autobezit en -gebruik. 

• shedwoningen 
Een beperkt deel van de voormalige shedhal heeft men door 
de verbouwing tot een wooncomplex met eengezinswoningen 
(samen met de nieuwe bebouwing) kunnen behouden. Delen van 
de oude buitenmuur konden in het complex worden geïntegreerd. 
(zie: afbeelding) De voor een deel onconventionele plattegronden 
blijken in de praktijk tot gewilde woningen te leiden. 

Totaal zijn op het gebied van de voormalige hal aan de rand 85 
eengezinswoningen gerealiseerd en 95 patiowoningen op het bin
nenterrein, waarvan 25 voor ouderen. 

• groenvoorzieningen 
Een klein deel van het terrein is nog onbebouwd ten behoeve van 
de gedachte uitbreiding van het lndustriemuseum. 
Ook is eren groen zone die van noord naar zuid door de wijk loopt. 
Hierop heeft men enkele losse delen van de oude constructie als 
ornamenten neergezet. 

GEBRUIK {1999- HEDEN) 

Over het huidig gebruik van de shedwoningen en de wijk en de 
tevredenheid hierover is helaas niets bekend. 

Cll 



LITERATUUR 

1. Boer, H. de. Warmte aan soberheid : Nieuwbouw Ericsson Telecommunicatie bv te Gilze-Rijen. Het Houtblad, maart 2000, pagina 34-39. 

2. Broek, J. van den. Van de Fabriek naar Kantoor. Facility, februari 2000, pagina 26-27. 

3. Nijhof, P. ; Schulte, E. (e.a .). Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland. Zutphen : Walburg Pers, 1994. ISBN 90.6011.902.9 

4. Nordwolle Delmenhorst : Baudenk mal, Wohngebiet, Wirtschaftsstandort, EXPO-Projekt ; ein Stadtreil auf dem Weg in das 21. Jahrhun
dert. Herausgegeben von der Nordwolle Delmenhorst Projekt 2000 GmbH. Oldenburg : lsensee Verlag, 2000. ISBN 3.89598.694.1 

5. Sentieur, F. Geslaagd project bij Ericsson te Rijen : Fabriekshal werd omgetoverd tot efficiënte kantoorruimte. De Bouwadviseur, april 
1986, nr 4, pagina 44-48. 

C12 



BIJLAGE D 

DOCUMENTATIE 

REFERENTIEPROJECTEN 

Ericsson Hal lA- Rijen Dl 

Productiehal Dl 

Kantoortuin Dl 

Installaties 04 

Dakconstructie OS 

Dak 06 

Gevels 07 

Testruimtes 08 

Luchtfoto's Ericsson - Rijen DlO 

Ericsson Hal 2 - Rijen Dll 

Productiehal en verbouwing 011 

Kantoortuin 012 

Gebruik kantoortuin 013 

Dak 014 

Gevels 015 

Voorzieningen 016 

Nordwolle- Delmenhorst (De) D17 

Norddeutschen Wollkämmerei & Kammgarn- 017 
spinnerei 

Nieuwe plannen 019 

Het nieuwe Nordwolle 020 

Shedwoningen lang de rand van de wijk 021 

Op de grens tussen oud en nieuw 022 

Nieuwe woonwijk 023 

Het vernieuwde terrein 024 



ERICSSON HAL lA- RIJEN 

0 · 
~ 

e -- -

e 

e 
~ • 

G ·· 
~ 

et 
~ 

f 

--- . ---~ -- . 

--+--+ 
-+---t--~ -- ,_ _ _ -t--il 

--+--- --L - -+- - ____.___ 
' 

--+- --+--- -r--
I 

--+---L PRODUCTIEHAL 

®l 
~ 
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afbeelding 0.1 Plattegrand productiehal en later magazijn; Ericssan Ha/lA, Rijen, 1984. (bron: Bedrijfsarchief Ericsson) 

afbeelding 0.2 Ha/In gebrulle vaar productie; Ericssan Hall, Rijen, jaartal onbekend. 
(bron: artikel Geslaagd project bij Ericsson te Rijen) 

afbeelding 0.3 Hal in gebruik als magazijn; Ericsson Ha/1, Rijen, 1984. 
(bron: Bedrijfsarchief Ericsson) 
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KANTOORTUIN 

