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Hoe het allemaal begon 

1.1 Voorwoord 

Voor u ligt een gebonden stapel papier, wat de weerslag vormt van meer 

dan een jaar schaven, polijsten, weggooien, opnieuw beginnen en afmaken. 

Het is het verslag van het herstel van De Toekomst, de herbestemming 

van een vcrvallen voormalige strokartonfabriek op het platteland van 

Noordoost Groningen. 

Ruig, ruraal en romantisch 

Mijn interesse in De Toekomst werd gewekt toen ik door een boekje 

met 250 monumenten in Nederland bladerde. Mijn oog viel op een zwart

wit foto van een vcrvallen gebouw in een weiland, wachtend op hulp. Mijn 

aandacht voor vcrvallen gebouwen op rurale plekken was al aangewakkerd 

door zondagmiddagfietstochten door de ommelandcn, waar ik weer 

herinnerd werd aan het bestaan van gewone gebouwen. Op onaangeharktc 

plekken gaan zijn hun eigen leven, worden soms aangepast als dat nodig is en 

staan altijd in het heden. Het pretentieloze karakter van die gebouwen staat 

mij, als plattelandsjongen uit de Friese Wouden erg aan. Nu en praktisch 

gebruik staan voorop, de uitstraling is simpel, maar doeltreffend mooi. De 

zwart-wit foto toonde net zo'n gebouw, een voormalige strokartonfabrick. 

Na een korte zoektocht naar achtergrondinfor matie over De Toekomst 

ontvouwde zich een interessante opgave. In een regio waar bcvolkingskrimp 

en economische achteruitgang de dagelijkse gang van zaken bepalen, het 

ambitieuze woningbouwproject Blauwestad de verwachtingen (nog) 

niet heeft kunnen waarmaken, staat er een gebouw wat een roemruchte 

geschiedenis representeert te versloffen. Een abnormale aanpak van de 

herbestemming is nodig om onder deze omstandigheden een succes te 

boeken. Ik voelde mij geroepen om een poging te doen tot herstel van De 

Toekomst. 
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Tijdens dit afstudeerproject heb ik van vele mensen hulp en steun 

ontvangen, teveel om hier allemaal te noemen, maar toch wil ik een aantal 

bij naam bedanken. Dank aan Sirnon Bcnus Vastgoed uit Stadskanaal en 

Holstcin Restauratic Architectuur uit Groningen voor de medewerking 

aan het bezoeken van het gebouw en het vcrstrekken van informatie en 

gcdctaillccrdc tekeningen. Dank ook aan de heer Philbcrt van de gemeente 

Scheemda voor de informatie over de regio en de stedebouwkundige 

tekeningen. Daarnaast wil ik ook mijn commissie bedanken voor hun scherpe 

nagcn en wijze woorden, professor Jouke Post met zijn verhelderende 

visie, André Walraven voor het wekelijkse vragenvuur en Roei Jansen voor 

zijn frisse blik op de opgave. 

Natuurlijk had ik dit project nooit kunnen voltooien zonder de steun 

van mijn familie, vrienden en atclicrgcnoten. Bedankt voor de opbeurende 

woorden, kleine vingerwijzingen en studieafleidend gedrag! 

Rest mij nog u veelleesplezier te wensen en de hoop uit te spreken dat 

dit project bij u een nieuw licht op de hcrbcstcmmingsproblcmatiek laat 

schijnen, 
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Vervallen industrieel erfgoed 

2.1 Inleiding 

In de afgelopen jaren is de aandacht voor herbestemming van industrieel 

erfgoed toegenomen. Met het verdwijnen van de maakindustrie uit de 

Europese steden naar lage lonen landen zijn veel fabriekterreinen leeg 

komen te staan. Het industrieel erfgoed, vaak afkomstig uit begin van de 

twintigste eeuw, toen aan de rand van de stad gebouwd, is nu door de groei 

van de stad naast de huidige stadscentra komen te liggen. De nu leegstaande 

panden zijn in veel steden een initiator voor nieuwe ontwikkelingen. 

Voorbeelden van terreinen waar deze ontwikkelingen plaats vinden zijn; het 

Sphinx terrein in Maastricht, de Philips gebouwen in Eindhoven en de oude 

Maashavens in Rotterdam. In de aanpak van deze projecten is een bepaalde 

lijn te ontdekken. Vaak wordt de creatieve klasse ingezet als breekijzer om 

de stedelijke ontwikkeling op deze ruwe industriële terreinen op gang te 

brengen. Nadat zij het gebied van een hip imago hebben voorzien komen 

de projectontwikkelaars in beeld die de woningbouw op gang brengen, met 

appartemententorens en lofts in de oude fabrieken. Met wat restaurantjes, 

leuke winkeltjes en een stadspark is dan de 'nieuwe' wijk onderdeel van de 

stad geworden. De transitie van een vuil industrieterrein naar een schone 

woonwijk is voltooid. 

9 
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Buiten de gebaande paden 
Deze succesvolle aanpak is echter niet voor elk type industrieel 

erfgoed geschikt. In West-Europa is er ook veel industrieel erfgoed wat 

niet middenin de stad staat. Er zijn leegstaande fabrieken op het platteland 

waar, door problemen met hcvolkingskrimp en economische achteruitgang, 

hergebruik en invulling met de creatieve klasse niet voor de hand liggend 

is. Denk aan de stilstaande steenkolenmijnen in de heuvellandschappen 

of vcrlaten steenfabrieken in uiterwaarden van rivieren en leegstaande 

aardappel- en suikerfabrieken op de landbouwgebieden. Dit leegstaand 

(agrarisch-)industrieel erfgoed lijdt onder het vcrval en de middelen om 

het vcrval tegen te gaan zijn er niet, terwijl de fabrieken in het verleden 

een belangrijk onderdeel van de samenleving waren . Ze representeren vaak 

een groot deel van de regionale geschiedenis en verdienen het daarom om 

behouden te blijven. 

Tegelijkertijd ontstaat er soms door leegstand en verval van de fabriek 

een situatie waardoor wederophouw of restauratic niet opportuun is. Vaak 

zijn de kosten te hoog, maar soms ontstaan er situaties waarin de gebouwen 

tot ruïne vcrvallen en men met een andere bril naar het materiaal gaat kijken. 

Nieuwe kwaliteiten die niet eerder onderkend zijn komen aan het licht. De 

chaos van een ruïne blijkt tegenover de orde van alledag geïnteresseerden 

aan te trekken. De natuur neemt het gebouw in en de sporen van het 

vcrleden worden blootgelegd. Urhan explorcrs, avonturiers gewapend met 

fotocamera's maken clandestien tochten door de gebouwen en zetten hun 

bevindingen op internet. Zo blijkt vervallen industrieel erfgoed ook zijn 

waarde als ruïne te hebben. 

Symbiose 
Herhestemming van industrieel erfgoed blijkt een goede manier te zijn 

om erfgoed voor de toekomst te bewaren, maar hoe zit dat met vervallen 

industrieel erfgoed? In die gevallen lijken behoud van cultuurhistorische 

waarden en waardering van de kwaliteiten van de ruïne tegenover elkaar 

te staan . In dit afstudeerproject wordt een poging gedaan om een goede 

manier te vinden om industrieel erfgoed een herhestemming te geven. 

Onderzoeksvraag: 
Hoe kon duurzame herbestemmine van vervallen industrieel eifaoed een symbiose 

bewerkstelliaen tussen het behoud van cultuurhistorische waarden en het 

cultiveren van de belevinaswaarde van de ruïne? 

De Toekomst 
In dit afstudeerproject wordt aan de hand de ontwerpopgave aangaande 

de voormalige strokartonfabriek De Toekomst, te Scheemda, getracht 

de onderzoeksvraag te beantwoorden. Het onderzoek start met een 

verkenning van de begrippen ruïne en authenticiteit om grip te krijgen 

op de theoretische achtergronden van de opgave. Via een beschouwing 

van een aantal referentieprojecten wordt het onderzoek vervolgd met een 

brede analyse van de opgave. Met bevindingen uit de verkenningen en de 

analyse wordt de ontwerpopgave aangegaan en dit heeft geresulteerd in een 

ontwerp voor de herhestemming van De Toekomst. Als laatste worden er 

conclusies getrokken uit het ontwcrpprojcct, waaruit zal blijken of en hoe 

de symbiose bewerkstelligd is. 



De waarde van verval 

2.2 Een verkenning van het begrip ruïne 

Ruïnes en ruïnes 

Bij het woord ruïne denken we al snel aan de vervallen gebouwen uit 

de oudheid of de middeleeuwen. Beelden van de omgevallen zuilen van 

de Acropolis of de met vulkaanas bedolven stad Pompeï verschijnen op 

ons netvlies. Vervallen kastelen en burchten die we op vakantie in Zuid

Europa hebben gezien of dichterbij huis, de kasteelruïnes van Brederode en 

Baterburg. Dit zijn de klassieke ruïnes. Gebouwen die we alleen maar kennen 

als ruïnes en door de loop der eeuwen zijn vervallen. Ze zijn een restant uit 

een lang vervlogen tijd. We koesteren deze ruïnes als monumenten van onze 

gezamenlijke geschiedenis. 

Naast de klassieke ruïne bestaat er ook zoiets als de hedendaagse 

ruïne. Dit zijn vervallen gebouwen die we nog maar net hebben verlaten 

en stammen uit een verleden wat achter ons ligt. De ouderen onder ons 

hebben misschien nog in de gebouwen gewoond of gewerkt, maar de 

jongere generatie kent deze alleen als verlaten plekken in de stad, met 

het bord 'verboden toegang' op het hekwerk en graffiti op de muren. De 

hedendaagse ruïnes zijn niet ontstaan door natuurrampen, veldslagen of 

eeuwen van weer en wind, maar door de technologische vernieuwing die 

onze maatschappij in de twintigste eeuw heeft doorgemaakt. In ons streven 

naar vooruitgang en welvaart raken gebouwen snel gedateerd, voldoen ze 

niet meer aan socio-economische eisen en heeft de politiek invloed op het 

lot van een bouwwerk. Zo kan het dus gebeuren dat gebouwen al vijftig of 

tachtigjaar na oplevering leeg komen te staan. De gebruiksduur is verlopen, 

maar de levensduur nog lang niet en een fase van leegstand, verval en 

wachten op betere tijden begint. 

De hedendaagse ruïne staat dichtbij beleving van de omringende 

gemeenschap. Veel mensen hebben nog herinneringen aan gebouwen uit 

een vorige fase van hun leven. De gebouwen zijn herkenbaar en lijken alsof 

ze nog steeds te gebruiken zijn. Het feit dat schijnbaar bruikbare gebouwen 

afgedankt worden is één van de belangrijke lessen die hedendaagse ruïnes 

ons leren. De ruïne van ECI in Roermond, wachtend op aandacht. 

11 
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Typologiën 
Dé hedendaagse ruïne bestaat niet. Juist de grote variatie tussen de 

verschillende gevallen maakt de hedendaagse ruïne zo interessant. Wel is er 

een verzameling van gebouwtypen aan te wijzen veel als ruïne voor komen. 

In stedelijke gebieden zijn het vaak oude pakhuizen, verlaten woongebouwen 

die door krakers worden ingenomen, of in onbruik geraakt kerken en 

ziekenhuizen. Het meest komen industriële gebouwen, infrastructuur 

en publieke gebouwen voor. Deze blijken het minst bestand tegen de 

continue ontwikkeling van stad en samenleving. Bedrijven willen continu 

hun faciliteiten vernieuwen en trekken vertrekken uit binnenstedelijke 

industrieterreinen naar buitengebieden of het buitenland. De op specifieke 

productieprocessen ingerichte gebouwen blijken de ontwikkeling van de 

bedrijven niet te kunnen accommoderen en blijven verlaten achter. Er 

ontstaat een soort niemandsland in de stad, waar gebouwen leeg staan, 

onbereikbaar voor het publiek. Achter tijdelijk neergezet hekwerk wachten 

ze tot iemand interesse in ze toont. 

Zien wat je wilt zien 
Hedendaagse ruïnes zijn vaak een doorn in het oog van bestuurders, 

planners en publieke actiegroepen. Zij zien de leegstaande gebouwen 

als plekken van sociaal verval en verderf. Vandalen, krakers en zwervers 

bezoeken de ruïnes op onregelmatige basis en laten hun sporen achter. Het 

lijken rotte plekken in de stad. Slopen, opruimen en vernieuwen lijkt vanuit 

hun perspectief de enige juiste optie. Echter, wanneer je met andere ogen 

naar de hedendaagse ruïne kijkt valt er heel wat interessants te ontdekken. 

Urban Exploring of Urbex1 is de benaming van een activiteit die de 

achterkant van het gelijk probeert te laten zien. Liefhebbers van het 

avontuur gaan met de camera in de hand de hedendaagse ruïnes in en 

zoeken naar beelden van het verval, sporen van vroeger gebruik en de 

alles overwoekerende natuur. Met hun romantische blik op verval plaatsen 

zij fotogalerijen op het internet waarin de vergankelijk van het alledaagse 

bestaan de boventoon voert. Elke ruïne blijkt zijn eigen verhaal te hebben, 

elke plek heeft een unieke aantrekkingskracht. 

Hun melancholische foto's laten zien dat de hedendaagse ruïne waarde 

heeft en tonen de maatschappij, dat er meer is dan alleen de nadruk op 

vernieuwing, herontwikkeling, vooruitgang en welvaart. Het is goed om af 
en toe stil te staan en te overdenken wat we hebben aangericht. 

Het mechanisme van de hedendaagse ruïne 
Een hedendaagse ruïne is geen vaststaan beeld of eindproduct van een 

proces. Het is een toestand waarin een gebouw aan continue verandering 

onderhevig is. Tim Edensor beschrijft in zijn boek 'Industrial ruins: space, 

aesthetics and materiality' 2 ondermeer hoe het mechanisme van de ruïne 

werkt. 

Het begint met het verlaten van het gebouw. Gebruikers en eigenaars 

laten het gebouw achter en de orde en ritmiek van het dagelijkse 

gebruik verdwijnt . De originele intenties van de plek zijn niet meer van 

toepassing. Het dagelijkse gebruik, waarin routes, verboden, geboden en 

gebruikswijzen besloten liggen, is samen met de fysieke structuur van het 

gebouw verantwoordelijk voor de organisatie van het gebouw. Beiden 

zijn door het verlaten van het gebouw niet meer in stand te houden en de 

organisatie van de plek valt uit elkaar. Regelmatig onderhoud, onderdeel 

van dagelijks gebruik, vindt niet meer plaats en het verval wordt ingezet. De 

schoonmakers komen niet meer elke week langs, dat kapotte raam wordt 

niet meer gerepareerd en de verwarming blijft uit. 

Door het wegvallen van de organisatie treedt de wet van entropie 

in werking: de natuurlijke neiging van elementen uit hun niet meer 

te onderhouden systeem te vallen en richting chaos te bewegen. 1 De 

voorheen homogene elementen van het gebouw krijgen een eigen karakter 

en een samenspel van individuele elementen ontstaat, waarin onderlinge 

vermenging optreedt . De grenzen tussen de ordenende systemen 

vervagen, door instor tende muren ontstaan mogelijkheden nieuwe routes, 

afbrokkelend stucwerk legt de onderliggende constructie bloot en door 

betonrot komt bruin geroeste wapening in het zicht. Het verval is een 

herschikking van de elementen. 

Met de beëindiging van schoonmaak- en onderhoudcycli ontstaat er de 



mogelijkheid voor externe elementen om zich in het spel van de ruïne te 

mengen. De natuur gaat zich het gebouw toe-eigenen. Zon, regen en wind 

laten de elementen eroderen. Dieren zoeken er beschutting. Planten en 

struiken vinden hun plek en groeien uit de kieren en scheuren, de plekken 

waar het vocht zich ophoopt en de zon hen energie geeft. Incidenteellaten 

ongeautoriseerde bezoekers sporen achter, graffiti, lege bierblikjes en 

gedumpt afval. Soms wordt er wat gestolen, op andere momenten stellen 

zwervers uit rondslingerend materiaal schuilplaatsen samen. 

Stap voor stap vindt er een herschikking van elementen plaats, zonder 

einddoel voor ogen, zonder leiding van bovenaf. Wat eens een gebouw 

was is nu een gebouwd landschap geworden, bestaande uit verschillende 

karakters, laag op laag, waarin de organisatie desorganisatie is. Het verval 

wordt bepaald door tijd en toeval. De sterke afhankelijkheid van de vele 

factoren maakt het mechanisme van de ruïne zo interessant . Er zijn geen 

twee gelijk. De context van het gebouw, de perceptie door de omgeving, 

achter slot en grendel of juist niet, ecologie en het klimaat. De mate waarin 

en wanneer factoren optreden beïnvloeden het proces en zo de levensloop 

van een ruïne. 

Romantiek 
De huidige belangstelling voor ruïnes heeft zijn oorsprong in de 

achttiende eeuw, wanneer de Romantiek onder schrijvers en kunstenaars 

zijn opwachting doet. De Romantiek is een kunststroming waarin 

sentiment, verbeeldingskracht en het individu worden benadrukt boven de 

restrictieve en formele opbouw van het classicisme! Volgelingen van deze 

stroming vinden in ruïnes de plek waar men kan ontsnappen aan de orde 

van alledag, waar gespeeld kan worden, waar de hun liefde voor ongerepte 

en mystieke natuur tot uiting kan komen. Zij zoeken dan ook niet alleen 

ruïnes op, maar maken ze ook zelf, in schilderingen of folly's. Ze schilderen 

de maatschappij en gebouwde omgeving af in een vervallen toestand, om 

de eindigheid van het leven te laten zien. Vanuit de Romantiek worden 

aan ruïnes bepaalde eigenschappen toegeschreven, die verder gaan dat de 

intenties van het oorspronkelijke gebouw. In de loop van de geschiedenis 

zijn deze eigenschappen op verschillende manier gebruikt om bepaalde 

doelen te bereiken, een verhaal te vertellen of visies te bekritiseren. 

Verteller van verhalen 
Een hedendaagse ruïne heeft een bijzondere manier om verhalen over 

de historie van de plek over te brengen. Zoals beschreven bestaat een ruïne 

uit fragmenten, individuele elementen die elk hun eigen karakter hebben, 

hun eigen verhaal vertellen. Door de fragmenten te interpreteren kan de 

bezoeker zijn eigen versie van het verhaal maken, waarin toeval en verassing 

een belangrijke rol spelen. De volgorde waarin de bezoeker door de ruïne 

gaat, de omstandigheden waarin de ruïne verkeerd, het zijn maar een paar 

Denkbeeldig zicht op de Grande Galerie van het Louvre als 
ruïne, Hubert Robert, I 796 

13 



Via de fragmenten ontdekt met het verhaal. Kapstokken wijzen 
op menselijk gebruik, groeiende planten duiden op langdurige 
leegstand 
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factoren van de vele die invloed hebben op het verhaal. Elke bezoeker krijgt 

zijn eigen versie van verhaal aangeleverd en de beleving van de ruïne is 

telkens uniek. 

Door de uniciteit van elk bezoek geldt ook dat geen versie van het verhaal 

compleet of perfect is. De ruïne vertelt het verhaal ongemanipuleerd en 

ongestructureerd, maar wel eerlijk en oorspronkelijk. Alle gebeurtenissen 

die in de levensloop van de ruïne zijn voortgekomen zijn zichtbaar. Alle 

sporen van aanpassingen aan het gebouw, de erosie van de materialen die 

het tijdsverloop weerspiegelt, de littekens, de texturen, de constructies. 

Alles is zichtbaar zoals het is. De beweker is een archeoloog geworden die 

door interpretatie en wat fantasie zelfkan ontdekken wat de ruïne is, wat er 

gebeurd 'is en hoe het verhaal in elkaar steekt. Daarbij worden de zintuigen 

geprikkeld om na te denken over het vervolg; hoe zal het verval voort gezet 

worden, wat zal er nog meer gaan instorten, hoe zal de ruïne er over tien 

jaar uitzien? De ruïne verteld zijn eigen verhaal, telkens opnieuw en steeds 

weer uniek. 

Vrij van regels 
Vanwege het wegvallen van de dagelijkse organisatie is de ruïne een 

vrijplaats geworden. De regels en orde van vroeger bestaan niet meer 

en het staat men vrij de plek op een andere manier te interpreteren en 

gebruiken. De bezoeker wordt uitgenodigd voor allerlei activiteiten. Een 

raam wordt een doorgang, een gat in het dak werpt nieuw licht in de ruimte 

en eens afgesloten routes zijn nu toegankelijk. De gebruikservaring van het 

vroegere gebouw wordt nu veel primitiever en essentiëler. De bezoeker 

wordt zich bewuster van het materiaal en de ruimte, nu het comfort van 

regels en organisatie is weggevallen. De bezoeker zoekt zelf zijn weg door 

de ruïne, zich telkens afvragend welke richting op te gaan, terwijl hij de 

geuren en lcleuren in zich opneemt. Het ontbreken van organisatie maakt 

de ruïne en de bezoeker vrij. 

Kritiek op de gang van zaken 
Goedbeschouwd is een ruïne het gevolg van het falen van de 

maatschappij. Het lukt de samenleving blijkbaar niet om de gebouwen 

die ze neerzet zo lang te gebruiken dat de technische levensduur van 

de gebouwen volledig wordt benut. Daarbij laten ruïnes zien dat ze zijn 

achtergebleven in de voordurend vlucht naar voren van de samenleving. 

Het zijn restanten van vroeger tijden, waar we misschien niet meer aan 

herinnerd willen worden, maar waar we onze vingers ook niet aan willen 

branden. Daarbij hebben ruïnes ook in politieke zin een bekritiserende 

functie. De aantrekkingskracht van de vrijplaats die de ruïne is laat zien 

dat er behoefte is aan plekken waar de politiek geen invloed heeft. Krakers 

zoeken leegstaande en vervallen panden op, waar zij kunnen ontsnappen 

aan de regels en orde die de samenleving op ze legt. De aantrekkingskracht 

van de ruïne laat zien dat politieke beheerszin en vooruitgangsdrift zijn 

keerzijde kent. 

Aan alles komt een einde 
Het belangrijkste wat een ruïne aan de bezoeker toont is vergankelijkheid. 

Aan alles komt een einde. Aan een gebouw, aan een tijdperk van succes, aan 

het leven. Het vervallen gebouw is een confrontatie met de dood. Deze 

confrontatie wekt spanning op, emoties van spanning, gevaar en angst. De 

hedendaagse ruïne laat de destructieve kracht van tijd en natuur zien met als 

resultaat chaos, verlatenheid en vervreemding. De mens is eigenlijk nietig in 

vergelijking met de kracht van de natuur en de voortdenderende tijd. 

Het opzoeken van deze spanning door bezoekers is te vergelijken 

met het kijken van een spannende film, een thriller of het spelen van 

computergames. Het gevaar wordt opgewcht, het komt dichtbij, maar 

de speler blijft de controle houden, hij kan altijd weer weglopen, de film 

uitzetten. Vergankelijkheid maakt het bezoeken van ruïnes avontuurlijk en 

confronteert de bezoeker met de eindigheid van het bestaan. Een belangrijke 
les in onze gemeenschap waarin we denken dat alles kan en mag en waar we 

denken dat welvaart en succes vanzelfblijft komen. 

Onaangetast en oorspronkelijk 
Het vervallen van een gebouw tot ruïne is een proces van toevalligheden 



aan elkaar hangt. Gestructureerd ingrijpen ontbreekt, moeder natuur en de 

tand des tijds gaan hun gang. Ruïnes krijgen hierdoor een oorspronkelijke 

en authentieke sfeer over zich. Door het ontbreken van menselijk ingrijpen 

laat de ruïne zien hoe het vroeger was en hoe het zich ontwikkeld heeft 

tot nu, zonder dat mensenhanden de geschiedenis hebben opgepoetst, 

aangepast en van de scherpe randjes hebben ontdaan. De authenticiteit van 

de ruïne geeft de bezoeker de mogelijkheid om geschiedenis betrouwbaar 

te ervaren. Het materiaal, de plek en het oorspronkelijke concept van het 

gebouw zijn ongewijzigd, alleen de toestand van het gebouw is een ruïne 

geworden. De verhalen, de geschiedenis worden op een oorspronkelijke 

manier gerepresenteerd. 

De functionele ruïne 
Om een hedendaagse ruïne een plek te geven in onze samenleving 

moet er naar een omgangsvorm worden gezocht die recht doet aan de 

kwaliteiten van de ruïne. Dit is echter niet gemakkelijk. Een grote kwaliteit 

van de ruïne is dat het onaangetast, afgezonderd en vergankelijk is. Elk 

menselijk ingrijpen, elke repeterend gebruik van een ruïne maakt inbreuk 

op deze eigenschappen. Door de bank genomen zijn er drie strategieën te 

onderscheiden. 

Ten eerste; niets doen. De ruïne langzaam laten vervallen, niet ingrijpen 

en de ruïne waarderen vanwege zijn kwaliteiten en niet meer veroordelen 

als rotte appel in de samenleving. Authenticiteit is gewaarborgd, maar op 

lange termijn zal de ruïne verdwijnen. Een logisch gevolg van het verval. 

Accepteert een samenleving dat eerst waardevol erfgoed vervalt tot ruïne 

en verdwijnt? 

Ten tweede; avontuur. De ruïne toegankelijk maken voor het avontuur en 

open stellen voor publiek. Bezoekers kunnen tochten ondernemen door 

de ruïne om de spanning van vergankelijkheid ervaren en zelf het verhaal 

interpreteren uit wat ze zien. De ruïne blijft vervallen, maar onaangetast is 

zij niet meer. Functionele ingrepen zijn nodig om het avontuur te faciliteren 

en het veelvuldige bezoek laat zijn sporen achter. Georganiseerd avontuur 

in de ruïne gaat ten koste van de onaangetastheid. 

Ten derde; herbestemming. Een ruïne een nieuwe gebruiksfunctie geven 

betekend het terugbrengen van orde en organisatie op de plek. Daarbij zijn 

er vaak neigingen om het gebouw 'in ere te herstellen'. Hiermee verliest 

een ruïne haar karakter van onaangetastheid en de authenticiteit van de 

plek. Het tijdsverloop, de tijdsporen, worden overhoop gehaald met als 

doel het verleden te doen herleven. Echter is dit niet meer dan een illusie 

van het verleden. 5 

Spagaat 
De hedendaagse ruïne heeft grote kwaliteiten, die, mits onderkend, 

een plek verdienen in onze samenleving. Ruïnes kunnen een onderdeel zijn 

van onze gebouwde omgeving en zijn met vergankelijkheid als thema een 

verrijking van onze omgeving. Je moet het alleen willen zien. De verhalen 

die ruïnes vertellen, over vroeger, over het tijdsverloop en over onze 

vooruitgang zijn van belang in een samenleving die alleen op de toekomst 

gericht is. Een ruïne is echter niet statisch. Een ruïne erkenning geven 

betekend niet automatisch dat het erfgoed bewaard blijft voor de toekomst. 

De samenleving zal per geval de juiste omgangsvorm moeten kiezen, alle 

nuances daarbij in overweging nemende. 

Ruïnekerk in Bolsward, herbestemd door Jelle de Jong 
Architecten 
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Net echt of echt nep? 

2.3 Een verkenning van het begrip authenticiteit 

Bij een herstemmingsopgave van een bestaand gebouw komt vroeg of 

laat het begrip authenticiteit om de hoek kijken. Vaak wordt het nieuwe 

ontwerp, of de behandeling van het bestaande, vcrworpen of juist omarmd 

vanwege de omgang met het begrip authenticiteit. Daarnaast wordt het 

begrip door de architect en de leek vcrschillend gewaardeerd en vormt zo 

voer voor discussie. Ook in de herbestemming van De Toekomst speelt dit 

begrip een rol. Vandaar dat in dit hoofdstuk het onderwerp vcrder wordt 

uitgediept en de achtergronden van het denken in termen van authentiek of 

niet worden uitgelicht. 

Authentiek betekent volgens het Van Dalc: /. gelijk aan het origineel; 

2. echt en daardoor betrouwbaar. 1 Gebruikers van het woord authentiek 

koppelen het vaak aan eerlijkheid en waarachtigheid. Dit zijn termen die 

uit de moderne architectuur afkomstig zijn, denk maar aan form follows 

function. Authenticiteit is echter al 250 jaar een discussieonderwerp in de 
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Gebouwen over laten aan natuurlijk verval levert niet altijd het 
beste resultaat, het verdwijnt langzaam 
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(bouw)kunst. Het is niet vastgelegd in een bepaald materiaal of idee, maar 

is toepasbaar op vele gebieden. 

Concept of materiaal 
De huidige betekenis van authenticiteit is ontstaan tijdens de Verlichting 

en de 19e eeuw. Om de opkomende natiestaten te versterken was er 

behoefte aan een groots nationaal verleden. Bouwwerken en historische 

plaatsen konden daar een rol in spelen. Op dat moment ontstond de 

behoefte om waardevolle bouwwerken te behouden en daarmee ook de 

vraag hoe dat behoud zou moeten worden uitgevoerd. Er waren twee 

diametrale stromingen die de discussie beheersten. Eugène Violet-le-Duc 

stond voor het behouden van de authentieke architectonische stijl, het 

concept of idee en John Rusking propageerde het behoud van authentiek 

materiaal. Er was ook een derde weg, het conservatief restaureren, wat nu 

nog de meest gebruikte aanpak is. 

Restauratiedeskundige Violet-le-Duc verkondigde in Frankrijk het idee 

van het herscheppend restaureren. Met uitvoerig onderzoek werd in kaart 

gebracht welke bouwstijlen er bestonden en hoe die over het land verspreid 

waren. Oude gebouwen die restauratie nodig hadden, moesten worden 

terug gebracht tot een imaginaire toestand uit het verleden. Het originele 

architectonische concept was belangrijker dan het gebouw zelf. Gebouwen 

die volgens Violet- le-Duc niet klopten met het concept konden dus worden 

vervolmaakt volgens de juiste stijl. 

Aan de andere kant van het Kanaal, in Engeland, pleitte John Ruskin 

voor het behoud van onaangetastheid en authenticiteit van het materiaal. 

Volgens hem draagt materiaal van het gebouw de geschiedenis met zich mee 

en toont de geschiedenis door de mate van verval en verwering. Huidige 

generaties mogen volgens hem niet ingrijpen in wat voorgangers aan erfgoed 

hebben achter gelaten. "!* have not the riaht whatever to touch them. They are 

not OUTS. They be/ons partly to those who bui}t them, and partly to all thesenera ti ons 

'![ mankind who are to jollow us. The dead have still their riahts in them" Volgens 

Ruskin is het beter gebouwen over te laten aan natuurlijk verval. Behoud 

van authentiek materiaal betekent het laten gebeuren van een authentiek 

proces, origineel, oprecht en niet beïnvloed door externen. Hij had ook een 

grote hekel aan restauraties. "It means the most total destruction which a 

building can suffer: a destruction out of which no remnants can he gathered 

[ . . • ] it is impossible, as impossible as to raise the dead, to restare anythin9 that has 

ever been areat cfbeautiful in architecture [ .•• ] the thina is a lie from the beainnlna 

to the end.~ 

Bescheiden en terughoud en d 
Tijdens de heftige discussie tussen Engeland en Frankrijk ontwikkelde 

zich de derde weg, het conserverend restaureren, wat restaureren als 

noodzakelijk kwaad zag. De Italiaanse architect en historicus Camillo Boito 

stelde halverwege de 19e eeuw restauratiebeginselen op die waren gericht 



op het zoveel mogelijk bewaren van bouwsporen en het zichtbaar houden 

van de continuïteit van de geschiedenis. Hij maakte een onderscheid tussen 

eerdere en nieuwe hedendaagse aanpassingen en het bchoud van origineel 

materiaal, al dan niet op de plaats zelf. Deze gedachten vormen de basis 

voor de huidige monumentenzorg. 

In het begin van de 20c eeuw kwam er meer aandacht voor het materiaal 

als bron voor onderzoek. Daarvoor was het van belang dat het onderzochte 

matcriaal origineel en betrouwbaar was, dus authentiek. Het handvest 

van Athene (1931) was een set van richtlijnen om de monumentenzorg 

internationaal vorm te geven. Daarin werd gesteld dat bij restauratics het 

bchoud van karakter en historische waarden voorop staan en waar het nodig 

was nieuw matcriaal toe te voegen, dit onderscheidbaar zou moeten zijn 

van het bestaande materiaal. De internationale handvesten die volgden 

hadden steeds het bchoud van authentiek matcriaal als richtlijn, vanwege de 

bctroutwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. 

Gebruik, idee en traditie 
Bij de mondialisering van de erfgoedzorg door bijvoorbeeld het aanwijzen 

van werelderfgoed door UNESCO werd duidelijk dat de westerse visie op 

authentiek matcriaal niet overal gedeeld werd. Een bekend voorbeeld zijn 

de historische tempels in !se, Japan. Deze tempels worden elke 20 jaar op 

één onderdeel na afgebroken en met nieuw materiaal opgebouwd, waar bij 

het ene overgebleven clement als startpunt voor de nieuwe tempels geldt. 

Het gaat hier niet om het bchoud van authentiek materiaal, maar om het 

overdragen van tradities, bouwtechnieken en het geloof over leven en dood. 

Opvattingen over authenticiteit kunnen dus per cultuur en binnen culturen 

verschillen. 

Authenticiteit in Nederland 
Zoals wel vaker gaan in Nederland de ontwikkelingen wat langzamer 

dan in de omliggende Europese landen. Eerst werden gebouwen door 

monumentenzorg alleen voor bchoud aan gewezen als er een historische 

gebeurtenis had plaats gevonden, het bchoud van authentiek materiaal was 

niet van belang. Het vcrsterken van de nationale identiteit stond voorop. 

In het licht daarvan moet ook de zoektocht van de architecten Thijm en 

Cuypcrs naar een Hollandse bouwstijl, een combinatie van classicisme en 

gothick, worden gezien. Zij gebruikten het authentieke materiaal als bron 

voor onderzoek naar de juiste architectonische stijl. 

Verregaande restauratics van Cuypers waren voor de voorzitter van de 

monumentzorg in Nederland J. Kalf een aanleiding om begin 20c eeuw het 

document "Grondbeginselen en voorschr!fien voor het behoud, de herstelling en de 

uitbreiding van oude bouwwerken" op te stellen. Het authentiek materiaal, was 

zoals bij het handvest van Athene, het uitgangspunt, want "opnieuw bouwen 

is een leugen tegen de geschiedenis." Latere toevoegingen werden als tijdslagen 

beschouwd en dus waardevol. Nieuwe toevoegingen en aanpassingen aan 

monumenten zouden in een hedendaagse stijl moeten worden uitgevoerd.' 

Na de Tweede Wereldoorlog verandert de tijdsgccst. In de praktijk van 

wederopbouw bleek er geen ruimte te zijn voor historisch matcriaal en 

genuanceerd denken over het verleden. Monumentenzorg hield zich niet 

meer zo bezig met discussies over authenticiteit van materiaal, maar was 

vooral bezig te redden wat er te redden viel bij de vcrnicuwingsdrift die 

door de maatschappij waaide. Pas in de jaren zeventig laaide de discussic 

over restaureren weer op. Kunsthistorici begonnen zich in het debat te 

mengen en vroeger zich af waarom 19e-eeuwsc toevoegingen minder 

waardevol waren dan het 17c-ccuwse origineel en of het juist was op 

gesloopte waardevolle gebouwen te herbouwen. 

Het nieuwe erfgoed 
In de jaren tachtig van de 20c-ccuw begon men zich te realiseren dat 

een nieuwe erfgoedopgave zich aandiende, die van het industrieel erfgoed. 

De meeste historische kerken, kastelen en boerderijen waren al gered en 

beschermd. Nu kwamen door economische en maatschappelijke transities 

fabricksterreincn, die dorpen en steden mede gevormd hebben, leeg te 

staan. De traditionele opvatting over wat monumentenzorg zou moeten zijn 

voldeed niet voor het industrieel erfgoed. Bchoud zou niet mogelijk zijn 

zonder ingrijpende concessies aan het historisch materiaal en aanpassingen 
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om herhestemming mogelijk te maken. 

De aandacht voor het verleden groeit in de maatschappij en ontwerpers 

zoeken vaker naar de inpassing van geschiedenis in de ruimtelijke inrichting 

van het land. De tabu/a rasa uit de wederophouw bestaat niet meer. Echter, 

absolute authenticiteit van materiaal, plek en heleving staan de flexibiliteit 

van het ontwerpproces in de weg. Ontwerpers kiezen eclectisch historische 

waarheden en sporen uit het vcrleden om de ontwerpen te verbinden 

met de plek, maar voor historische nuances is geen plek meer. Suggestie 

van authenticiteit is belangrijker geworden dan ware authenticiteit. Een 

voorbeeld hiervan zijn de uitvoerige onderzoeken naar de identiteit van 

dorpen en landschappen bij grote ruimtelijke ontwcrpopgaven. Er wordt 

een authentiek vcrhaal van de plek ontdekt en dit wordt als uitgangspunt 

voor het ontwerp gebruikt, maar door de fysieke ingrepen die het ontwerp 

tot gevolg heeft wordt authenticiteit van de plek overhoop gehaald. Een 

authentieke beleving kan ook uit het niets worden gecreëerd door ideeën 

\'an andere plekken over te nem en . Bijvoorbeeld Brandevaort en Esonstad, 

nieuwbouwprojecten waar een sfeer van een historisch dorp wordt 

gecreëerd. Historisch materiaal wordt nu niet meer ingezet om de nationale 

identiteit te versterken, maar wordt gebruikt om lokale ontwikkelen vorm 

te geven en te verbinden met een plek. 

De beleving van het historische landschap is veranderd . De relatie 

tussen authentiek materiaal, plek en beleving is niet meer vanzelfsprekend 

aanwezig, het historische is niet zonder meer onaangetast en buiten 

de invloed van de moderne tijd gebleven . Het historische landschap is 

construeerbaar geworden, naar wens van ontwerpers en opdrachtgevers 

ingevuld met authentieke belevenissen. 

Gegarandeerde authenticiteit 
Zoals eerder aangegeven heeft het woord authentiek de woorden 

be trouwbaar, origineel en eerlijk in zich. Maar als het authentieke be leving 

maakbaar is geworden, hoe is deze dan nog te vcrtrouwen op echtheid? 

Een oplossing kan zijn om niet meer het oorspronkelijke materiaal, maar 

de mate waarin echte, betrouwhare ouderdomssporen aanwezig zijn als 

referentie te stellen voor authenticiteit . Ouderdomssporen hetekenen 

dat het historische mate riaal waarschijnlijk lang op dezelfde plek heeft 

vastgelegen. Deze waarborgen dus de re latie tussen het matcriaal en de 

plek. Het e r varen van materiaal met ouderdomssporen wekt op zijn beurt 

een historische ervaring op, een authentieke ervaring. 

Een ruïne is een toestand van matcriaal en plek waarin de 

ouderdomssporen alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. In een proces 

van verval worden door transformatic van het materiaal nieuwe lagen aan 

het erfgoed toegevoegd en is er ook de tijd om betekenissen aan de nieuwe 

lagen te laten hechten. Het m echanisme van de ruïne is een onafhankelijk 

proces en garandeert daarmee dat de authentieke beleving van de r uïne 

geen geconstrueerde beleving is. De ruïne kan het ankerpunt zijn in een 

wereld van historische evocatie en reconstructie. 4 



Leren van voorgangers 

2.4 Een referentieonderzoek 

In het onderzoek naar de herbestemming van strokartonfabriek De 

Toekomst past een studie naar vergelijkbare projecten, om inspiratie 

op te doen, te leren van gehanteerde ontwerpstrategieën en te zien wat 

wel en niet kan wanneer erfgoed een nieuwe bestemming krijgt. De 

hierna volgende projecten hebben op vcrschillende momenten mijn 

afstudeerproject beïnvloed, soms bewust, vaak onbewust. Wat ze gemeen 

hebben is dat bij alle projecten er een toenadering tussen oud en nieuw 

plaats vind, met bchoud van eigen karakters. Dit is wel eens de derde weg 

genoemd, geen radicale analogie of contrast tussen nieuw en oud, maar een 

evenwicht, waardoor de som der delen meer is dan de delen afzonderlijk. 

Alle projecten zijn geanalyseerd op de toegepaste ontwerpstrategie en 

subjectief beoordeeld op het resultaat van die strategie. 
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In een verlaten energiecentrale uit 190 I in het oude centrum van Madrid 

heeft Herzog & De Meuron een museum voor moderne kunst gevestigd. 

In opdracht van de filantropische tak van de Spaanse Caixa bank hebben 

zij de energiecentrale opgenomen in het publieke domein en onderdeel 

gemaakt van de culturele boulevard van Madrid, waar ook het Reina Sofia 

en het Prado aan ligt. Het gebouw is aan de bovenzijde en aan de onderzijde 

aangevuld met nieuwe ruimtes en aan de voorzijde is een klein publiek plein 

gemaakt, vanwaar het gebouw bewonderd kan worden. 

Herzog & De Meuron hebben een brutale beweging gemaakt door 

het bestaande gebouw van zijn basement te ontdoen en te laten zweven 

boven het doorlopende plein. Hierdoor is de gevel van de energiecentrale 

gedematerialiseerd en verworden tot een rijke gevelstructuur. De 

op onregelmatige wijze door de bakstenen gevel geponste nieuwe 

raamopeningen versterken dit. Daarbij is de bestaande gevel gerestaureerd 

en zijn alle oude raamopeningen ingevuld met metselwerk. De relatie 

tussen het interieur en de bestaande gevel is verdwenen. 