; ... 

afbeelding DA Plattegrond kantoortuin; Ericsson Hal lA, Rijen, 1986. (bron: Bedrijfsarchief Ericsson) 

afbeelding D.5 Hal in gebruik als lamtoortuin; Ericsson Hal lA, Rijen, 1986. 
(bron: Bedrijftarchief Ericsson) 
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afbeelding D.6 Hal in gebruik als kantoortuin; Ericsson Hal lA, Rijen, 1986. 
(bron: Bedrijftarchief Ericsson} 



afbeelding D.8 Hal in gebruik als kantoortuin; Ericsson Hai1A, 
Rijen, 1986. (bron: artikel Geslaagd project bij Ericsson te Rijen) 

afbeelding D.9 Hal in gebruik als kantoortuin; Ericsson Ha/1A, Rijen, 1986. (bron: artikel Geslaagd project bij 
Ericsson te Rijen) 

afbeelding D.10 Hal in gebruik als kantoortuin; Ericsson Ha/lA, Rijen, 1986. 
(bron: Bedrijfsarchiej Ericsson) 

afbeelding D.11 Cellenkantaar; Ericssan Hai1A, Rijen, 1986. 
(bron: Bedrijfsarchie/ Ericssan) 
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afbeelding D.1Z Principedaarsnede kantoortuin; Ericssan Ha/lA, Rijen, 1986. 
(bron: artikel Geslaagd project bij Ericssan te Rijen} 

INSTALLATIES 
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afbeelding D.14 Schematische daarsnede werkplek kantoortuin; Ericssan Hal lA, 
Rijen, 1986. (bron: Bedriffsarchief Ericssan} 
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afbeelding D.13 Structuurtype constructie; Ericssan Hai1A, Rijen. 

afbeelding D.15 Ruimte tussen balfles en dakconstructie; Ericssan Hai1A, Rijen, 1986. 
(bron: artikel Geslaagd project bij Ericssan te Rijen} 

afbeelding D.16 Gipsplaten op houten regels aan anderzijde dak als hitteschild; 
Ericssan Hai1A, Rijen, 2009. 
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afbeelding D.ll Doorsnede over spant, Ericsson Ha/lA, 1984. (bron: Bedrijfsorchief Ericsson) 
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afbeelding D.l8 Detail dokvlok, glosvlok, goot; Ericsson Hol lA, Rijen, 1984. 
(bron: Bedrijfsorchief Ericsson) 

afbeelding D.l9 Detail dokvlok, glosvlok, goot; Ericsson Hol lA, Rijen, 1986. 
(bron: Bedrijfsorchief Ericsson) 
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afbeelding D.20 Doorsnede over kontoortuin in noord-zuidelijke richting; Ericsson Hol lA, Rijen, 1984. (bron: Bedrijfsorchief Ericsson) 
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afbeelding D.21 Luchtfoto; Ericsson Ho/1, Rijen, tussen 1970 en 1980 
(bron: Bedrijfs-crchief Ericsson) 

afbeelding D.22 Dakvlak; Ericsson Ha/lA, Rijen, 1984. 

afbeelding D.23 Luchtfoto; Ericssan Ha/1, Rijen, 1987. (bron: 8edrijfsarchief Ericssan) 

afbeelding D.24 Fata dak Ha/1A (vooraan), Ha/18 (achter instal/atleruimte), Hall 
(grote sheds); Ericssan Ha/1, Rijen, 1987. (bron: Sedrijfsarchief Ericsson) 
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afbeeldingen D.25 Dakvlakken Ha/18 (Is gelijk aan Haf1A) met zicht op Installatie
ruimte Hof1A; Ericsson Ha/1A en 18, Rijen, 2009. 