Vanaf de gerestaureerde daklijst van de oude gevel gaat een Corten 

stalen gevel verder omhoog en vormt een soort kroon op het bestaande. 

De bovenste helft van de stalen gevel is geperforeerd, waardoor er zicht van 

binnen naar buiten is en het spel tussen massa en lichtheid wordt voortgezet. 

Het rechthoekige daklandschap heeft een paar afgeschuinde vlakken om aan 

te sluiten bij het dakenlandschap van de belendende panden. 1 

Caixaforum 

Herzog & De Meuron, 2008 

Brutalen hebben de halve wereld 
De aanpak van Herzog & De Meuron is brutaal en daarom interessant. 

Zij erkennen dat het bestaande gebouw onderdeel is van de geschiedenis 

van de stad, maar niet zodanig van waarde dat het tot in het uiterste 

gerestaureerd dient te worden. Door het bestaande te herstellen en op te 

nemen in de nieuwe structuur communiceren ze dat de energiecentrale van 

belang is, maar door het weghalen van het basement en het perforeren van 

de zojuist gerestaureerde gevel wordt het bestaande gebouw gedevalueerd 

tot een geveltextuur. De resulterende beeld is ambigu. Het karakter van het 

nieuwe en het oude is herkenbaar, door de aansluitende kleuren en texturen 

passen beiden ook bij elkaar, maar door de ingrepen aan het bestaande is 

de robuuste uitstraling van de energiecentrale verloren gegaan. Het lijkt 

Herzog & De Meuron meer te gaan om het spektakel, dan een evenwichtige 

verhouding tussen oud en nieuw. 

uiterst links: met het ...erwijderen van het basement lijkt het 
gebouw enigszins ongemakkelijk te zweven 
links: grote delen van het oude gebouw zijn hersteld om de 
geveltextuur te vervolledigen 
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Sinds de Tweede Wereldoorlog is het Ncucs Muscum een ruïne op het 

Museuminsel in Berlijn. Het gchouw heeft meer dan 60 jaar hloot gcstaan 

aan weer en wind, nadat het flink beschadigd uit de oorlog was gekomen. 

Het aan Egyptische en Griek-Romeinse kunst gewijde muscum werd 

door Fricdrich August Stülcr, een leerling van Kar! Fricdrich Schinkel, 

ontworpen en opende in 1859. Om het gebouw te kunnen herstellen 

schreef de stad Berlijn in 1997 een prijsvraag uit, welke David Chipperfield 

met zijn voorstel won. Hij koos voor een vcrnieuwende aanpak. In plaats 

van het wegvegen van de oudcrdomssporcn, of een contrasterende nieuwe 

toevoeging te maken, ging hij uit van de derde weg. Hij kiest voor het 

uitwerken en zichthaar maken van de gelaagdheid van het gebouw en 

zijn historie. Hij maakt de wonden uit het vcrleden zichthaar, zonder de 

dramatiek van een ruïne te verheerlijken, en voegt bescheiden nieuwe 

elementen toe, in evenwicht met het bestaande. 

Een voorbeeld van deze aanpak is de nieuwe trap in het trappenhuis. 

In beton met een marmertextuur heeft Chipperfield een interpretatie 

van de originele monumentale trap gemaakt, zonder terug te grijpen op 

reconstructie, toch een herkenbare en eigentijdse vorm. Daaromheen zijn 

de bestaande baksteen wanden zichtbaar, met de restanten van vroegere 

ornamenten, zonder dat deze gereconstrueerd zijn. Kleur, textuur en 

matcriaal zijn de handvaten waarmee dit project is vormgegeven. 

De ingestorte koepels in de west- en oosthoek van het gebouw zijn 

vcrvangen door nieuwe koepels om de symmetrie van het gebouw te 

bewaren. De nieuwe koepels zijn geen kopie van de oude, maar een 

interpretatie van de oude. Uit zichthaar metselwerk opgebouwd sluiten 

ze naadloos aan op de hestaande structuur, maar oud en nieuw blijven 

herkenhaar en leeshaar als zodanig. 2 

Neues Museum 

David Chipperfield Architects, 2010 

Een renovatie hoeft geen reconstructie te zijn 

De beheersing waarmee David Chipperfield de renovatie van het Ncucs 

Muscum heeft uitgevoerd is inspirerend. Zijn bureau heeft hijvoorbeeld 

studies gedaan naar de mate waarin beschadigde muurschilderingen 

gerestaureerd dienden te worden. Verschillende posities tussen niets doen 

en volledige reconstructie zijn onderzocht, waarbij vaak een middenweg is 

gevonden tussen laten zien wat het vroeger was en laten zien dat er wonden 

zijn ontstaan door de tijd en het oorlogsgeweld. 1 Chipperfield veinst 

hiermee een bepaalde sfeer van authenticiteit, alsof het gebouw alleen 

maar is afgestoft en vcrder net zo is als voor de renovatie. Het risico is 

aanwezig dat het benadrukken van ouderdomssporen en oorlogswonden tot 

een kitscherig beeld leidt en daarmee de aandacht afleidt van de werkelijke 

kwaliteit van dit gebouw. Die kwaliteit zit in het feit dat dit gebouw een 

rechtvaardiging is van de bescheiden aanpak. Er is meer dan het spectaculaire 

contrast tussen nieuw en oud en visuele geweld dat gebruikelijk is hij 

hcrbestemmingen. Het ontwerp is een pleidooi voor gevoeligheid en het 

erkennen van de gelaagdheid van alles wat wij om ons heen zien en ervaren. 

links: de nieuwe monumentale trap heeft de proporties van de 
oude. maar stelt zich bescheiden en eigentijds op. 
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In 1997 won Peter Zumthor de prijsvraag voor een nieuw gebouw voor 

het diocesaan muscum te Keulen. Daarmee begon een lang en moeizaam 

traject wat leidde toteen van de meesttot de verbeelding sprekende gebouwen 

die de bedendaagse architectuur de afgelopen jaren heeft voortgebracht. 

Het diocesaan muscum is gewijd aan de kunstcollectie van het bisdom van 

Keulen en bevat ook een tentoonstelling van de fundamentenruïne van de 

originele Gotische kathedraal, welke bij opgraving in de jaren 70 naar boven 

zijn gekomen. De restanten van St. Kolumba, de middeleeuwse kerk die in 

de T wecdc Wereldoorlog is verwoest, maar later, in tegenstelling tot het 

grootste gedeelte van middeleeuws Keulen, niet is hersteld, vormen het 

startpunt voor het nieuwe gebouw van Zumthor. 

Om de ruïne en de kapel van Gottfried Böhm uit 1950 te beschermen 

en te bchouden heeft Zumthor als het ware een groot plafond over de 

historische objecten gezet. Hiernaast en bovenop zijn galerijen geplaatst 

voor de kunstcollectie. Een simpele en doeltreffende strategie, maar 

ingewikkeld om uit te voeren. Fragmenten van de gotische muren zijn 

opgenomen in de nieuwe wanden, zonder dat het nieuwe gebouw erop 

afsteunt. De ruïnes worden in een stabiel buitenklimaat gehouden, door 

mazen in het metselwerk. Hierdoor komt lucht en licht naar binnen en 

kunnen de bezoekers gefilterd het buitenklimaat ervaren . 

Het muscum geeft de indruk van een fort en is uitgevoerd in een licht 

grijs metselwerk, met zeer dunne en lange stenen . De aansluiting van de 

wanden op de gotische muren is precies uitgevoerd, waarbij de reparatics 

uit verschillende periodes zichtbaar zijn. Het vcrschil in textuur, maar 

aansluiting in kleur, geven een prachtig samenspel tussen nieuw en oud. 

In de galcrijen heeft Zumthor een van hem bekende tactiek toegepast; 

voor elk kunstobject wordt een nieuw gat in de muur geboord, waardoor bij 

het wisselen van de colleetic nieuwe boorgaten ontstaan en zo met vcrloop 

van de jaren een patroon in de wanden ontstaat waaraan je de geschiedenis 

kunt aflezen . Vanuit de galcrijen is er door grote raamopeningen zicht op 

de stad. De kozijnkaders zijn plat en lijken tegen de buitenwand geplakt. 

Deze abstracte glasvlakken animeren de gevels en geven het museum een 

gezicht.• 

Kolurn ba 

Peter Zumthor, 2008 

Een kerk voor een kerk 

Het ontwerp van Zumthor heeft door zijn schaal, maat en sfeer het 

karakter van een kathedraal. Niet een plek voor het geloof, maar voor de 

kerk en de religieuze kunst. Zijn omgang met de historische artefacten is 

bijzonder. Enerzijds gaat hij precair met de fundamenten van de gotische 

kerk om, anderzijds bouwt hij bovenop de muurrestanten en lijken deze in 

de schaal van het gehele gebouw onder te sneeuwen. Toch spreekt er een 

groot respect uit het ontwerp voor het historische. Met kleur en textuur 

van de nieuwe delen wordt een sterke aansluiting gezocht met het oude. 

Geen contrast, geen analogie, maar gepast evenwicht. Het nieuwe gebouw 

is groots, maar terughoudend. Het is verstilde architectuur. 

uiterst links: de aansluiting tussen nieuw en oud is gevoelig en 

sober. 

links: de sterke vorm van het gebouw neem een prominente plek 

in het stadslandschap in. 
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Het verhaal van De Toekomst 

3.1. Historische verkenning van voormalige strokartonfabriek De Toekomst 

De strokartonindustrie in Ned erland 
Aan het eind van de negentiende eeuw kwam in Nederland de industriële 

ontwikkeling goed op gang. Op het platteland werd er geïnvesteerd in 

de agrarische industrie, waarbij in het noorden van Nederland vooral 

aardappelzetmeel-, suiker- en strokartonfabrieken werden gebouwd. 

Met de opkomst van de agrarische industrie kon de landbouw zich 

verder ontwikkelen, waarbij het ook interessant werd voor boeren om 

restproducten van hun akkers, zoals stro, aan de industrie te leveren om zo 

een hogere winstmarge te bewerkstelligen. 

De strokartonindustrie is ontstaan in het Duitse Ost-Friesland, 

waar de Groningse boeren vanaf 1860 hun stro aan leverden. Als snel 

ontstonden ook in Groningen commerciële strokartonfabrieken, die sterk 

profiteerden van de groeiende vraag naar verpakkingsmateriaal bij de 

Duitse en Engelse industrie. De omstandigheden waren in Groningen voor 

de strokartonindustrie goed, vooral in de Veenkoloniën waren voldoende 

processtoffen zoals turf en zoet water aanwezig, alsmede een goede 

infrastructuur bestaande uit wegen en kanalen. 

Uit onvrede met de prijs die de boeren in Groningen kregen voor hun 

geleverde stro aan de commerciële fabrieken besloten een aantal van hen 

in 1900 de eerste stroverwerkingscoöperatie in Nederland op te richten: 

De Toekomst in Scheemda. De coöperatie financierde en exploiteerde haar 

eigen strokartonfabriek en kon al snel een hoge prijs betalen aan haar leden 

voor het geleverde stro. Het succes van De Toekomst had als gevolg dat er in 

de volgende vijftien jaar maar liefst negen coöperatieve strokartonfabrieken 

in Groningen werden opgericht. 

Het strokarton werd voornamelijk geëxporteerd. In 1913 werd 

tweederde van de totale productie in Groningen via de haven van 

Harlingen naar Engeland verscheept, maar de vraaguitval tijdens de 

Eerst en Tweede Wereldoorlog brachten aan het licht hoe afhankelijk de 

Groningse strokartonindustrie was van de Engelse markt. Vandaar dat er 

samenwerking werd gezocht tussen de verschillende fabrieken in de vorm 

van de Vereeniging van Nederlandse Strocartonfabrikanten (VNS), welke 

de instabiliteit van de strokartonmarkt probeerde te bestrijden en het Advertentie voor strokarton, 1960 
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aandeel van de binnenlandse markt binnen de totale strokartonproductie 

vergrootte. 
Na verschillende periodes van grote bloei en neergang van de 

strokartonindustrie was in 1965 de totale productie van de Groninger 

fabrieken 330.000 ton, een hoog niveau, maar de perspectieven waren 
slecht. 'Door de relatief groet vraag naar stro voor allerlei doeleinden 

zijn de prijzen van deze grondstof sterk gestegen. Het daardoor duurder 

geworden strokarton ondervindt een toenemende concurrentie van andere 

verpaldtingsmaterialen. Bovendien is een deel van de productieapparatuur 

verouderd, terwijl efficiency en kwaliteitsbeheersing bij een aantal 
fabrieken ook onvoldoende zijn', rapporteerde het ministerie van 
Economische Zaken in september 1966. Via de door de rijksoverheid 

ingestelde Begleidingscommissie Massiefkarton Industrie (BMI) werd 

een herstructureringsplan opgezet om de sociale onrust die ontstond bij 

de sluiting van de fabrieken te beteugelen. De strokartonindustrie werd 

gesaneerd, enerzijds door sluiting van een aantal fabrieken en anderzijds 

door de overstap van een aantal fabrieken naar de productie van grijs 
karton. Zo zijn er hedentendag nog wel kartonfabrieken draaiende in de 

provincie Groningen, maar de eens w belangwekkende strokartonindustrie 

voor de Groningse landbouwersgemeenschap is verdwenen. 

Coöperatieve vereniging De Toekomst 
Uit onvrede met de prijs die de commerciële fabrieken de boeren boden 

voor huur stro besloten een aantal van hen uit de omgeving van Midwolda 

in februari 1899 een vereniging op te richten om een coöperatieve 
strokartonfabriek te bouwen en exploiteren. Na een onderwek naar de 

kosten en opbrengsten van een mogelijke fabriek werd vastgesteld dat er 

aandelen van 1 000 gulden per stuk zouden worden uitgegeven, waarop 

een rente van 4% per jaar werd uitgekeerd, om het startkapitaal voor de 
vereniging bij elkaar te brengen. Elk aandeel gaf ook de aandeelhouder de 

garantie een bepaalde hoeveelheid stro aan de fabriek te kunnen leveren, 
mits zelf verbouwd. Verder werd er, met een persoonlijke borgstelling door 

de aandeelhoudende boeren, kapitaal geleend op de beurs, 500.000 gulden 

in 1899 en nog eens 450.000 gulden in 1908 om de fabriek te kunnen 

bouwen. 

Daarnaast ging het bestuur van de coöperatieve vereniging De Toekomst 

op zoek naar een geschikte locatie voor de vestiging van hun fabriek, 

directeurswoningen en enkele arbeiderswoningen. Belangrijke criteria 
waren de aanwezige infrastructuur, zoals wegen en een spoorverbinding, 

maar ook de waterkwaliteit, vanwege de benodigdheid van schoon water 

voor het productieproces en de opwekking van stoomenergie. De keuze 

viel op een zeven hectare groot terrein nábij Scheemda, in het gehucht 

Scheemdermeer, nabij het Winschoterdiep en de spoorlijn Groningen -

Nieuweschans. Omdat het terrein niet direct aan het water gelegen was 
werd er een toegangskanaal gegraven met een zwaaikom om de schepen 

te laten keren en ook de noodzakelijke brug om de rijksweg over het 

toegangskanaal te laten kruisen kwam voor rekening van de vereniging. 

De vereniging liet architect P.G. Cremer een ontwerp maken voor de 

fabriek en de directeurswoning. Hij koos voor de toen gebruikelijke mengm:ïjl 

van traditionele trekken die hun oorsprong hebben in de Neorenaissance en 
een meer functionele opzet van het gebouw, volgens het productieproces. 

Via een openbare aanbesteding kreeg aannemer J. Zeldenrust uit Warffrum 

op 1 mei 1900 de opdracht in handen het fabrieksgebouw acht maanden 

later op te leveren. Volgens de overlevering heeft de fabriek De Toekomst 

een bescheiden uitstraling gekregen vanwege het coöperatieve karakter van 

de vereniging. Zij vonden het niet nodig protserig over te komen, zoals de 
andere commerciële fabrieken dat wel deden. Ook waren er bij sommige 
leden nog twijfels over de levensvatbaarheid van de fabriek, bescheidenheid 

was dus wel op zijn plaats. 

De resultaten van De Toekomst waren echter boven verwachting en 

al snel werd groeide de coöperatie sterk in ledental. De capaciteit van de 

fabriek schoot al snel te kort. De vereniging koos voor een verdubbeling 
van het bestaande complex door een tweede fabriek te laten bouwen. Deze 

werd in 1909 opgeleverd en maakte de strokartonfabriek De Toekomst 
toentertijd in een keer de grootste van Nederland. 

Voor De Toekomst 11 werd het fabrieksterrein enigszins uitgebreid en 



het toegangskanaal vergroot, zodat er meer schepen konden aanmeren. 

Wederom werd architect P.G. Cremer ingeschakeld om het ontwerp 

te maken. Hij maakte nagenoeg een kopie van De Toekomst I, echter 

in spiegeilbeeld en de voorgevel werd verfijnder ten opzichte van het 

eerste gebouw. Tussen de twee gebouwen werden de opslagplaatsen voor 

grondstoffen en brandstof gepositioneerd, zodat stromen op het terrein 

optimaml waren. 

Van we ge het grote succes van de fabriek werd meerdere malen 

het ma,chinepark gemoderniseerd, voor het laatst net voor de Tweede 

Wereldoorlog, toen er een nieuwe stoomketel en een dubbelwerkende 

horizontale één-cilinder stoommachine van 960pk werd geplaatst. 

Daarnaast werd de fabriek van een nieuwe elektrische installatie voorzien. 

Op lange termijn bleek de strokartonindustrie tot de jaren 60 een 

winstgevende praktijk voor de coöperatie, maar de markt was zeer 

instabiel. Als gevolg daarvan was er veel onzekerheid onder de arbeiders in 

de industrie, bij elke dip in de markt werd er gestaakt en arbeidsgaranties 

geëist. Fabrieksdirecteuren legden al nog eens fabrieken stil om toen 

heersende lage prijzen voor strokarton op te drijven, tot ongenoegen van 

de werknemers, die dan vaak niet doorbetaald werden. Bij De Toekomst 

waren stakingen niet aan de orde. De coöperatie was zeer goed voor haar 

werknemers en betaalde hen door tijdens productiebeperkingen. De meeste 

werknemers hadden een achturige werkdag, bijvoorbeeld van zes uur 's 

ochtends tot twee uur 's middags, waardoor zij nog genoeg tijd hadden om 

op hun eigen kleine boerderijtje te werken. De lonen waren ook hoog in 

vergelijking met landarbeiders, er werd door betaald in geval van ziekte 

of een ongeval en de werknemers hadden recht op een klein pensioen. De 

werknemers wisten dat ze het goed hadden bij De Toekomst en werkten 

goed samen met de directie om de fabriek draaiende te houden. 1 

Echter kwam in de jaren 60 toch de klad in de strokartonindustrie. 

De Toekomst werd genoodzaakt de productie te halveren en zocht 

samenwerking met Reiderland, een strokartonfabriek in de buurt. Maar ook 

deze samenwerking kon het einde van de strokartonindustrie in Noordoost

Groningen niet uitstellen. Op 1 april 1968 werd door de voorzitter van de 

links: De Toekomst I en 11 gelegen aan het toegangskanaal met 
daarachter de vloeivelden. 
onder: De twee papiermachinebanen in de productiehal van De 
Toekomst I. 
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coöperatie aan het personeel medegedeeld dat de fabriek werd gesloten. 

Voor de toen nog 93 medewerkers werd een afvloeüngsregeling ingesteld. 

Er werd nog geprobeerd het machinepark te verkopen, maar dit lukte met 
wisselend succes. 

Na de sluiting van de fabriek kwamen de gehouwen in handen van dhr. 

H.J. Schoenmaker, een koopman uit Haren. Hij gebruikte de hallen voor 

opslag, maar had weinig op met onderhoud van de gebouwen. Vandaar dat 

De Toekomst langzaam aan begon te vervallen. In het begin van de jaren 90 

is De Toekomst aangewezen als rijksmonument en begon de interesse te 

komen om de fabriek te behouden voor het nageslacht. Het eigendom van 

het complex ging over naar de gemeente Scheemda, nadat Schoenmaker 

onder bestuursdwang heeft moeten opdraaien voor de asbestsanering. De 

Toekomst I is in de tussentijd ook gesloopt, vanwege zeer slechte staat, De 

Toekomst 11 stond nog wel overeind, maar als ruïne. Plannen voor renovatie 

werden gemaakt, maar pas na de toekenning van vier miljoen euro aan 

subsidie door de rijksoverheid, kon er in september 2009 een start worden 

gemaakt met het herstel van De Toekomst. Projectontwikkelaar Sirnon Benus 

Bouw uit Stadskanaal, de huidige eigenaar, verwacht het renovatieproject 
eind 20 1 0 af te rond en is naarstig op zoek naar een financieel interessante 

bestemming.2 



Graanrepubliek 

3.2. Historische verkenning van de regio 

Aan het einde van de negentiende eeuw begint de industrialisatie 

ook in het hoge noorden van Nederland door te dringen. Het vlakke 

polderlandschap, wat in de eeuwen daarvoor door de bewoners was 

gewonnen op de zee, kreeg tekenen van een productielandschap. De 

herenboeren in Noordoost Groningen, die rijk waren geworden door de 

hoge opbrengsten van de vruchtbare zeeklei, bundelden hun krachten door 

coöperaties op te zetten waarmee ze fabrieken konden realiseren. De eerste 

suiker-, aardappelzetmeel-, en strokartonfabrieken verschaften de regio 

vele arbeidsplaatsen en de armoede die Noordoost Groningen halverwege 

de negentiende eeuw teisterde verdween langzamerhand. De regio wordt 

uitgeroepen tot de graanrepubliek, de streek die heel Nederland van brood 

en spijzen voorzag. 

De keerzijde van groei 
Na de Tweede Wereldoorlog neemt de schaalvergroting in de landbouw 

en de agrarische industrie een grote vlucht. De introductie van kunstmest 

maakt een hogere opbrengst van de akkers mogelijk en het stelsel van 

Europese landbouwsubsidies, ontworpen door de Groninger Sicco 

Mansholt, stimuleerde boeren om zoveel mogelijk te produceren. Die hoge 

opbrengsten waren nodig om Europa na de Twee de Wereldoorlog zo snel 

mogelijk zelfvoorzienend te maken, maar het subsidiestelsel werkte zo goed 

dat er een overschot ontstond, de welbekende melkplas en boterberg. 

Voor de eenvoudige landbouwarbeider was de schaalvergroting funest. 

Door toenemende mechanisatie en efficiëntie van de landbouw steeg de 

arbeidsproductiviteit en waren er steeds minder arbeiders nodig om meer 

werk te doen. De werkloosheid op het platteland steeg. De herenboer die 

begin 20e eeuw twintig knechten in dienst had kon 50 jaar later alles zelf 

doen. 

Daarnaast vond er een verschuiving plaats in de landbouwindustrie. De 

strokartonindustrie werd uit de markt gedreven door het concurrerende 

grijskarton en toenemende milieueisen. Deze industrie verschafte een 

substantieel deel van de bevolking werk, maar binnen tien jaar was de hele 

strokartonindustrie verdwenen. De teloorgang was een grote klap voor de 

Luchtfoto van het Groningse platteland 
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bevolking en ging ook gepaard met sociale onrusten en protesten, maar 
het mocht niet baten. Er ontstonden scheuren in de eens zo succesvolle en 
welvarende Graanrepubliek. 1 

De omslag 

Halverwege de jaren negentig worden hervormingen van de Europese 
landbouwsubsidies ingezet om de overvloed van voedselproductie in 

West-Europa te normaliseren en de Europese begroting in balans te 

brengen. Samen met de lage graanprijzen op de wereldmarkt lijken deze 

hervormingen duidelijk te maken dat de vette jaren voor de landbouw in 

Noordoost Groningen voorgoed voorbij zijn. Het landschap als agrarisch 
productielandschap lijkt geen toekomst meer te hebben. De werkloosheid 

in de regio stijgt, jongeren en hoger opgeleiden trekken weg. Er moet 

iets gebeuren. Zoals zo vaak werd er gedacht aan het stimuleren van de 
economie. 

Toenmalig Statenlid Wim Haasken vatte het idee op om de Friese meren 

naar Groningen te halen. Hij wilde een natuur- recreatie- en woongebied 

maken wat de kracht zou hebben om de regio uit het slop te halen. Rijke 

Randstedelingen zouden naar het Oldambt moeten komen om daar in alle 

rust te rentenieren en hun geld uit te geven. Nadat de plannen aanvankelijk 
te grootschalig en onrendabel bleken kwam architectenbureau De Zwarte 

Hond in 1999 met een realistischer voorstel. Het plan Blauwestad hield 

in dat de lage delen van de Oldambtpolder onder water zouden worden 
gezet en de hoge delen zouden worden omgevormd tot wooneiland. De 
omliggende dorpen kregen allen een oever aan het water zodat de het 

populaire wonen aan het water zoveel mogelijk aanwezig zou zijn. 2 

Met de uitvoering van het plan kwam er een einde aan het eenduidige 
gebruik van het Groninger landschap als productielandschap. Het werd 

een consumptielandschap waar natuur en recreatie voorop staan. Op de 

plek waar eens de herenboeren zee inpolderden om de meest vruchtbare 

landbouwgrond van Europa te ontwikkelen, werd nu het land terug gegeven 
aan het water. De gemeente Oldambt lied er geen gras over groeien en 

sprak de ambitie uit de jongste watergemeente van Nederland te willen zijn. 



Succes? 
Tien jaar later blijkt Blauwestad iets te positief geschat. De 

projectontwikkelaars hebben zich teruggetrokken uit het project en de 

kavelverkoop verloopt zeer moeizaam. De politieke wens van gemeentes 

en provincies bleek te prevaleren boven een realistische inschatting van 

de risico's. Maar het landschap is al veranderd, de genomen stappen zijn 

onomkeerbaar. Het wuivend graan is in de Oldambt vervangen door lichte 

schuimkopjes op de golven van het Oldambtmeer. 

De bewoners van de regio hebben gemengde gevoelens over de 

veranderingen. Enerzijds zijn ze blij met het toerisme en de kleine 

bedrijven die daar hun geld mee kunnen verdienen, anderzijds hebben 

de bewoners moeite met het teruggeven van land aan het water. Het lijkt 

tegen de Nederlandse volksaard in te gaan om ingepolderd land weer 

te ontpolderen. Daarnaast blijkt Blauwestad (nog) niet de oplossing te 

zijn voor de bevolkingskrimp in de regio. Jongeren en hoger opgeleiden 

trekken nog steeds weg uit Noordoost Groningen door gebrek aan werk. 

De voorzieningen, zoals onderwijs en zorg, komen voor de achterblijvers 

onder druk te staan. Er is een neerwaartse spiraal ontstaan die gekeerd 

moet worden, maar Blauwestad lijkt vooralsnog niet sterk genoeg om deze 

last op zich te nemen. 

Er gaat niets boven Groningen 
Het Oldambtmeer is één van de middelen waarmee de provincie 

Groningen probeert het toerisme en recreatie tot nieuwe economische pijler 

van de provincie te maken. De promotie van de jongste watergemeente van 

Nederland is onderdeel van de campagne "Er gaat niets boven Groningen" die 

op de landelijke televisiezenders te zien is. Het Groninger landschap wordt 

door de provincie gezien als uniek en aantrekkelijk en wordt als wdanig in 

de markt gezet. Het Oldambtmeer draagt bij aan de veelzijdigheid van het 

landschap. 

In de gemeente Oldambt wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor 

de regio, waarmee geprobeerd wordt de richting aan te geven waar de 

oplossingen tegen de huidige hoge werkloosheid en bevolkingskrimp liggen. 

De gemeente ziet zichzelf nu als "een historische plek met een oud, verscheiden 

landschap met nieuw water, prachtiae veraezichten, met monumentale bebouwin9 

onder een heldere sterrenhemel, nieuwe natuur en met een sterke landbouw. Het is een 

waddenaemeente arenzend aan Duitsland, bedrijft een levendiae handelseconomie in 

stad en dorp aan een A-wen tussen west en oost en oeniet van een dynamische traditie 

in cultuur, taal en evenementen en met karaktermensen voor wie ja ja is en nee nee.n3 

De ambitie van de gemeente Oldambt is om zich in de komende 

tien jaar te richten op drie thema's: jongste watergemeente van 

Nederland, een eigentijdse graanrepubliek en ruimte voor pionieren in 

de gewndheidseconomie. De tijd zalleren of de ambitie van de gemeente 

voldoende is om het tij te keren. 

Eigentijdse graanrepubliek 
Sinds de jaren negentig is er een trend van globalisering in onze 

samenleving waar te nemen. De opkomst van het internet, de uitbreiding 

van Europa en de afhankelijk van de Nederlandse economie van de 

Aandacht voor monumenten kan de regionale identiteit 
versterken en de trots onder de bewoners vergroten 
onder: De Nederlands Hervormde kerk van Scheemda waarvan 
de eerste steen is gelegd in 151 5 
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wereldeconomie maken dat de Nederlandse hurgcrs steeds meer in 

aanraking komen met wat er in de hele wereld gchcurd. Tegelijkertijd groeit 

ook een hcwcging tegen de globalisering, de aandacht voor het regionale 

en lokale neemt toe. Burgers in een glohaliserendc samenleving hchhcn de 

hchocftc hun eigen plek te kennen, hun roots. Vandaar dat steekwoorden 

als amhachtelijk, lokaal, authentiek en duurzaam steeds vaker een hoofdrol 

spelen in het toerisme, maar ook in de voedsel markt. 

Veel streken en regio's in Nederland proberen met deze steekwoorden 

zichzelf te prolllcrcn . De gemeente Oldambt is hierop geen uitzondering. Zij 

treden naar huiten als een eigentijdse graanrepuhliek. De gemeente tracht 

dit imago te vcrwezenlijken door het vindhaar en verklaarhaar maken van 

de rijke cultuurhistorie, de landhouw en natuur in onderlinge samenhang 

vcrsterken en mooi overgangen creëren tussen stedelijk en landelijk gchied. 

Nadrukkelijk wordt de aandacht gelegd op de monumentale waardes 

die in de regio aanwezig zijn, of het nu landschappelijke elementen of 

architectonische ohjecten zijn. Gemeente Oldamht ziet een herwaardering 

van deze plekken van belang voor de vcrsterking van de werkgelegenheid en 

het toerisme en recreatie in de regio. 

Perspectieven 
Het beleid van de gemeente Oldamht richt zich dus onder andere 

op de monumentale waarden die aanwezig zijn in de regio. Onderdeel 

hiervan zijn de gemeente- en rijksmonumenten die de gemeente heeft, 

waaronder voormalige strokartonfabriek De Toekomst . In het licht van 

de herwaardering van monumentale waarden ligt er een mooie kans om 

de herhestemming van De Toekomst in te zetten in de vcrheffing van de 

streek. De Toekomst heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld in 

de regio en kan dit nu weer doen. Een nieuwe functie van de fahrick zou 

moeten aansluiten hij het helcid van de gemeente om het draagvlak voor de 

investeringen te vergroten. Wie weet kan De Toekomst wel weer een rol 

spelen in de vernieuwde Graanrcpuhliek. 



Op de rand van stad en land 

3.3 Stedebouwkundige verkenning van de opgave 

De Toekomst ligt vrij in het groene veld. 
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Omliggende regio 
De locatie van De Toekomst 11 ligt tussen de dorpen Scheemda en 

Winschoten en wordt begrensd door de A 7 en het Winschotcrdicp. 

Officieel is De Toekomst 11 gevestigd in het buurtschap Schccmdcrmccr. 

De aanleg van de A 7 eind jaren tachtig beeft ervoor gezorgd dat de fabriek 

is afgesneden van het grotere omringende landschap. Het Oldambtmeer 

raakt met de ocvers de omliggende dorpen, zodat er een binding tussen de 

bestaande dorpen en het nieuwe Blauwestad ontstaat. 

Het Groninger landschap heeft vcrschillende verschijningsvormen, 

van de Veenkoloniën in het zuiden, vanwaar de turf werd aangevoerd als 

energiebron voor de agrarische industrie, tot de grote akkerlanden welke 

de fabriek van stro voorzagen. In dit landschap liggen lintdorpen zoals 

Midwolda en Westcri cc aaneengeslingerd op de hogere geologische ruggen. 

De meest vruchtbare delen van Oldambt zijn in gebruik als landbouwgrond, 

de lagere gelegen nattere delen met lage vruchtbaarheid worden gebruikt 

voor producticbosscn, om van oudsher de regio van hout te voorzien. 

overzijde: Montage van de kaart van Blauwestad in een stafkaart 
van de regio Oldambt. De locatie van De Toekomst 11 is 
aangegeven met een rode cirkeL 
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Directe omgeving 
In de directe omgeving van De Toekomst is veel vrije ruimte. Op het 

terrein van de Toekomst ligt naast de vervallen fabriek van De Toekomst 

ll ook nog de resterende grondplaat van De Toekomst I. Tussen deze twee 

staat de vervallen kalkloods. Ten westen van de kavel ligt het buurtschap 

Scheemdermeer, ten westen daarvan de uitbreidingswijken van Scheemda. 

Aan de zuidzijde van de fabriek ligt aan de overzijde van het Winschoterdiep 

het industrieterrein Eextahaven, met een eigen insteekhaven. 

De A 7 heeft het verkeer van de oude rijksweg die naast het 

Winschoterdiep ligt, overgenomen. De verkeersdrukte langs het 

Winschoterdiep is daardoor afgenomen. De Toekomst is te bereiken via een 

parallelweg die naast de oude rijksweg ligt. Vanaf die parallelweg gaat een 

halfverhard pad naar het fabrieksterrein. 

overzijde: Kaart van de directe omgeving van De Toekomst 11 
schaal I: I 0.000 
onder: luchtfoto van De Toekomst 
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Vlakken, lijnen en boerderijen aan de Groninger horizon 
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Horizon 
Naast een analyse van de omgeving via kaarten is het ook van belang om 

in zicht te krijgen hoe het landschap op ooghoogte is vorm gegeven. Het 

vlakke polderlandschap van Oldambt heeft namelijk een specifieke opbouw. 

Het bestaat uit zwarte of groene vlakken (akkers) met lijnvormige elementen 

(wegen en sloten) die het perspectief op de verre horizon versterken. In 

de verte aan de horizon zijn herkenbare elementen te zien met een zich 

herhalende vorm, boerderijen met bijgebouwen op een compact erf, 

omzoomd met een bomenrij om de wind te breken. Vanwege de vlakheid 

van het land kan je ver kijken en zijn de boerderijen, windmolens en kerken 

sprekende elementen aan de horizon. 

Westgevel van De Toekomst 
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De architectuur van De Toekomst 

3.4 Architectonische verkenning 

Om te begrijpen hoe de opgave van De Toekomst in elkaar zit worden 

er twee analyses op het gebouw uitgevoerd. Eerst een architectonische 

verkenning, die is gebaseerd op het rapport van Monumentenzorg, waarin 

het gebouw het stempel Rijksmonument krijgt. 1 Deze verkenning gaat in 

op het ontwerp van het gebouw, hoe het gebouw ruimtelijk in elkaar zit 

en welke architectonische verfijningen zijn aangebracht. Daarna, in het 

volgende hoofdstuk, een analyse van De Toekomst als ruïne, waarin wordt 

onderzocht welke aspecten van het mechanisme van de ruïne aanwezig zijn 

in De Toekomst en welke kwaliteiten hier kunnen worden ontdekt. 

rechts: Zuidzijde van De Toekomst 11 
links: locatie van De Toekomst met; 
I. Restant De Toekomst I 
2. De Toekomst 11 
3. Kalkloods 
4.Voonnalige vloeivelden 
5. Toegangwegs 
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Architect P.G. Cremer 
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De Toekomst 11 
Op het terrein van strokartonfabriek De Toekomst zijn verschillende 

gebouwen te ontdelc.lc.en, in verschillende staten van verval. Aan de zuidzijde 

De Toekomst I ( 190 1), iets naar het noorden de kallc.loods en nog iets verder 

naar het noorden De Toekomst 11 ( 1909). Van De Toekomst I is alleen nog 
de grondplaat over maar De Toekomst 11 staat er nog redelijk bij. Het is nu 

een ruïne. 
De Toekomst 11 is door architect P.G. Cremer ontworpen in opdracht 

van de coöperatie. De Toekomst 11 is in spiegelbeeld van De Toekomst I 

gebouwd, maar heeft meer architectonische verfijning gelc.regen. De fabriek 

is volledig in balc.steen opgetrolc.lc.en in een regionale traditionalistische 
sobere stijl. De monumentale voorgevel met de naamplaat 'De Toekomst' 

vertoont maniëristische en neoromaanse stijlkenmerken. De andere gevels 

zijn soberder uitgevoerd en vertonen minder metselwerkdetailleringen en 

ordelijke geledingen. 

P.G.Cremer 
Naast zijn werk als architect was P.G. Cremer, samen met zijn vader 

B. Cremer, opgeteld 91 jaar in dienst bij het waterschap Oldambt. Zijn 
vader werlc.te daar van 3 maart 1841 tot 6 september 1888, waarna 

P.G. de talc.en overnam tot I mei 1932. Zijn werlc.zaamheden waren 

hoofdzalc.elijk waterbouwkundig van aard, maar ook ontwierp hij, naast 

de strokartonfabriek, een aantal gebouwen in het Oldambt, onder meer 
het gcmaal De Hoogte in Nieuwwolda, de kazerne van de Koninldijke 

Nederlandse Marechaussee in Nieuwwolda, het Hotel Bos in Nieuwwolda 

en zijn eigen woning in Nieuwwolda. Daarnaast heeft hij het gemaal 

Cremer in Termunterzijl ontworpen, waarin momenteel een museum in 

is gevestigd, gewijd aan de waterbouwkunde in Groningen en aan het werk 

van de heren Cremer. In olc.tober 1931 werd P.G. Cremer benoemd tot 
ridder in de orde van Oranje Nassau. 2 

Rationele opzet 
In de opzet van de plattegrond van de fabriek is het productieproces 

leidend geweest. De verschillende hallen waar de diverse onderdelen van het 

fabricageproces plaatsvonden zijn aaneengebouwd tot een fabrielc.scomplex. 

Centraal in het langwerpige gebouw ligt de grote productiehal, waar twee 
parallelle productielijnen met papiermachines waren gehuisvest. Aan beide 

lange zijdes van de grote hal zijn lc.leinere hallen geplaatst, aan de noordzijde 
over de gehele breedte van het complex een tweebeulc.ige ruimte. In deze 

ruimtes zijn afwerk- plalc.- en opslagfuncties gevestigd. Al deze hallen zijn 

één verdieping hoog. 

Aan de zuidzijde van de grote hal zijn over de gehele breedte van 

het complex twee naast ellc.aar gelegen hallen geplaatst, waarin de 

pulpfabricage plaatst vindt. De meest zuidelijke van deze twee hallen heeft 

een verdieping. Beide hallen hebben hoger gelegen vloeren dan de centrale 
hallen ten behoeve van het productieproces. Aan de andere zijde van de 

pulpfabricagehal bevinden zich de aanvoer van respectievelijk grondstoffen 

en energie in de vorm van de halc.sclarij en een machinehal met ketelhuis en 

schoorsteen. ln de nabijheid van het ketelhuis staan twee cilindervormige 

opslagtanks voor stookolie, in de buurt van de strohalc.selruimte staat een 
later gebouwde kallc.loods. In het gebouw is een ondergrond putten- en 

lc.analenstelsel aangelegd vanwege het transport van water en pulp voor het 

productieproces. 

Traditionele gevels 
In tegenstelling tot de rationele opbouw van de plattegrond hebben de 

gevels een traditionele uitstraling gelc.regen , waarbij deze worden ingezet om 

het gebouw een monumentale uitstraling te geven waar dat gewenst is. De 

monumentale voorgevel aan de westzijde is opgebouwd uit een samenstelsel 

van kop- en langsgevels van de aaneengeschalc.elde hallen. De getrapte, twee 

verdiepingen hoge kopgevel van de pulpproductieruimtes domineren het 

aanzicht. Bovenin de topgevel is een natuurstenen plaat ingemetseld met 
daarop het opschrift 'Toekomst'. Daaronder zijn zes lc.leine ramen in een 

getoogd metselwerk vlalc. geplaatst. In de onderste helft van de gevel zijn 

twee grote dubbele, getoogde, van roedenverdeling voorziene gietijzeren 

ramen te zien. Linlc.s daarvan de rechte gevel van de dynamoruimtc, met 



een herhaling van het tweetal grote dubbele ramen. Rechts van de kopgevel 

de langsgevel van de machinekamer, met daarin een vijftal ramen. Daarnaast 

de symmetrische kopgevel van het ketelhuis, met in het midden een groot 

centraal raam, geflankeerd door twee doorgangen met dubbele deuren. 

Aan de linkerzijde van de monumentale kopgevel van de dynamoruimte 

gaat de langsgevel van het verzendlokaal verder. Deze is opgedeeld 

in negen traveeën, die te herkennen zijn door naar voren springende 

verticale stroken in het metselwerk. Het middelste travee fungeert als 

symmetrieas in de langsgevel en heeft een trapsgewijs oplopende kopgevel, 

met siermetselwerk uitgevoerd en voorzien van een roosvenster en een 
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deur. Voorheen zat hier een dubbele deur, maar deze is vervangen door 

een baksteen invulling en een enkele deur. Links van de langsgevel zijn de 

restanten van een dubbele kopgevel van de tweebeukige opslagruimte. Deze 

kopgevels waren ook trapsgewijs oplopend, met siermetselwerk uitgevoerd 

en voorzien een roosvenster en dubbele deuren, geflankeerd door getoogde 

gietijzeren ramen. Ook hier zijn de dubbele deuren later vervangen door 

metselwerk en een elke deur. 