DAK 

afbeeldingen D.26 Glasvlakken Ho/18 (Is gelijk aan Ho/lA); Ericsson Hol18, Rijen, 
2009. 
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afbeeldingen D.17 en D.18 Aanzichten NNO-gevel, 1:400; Ericsson Ho/1A, Rijen, 1984 en 1986-1009. 
[bron: Bedriffsarchief Ericsson) 

afbeeldingen D.30 en D.31 Aanzichten WNW-gevel, 1:400; Ericsson Hoi1A, Rijen, 1984 en 1986. 
[bron: Bedriffsarchief Ericsson) 
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afbeelding D.19 NNO-gevel; Ericsson Ho/lA, Rijen, 1009 

afbeelding D.31 Aanzicht WNW.gevel; Ericsson Ho/1A, Rijen, 1986. 
(bron: Geslaagd project bij Ericsson te Rijen, De Bouwodviseur) 

/ I ---- l afbeeldingen D.36 en D.37 Aanzichten ZZW-gevel; Ericsson Ho/1, Rijen, 1916. 
(bron: Bedriffsarchief Ericsson) en 1009. 

afbeeldingen 0 .33, 0 .34 en 0.35 Aanzichten ZZW.gevel, 1:400 ; Ericsson Hol lA, Rijen, 1984, 
1986, 1000. (bron: Bedrijftarchief Ericsson) 

GEVELS 
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afbeelding 0.38 Plattegrand serverruimtes en aio-ruimtes; Ericsson Hal lA, Rijen, 1000. (bron: Bedrijfsarchief Ericsson} 

afbeelding 0.39 Hal in gebruik als serverruimte; Ericssan Ha/lA, Rijen, 1009. afbeelding 0.40 Hal in gebruik als aiaruimte; Ericsson Hal lA, Rijen, 1009. 
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afbeelding D.41 Hal in gebruik als serverruimte; Ericsson 
Hal lA, Rijen, 2009. 

afbeelding D.42 Hal in gebruik als aio-ruimte; Ericsson 
Ha/lA, Rijen, 2009. 

afbeelding D.44 Gipsen hitteschermen nog aanwezig in de serverruimte; Ericsson 
Ha/lA, Rijen, 2009. 

afbeelding D.43 Gang tussen de ruimtes; Ericsson Ha/lA, 
Rijen, 2009. 

afbeelding D.45 Koelinstallaties en bekabeling onder het sheddak; Ericsson Ha/lA, 
Rijen, 2009. 

afbeelding D.46 Aio-ruimte in de serverruimte geplaatst; Ericsson Hal lA, Rijen, 2009. 
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LUCHTFOTO'S ERICSSON - RI.JEN 

afbeelding 0.47 Luchtfoto; Ericssan, Rijen, 1926. (bron: Bedrijfsarchief Ericsson} afbeelding 0.48 Luchtfoto; Ericsson, Rijrn, 1967. (bron: Bedrijfsarchief Ericsson} 

afbeelding 0.49 Luchtfoto; Ericsson, Rijen, 1970-1980. (bron: Bedrijfsorchief Ericsson} afbreiding 0.50 Luchtfoto; Ericsson, Rijen, 1990. (bron: Bedrijfsorchief Ericsson} 

afbeelding 0.51 Luchtfoto; Ericsson, Rijen, 2008. !bron: www.livemaps.coml 
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ERICSSON HAL 2- R:IJE:N 

PRODUCTIEHAL 

EN VERBOUWING 

afbeeldingen D.52 en D.53 Hal in gebruik als magazijn; Ericssan Hal2 Rijen, 1997. 
(bron: Bedrijfsarchief Ericssan) 

afbeeldingen D.54, D.SS, D.56 en D.Sl Verbouwing van productiehal 
tot kantoortuin; Ericsson, Rijen, 1999. (bron: Bedrijfsarchief Ericssan) 
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afbeeldingen 0.58, 0.59, 0.60 en 0.611nterieur kantoortuin met 
patio's; Ericsson Hal2, Rijen, 2009. 
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afbeelding 0.62 Interieur kontoortuin vlak na oplevering; Ericsson Hal2, Rijen, 2000. 
(bron: Fas Keuzenkamp architeduurfotografie} 

KANTOORTUIN 

afbeelding 0.63 Interieur binnenzijde patio. Patio in gebruik voor overleg, ontspanning en telefone
ren; Ericsson Hal2, Rijen, 2009. 