De noordelijke langsgevel van de opslagruimte is blind, bestaande uit 

dertien traveeën, en is sober opgebouwd met alleen een sierlijst onder de 

dakrand. 

9 

Plattegrond begane grond van De Toekomst 
schaal I :500 
I. Strohakselruimte 
2. Ketelhuis 
3. Machinekamer 
4. Pulproductiehal 
5. Hollanderhal 
6. Dynamoruimte 
7. Productiehal 
8. Opslagruimte 
9. Plaklokaal 
I 0. Personeelruimte 
11. Verzendlokaal 
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links:Westgevel; hiërarchische opbouw van de westgevel 
rechts: Plattegrond; compacte aaneenschakeling van ruimtes 
binnen een strak kader 
onder:Westgevel van De Toekomst 
schaal I :500 

I I I I I 

48 



De achtergevel van de fabriek aan de oostzijde heeft niet de monumentale 

opbouw van de voorgevel en is rationeler van aard. Centraal is ook hier de 

kopgevel van de pulpproductieruimtes, met de schuin aflopende langsgevels 

van de strohakselruimte links en hollanderruimte rechts. Van de kopgevel 

resteert echter niet veel meer, het middelste gedeelte met twee rijen van 

vier ramen en roosvenster in de top is verdwenen. De langsgevel van de 

plakruimte is eenvoudig en van regelmatige openingen voorzien. De ingang 

van de personeelsruimte zit aan deze gevel en is een enkele houten deur, 

met aan beide zijden ditmaal een houten raam. De gevel wordt beëindigd 

door twee kopgevels van de opslagruimte, identiek aan de voorgevel. De 

kopgevels zijn echter verloren gegaan en in de langsgevel van de plakruimte 

is een grote opening ontstaan waardoor de centrale productiehal bereikbaar 

is geworden. 

De zuidgevel van de fabriek bestaat uit de sobere langsgevel van het 

ketelhuis, met daaraan de schoorsteen, de terug gelegen langsgevel van 

de pulpproductieruimte en de halfopen gevel van de strohakselruimte. 

De langsgevel van de pulpproductieruimte bevat drie grote ramen in het 

midden van de gevel en net onder de dakrand een rij kleine ramen voor 

daglichttoetreding op de verdieping. 

De centrale productiehal steekt met het hoge mansardedak en 

lichtkappen met staande schilden aan de voor en achterzijde boven het 

complex uit. De 45 meter hoge schoorsteen is in de as van het ketelhuis 

geplaatst en domineert het beeld van de fabriek. De schoorsteen bestaat uit 

een rechthoekig voetstuk, die gekoppeld is aan het ketelhuis, waarop de ronde 

koker is geplaatst, met gele, in het verband gemetselde baksteenpratronen. 

Door stormschade heeft de schoorsteen haar top verloren. 

Oostgevel van De Toekomst 
schaal I :500 

0 
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links: Zuidgevel van De Toekomst 
rechts: Noordgevel van De Toekomst 
schaal I :500 
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Variatie in spantconstructies 
De dakconstructies van de vcrschillende ruimtes bevatten 

grote verschillen. Opmerkelijk voor die tijd zijn de toepassing van 

ijzeren dakconstructies. De centrale productiehal heeft een ijzeren 

mansardekapconstructie met 1 1 spanten volgens cngclsc constructie en een 

overspanning van 19 meter, het naastgelegen vcrzendlokaal met zadeldak 

heeft 8 ijzeren spanten met een 13 meter overspanning volgens Belgisch 

systeem. De pulpproductieruimte heeft een zadeldak met 9 ijzeren spanten 

volgens engcis systeem (overspanning 11 meter). Het ketelhuis heeft 

een zadeldak met lichtkap, opgebouwd uit drie ijzeren spanten volgens 

Polonccau systeem met een overspanning van 21 meter. De overige ruimtes 

hebben gebruikelijke houten dakconstructies. De beschoten kappen 

waren bedekt met ccmentpanncn, de natte en warme ruimte met lichte 

gegalvaniseerde stalen golfplaat . Van de dakconstructies resten echter alleen 

de stalen spanten en enkele houten. De dakbedekking is volledig verdwenen. 

Aanwezige machines 
De fabriek heeft een uitgebreid machinepark gehad, waarvan nog 

een aantal aanwezig zijn . In het ketelhuis staat nog de kctclopstelling, 

voornamelijk geplaatst in 1934, bestaande uit 4 Cornwall ketels met 

vuurgangwatcrpijpkctcls met ovcrvcrhittcr, cconomiscr, een automatische 

kolentransportinstallatie en olievcrbrandcrisntallatie en verdere toebehoren. 

De kolentransportinstallatie is zichtbaar van buiten het gebouw doordat het 

door de dakconstructie van het ketelhuis heen steekt. In de machinekamer 

is de stoommachine uit 19 3 9 van fabrikant Stork te zien, bestaande uit een 

horizontale eencilinder tegendruk machine van 960 pk met een aangeboude 

open draaistroomgenerator met een vcrmogen van 600 kVA. Hierbij ook 

toebchoren als een vcrlengde as met draaischijf en lagers met een Wulfcl-



Hili wrijvingskoppeling. Van de machinekamer naar de dynamoruimte 

loopt een transmissie-installatie, met drijfwerk naar en in de kokerij voor 

aandrijving van de pulpproductiemachines. Van de pulpproductieinstallatie 

in de hoofdruimte resteert nog een ijzeren bolkoker, de voetstukken van 

twee andere bolkokers, twee gemetselde pulpkuipen met roerinstallatie en 

twee kollergangen met aandrijving. In de strohakselruimte is nog de Nyblad 

strohakselmachine aanwezig met drijfwerk en transportinstallatie om het 

stro naar de pulpzolder te voeren. 

De centrale productieruimte bevat nog 4 gemetselde pulpkuipen, 

waarvan enkele met roerinstallatie. Het verzendlokaal bevat ook een 

gemetselde pulpkuip met roerinstallatie en bedieningspanelen aan de 

wanden. De plakruimte bevat een ijzeren en een gemetselde kuip met 

toebehoren. 

Van de verdere inrichting van de fabriek is niets overgebleven. De 

verdiepingsvloer in de pulpproductieruimte is verdwenen, alleen de 

ankers aan de wanden resteren. In de dynamoruimte is de entresol nog wel 

aanwezig, met ijzeren wenteltrap naar de verdieping. In de personeelsruimte 

is de kapstok met nummering nog te zien en enkele oude posters aan de 

muren. 

Waardering 
De Toekomst 11 is, met inbegrip van de machines in het gebouw, benoemd 

tot Rijksmonument. Volgens de monumentenrapportage is het een gaaf 

voorbeeld van complexmatige fabrieksbouw op functionele basis met een 

typerende monumentale, regionale architectonische verschijningsvorm. 

Het is het laatste voorbeeld van de tot in de zestiger jaren belangrijke 

bedrijfstak van de strokartonfabricage. Vanwege het coöperatieve beginsel 

van de fabriek is het een representatief voorbeeld van sociaal I economische 

veranderingen in de landbouw en industrie. Daarbij is de samenhang tussen 

gebouw en vrij compleet machinepark zeldzaam. De Toekomst 11 heeft dus 

architectuurhistorisch, industrieelarcheologisch en economisch-historisch 

belang. 

Monumentale kopgevels van de pulproductieruimtes en het 
ketelhuis 
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De ontdekking van de tijd 

3.5 Verkenning van de ruïne 

Om de herbestemmingsopgave van De Toekomst beter te begrijpen 

is het nodig naast de reguliere stedebouwkundige en architectonische 

analyses een verkenning te maken van de ruïne van De Toekomst. Met 

het opzetten van de 'ruïnebril' komen kwaliteiten aan het licht die anders 

onopgemerkt zouden blijven. De elementen die het verhaal van De 

Toekomst representeren kunnen zo worden ontdekt. Aan de hand van het 

eerder beschreven mechanisme van de ruïne wordt stapsgewijs ontdekt. 

Het beeld van de ruïne speelt in deze verkenning een belangrijke rol. 

Oostgevel van De Toekomst. waar het verdwijnen van het 
midden van de kopgevelleidt tot een verassend zicht in het 
gebouw. 
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onder: de rafelrand van de muur laat de suggestie open 
rechts: natuur doet zijn intrede in het gebouw 
uiterst rechts: gaten tussen de ruimtes verwijzen naar vroegere 
verbintenissen. 
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Het verval van de originele intenties 
De fabriek is, zoals bij de architectonische verkenning is opgemerkt, 

rationeel van opbouw en volgt in plattegrond de logica van het 

strokartonproductieproces. De opeenvolging van de verschillende hallen 

in de fabriek werd nog eens benadruk door het indrukwekkende stelsel 

van buizen, assen en overbrengingen welke van hal naar hal liepen, dwars 

door de muren, om de machines draaiende te houden. Bij het sluiten van de 

fabriek en het later verwijderen van de machines begon de vanzelfsprekende 

relaties tussen de hallen troebeler te worden. Het verwijderen van een 

groot deel van het leidingenstelselliet gaten achter in de wanden, waardoor 

zichtbaar werd dat het gat voor iets gebruikt werd, maar wat is onduidelijk. 

Dit soort wonden komen op veel plekken in de fabriek voor. Plekken waar 

machines hebben gestaan, waar leidingen bevestigd waren. 

Het verwijderen van de machines uit de productiehallen is een ingreep 

geweest die toentertijd met de beste intenties is gedaan. Er kwam zo 

immers ruimte vrij voor de eigenaar om diverse producten te stallen. 

Echter de directe verbinding tussen gebouw en machines viel uit elkaar. 

Bij industrieel erfgoed en vooral bij fabrieksgebouwen geldt dat er een 

sterke relatie is tussen de vorm, schaal en ordening van het gebouw en 

het productieproces, waaronder de machines. Het gebouw is vaak als schil 

om het productieproces ontworpen. Soms werden er nog representatieve 

eigenschappen aan de schil toegekend, maar in principe staat de productie 

voorop. Wanneer machines uit een fabriek worden gehaald, blijft dan voor 

het gebouw niet veel meer over dan het fungeren als huls voor het verleden. 

Een lege huls. De lege hallen van De Toekomst herinneren dan ook aan een 

tijd dat de fabriek gevuld was met activiteit, met arbeiders, met geuren en 

kleuren. 

Op een aantal plekken in het gebouw zijn artefacten zichtbaar die 

herinneren aan de arbeiders die jarenlang de fabriek draaiende hebben 

gehouden. In de voormalige personeelsruimte vormen de kapstokken met 

bijbehorende nummers herinneringen aan de arbeiders die daar dagelijks 

hun jassen ophingen. In dezelfde ruimte hangen nog fragmenten van 

posters die arbeiders opriepen lid te worden van de vakbond. Naast de 

personeelsruimte liggen de voormalige toiletblokken. De eens witte, nu 

afgebrokkelde tegels aan de muur maken duidelijk dat hier het sanitair was. 

De enorme schaal van de productiehallen wordt ineens verkleind tot een 

wc-hok. In de kleine, op de mens gerichte ruimtes wordt de afwezigheid 

van de arbeiders zichtbaar. 

Afbrokkeling van de fysieke orde 
Het eerste waar men aan denkt bij een ruïne zijn afgebrokkelde 

bouwwerken, rafelige muren en blootgelegde fundamenten. De afbraak van 

het fysieke gebouw is het meest tastbare en herkenbare teken van verval. 

De Toekomst is op verschillende plaats sterk onderhevig aan fysiek verval. 

Aan de noordzijde, waar de opslaghal stond, zijn de kopgevels van de hal 

gehalveerd. In plaats van de tweebeukige zadeldaken, met veel expressie in 

het gevelvlak, staat er nu een gerafelde muur, waar de halve raamopeningen 

herinneren aan de vroegere gevelgeleding. Als je in het midden van de 

opslaghal staat zie je de rand van de muren omhoog en omlaag bewegen, je 

begrijpt dat er een dak moet zijn geweest en dat de gevels meer waren dan 

nu zichtbaar is, maar de vroegere vorm is niet meer te herkennen. 

In de pulpproductiehal , de hoge hal aan de zuidzijde van de fabriek, is 

het contrast tussen de aanwezigheid en afw zigheid van de fysieke structuur 

het sterkst. De oostgevel van de hal is nagenoeg volledig verdwenen, terwijl 

de andere wanden van de hal nog overeind staan. Juist hierdoor is als 

beschouwer van de ruïne snel de vroegere vorm te reconstrueren, hoewel 

het bij de grove vorm van de gevel blijft. Van vroegere raamopeningen in 

geen spoor meer te bekennen. 

Het verdwijnen van de daken van de fabriek en het afbrokkelen van de 

muren zorgt voor een verandering in de relatie tussen binnen en buiten. 

Plekken in het gebouw vanwaar eerder geen zicht naar buiten was, geen 

contact met het buitenklimaat , zijn nu zelfbuiten geworden. De afwezigheid 

van daken zorgt voor een heel andere beleving van de ruimtes. Elk donker 

hoekje wordt nu door het daglicht bereikt en ruimtes zijn in de verticale 

richting niet meer afgekaderd. Hierdoor lijken de ruimtes groter dan ze in 

werkelijkheid zijn en is donkere karakter van de fabriekshallen verdwenen. 



De ruïne is misschien wel mooier dan het originele gebouw. 

Externe invloeden 
Met het verval van de fysieke orde van De Toekomst beginnen 

ook externe factoren meer invloed te krijgen op de ontwikkeling en 

verschijningsvorm van de ruïne. De opkomst van planten en struiken in 

de ruïne is daar een goed voorbeeld van. Zaden komen in de lente het 

gebouw binnengewaaid en nestelen zich in de naden en kieren van het 

gebouw. In een ogenschijnlijk dorre structuur van baksteen en beton blijkt 

de natuur haar weg te kunnen vinden. Planten worden struiken, struiken 

worden bomen en na verloop van jaren neemt de natuur de ruïne over. 

Het uitblijven van onderhoud, orde en menselijk ingrijpen, maakt dat er 

een sfeer van ongereptheid ontstaat in de ruïne, een sfeer die een sterke 

aantrekkingskracht op de bezoekers uitoefent. Die ongereptheid vertelt 

indirect over het sluiten van de fabriek en over de tijd die voorbij is gegaan 

sinds de fabriek gesloten is. De balans tussen natuur en cultuur verschuift 

langzaam naar een nieuw evenwicht. 

De verlatenheid van de ruïne, het feit dat niemand er meer op let, 

maakt de weg vrij voor onverlaten om incidenteel de ruïne te betreden. 

Vrijbuiters, of vandalen, stoken een vuurtje op de binnenplaats, spuiten met 

verfbussen tekens op de wanden, trappen een raam in en laten hun afval 

achter in de ruïne. In de orde van alledag zouden deze zaken ongeoorloofd 

zijn, maar in het mechanisme van de ruïne zijn deze gebeurtenissen te 

verwachten. Daarom dienen ze ook niet veroordeeld te worden, maar te 

worden gezien als onderdeel van het proces. De bezoeker ziet de graffiti, de 

verflaag die over het afbrokkelde pleisterwerk is aangebracht, als teken van 

de periode van leegstand. 

Het einde van De Toekomst? 
Het mechanisme van de ruïne heeft verschillende fases in zich en 

verschillende verschijningsvormen. Het beeld wat de ruïne nu laat zien 

is maar een momentopname. Over een aantal jaar staat De Toekomst er 

heel anders bij. Telkens wordt er een nieuw hoofdstuk, een nieuwe laag, 

ss 



Zeer toepasselijke grafitti op de wand van de pulpproductiehal 

56 

aan het verhaal van De Toekomst toegevoegd , maar met het continuerende 

ruïneproces kan er maar een eindbeeld zijn; De Toekomst zal tot stof 

wederkeren, de ruïne zal verdwijnen. Daarom is het van belang om goed 

te overwegen hoe men met de ruïne om moet gaan. De ruïne heeft sterke 

kwaliteiten en biedt mogelijkheden. Het zou jammer zijn als we nu, zonder 

het te weten, het laatste hoofdstuk van De Toekomst lezen. 

Het perspectiefvoor De Toekomst 
Wanneer de rill"ne wordt bezien vanuit het oogpunt van herbestemming 

is het van belang de ruïne op waarde te schatten. Welke elementen 

zijn zodanig van belang dat zij geïncorporeerd moeten worden in de 

herbestemming? Zoals gezien in de verkenning van het begrip ruïne zijn er 

verschillende strategieën om ruïnes te behandelen; niets doen, het avontuur 

faciliteren; herbestemmen. Welke in dit geval de juiste is hangt af van de 

eigenschappen van De Toekomst. 

De ruïne van De Toekomst heeft geen grote ruimtelijke diversiteit, maar 

is vrij overzichtelijk. Het éénlaags gebouw is niet volledig overgenomen 

door externe invloeden, zoals de natuur. Overal vindt het daglicht zijn 

weg, duistere spelonken zijn afwezig. De ruïne van De Toekomst is niet 

de ruïne waar het grote spektakel te vinden is. Het is wel een ruïne waar 

de geschiedenis van het gebouw goed te ervaren is. Door de verschillende 

staten van verval van het gebouw is het voor de bezoeker vrij eenvoudig 

om de vroegere staat van het gebouw te fantaseren. Tegelijkertijd laat de 

realiteit van de ruïne zien dat de hoogtijdagen van De Toekomst voorbij zijn. 

De ruïne inzetten om het avontuur mogelijk te maken is dus geen goede 

optie, het is gewoonweg niet avontuurlijk genoeg. Daarnaast is niets doen 

ook geen optie, de cultuurhistorische waarde van het gebouw is w hoog 

dat het onwenselijk zou zijn om het gebouw tot stof te laten wederkeren. 

Herbestemming is dus de juiste keuze en de focus zou moeten liggen om 

de representatie van de geschiedenis. Hierbij zijn de ouderdomssporen en 

de rafelranden van de ruïne belangrijk. Zij laten zien wat het verval tot 

gevolg heeft gehad en waarborgen indirect de authenticiteit van de ruïne. 

Zij duiden de continuïteit van de geschiedenis. 



Een nieuwe Toekom st 

4 Uiteenzetting van de nieuwe functie voor de strokartonfabriek 

Nieu we economische realiteit 

In Noordoost Groningen loopt niet alles op rolletjes. De economische en 

demografische krimp zijn belangrijke bedreigingen voor de duurzaamheid 

van de samenleving. De afname van het belang van de landbouw in de lokale 

economie en de verschuiving van de maakindustrie naar lage lonen landen 

beïnvloeden deze negatieve spiraal. Ook al is het beleid in Nederland erop 

gericht om onze economie om te vormen tot een kenniseconomie, hierin is 

niet voor iedereen plaats. Hoger opgeleiden en jongeren trekken weg uit de 

regio op zoek naar kansen elders in het land. Zij die achter blijven krijgen 

te maken met een afnemend voorzieningenniveau en verslechterende 

leefbaarheid van de dorpen. 1 

Zoals eerder beschreven worden er diverse initiatieven door de 

autoriteiten opgezet om het tij te keren. Het Blauwestad project is gestart, 

maar loopt stroef en lijkt (nog) niet de oplossing te zijn voor de regio. De 

gemeente Oldambt probeert zich nu in de markt te zetten als eigentijdse 

Graanrepubliek, waarbij een herwaardering van monumentale waarden, 

landschappelijk dan wel architectonisch, wordt gezien als voorwaarde om 

de het toerisme te stimuleren en de werkgelegenheid te bevorderen. 2 

Helaas is toerisme erg conjunctuur - en seizoengevoelig en daarom geen 

structurele oplossingen voor de problemen. Om de lokale economie een 

langdurige en consistente groei door te laten maken is het nodig om waarde 

te creëren. Dit kan door producten en diensten te ontwikkelen die uniek 

en gewild zijn. De winstmarge moet bij de Groningers komen te liggen. 

Noordoost Groningen moet zijn eigen kwaliteiten onderkennen en deze 

inzetten ten bate van de bevolking en de economie. Dichtgetimmerde huizen in Ganzedijk, NO Groningen 

57 



58 

Groen denken 
Sinds het uitkomen van de film 'An inconvinient truth' van Al Gore 

is het maatschappelijk debat over duurzaamheid en klimaatverandering 

opgelaaid. Door de hoogconjunctuur van de jaren 90 en begin deze eeuw 

waren we in slaap gesust, men dacht dat met technologische vernieuwing 

de milieuproblemen vanzelf zouden worden opgelost. Het klimaatrapport 

van het IPCC legde in 2007 echter nadrukkelijk de bal bij de mens. Door 

ons handelen op de aarde warmt deze sneller op. 1 

Het maatschappelijk debat spitst zich nu op C02-uistoot, maar er zijn 

meer onderwerpen waar over gesproken moet worden. Het einde van de 

voorraden fossiele brandstoffen, de opwekking van duurzame energie, 

grondstoffenschaarste, sociale duurzaamheid, ecologische voetafdruk, 

lokaliteit, enzovoort. Nadenken over de gevolgen van elke stap die je zet, 

dat is het belangrijkste bij het inrichten van een duurzame samenleving. 

Experiment 
De herbestemming van voormalige strokartonfabriek De Toekomst 11 

kan worden aangegrepen om een aantal vliegen in één klap te slaan. De 

herwaardering van monumentale waarden in de regio, het aanpakken van 

krimp, het stimuleren van de economie en een omslag maken naar een 

duurzame samenleving. De herbestemming van De Toekomst kan helpen 

een antwoord te vinden op al deze vragen, als de fabriek een nieuwe functie 

krijgt die past in deze visie. 

Het voorstel is om De Toekomst een ecologische woonwerkgemeenschap 

te vestigen, waar de relatie tussen mens, natuur en economie weer in 

evenwicht wordt gebracht. In De Toekomst wonen en werken mensen 

om producten en diensten te ontwikkelen die particulieren en bedrijven 

helpen hun omslag te maken naar een duurzame samenleving. De 

Toekomst is daarvoor het experiment en het levend voorbeeld . Een 

woonwerkgemeenschap die voedsel produceert, consumentengoederen 

fabriceert, zoals meubels, keramiek, woonaccessoires en kleding en dit 

doet op basis van hernieuwbare en/ of tweedehands grondstoffen. Door de 

duurzame kwaliteiten van de producten wordt er een meerwaarde gecreëerd 

waardoor De Toekomst zichzelf in stand kan houden en ontwikkelen. 

Verbinding 
In het beleid van een herwaardering van monumentale waarden past een 

herbestemming van de strokartonfabriek. De Toekomst vertelt een verhaal 

over de geschiedenis van de streek, over de opkomst en ondergang van de 

strokartonindustrie, over de samenhang tussen stad en land. Het herinnert 

aan de zware dagen die de arbeiders in de fabriek moesten maken en laat zien 

wat er geleden is om ons huidige welvaartspeil te bereiken. Met de vestiging 

van een woonwerkgemeenschap in de voormalige strokartonfabriek kan de 

geschiedenis van de fabriek en de regio opnieuw onder de aandacht worden 

gebracht. De woonwerkgemeenschap legt opnieuw de verbinding tussen de 

fabriek, de akkerlanden en de dorpen. 

Het coöperatieve karakter van De Toekomst past goed bij de ecologische 

woonwerkgemeenschap. In 1908 werkten de boeren samen om een eigen 

fabriek te bouwen en zo een betere prijs te krijgen voor hun producten. Een 

eeuw later is samenwerking tussen individuen nog steeds de beste manier 

om succes voor eenieder te bewerkstelligen. Ambachtslieden, tuinders en 

kunstenaars creëren samen een combinatie van producten en diensten waar 

particuliere en zakelijke bezoekers oren naar hebben. De samenwerking 

levert een zodanige meerwaarde op dat hierdoor de woonwerkgemeenschap 

zich in stand kan houden. 

De ecologische woonwerkgemeenschap wordt gevestigd in een 

historische context en krijgt hierdoor een extra lading. Bezoekers zien 

tegelijk waar we vandaan zijn gekomen en waar we naar toe gaan. Verleden, 

heden en toekomst komen samen. Bewoners en bezoekers trekken hieruit 

lessen voor de heroverweging van de socio-economische inrichting van de 

regio, van onze samenleving. 

Verscheidenheid aan activiteiten 
Bij de ecologische woonwerkgemeenschap hoort een scala aan 

mogelijkheden en activiteiten voor bewoners en bezoekers. Om dit goed 

te kunnen beschrijven wordt er een onderscheid gemaakt in de domeinen 



eten, maken, leren en wonen. In werkelijkheid zullend de domeinen 

door elkaar lopen en juist die onderlinge verbondenheid nodig is om een 

duurzame samenleving in te richten. 

Eten 

Een belangrijk onderdeel van de zelfredzaamheid van de 

woonwerkgemeenschap is de eigen teelt van groenten en fruit. Op de 

akkers rondom de fabriek wordt voedsel geteeld wat niet alleen door 

de gemeenschap zelf wordt gegeten, maar ook wordt verkocht aan de 

bezoekers. In samenwerking met boeren uit de regio wordt er wekelijks 

een versmarkt gehouden op het plein van De Toekomst. Ook is er een grote 

keuken in De Toekomst aanwezig waar het voedsel wordt bewerkt tot lang 

houdbare producten, zodat ook buiten het seizoen er voldoende te eten 

is. Daarnaast is er een winkel in De Toekomst waar het biologisch voedsel 

wordt verkocht. De productie van ambachtelijke en streekgebonden 

producten creëert een meerwaarde ten opzichte van het dagelijkse hapje 

uit de supermarkt. 

Maken 

In de fabriek worden werkplaatsen en ateliers gevestigd om kunst, design 

en duurzame consumentengoederen te produceren. De ateliers kunnen 

door kunstenaars en ambachtslieden worden gebruikt om hun waren te 

produceren, waarbij de werkplaatsen voor algemeen gebruik zijn. Hier kan 

het grove werk plaatsvinden, zoals de bewerking van grote hoeveelheden 

hout en staal. In de werkplaatsen worden de ruwe tweedehands materialen 

voorbewerkt voor het verdere productieproces. De Toekomst kan in 

opdracht van externe partijen duurzame goederen produceren, maar ook 

kunnen de inwonende kunstenaars en ambachtslieden hun eigen ontwerpen 

realiseren. Hierbij moet worden gedacht aan design producten, meubels, 

keramiek, woonaccessoires en kleding. De grondstoffen voor deze producten 

kunnen uit de regio worden gehaald, zoals tweedehands hout wat vrijkomt 

bij de sloop van woningen, of klei gewonnen uit de polders en textiel van 

hennep- of brandnetelvezels geteeld op de omliggende boerderijen en wol 

van schapen die de zeedijk begrazen. 

Leren 

Om de blijde boodschap van De Toekomst te kunnen verspreiden worden 

er workshops en cursussen aangeboden voor particulieren en bedrijven in 

duurzaam wonen en werken. In de educatieruimtes wordt gericht op een 

bepaalde aspecten van den nieuwe manier van leven, maar met De Toekomst 

als levend voorbeeld komen bezoekers overal in aanraking met de kennis 

en kunde van de bewoners. Daarnaast verteld het gebouw zelf veel over 

de relatie tussen verleden, heden en toekomst. Overal is de historie van 

de fabriek zichtbaar en is deze in direct contact met de toekomstgerichte 

functie. 

Wonen 

Naast het werken in De Toekomst is er plaats voor het wonen. In 

de fabriek wordt een diversiteit aan woonruimtes voor de medewerkers 

en hun gezinnen geplaatst. Speciale aandacht gaat daarbij naar de relatie 

tussen openbaar en privé. Er worden ruimtes ingericht die verschillende 

posities tussen beiden innemen, zodat de verhouding tussen de bewoners 

en bezoekers duidelijk is. Samenwerking en creativiteit tussen de bewoners 

wordt gestimuleerd door plekken van ontmoeting en bezinning te 

ontwerpen. Daarnaast zijn plekken nodig voor de individuele leden van de 

gemeenschap om zich terug te trekken en in rust de zaken te overdenken. 
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Leuke lessen 
In en rondom De Toekomst zal veel te zien zijn. Niet alleen de nieuwe 

activiteiten die door de woonwerkgemeenschap ontplooid worden, 

maar ook de geschiedenis van de regio die gematerialiseerd is door het 

gebouw. De verhalen van vroeger worden door het gebouw verteld. De 

oude machines in de fabriek, nu bruin van de roest, laten zien hoe vroeger 

de fabriek gedraaid heeft. Daar tegenover staan nieuwe machines van 

De Toekomst die schone energie opwekken. De tekenen van verval en 

ouderdom van de fabriek staan tegenover de nieuwe toevoeging van de 

woonwerkgemeenschap. In tentoonstellingsruimtes wordt het verhaal van 

De Toekomst verder uitgediept en gepresenteerd aan de bezoekers. Hier 

krijgen zij meer informatie over alles wat zij in de fabriek tegenkomen en 

worden de sporen uit het verleden aan hen verklaard. 

Uit het samenspel van verleden, heden en toekomst ontstaat voor 

bewoners en bezoekers een unieke omgeving om in te verblijven. De 

Toekomst wordt een plek waar lessen worden getrokken uit het verleden en 

plannen worden gemaakt voor de toekomst. De fabriek is het experiment 

voor een nieuwe inrichting van onze samenleving, waarin niet meer de 

winst op korte termijn voorop staat, maar het evenwicht tussen mens, 

natuur en economie.4 



Verbintenis aangaan 

5.1 Ontwerpgedachtes voor herbestemming van De Toekomst 

Symbiose 
Na een uitvoerige verkenning van de opgave in de vorige hoofdstulc:lc:en 

is nu het moment aangebroken om alle hersenspinsels te laten samensmelten 

tot een goed ontwerp. De doelstelling, genoemd in de inleiding van dit 

verslag, van het ontwerp is: een duurzame herbestemming van vervallen 

industrieel erfgoed ontwerpen waarin behoud van cultuurhistorische 

waarden en waardering van de kwaliteiten van de ruïne in symbiose opgaan. 

Via de conclusies uit de analyses en de gekozen functie voor De Toekomst 

wordt er een strategie uitgevouwen om aan de doelstelling te voldoen. 

Botsende belangen 
Het behouden van cultuurhistorische waarde en het waarderen 

van de kwaliteiten van de ruïne zijn tegenstrijdige belangen. Behoud 

betekent conservatie of restauratie, conservatie betekent verstoring van 

het mechanisme van de ruïne. Een symbiose bewerkstelligen tussen deze 

twee lijkt dus op het eerste gezicht onmogelijk. In tweede instantie echter, 

wanneer men zich de vraag stelt, wat wil je behouden, wat wil je waarderen, 

dan zijn er wel mogelijkheden te vinden. 

Zoals in de analyse van het gebouw is ontdekt heeft De Toekomst 

architectuurhistorische, industrieelarcheologische en economisch

historische waarde. Het is een gaaf voorbeeld van complexmatige 

fabrieksbouw op functionele basis met een typerende monumentale, 

regionale architectonische verschijningsvorm. Het is het laatste voorbeeld 

van de tot in de jaren zestig voor Groningen belangrijke strokartonindustrie 

en vanwege het coöperatieve beginsel van de fabriek weerspiegeld het de 

sociaaleconomische veranderingen in de landbouw en industrie. Daarbij is 

het machinepark vrij compleet en zeldzaam in samenhang met de fabriek. 

De vraag is of door de huidige staat van de fabriek deze cultuurhistorische 

waarden kunnen worden overgebracht op het publiek. Veel van de 

gewaardeerde elementen zijn nog sterk in de ruïne aanwezig, maar het is 

geen volledige representatie van wat het vroeger was. Een doorzettend 

mechanisme van de ruïne bedreigt het behoud van de cultuurhistorische 

waarden. Anderzijds valt de vraag te stellen of het mogelijk is om 
De scheef hangende schoorsteen naast het ketelhuis is tot in de 
wijde omgeving te herkennen 
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de cultuurhistorische waarde van de fabriek te verhogen door het te 

restaureren. Kan een gereconstrueerd gebouw meer zijn dan een fysieke 

illusie van een geromantiseerd verleden? Is de vervallen staat van het 

gebouw ook niet een onderdeel van de economisch-historische waarde? 

Een vervallen en verlaten gebouw illustreert namelijk op natuurlijke wijze 

dat de functie en tijd van het gebouw voorbij is. Het is overbodig geworden 

als gebruiksobject. 

Echtoud 
Met de discussie over restauratie en conservatie komt het woord 

authenticiteit om de hoek kijken. In de analyse hebben we gezien dat de 

bezoekersbeleving van historische plekken en gebouwen zo betrouwbaar 

en aan het origineel gelijkend zou moeten zijn. Hoe authentieker de 

ervaring, hoe leuker. Een ruïne blijkt een plek te zijn waar de authenticiteit 

gewaarborgd is, omdat het mechanisme van de ruïne onafhankelijk is en de 

ruïne vol zit met ouderdomssporen. Met name ouderdomssporen bewijzen 

dat het historische object een lange tijd op dezelfde plek heeft gelegen, 

blootgesteld aan weer en wind. Wandelend door de ruïne van De Toekomst 

laten de ouderdomssporen zien dat het om een echt oud gebouw gaat, wat 

te lijden heeft gehad onder weer en wind, verval en ondergang, maar het 

wekt een authentieke beleving van de historie te weeg. Door het beleven 

van de tand des tijds ontstaat er een tijdsdiepte, een tijdsafstand tussen het 

nu en het toen. Bezoekers zien aan het historische materiaal dat het oud 

is en gaan daardoor nadenken over de jaren die liggen tussen het nu en 

het toen. De ouderdomssporen op De Toekomst laten dus de bezoeker zien 

dat het gebouw oud is en ook hoe oud het is. Dit in tegenstelling tot een 

restauratie van een oud gebouw, waarbij de bezoeker weet dat het een oud 

gebouw is, maar het er niet meer uit ziet als een oud gebouw. De beleving 

van de tijdsdiepte is hiermee verdwenen. Het toen en het nu lijken direct 

met elkaar verbonden, ronder afstand van jaren, decennia van slijtage. 

De invloed van de toekomst 
Bij een herbestemming van een bestaand gebouw hoort een nieuwe 

functie. Zoals eerder uit de analyse is gebleken, is er in de regio Noordoost 

Groningen behoefte aan een nieuwe verhouding tussen mens, natuur 

en economie. Om hier gehoor aan te geven wordt in De Toekomst een 

ecologische woonwerkgemeenschap gevestigd. Dit is een functie die afwijkt 

van het doel waar de fabriek ooit voor gebouwd is. Dit betekent dat het 

bestaande niet aansluit op de vraag van de nieuwe functie. Daarbij heeft de 

woonwerkgemeenschap meer ruimte nodig dat De Toekomst in de huidige 

staat kan bieden. Er zal dus een oplossing moeten worden gevonden om 

de inpassing van de nieuwe functie in de bestaande structuur mogelijk te 

maken. 

Naast de ruimtelijke vraag van de nieuwe functie, is er ook de wens/ 

eis om te laten zien dat er een herbestemming heeft plaats gevonden . 

De woonwerkgemeenschap is gericht op het aantrekken van het publiek 

om de ecologische boodschap te verspreiden. Van buiten moet te zien 

zijn wat er binnen gebeurt, zodat het publiek geïnteresseerd raakt in de 

woonwerkgemeenschap en de fabriek en het verhaal achter beiden. Dit leidt 

tot het vraagstuk hoe het verhaal over het verleden en het verhaal over de 

toekomst kunnen worden gerepresenteerd in de herbestemming. 

Laagsgewijs 
De cultuurhistorische waarden, de ruïne, het authentieke en het 

programma. Allemaal oefenen deze thema's hun invloed uit op de 

herbestemming. Het draait allemaal op de relatie tussen verleden, heden 

en toekomst. De strategie van deze herbestemming is het verbinden van 

thema's, een verbinding leggen tussen verleden, heden en toekomst. De 

verschillende fasen uit de levensloop van De Toekomst zijn op te vatten als 

opeengestapelde lagen van tijd, gematerialiseerd in het gebouw en de ruïne. 

Zo is er de laag van de originele fabriek, uit de tijd van de oplevering van het 

gebouw, begin 20e eeuw. Daarover komt de laag van de latere aanpassingen 

aan het gebouw, dichtgemetselde ramen, toegevoegde openingen in muren, 

veranderend gebruik van de ruimte. Dan de laag van de ruïne, waarin 

de natuur het gebouw overneemt en delen vervallen. De ruïne legt ook 

op detailniveau de bouwtechnische lagen bloot. Afbladderende verf laat 



het achterliggende hout- en staalwerk zien, verbrokkelde cementpleister 

onthuld de baksteenopbouw van de wanden. Met de herbestemming 

wordt er een nieuwe laag toegevoegd, de woonwerkgemeenschap met een 

uitbreiding van het gebouw. 

Als je met een open vizier naar het gebouw kijkt, ontdekt je steeds meer 

elementen uit verschillende fasen van het gebouw. De tijdslagen zijn op elkaar 

gestapeld, worden soms met elkaar vermengd of juist uit elkaar gehaald. 

Het verbinden van verleden, heden en toekomst kan door de verschillende 

tijdslagen te respecteren en expliciet te maken . Het tegelijkertijd ervaring 

van de tijdslagen maakt de onderlinge relaties duidelijk. Elke laag is van 

belang, elk deel van de levensloop van De Toekomst is even belangrijk in het 

herstel van De Toekomst. 

Voortbouwen op het bestaande 
Volgend uit de gedachte om laagsgewijs te werken is het vanzelfsprekend 

om de nieuwe functie ook deel van het verhaal te zien, als tijdslaag in 

het geheel. De nieuwe toevoegingen die nodig zijn om de ecologische 

woonwerkgemeenschap mogelijk te maken worden als een laag over de 

bestaande structuur gelegd. Nieuw en oud zijn zichtbaar en direct met elkaar 

verbonden. Daarmee krijgt de nieuwe laag ook een extra functie, namelijk de 

bescherming van het bestaande, de consolidatie van het mechanisme van de 

ruïne. Een bescherming van het bestaande is nodig om de cultuurhistorische 

waarden te behouden. Het stilzetten van het mechanisme van de ruïne zorgt 

ervoor dat het verval van de fabriek ophoudt, maar het resultaat van het 

mechanisme blijft overeind. De ruïne die door jaren van verval is ontstaan 

is nu het startpunt voor een nieuwe fase in de levensloop van De Toekomst, 

voorbouwend op het heden en lerend van het verleden. 

De authenticiteit van De Toekomst wordt door deze aanpak 

gewaarborgd. Door voort te bouwen op de rafelranden van de ruïne, 

met de vlekken van verweer door weer en wind, zijn alle veranderingen 

en ingrepen uit het verleden zichtbaar en de nieuwe handelingen door de 

herbestemming afleesbaar. Door de geschiedenis afleesbaar te laten wordt 

het bewijs geleverd dat historische object authentiek is. De totaalbeleving 

rechts boven: verleden, heden en toekomst hebben een continue 
wisselwerking met elkaar 
rechts: de rafelrand van de ruïne duikt overal op 
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van bezoekers en bewoners wordt hierdoor versterkt. 

Verh ouding tussen nieuw en oud 
Om de verbinding tussen de tijdslagen vorm te kunnen geven moet 

er nagedacht worden over de gewenste verhouding tussen de bestaande 

structuur en de nieuwe toevoegingen. De nieuwe functie wordt als een 

nieuwe laag,aan het bestaande toegevoegd, maar hoe moet die relatie tussen 

nieuw en oud er precies uit zien? Er zijn verschillende verhouding tussen 

nieuw en oud mogelijk. De eerste keuze die gemaakt moet worden is tussen 

naast, op, of over. Naast betekent dat nieuw en oud los van elkaar verder 

gaan, maar dat de tussenruimte tussen de twee de relatie vorm geeft. Op 

betekent dat het nieuwe op het oude wordt gezet, waardoor een directe 

relatie tussen de twee ontstaat en het oude ook geactiveerd wordt. Over 

betekent dat het nieuwe over het bestaande wordt gezet, als een bescherming 

van het bestaande. Het nieuwe wordt een soort bewaker van het oude, de 

onderlinge relatie is niet meer gelijkwaardig. 

In dit project wordt gekozen om het nieuwe op het bestaande te plaatsen. 

Dit is een uitwerking van de lagengedachte, waarbij het nieuwe als een laag 

over het oude wordt gelegd, ter consolidatie van het bestaande. Een tweede 

keuze moet nu gemaakt worden, hoe verhoudt het nieuwe zich tot het 

oude, nu het op het oude is gelegd. Wordt de analogie, het contrast of een 

evenwicht opgezocht? Bij een analogie volgt het nieuwe de oude structuur 

in vorm en verschijning, bij het contrast wordt juist de tegenstelling tussen 

beiden opgezocht door sterk afwijkende vorm en uiterlijk. Maar ik het kader 

van de verbinding leggen tussen de verschillende lagen wil ik een evenwicht 

bewerkstelligen tussen nieuw en oud. Dat betekend dat de nieuwe vorm 

een eigen karakter heeft, onafhankelijk van het bestaande en als zodanig 

herkenbaar, maar niet dat de nieuwe vorm zich afzet tegen het bestaande. 

De twee losse karakters moeten bij elkaar passen en respect voor elkaar 

hebben. In het evenwicht komen alle hoofdstukken uit het verhaal van De 

Toekomst evenredig naar voren. 