GEBRUIK 

KANTOORTUIN 

kantoor 

rust-, bel- en overlegruimtes 

kleine bespreekruimtes 

globale ontsluiting kantoortuinen 

hoofdontsluiting 

afbeeldingen 0.64 Functionele indeling plattegrond kantoortuin, schaal1:400 ; Ericsson Hal2, Rijen, 2009. 

toiletruimtes 

- berging 

grote bespreekruimtes 

installatieruimtes 

schachten 
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afbeelding 0.65 Betonnen dakconstructie met bitumineuze 
dakbedekking en beglozing met zonwering in de zuidelijke 
dakvlakken t.p.v. de patio's; Ericsson Hal2, Rijen, 2009. 

afbeelding 0.66 Heldere beglazing t.p.v. patfa's en ramen voor 
ventilatie; Ericsson Hol2, Rijen, 2009. 

afbeelding D. 67 Polycarbonoot beglazing met 
binnenzonwering; Ericssan Hal2, Rijen, 2009. 
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afbeelding 0.68 Doorsnede over patio; Ericsson Hal2, Rijen, 2000. (bron: Bouwer Steketee architecten b.v.) 

afbeelding 0.69 Onderzijde shedkop kantoortuin met binnenzonwering, 
sprinkelerinstallatle, TL-verlichting, akoestische panelen rondom de goot 
en verwarmingsbuizen tegen koudeval; Ericssan Hal2, Rijen, 2009. 
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afbeelding D. 70 Akoestische panelen 
tegen zuidelijke dakschilden van de 
patla's; Ericsson Hal2, Rijen, 2009. 

afbeelding D. 71 Akoestische panelen en beglozing in noor
delijken en zuidelijke dakschilden von de patio's; Ericsson 
Hal 2, Rijen, 2009. 



afbeelding 0.72 ZZW-gevel met nieuwe 
kozijnen; Ericsson Hal 2, Rijen, 2009. 

afbeelding 0.73 ZZW-gevel aan de Rijksweg; Ericsson Hal2, 
Rijen, 2009. 

afbeelding 0.74 Hoek van de ZZW-gevel en de OZO-gevel; Ericsson 
Hal 2, Rijen, 2009. 

afbeelding 0.75 Aanzicht ZZW-gevel, 1:400; Ericsson Hal2, Rijen, 2000. (bron: Bouwer Steketee architecten b.v.} 
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afbeelding 0. 76 OZO-gevel met nieuwe aluminium /rozijnen en vaste zonwering; 
Ericsson Hal 2, Rijen, 2009. 

afbeelding 0. 77 OZO-gevel met nieuwe aluminium kozijnen en vaste zonwering; 
Ericsson Hal 2, Rijen, 2009. 

afbeelding 0. 78 Aanzicht OZO-gevel, 1:400; Ericsson Hal2, Rijen, 2000. (bron: Bouwer Steketee architecten b.v.} 
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afbeelding D. 79 Gong aan noordzijde; Ericsson Hol2, 
Rijen, 2009. 
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afbeelding D.BO Kantoor- en toiletgroep in shedhol; 
Ericsson Hol2, Rijen, 2009. 
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* afbeelding D.B2 Zicht op kantoor- en toiletgroep vanuit kantoortuinen; Ericsson Hol 2, Rijen, 2000. (bron: 
Bouwer Steketee architecten b.v.) 
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afbeelding D.B1 Kantoor- en toiletgroep in shedhol; 
Ericsson Hol 2, Rijen, 2009. 

afbeelding D.B3 Doorsnede over kantoor- en 
toi/etgroep; Ericsson Hol 2, Rijen, 2000. 
(bron: Bouwer Steketee architecten b.v.) 