Herkenbare verbinding 

5.2 Van ontwerpgedachtes naar ontwerp 

Nu de ontwerpgedachtes voor De Toekomst in het vorige hoofdstuk 

uiteengezet zijn, is het moment aangebroken om deze gedachtes in vormen 

om te zetten. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe deze translatie vergaan 

is. Via de hoofdvorm van het nieuwe ontwerp zal worden ingezoomd op de 

inrichting en routing van het gebouw. Later in dit verslag wordt ingegaan op 

de uitwerking van het ontwerp in materiaal en constructie. 

Impressie van de nieuwe westgevel 

65 



bestaande westgevel 
met sterke hierärchie 

en geleding 

toevoegen van nieuwe 

laag. afgeleid van 
programma 

nieuwe laag past 
eigenwijs op de 
bestaande structuur. de 
geleding respecterend. 
in een sterke skyl ine 
resulterend 

66 

--·----------------------------- - - - --------

I I I I I I 

+ 

~ 
000 

Vorm en inhoud 
Ter consolidatie van de bestaande structuur wordt een nieuwe laag over 

het gebouw gelegd. Deze nieuwe laag heeft een eigen vorm en verschijning, 

is in evenwicht met het bestaande en laat zien dat er iets gaande is in De 

Toekomst . De ecologische woonwerkgemeenschap heeft de behoefte om 

zichzelf te laten zien aan de buitenwereld, om mensen naar binnen te 

trekken . Daarom wordt in de vorm van de nieuwe laag een vcrwijzing 

gemaakt naar de inhoud. De combinatie van wonen en werken valt te 

vcrtalen naar de bouwkundige archetypes van het huis en de fabriekshal. 

Door deze herkenbare vormen te abstraheren tot een samenhangend 

lijnenspel ontstaat er een gevelbeeld van het gebouw waarin de inhoud 

herkenhaar is, maar het niet letterlijk wordt uitgeschreeuwd . Er is een 

bepaalde beheersing en gcmatighcid in de uitdrukking van de vorm, die 

past bij de volksaard van de Groningers. 

Evenwicht met de bestaande karakteristiek 
De Toekomst heeft een monumentale wcstgcvcl, waarin een 

sterke opbouw en hiërarchie te ontdekken is. De kopgevel van de 

pulpproductieruimte, met de naamplaat van de fabriek en de gevel van het 

ketelhuis hebben een mooie verfijning. Deze elementen zijn sterk in de 

gevel aanwezig en verdienen derhalve respect. De nieuwe laag voegt zich 

dan ook zodanig op het gebouw dat de geleding van de westgevel wordt 

gerespecteerd en de twee monumentale kopgevels sterk aanwezig blijven. 

Er ontstaat een nieuw evenwicht tussen de nieuwe laag, de monumentale 

kopgevels en de langsgevels van de andere ruimtes die als een continuerende 

basis de nieuwe laag ondersteunen. 

De plattegrond van De Toekomst is een compacte aaneenschakeling van 

ruimtes binnen een strak kader. De verschillende hallen zijn tegen elkaar 

aangezet, vcrkecrsruimtcs tussen de ruimtes zijn niet aanwezig. Alles staat 

in dienst van het productieproces. De nieuwe laag wordt over het bestaande 

gelegd en voegt zich in het strakke kader. De hoofdlijnen van de plattegrond 

bepalen de indeling van de woonwerkgemeenschap. Om een centrale 

plek annex vcrkccrsruimtc in De Toekomst te creëren wordt de grote 



productiehal in het midden van de fabriek open gelaten. Dit wordt een half 

overdekte plein waar de interactie tussen de verschillende delen van het 

programma plaats vindt en waar bewoners en bezoekers elkaar kruizen. 

Met het toevoegen van één laag over het gehele complex van hallen ontstaat 

er een sterke verbinding tussen nieuw en oud, maar ook tussen de delen van 

de ruïne onderling. De nieuwe laag zorgt ervoor dat de ruïne niet uiteenvalt 

in woud van fragmenten. 

Aan de horizon 
Het Groninger landschap heeft een specifieke verschijning. Het 

bestaat uit zwarte en groene vlakken met af en toe doorsnijdingen door 

wegen of sloten. Het is een mathematisch landschap met zich telkens 

herhalende elementen zoals boerderijen, moderne windmolens en af en 

toe een kerk aan de horizon. Bij de herbestemming van De Toekomst is 

rekening gehouden hoe het nieuwe ontwerp zich voegt in deze horizon. 

De bestaande ruïne heeft al een sterke 'skyline', met de twee monumentale 

kopgevels in de westgevel van het gebouw en natuurlijk de schoorsteen die 

overal bovenuit torent. De zigzaggende daklijn van de nieuwe laag voegt 

een prominent element toe aan de 'skyline' van de Toekomst, zonder de 

bestaande elementen weg te drukken. Het geheel is nu herkenbaar als de 

vernieuwde Toekomst en in de duikt zelfbewust op aan de horizon van het 

Groningse landschap. 

Ruimtelijke mogelijkheden aangrijpen 
Bij het inpassen van de ecologische woonwerkgemeenschap in De 

Toekomst is geprobeerd de mogelijkheden van het gebouw zo goed 

mogelijk te gebruiken. De fabriek is opgebouwd uit steens metselwerk 

en heeft nergens isolerende voorzieningen. Dit was voor de functie van 

de fabriek ook niet nodig, er werd altijd warmte geproduceerd door het 

productieproces van strokarton. Echter is de afwezigheid van thermische 

isolatie niet wenselijk voor het woongedeelte, maar werkplaatsen en ateliers 

kunnen hier tot op zekere hoogte wel mee omgaan. Een tweede eigenschap 

van De Toekomst die van invloed was op de inpassing van het programma 

Compacte aaneenschakeling 
van ruimtes binnen een strak 
kader 

Nieuwe laag past binnen het 
kader en laat een plein open 
in het midden van de fabriek 

Verdeling van het programma 
over het gebouw 
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is het verschil in uitstraling tussen het zuidelijk gedeelte van de fabriek 

en het noordelijke gedeelte. De machinekamers, de schoorsteen en de 

monumentale kopgevels van de pulpproductiehal vertellen, ook door de 

nog aanwezige machines, veel over de historie van de fabriek. De grote 

éénlaags hallen aan de noordzijde zijn leeg en vrij voor invulling. Ze bieden 

meer mogelijkheden tot aanpassingen. 

De eigenschappen van het gebouw hebben geleid tot een opdeling van 

de woonwerkgemeenschap in drie gebieden. De monumentale ruimtes 

aan de zuidzijde worden ingezet voor het publieke domein. Hier komen 

winkelruimtes en tentoonstellingsruimtes over verleden, heden en 

toekomst. In de lage hallen aan de noordkant van het gebouw komen ateliers 

en werkplaatsen, omdat deze mogelijkheden tot aanpassingen bieden die 

nodig zijn om de ateliers in te delen. De grote hal in het midden van de 

fabriek wordt een open plein wat als spil in de woonwerkgemeenschap 

fungeert. Bovenop de ongeïsoleerde ateliers in de lage hallen wordt een 

nieuwe woonlaag gebouwd, met een eigen geïsoleerde schil. Zo hoeven de 

bestaande metselwerk wanden niet aangepast te worden om de thermische 

isolatie te vergroten. Dit zou namelijk tot gevolg hebben gehad, dat het 

karakter van de binnenruimtes sterk zou verminderen door het niet meer 

kunnen ervaren van de ouderdomssporen. Daarbij zorgt het optillen van de 
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woonlaag naar de eerste verdieping voor het ontstaan van een afstand het 

publieke plein op de begane grond en de woningen, waarmee de overgang 

van openbaar naar privé wordt gedefinieerd. 

Vrij bewegen door de fabriek 
De Toekomst is gebouwd naar de rationaliteit van het productieproces. 

Daarom is er bijna geen verkeersruimte voor mensen aanwezig. Het 

omvormen van de grote productiehal naar een half overdekt plein 

vervult hiermee de wensen van de woonwerkgemeenschap voor een 

gemeenschappelijke plek die als spil in het gebouw kan fungeren. 

Het plein werkt als een 'rotonde' in de fabriek. Daarnaast is het een 

tentoonstellingsruimte waar bewekers in aanraking kunnen komen met de 

voortbrengselen van de bewoners. Het plein is te benaderen via de oostzijde 

van de fabriek. Door het mechanisme van de ruïne is er een gat in de wand 

geslagen waarmee er een relatie is ontstaan tussen het de productiehal 

en omgeving van de fabriek. Dit maakt deze plek de ideale entree tot de 

woon werkgemeenschap. 

Vanaf de Oude Rijksweg is De Toekomst via een parallelweg te bereiken. 

Een fietspad loopt langs De Toekomst naar het noorden van de kavel, alwaar 

via een fietstunneltje onder de snelweg naar de Blauwestad kan worden 
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gereden. Parkeren voor bezoekers en bewoners kan naast de fabriek, aan 

de oostzijde. Eenmaal in het gebouw kunnen bezoekers via het middenplein 

naar de winkelruimtes en expositieruimtes gaan. Ze moeten hiervoor 

elke hoogteverschillen overbruggen, waarmee ze direct inzicht krijgen 

in de relatie tussen de verschillende hallen. In de pulpproductiehal is een 

tussenvloer gehangen waardoor extra winkeloppervlak wordt gecreëerd. 

Hierdoor kunnen bezoekers ook van bovenaf op de machines kijken en 

ontdekken ze ouderdomssporen in het bovenste gedeelte van de hal. 

De afwezigheid van een duidelijke routing in het gebouw, die ook niet 

is ingebracht met de woonwerkgemeenschap, zorgt ervoor dat bezoekers 

op een informele manier het gebouw leren kennen. Ze dwalen van de 

winkelruimte naar de tentoonstellingsruimte, zien daar de machines, 

leren over een duurzaam leven en wandelen terug naar het middenplein, 

vanwaar ze een bezoekje kunnen brengen aan de ateliers. Een sfeer van 

onbezorgdheid en zelfredzaamheid hangt in de woonwerkgemeenschap en 

wordt door de informele organisatie overgebracht . 

Saamhorigheid 
Een belangrijke eigenschap van het nieuwe programma voor De 

Toekomst is het coöperatieve karakter van de woonwerkgemeenschap. Het 

samen wonen en werken op één plek, samen streven naar een betere wereld 

en zelfhet experiment zijn voor die betere wereld, maakt De Toekomst een 

bijzonder gebouw. Om relatie tussen het individu en de gemeenschap goed 

vorm te kunnen geven wordt er speciale aandacht geven aan de verschillende 

posities tussen openbaar en privé. Door het optillen van het woongedeelte 

naar de eerste verdieping is er een afstand tussen het woondomein en het 

publieke domein gekomen. Echter, de relatie tussen beiden is nog wel sterk 

aanwezig. Op de galerijen, via welke de woningen bereikt worden, zijn per 

woning verbredingen gemaakt, zodat de galerij ook een soort vcrblijfspiek 

wordt. Vanaf de galerij is er contact met het middcnplein, via zicht, maar 

ook via de trappen. 

Vanuit de woningen is het contact met de galerij gezocht door de 

keuken, met keukenraam, aan de galerij te plaatsen. De woonkamer, de 

Impressie van het nieuwe binnenplein met de golfplaten op de 
oude spanten en de ruimte voor expositie en recreatie 
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plek die het meest privé zou moeten zijn, is aan de gevelkant van de woning 

geplaatst, zodat er ongestoord zicht is over het Groninger landschap. Er is 

zo een gradiënt ontstaan van privé naar openbaar, vanaf de woonkamer, via 

de galerij naar het binnenplein. Om de samenwerking tussen de bewoners 

vorm te geven, buiten de werkplaatsen om, zijn er gemeenschappelijke 

ruimtes gemaakt, zoals een bibliotheek en een gezamenlijk woonkamer. 

Hier kunnen de bewoners zich terug trekken voor een goed gesprek, zonder 

geconfronteerd te kunnen worden met de bezoekers, om plannen te maken 

voor nieuwe ecologische projecten. 



Sobere materialen, nuchtere sfeer 

5.3 Gevel, constructie en materiaal 

Met de uiteenzetting over de translatie van ontwerpgedachtes naar 

ontwerp is duidelijk geworden hoe de hoofdvorm van het gebouw zich uit. 

De relatie tussen het bestaande en het nieuwe is fysiek geworden in het 

ontwerp. In dit hoofdstuk wordt de diepte gezocht om deze relatie verder 

uit te werken. Keuzes in materiaal, constructie en bouwwijze zijn afgeleid 

van eerdere ontwerpgedachtes en proberen de verbinden tussen verleden, 

heden en toekomst te materialiseren. 
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Differentiatie in de gevel 
Het evenwicht tussen de nieuwe toevoeging en de bestaande 

karakteristiek is een belangrijk onderdeel van het ontwerp. In het vorige 

hoofdstuk is uitgelegd hoe de nieuwe toevoeging is opgedeeld in parten, 

die refereren aan de inhoud. Door abstractie van archetypische woningen 

en fabriekshallen in de gevel is deze referentie zichtbaar gemaakt, waarbij 

de hiërarchie en geleding van de bestaande gevel is gerespecteerd. Bij de 

uitwerking van de nieuwe gevels is deze gedachte weer op gepakt. Per deel 

van het gebouw is de nieuwe gevel een tikje anders uitwerkt. 

De zoektocht naar een balans in variatie tussen de delen en eenheid van 

het geheel is er een oplossing gevonden in het kiezen van twee variabelen 

in de uitwerking van de gevel. De eerste is een afwisseling in grootte en 

richting van de raamopeningen, deze kunnen horizontaal of verticaal geleed 

zijn. De tweede is de afwisseling in de richting waarin de nieuwe toevoeging 

bekleed is met houten delen, verticaal of horizontaal. Met een beperkt 

arsenaal aan variaties is het mogelijk accenten te leggen in de uitwerking 

van de gevel waardoor er een differentiatie ontstaat, zonder dat de eenheid 

van het geheel daar onder te lijden heeft. 

De gevel van de woningen is, zoals gezegd, een abstractie van 

archetypische woningen. De uitvoering van de ramen is hier een uitvloeisel 

van en zijn verworden tot een glasvlak wat op de gevellijkt geplakt . Het is 

niet meer zozeer een raam wat als raam herkenbaar is, maar afhankelijk van 

het licht en de inkijkhoek en transparant of spiegelend vlak op de houten 

gevel. De functie van het raam wordt als spiegelend vlak als extra laag tegen 

de gevel gezet. 

Voor de woningen worden de ramen en houten gevelbeplating 

horizontaal geleed. De horizontale benadrukking past goed op de 

langgerekte basis die de zijgevels van de lage productiehallen vormen in 

de west- en oostgevel van de Toekomst. Per woning is er één breed raam, 

waarmee de woonruimte worden verlicht. Daarnaast hebben de woningen 

ook dakramen waarmee extra licht in de slaapkamers kan worden gebracht. 

Met een afwisseling van de groottes van de woningen is er ook een variatie 

in de daklijn gekomen. De zigzaglijn bevat een kleine variatie waardoor er 

bij het steeds dichter benaderen van het gebouw nieuwe dingen ontdekt 

kunnen worden. 

De gevels van de werkplaatsen zijn in de verticale richting bekleed. Dit 

heeft te maken met de grote mate van rafeling van de bestaande wanden 

waarop de houten gevels zijn opgebouwd. Met een verticale bekleding is 

die rafeling beter te volgen. Daarbij zijn de werkplaatsen een beëindiging 

van het gevelbeeld en zijn ze op een ander deel van de bestaande structuur 

geplaatst dan de woningen. Door een verschil te maken ten opzichte van de 

gevel van de woningen wordt het onderscheid tussen de inhoud en de plek 

op de bestaande structuur uitgedrukt. De werkplaatsen krijgen alleen licht 

binnen via de raamopeningen in het dak aan de noordzijde, het zogenaamde 

sheddak principe. 

Impressie van de oostgevel van De Toekomst met in het midden 
de entree naar het binnenplein 
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De gevels van winkelruimtes en tentoonstellingsruimtes die op de 

bestaande structuur aan de zuidkant zijn gezet hebben ook een verticale 

geleding van houten delen en raamopeningen. Deze keuze is gemaalct om aan 

te sluiten bij de verticale richting die de gevels van de pulpproductieruimte 

en het leetelhuis hebben. De toevoegde ramen zijn hier smal en hoog en 

niet heel pregnant aanwezig, om de pracht van de monumentale gevels te 

laten prevaleren. Een uitzondering is het zeer grote raam in de oostgevel 

van de winkelruimte. Dit grote leader brengt veellicht binnen in de ruimte, 

maar legt daarbij ook een sterlee relatie tussen binnen en buiten. De 

winkelende bezoekers lcrijgen een sterk gekaderd beeld van het landschap 

voorgeschoteld. 

De dalclijn van de nieuwe toevoegingen is hier horizontaal, om de 

pracht van de monumentale gevel te laten prevaleren. Daarbij wijlet het 

platte dak: af van de dalclijn van de werkplaatsen en de woningen en geeft zo 

ook aan dat er een andere functie achter deze gevel zit. Met het aanbrengen 

van lcleine verschillen in de uitvoering van de nieuwe gevel is gereageerd op 

de variatie die de bestaande structuur van De Toekomst in zich heeft. Op de 

ene plek is meer mogelijk dan de andere. Er is nu een gevelbeeld ontstaan 

wat een eenheid uitstraalt en bij betere bezichtiging subtiele verschillen in 

zich heeft. 

De ruïne in gebruik nemen 
De bestaande ruïne structuur van De Toekomst is niet zonder meer in 

gebruik te nemen als gebouw. Alle beschermingen tegen weer, wind en 

kou zijn in de loop der jaren verdwenen. De raamopeningen zijn nog wel 

aanwezig, maar alleen een verroest kozijn zonder glas hangt nog tussen de 

sponningen. De vroegere hallen die nu tot werkplaatsen en ateliers worden 

omgevormd hebben vanwege de nieuwe functie bouwfysische eisen en de 

eerste stap in de beantwoording daaraan is het weer dicht maleen van de 

raamopeningen. Om dit te bewerkstelligen worden aan de binnenzijde 

van de bestaande raamopeningen aluminium kozijnen geplaatst, die naar 

binnen toe te openen zijn. De kozijnen zijn groter dan de openingen in de 

muren zodat er een onbelemmerd zicht van binnen naar buiten is. Daarnaast 

Verticaal detail van een bestaande raamopening, dicht gezet met 
een nieuw aluminium kozijn 

Alle detailtekeningen zijn schaal I :20 
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rechts: Verticaal detail van een nieuwe doorgang, van binnenplein 
naar atelier 
onder: Sfeerimpressie van het gebruik van de Toekomst. Nieuwe 
materialen toegevoegd aan de bestaande structuur. 
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blijft het beeld van de buitenkant van het gebouw met de fijnmazige 

roedeverdeling van de raamopeningen relatief onaangetast. De verroeste 

stalen kozijnen mogen blijven zitten en herinneren aan eerdere fasen uit de 

levensloop van het gebouw. 

Naast het dichtmaken van bestaande openingen moeten er ook nieuwe 

worden gemaakt om ruimtes met elkaar te verbinden. Om de ateliers en de 

winkelruimte met het plein te verbinden is het nodig om snedes te maken 

in de bestaande wanden. Daarvoor worden openingen in het metselwerk 

gezaagd, waar kozijn voor deuren of ramen voor worden gezet. Zo kan er 

meer licht komen in de ateliers en zijn ze toegankelijk vanafhet plein. 

Bij de behandeling van de bestaande en nieuwe openingen wordt ook 

het principe van de gelaagdheid toegepast. Door er voor te kiezen om de 

nieuwe kozijnen voor de openingen te zetten en niet erin, wordt afleesbaar 

gemaakt hoe de verandering zich heeft voortgedaan. De handeling van de 

zagen in het metselwerk is volledig zichtbaar omdat het snijvlak te zien 

is. Het toevoegen van het kozijn is afleesbaar omdat het ervoor is gezet, 

als het ware laag op laag. Op deze manier wordt niet alleen het verhaal 

van het gebouw door de detaillering verteld, maar ook wordt een uiting 

gegeven aan de handelingen in het bouwproces. Het is een waardering voor 
de arbeid. 

Lichte opbouw 
Door het verval van de fabriek is de overgebleven metselwerk structuur 

niet meer in de beste staat. Bij het toevoegen van een nieuwe laag over de 

bestaande wanden is dat daarom ook van invloed geweest op de keuze van 

materiaal en bouwwij ze. Er is gekozen voor lichtmateriaal en een lichtgewicht 

constructiewijze. De nieuwe wanden zijn houtskeletbouw elementen, 

bekleed met houten delen. Het voordeel van deze bouwwijze is de beperkte 

dikte van het gevelpakket en de aanpasbaarbeid van het bouwprincipe op 

de verschillende situaties die voorkomen op de rafelwanden. Daarbij is 

het gebruik van het hernieuwbare materiaal hout passend bij het nieuwe 

programma van De Toekomst en is het een weerspiegeling van de richting 

die het gebouw genomen heeft naar een meer evenwichtige verhouding 



tussen mens, natuur en economie. De houten opbouw maakt het gebouw 

oolc. gcmalc.lc.elijlc.er aan te passen aan veranderende wensen en eisen. 

Vanwege de lc.wetsbaarheid van het metselwerlc. worden de nieuwe 

vloeren van de woningen en in de publielc.e ruimtes niet de bestaande 

wanden gelegd, maar lc.rijgen een eigen draagconstructie van samengcstelde 
houten lc.olommen en hsb-binnenwanden. Voor de vloer- en dalc.constructie 

worden Kerto ribbenvloeren gebruikt. Deze lichtgewicht vloeren lc.unncn 

worden gevuld met isolatie om de thermische schil van de woningen te 
vcrvolmalc.en. 

Halfopen plein 
De transformatie van de vroegere hoofdproductiehal van De Toelc.omst 

naar een plein midden in een ecologische woonwerkgemeenschap is gestart 

bij het verdwijnen van de dalc.platen. Ineens was het ronlicht overal aanwezig 

en begonnen planten te groeien tussen de kieren en scheuren van het 

stenen materiaal. Het werd vanzelf een binnentuin, afgegrendeld door de 

vier muren eromheen en in de verticale richting door de indrulc.wekkende 

spantconstructie die de 18 meter brede hal in één lc.eer lc.on overbruggen . 

Het leelc. wel een mega pergola. 

Nu de herbestemming plaats vindt, wordt de grote hal het middelpunt 

van de woonwerlc.gcmecnschap. Door de spantconstructie een nieuwe 
belcicding te geven wordt de bruikbaarheid van de ruimte vergroot. 

Lichtgewicht transparante golfplaten worden op de gordingen gelegd, 
waarbij het verticale gedeelte in de nolc. van het dalc. open blijft. Hiermee 

wordt een half-open dalc.constructie gemaakt, waardoor planten en struilc.en 

op het plein lc.unnen blijven groeien, maar het plein oolc. gebruilc.t lc.an 

worden als expositieruimte. Een rcdclijlc.e bescherming tegen regen en 

wind gewaarborgd is en vergroot het de mogelijkheden tot gebruilc. van 
deze ruimte. 

De overgang van baksteen naar hout 
Een belangrijk punt in het nieuwe ontwerp is de directe aansluiting 

van de nieuwe laag op de oude rafelige structuur. Hoe minder poespas hier 
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nodig is, hoe beter. De authenticiteit van het gebouw zou worden aangetast 

als deze rafeling niet meer zichtbaar zou zijn. Daarom is veel tijd gaan 

zitten om deze aansluiting tussen oud en nieuw vorm te geven om aan de 

architectonische, maar ook bouwtechnische eisen te voldoen. 

Er zijn een aantal complicaties bij deze aansluiting. Ten eerste is de 

bestaande wand ongelijk. In hoogte en diepte zijn diverse sprongen, 

waardoor de hsb-wanden, die een recht basis nodig hebben en een continue 

dikte hebben, niet zo maar erop te zetten zijn. Daarbij is het wenselijk het 

bestaande metselwerk te beschermen tegen vochtindringing van bovenaf. 

Dit zou tot verdere afbrokkeling van de wand kunnen leiden en is niet 

wenselijk. 

Om de hsb-wanden op de bestaande structuur te kunnen plaatsen 

wordt er eerst een rechte bovenrand op de baksteenwanden gemaakt door 

middel van in het werk gestelde klossen. Deze handgemaakte hsb-structuur 

zorgt voor een rechte basis waar geprefabriceerde hsb-wanden op geplaatst 

kunnen worden om zo de gevel te vervolmaken. De bescherming van het 

metselwerk wordt gedaan door toevoeging van een derde element in de 

overgang van baksteen naar hout, namelijk loodslabben. Door loodslabben 

over de baksteenwand te kloppen, krijgt de wand als het ware een petje 

op tegen de regen. Het lood heeft als prettige eigenschap dat het in allerlei 

vormen te kloppen is, waardoor het heel goed de rafelige rand van de ruïne 

kan volgen. De zilverkleurige lijn die nu in de gevel ontstaat, accentueert de 

overgang tussen baksteen en hout en maakt het gevelbeeld af. 

Verwering van het materiaal 

Bij de keuze van het materiaal voor de nieuwe toevoeging heeft ook 

meegespeeld hoe de materialen verweren in de loop der jaren. De Toekomst 

heeft in haar honderdjarige bestaan al een aardig patina opgebouwd op het 

metselwerk en dit draagt bij aan de authentieke uitstraling van het gebouw. 

Vandaar dat de houten delen die op nieuwe gevel worden bevestigd van 

Siberisch lariks zullen zijn. Deze houtsoort vergrijst onder de juiste 

condities van licht geel naar diepgrijs en vormt zodanig een mooi contrast 

met de roodbruine baksteen. Daarbij worden de kozijn in blank aluminium 
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uitgevoerd en wordt het dak bekleed met zinken vclscn. Het zink heeft van 

nature een brede schakering aan grijstinten en in vcrloop van tijd zal dit 

zich uitbreiden en één geheel worden met het vcrgrijsde hout en de blank 

aluminium kozijn. 

Vcroudering van matcriaal is een logisch en natuurlijk proces en geeft 

een gebouw karakter. Helaas kan de vcroudering van het matcriaal ook 

tot gevolg hebben dat niet aan bepaalde eisen voldaan kan worden. Bij 

de herbestemming van De Toekomst is het dan ook de bedoeling dat de 

bestaande structuur zo authentiek mogelijk blijft. Dat wil zeggen dat het 

gebouw wel wordt schoongemaakt en gerepareerd waar dat nodig is, maar 

dat het bestaande niet wordt gerestaureerd. Restauratic van de bestaande 

structuur zou betekenen dat alle patina zou verdwijnen en dat de gehele 

afleesbaarbeid van de geschiedenis overhoop zou worden gehaald. Reparatie 

houdt in dat kapotte delen worden gemaakt, zodat het weer in gebruik kan 

worden genomen en de levensloop wordt verlengd. Het voegt weer een 

klein stukje aan het vcrhaal van het gebouw toe en versterkt zo het karakter. 

Karakter 
Het toevoegen van een nieuwe laag aan de bestaande structuur heeft 

gezorgd voor een nieuw hoofdstuk in het verhaal van De Toekomst en een 

consolidering van de ruïne. In de uitwerking van de herbestemming is 

steeds gezocht naar de oplossing die op elk niveau deze lagenbcnadering 

weerspiegeld, in de hoop dat bij nadere bestudcring van het gebouw 

steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. De opeenstapeling van 

ouderdomssporen en patina op het gebouw geven het karakter en zorgen 

ook voor een bepaalde verankering met de plek. Door de directe aansluiting 

van nieuw op oud en het samen vcrweren door weer en wind is De 

Toekomst een gebouw geworden dat leeft. De mens en natuur komen weer 

in evenwicht in een gebouw dat ons laat zien dat wij en wat wij maken 

onderdeel zijn van een groter geheel in ruimte en tijd. 



De Toekomst is hersteld 

6.1 Conclusies 

Aan het begin van dit vcrslag is de doelstelling vcrwoord waarmee 

dit project is gestart. De onderzoeksvraag luidde: "Hoe kan duurzame 

herbestemming van vervallen industrieel erfgoed een symbiose 

bewerkstelligen tussen het behoud van cultuurhistorische waarden en 

het cultiveren van de belcvingswaardc van de ruïne?" Deze abstracte 

onderzoeksvraag heeft een breed project ingeleid, waarin vcrschillende 

architectonische posities de revue zijn gepasseerd. Na het opnieuw focussen 

van het onderzoek resulteerde het proces uiteindelijk in een ontwerp te 

resulteren waarin verleden, heden en toekomst met elkaar vcrbonden 

werden. In dit hoofdstuk wordt kort gereflecteerd op het resultaat en 

mogelijke aanbevelingen voor vervolgprojecten 

Alles is even belangrijk 
De kerngedachte van het ontwerp voor De Toekomst is de vaststelling 

dat alle elementen uit geschiedenis van het gebouw even belangrijk. Elk 

fragment van het gebouw, of de ruïne, verteld een stukje van het grote 

verhaal, niet alleen over het gebouw zelf, maar ook over de regio eromheen 

en de mensen die er bij betrokken zijn geweest. Een egalitaire aanpak levert 

een authentiek en eerlijk beeld van de geschiedenis op, waarin niets wordt 

opgehemeld of weggepoetst. Het levert ook een solide basis om op verder 

te bouwen, met respect voor en op gelijke basis met het verleden. 

Met de metafoor van vcrschillende gestapelde en elkaar beïnvloedende 

lagen zijn de elementen uit het verleden, heden en de toekomst herkenbaar 

gemaakt en onderdeel geworden van het ontwerpproces. Door hier en daar 

lagen uit te lichten wordt het vcrhaal van het gebouw aan de beschouwer 

voor gelegd. Het met laagsgewijs bouwen wo rden directe relaties gelegd 

tussen de vcrschillende elementen in het gebouw. Nieuw en oud zijn 

met elkaar vcrbonden en vormen zo het karakter van de herbcstcmming. 

Vcrschillende delen, in zichzelf krachtig en herkenbaar, zijn samen een 

symbiose. 

De voorgcstelde onderzoeksvraag was eigenlijk een strikvraag. 

Het vraagt twee uitersten met elkaar te verbinden , en suggereert dat 

geen van beiden aan kracht zou m ogen inboeten. Dit lijk onmogelijk en 
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dat is ook gebleken. Volledig behoud van de cultuurhistorische waarde 

is niet mogelijk als tegelijkertijd het mechanisme van de ruïne wordt 

gerespecteerd, waardoor het gebouw uiteindelijk tot stof zou wederkeren. 

De lagenbcnadering waarin alles even belangrijk is, lijkt een compromis te 

zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Het is echter een praktische 

en nuchtere aanpak die wil voortbouwen op wat er is en vooruit kijken, om 

het gebouw, haar omgeving en de positie van de hetrokken te verbeteren. 

Het stelt de authenticiteit van het matcriaal en de continuïteit van de 

geschiedenis voorop en biedt hiermee een sterk alternatief aan tegenover 

de gebruikelijke restauratie . 

Algemene aanpak, specifiek resultaat 
De voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda is een 

uniek gebouw en is ook de enig overgebleven representant van de eens 

zo belangrijke strokartonindustrie. Het staat in de regio Noordoost 

Groningen, een streek met haar eigen problemen . Dit samen maakt 

dit herbestcmmingsprojcct uniek. Het vestigen van een ecologische 

woonwerkgemeenschap in de fabriek kan ook alleen maar omdat deze functie 

past in de regio en het gebouw. De meer algemeen toepasbare lagenaanpak 

heeft hier tot een uniek resultaat geleid vanwege de omstandigheden van de 

opgave. Het krachtige en door sommigen brutaal genoemde ontwerp is in 

deze opgave ontstaan vanwege de bijzondere omstandigheden . Juist omdat 

het vcrvallen industrieel erfgoed op weinig draagkrachtig platteland betreft 

is een sterke ingreep en een autarkische functie nodig om het gebouw tot 

leven te wekken en zelfstandig te maken. 

In een breder perspedief bezien is het herhestemmen van vervallen 

industrieel erfgoed huiten stedelijke regio's een lastig probleem. De in dit 

project voorgcstelde aanpak is breed toepasbaar op deze opgaven. Niet 

bang zijn om in te grijpen, of om een sterk aanwezige nieuwe toevoeging 

te maken is een voorwaarde om deze projecten te doen slagen. Daarhij 

is een zelfstandige functie die mensen en geld aantrekt onontbeerlijk om 

het project haalbaar te maken. Het industrieel erfgoed kan vaak wel een 

stootje hebben, dus gewoon heginnen met hcrhestemmcn . Bescherm wat 

kwetsbaar is, gebruik wat sterk is ten volle en laat de ruimte vrij om in het 

proces accenten te verschuiven. Laat de tijd z'n werk doen en dan ontstaat 

er de juiste symbiose tussen verleden, heden en toekomst. 



Achteraf is het mooi wonen 

6.2 Nawoord 

Aan het einde van het lange afstudeertraject is het moment gekomen 

om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het project is een lange zoektocht 

geweest naar de juiste omgang met de opgave. Niet alleen wat de juiste 

aanpak voor het gebouw was, maar ook welke aanpak het beste bij mij past. 

Ik begon met de verheerlijking van de ruïne, vanuit romantische gedachtes 

over vcrvallen gebouwen en overgroeide structuren. Deze gedachtes waren 

misschien wat teveel geënt op referentieprojecten dan op De Toekomst zelf. 

Dus na vcrloop van tijd kwam een meer nuchtere en pragmatische aanpak 

naar voren geschoven. Met de lagenbenadcring, het zoeken naar bchoud 

van authenticiteit, het leggen van de vcrbinding tussen vcrschillende 

tijdslagen en de ecologische woonwerkgemeenschap als functie was een 

ontwerpconcept ontstaan, w at paste bij het gebouw en paste bij mij. 

Zo blijkt een afstudeerproject toch een aardige studie naar jezelf te zijn. 

Een jaar lang aan hetzelfde project werken vraagt discipline en concentratie. 

Iets waar ik nog aan moet werken, het viel mij vooral in de zomer zwaar 

om progressic te boeken, maar met deadlines in het zicht schoot het tempo 

weer omhoog. Al met al ben ik toch vrij tevreden als ik het resultaat zo 

overzie. Daarbij ben ik er ook achter gekomen dat mijn hart ligt bij 

herbestcmmingsprojcctcn. De tastbaarheid van het bestaande gebouw, de 

verhalen die rondom het oude bouwwerk hangen en het samenspel van oud 

en nieuw matcriaal zorgt voor veel karakter. 
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Ik hoop ook dat ik met dit ontwerp een bijdrage kan leveren aan de 

discussic over de manier waarop wij met ons gebouwde erfgoed omgaan. 

Ik denk dat het goed is om verder te kijken dat het industrieel erfgoed 

in steden en de vaak gebruikte confrontatie of het contrast tussen nieuw 

en oud. Juist in het vcrvallen gebouw kan karakter en waarde zitten die 

met restauratic juist verloren zou gaan. Het bieden van een authentieke 

ervaring van de gebouwde omgeving, met een nadruk om lokale identiteit 

en duurzaamheid, past binnen de tijdsgecst. Nu in de architectuur alles lijkt 

te draaien om bet beeld en de mooie woorden is het juist van belang met 

bescheiden daden onze omgeving te verbeteren. 

Ik hoop dat u veel plezier heeft gehad met het lezen van dit verslag en 

dat het u hier en daar aan het denken heeft gezet. Ik heb er in ieder geval 

met veel plezier aan mogen werken. 



------------------------------------------------

In het kort 

6.3 Samenvatting 

Op het platteland van Noordoost Groningen staat de voormalige 

strokartonfabriek De Toekomst. Het gebouw, stammende uit 1908 is tot 

de jaren zeventig in bedrijf geweest en speelde een belangrijke rol in de 

lokale economie. Het staat echter al geruime tijd leeg en is vcrvallen tot 

een ruïne. Dit gebouw is een voorbeeld van vcrvallen industrieel erfgoed 

op het platteland. Gebruikelijke manier van herbestemming met een 

creatieve functie voldoet niet vanwege het lage draagvlak van de omgeving. 

De regio kampt met economische achteruitgang en bevolkingskrimp. 

In dit project wordt een poging gedaan een andere oplossing te vinden, 

een herbestemming die duurzaam is en de cultuurhistorische waarde kan 

vcrbinden met de beleving van de ruïne. Het behoud van de fabriek is 

belangrijk vanwege de geschiedenis die het representeert, maar de staat van 

vcrval en ouderdomssporen vcrlenen de ruïne authenticiteit en laten ons 

het gebouw op een andere manier zien. 

Voor de herbestemming van De Toekomst wordt een functie 

gezocht die aansluit bij het coöperatieve karakter van de fabriek en zelfstandig 

kan functioneren. Een ecologische woonwerkgemeenschap past goed in dit 

plaatje. Het kan bezoekers verhalen vertellen over de geschiedenis van de 

plek en een poging doen een nieuw evenwicht te maken tussen mens en 

natuur. 

Om de cultuurhistorische waarde te bchouden en tegelijkertijd de 

beleving van de ruïne te cultiveren wordt gekozen voor een lagenbcnadering 

van het gebouw. Alle fragm enten, lagen als het ware, uit het vcrleden en 

heden van het gebouw zijn even belangrijk en vcrtellen elk hun eigen 

hoofdstuk in het vcrhaal van De Toekomst. Door een nieuwe laag met de 

woonwerkgemeenschap als inhoud aan het gebouw toe te voegen wordt 

de ruïne geconsolideerd en het vcrval van cultuurhistorische waarden 

stopgezet. De ouderdomssporen blijven zichtbaar, de continuïteit van 

de geschiedenis blijft overeind en de authentieke sfeer in het gebouw 

blijft bestaan. De nieuwe laag heeft een eigen karakter, wordt direct op 

het bestaande geplaatst, maar heeft respect voor de karakteristiek van de 

bestaande structuur. 

89 



90 

De woonwerkgemeenschap bestaat werkplaatsen, ateliers, woningen 

en winkel/ expositieruimtes. Via abstractie van archetypische fabriekshallen 

en woningen naar een lijnenspel in de gevel wordt de inhoud in de vorm 

geuit. Publick toegankelijke ruimtes zijn over de begane grond verspreid, 

de woningen zijn opgetild naar de eerste laag om afstand te creëren tussen 

het publieke domein en het domein van de bewoners. In het midden van 

de fabriek is de vroegere hoofdproductiehal door het in de loop der tijd 

verdwijnen van het dak een open plein geworden, wat nu kan fungeren als 

spil in de woonwcrkgcmccnschap. 

Bij de keuze voor matcriaal en bouwwijze hebben gewicht en 

duurzaamheid een rol gespeeld. Lichtgewicht HSB-wandcn zijn gebruikt 

om de nieuwe ruimte te construeren en voort te kunnen bouwen op 

de bestaande bakstccnstructuur. De nieuwe gevels zijn bekleed met 

onbchandelde lariks delen, die samen met de zinken velscn op het dak na 

verloop van jaren een brede schakering van grijstinten zullen vertonen. Bij 

het dichtzetten van bestaande openingen in de fabriek zijn nieuwe kozijnen 

voor de ramen geplaatst, als nieuwe laag over de oude. 

Het herstel van de Toekomst is volbracht door het aanbrengen van 

evenwicht in de waardering van verleden, heden en toekomst van het 

gebouw. Dit is tot uiting gebracht in het ontwerp met een lagcnbcnadcring, 

waarbij verschillende elementen, sterk van karakter en herkenbaar, een 

symbiose vormen. Met het vooropstellen van de authenticiteit van nieuw 
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Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in 't algemeen 

Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen 

En wat betreft de nijverheid in deze barre streek 

Ik hoop niet dat u mij vcrwijt dat ik vrijmoedig spreek 

Dat gaat met 

Strokarton, dat gaat met strokarton 

Gewoonlijk in de schuur maar bij mooi weer op het gazon 

Een arbeid die na achtienhonderdzeventig begon 

Ik heb het uit de allerbeste bron 

En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat 

In hun bescheiden woningen of anders maar op straat 

Dan onderkent u gauw genoeg hoc men hier leeft en lijdt 

Hoc men bij voorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt 

Dat gaat met Strokarton, dat gaat met strokarton 

In hardgebakken reepjes of gesnipperd in bouillon 

Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon 

Ik heb het uit de allerbeste bron 

Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd 

Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd 

Dat gaat met 

Strokarton, dat gaat met strokarton 

Al klinkt het niet zo melodieus als een accordeon 

De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon 

Ik heb het uit de allerbeste bron 

't Is vcrder nuttig dat u weet, in welk een vol ornaat 

Men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat 

Oost-Groningen 

6.5 Bijlage 

Dat gaat met 

Strokarton, dat gaat met strokarton 

Voor de geklede jas en de gestreepte pantalon 

Natuurlijk wel een beetje dunner voor de bruidsjapon 

Ik heb het uit de allerbeste bron 

Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht 

En wie een misstap heeft begaan wordt onverwijld berecht 

Dat gaat met 

Strokarton, dat gaat met strokarton 

Behalve tweede paasdag, dan gebruikt men een kanon 

Ja ja, die fiere veenbewoners kennen geen pardon 

Ik heb het uit de allerbeste bron 

Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht 

Waarbij dan iedereen geniet, een kostelijk gezicht 

Dat gaat met 

Feestgedruis, dat gaat met feestgedruis 

U dacht misschien met strokarton, maar neen, u bent abuis 

Dat gaat gewoon met feestgedruis, de jubelzang incluis 

Al hebben ze wel strokarton in huis 

Drs. P-Oost-Groningen ( 1973) 
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