NORDWOLLE - DELMENHORST (DE) 

afbeelding D.84 Tataalaverzichtfabrieksterrein; Nardwolle, Delmenharst (De), 1912. (bron: boek Baudenkmal, Wohngebied, Wirtschafsstandort, EXPO-Projekt) 

NORDDEUTSCHEN 

WOLLKÄMMEREI & 

KAMMGARNSPINNEREI 

afbeelding D.85 Plattegrond fabrieksterrein; Nordwolle, Delmenhorst (De), 1912. 
(bron: boek Baudenkmal, Wohngebied, Wirtschafsstandort, EXPO-Projekt} 

afbeelding D.86 De wol wordt gesorteerd; Nordwolle, Delmenhorst (De). 
(bron: boek Baudenkmal, Wohngebied, Wirtschafsstandort, EXPO-Projekt} 
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afbeelding D.Bl Plattegrand van deel van de fobrld; Nordwolle, Delmenhorst (De}, 1944. (bron: boek Baudenkmal, Wohngebied, Wlrtschafsstandort, EXPO-Projekt} 
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afbeelding D.BB Voorlopig schetsontwerp shedwaningen, gerealiseerd. 
(bron: boek Baudenkmal, Wohngebied, Wirtschafsstandort, EXPO-Projekt) 

z 

afbeelding D.9l Luchtfoto fabrieksterrein; Nordwolle, Delmenhorst (De), jaren zestig. 
(bron: boek Baudenkmal, Wohngebied, Wirtschafsstandort, EXPO-Projekt) 

afbeelding D.B9 Sloop van de 250x250 m' shedhol tot aan de rond. 
(bron: Boudenkmol, Wohngebied, Wirtschojsstondort, EXPO-Projekt) 

afbeelding D.90 Moquette nieuwbouw shedwijk, gerealiseerd. 
(bron: Boudenkmol, Wohngebied, Wirtschofsstandort, EXPO-Projekt) 

afbeelding D.92 Voorlopig schetsontwerp shedwoningen, niet gerealiseerd. 
(bron: boek Baudenkmal, Wohngebied, Wirtschafsstandort, EXPO-Projekt) 
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HET NIEUWE NORDWOLLE 
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afbeelding 0.93 Plattegrand terrein; Nardwalle, Delmenharst (De), 1000. (bron: boek Baudenkmal, Wohngebied, Wirtschafsstandort, EXPO-Projekt) 

afbeelding 0.94 Maquette oorspronkelijke situatie; Nardwalle, Delmenharst (De). afbeelding 0.95 Maquette huidige situatie; Nardwalle, Delmenharst {De). 

020 



afbeelding D.96, D.97, D.98 en D.99 Behouden fobrieksgevel als buitengevel van de shedwoningen, aan de Am Fobrikhof; Nordwolle, Delmenhorst (De), 1009. 

SHEDWONINGEN LANGS DE RAND VAN DE WIJK 

afbeeldingen D.lOO, D.lOl en D.l01 Achtenijde van de shedwoningen; Nordwolle, Delmenhorst (De), 1009. 
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afbeeldingen D.103 en D.104 Daargang in oude westgevel, Otta-Jenzak-strafte; Nardwalle, Delmenharst (De}, 2009. 

OP DE GRENS 

TUSSEN OUD 

EN NIEUW 

afbeeldingen D.105 en D.106 Daargang in oude oastgevel, terplaatse van museum; Nardwalle, Delmenharst (De}, 2009. 

afbeeldingen D.107 en D.108 Daargang in oude oastgevel; Nardwalle, Delmenharst (De}, 2009. 
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afbeelding D.109 Resterend constructiedeel als ornament in het straatbeeld, Otta-Jenzak-strafte; Nardwalle, Delmenharst (De), 2009. 

DE NIEUWE WOONWIJK 

afbeeldingen D.110 en D.111 Resterend constructiedelen langs de straat, 2009. afbeelding D.112, D.113 en D.114 Patiowoningen aan kleine tussenwegen, 2009. 
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HET VERNIEUWDE TERREIN 

afbeelding D.115 Luchtfoto terein, ; Nordwolle, Delmenhorst (De), 2000. 

afbeeldingen D.l16, D.l17, D.l18 en D.l19 Oude gebouwen op het/abrieksterrein (Fabrielcsmuseum In het voormalige turbinehuis, Technologiezentrum Delmenharst in de voorma
lige wasserij en watertoren, Niedersächsische Volkshachschule in het voormalige ketelhuis, doorgang tussen voormalige wasserij en ketelhuis; Nordwolle, Delmenhorst (De), 2009. 

afbeelding 0.120 Open terrein, gereserveerd voor uitbreiding museum, 2009. afbeeldingen 0.121 en 0.1221nterieur fobr/eksmuseum, 2009. 
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