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Samenvatting 

Sinds de mens zich heeft gevestigd in gebouwen van 
duurzaam materiaal is er sprake geweest van functie
verlies en hergebruik. Pas als de technische waarde, de 
huidige staat, de conditie van het resterende erfgoed 
waarde heeft en kansen biedt, wordt herbestemming 
een reële optie. Als bouwtechnicus draag je de 
verantwoording om op gebouwniveau techniek in te 
zetten om de levensduur van het nationaal erfgoed te 
verlengen. 

Restauratie of consolidering van erfgoed behoort tot de 
essentiële eerste stap binnen een herbestemmings
proces, nog voor er ontworpen kan worden. 

Een goede diagnose is de basis voor iedere 
verantwoorde ingreep of toevoeging. Herbestemming 
kan pas richtingkrijgen als de problematiek van het 
erfgoed in kwestie bekend is. En dat erfgoed in kwestie is 
in dit geval de deels afgebrande Cereol fabriek in 
Utrecht. 

Door een gedragsanalyse van het Cereol gebouw tijdens 
de brand en een conserveringstechnische analyse van 
het materiaal na de brand te maken zijn de schades en 
de problematiek van dit gebouw duidelijk geworden. Dit 
laatste onderzoek is met behulp van het Monument 
Damage Diagnostic System uitgevoerd. 

Op basis van de conclusies van het schadeonderzoek is 
een concept ontwikkeld dat letterlijk bij het pand hoort 
en precies de problematiek beschrijft: Instandhouding. 
Het gebouw dient in stand te worden gehouden om niet 
te verdwijnen. 

In dit afstudeeronderzoek ben ik op zoek gegaan naar de 
bouwtechnische ingrepen, die nodig zijn om dit gebouw 
te kunnen herbestemmen. Daarvoor is veel aandacht 
besteed aan de gebouwschade en uiteindelijk de nieuwe 
constructie en de detaillering daarvan. Vervolgens heb ik 
als programma een minder specifieke, tijdelijke functie 
als museum in het gebouw ontworpen. Ervan uit gaande 
dat functieverlies vanzelfsprekend is in een degelijk en 
duurzaam gerestaureerd gebouw: het Cereol! 
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01 Inleiding 
de noodzaak tot herbestemmen ... 



01 Inleiding 

Fascinatie! Monumentale baksteenarchitectuur 

Voor het eerst in mijn studie kreeg ik de mogelijkheid om 
een eigen gekozen gebouw te herbestemmen. De zoektocht 
naar een geschikt afstudeerobject is vanaf het begin de kant 
van de laat t9•eeuwse/vroeg 2o•eeuwse monumentale 
baksteenarchitectuur op gegaan om de simpele rede dat dit 
soort gebouwen me het meest aanspreken. 

Fascinat ie! Techniek 

Uit fascinatie voor restauratietechnieken, historische 
materialen, bouwtechnieken en cultuurhistorie is vanaf de 
start van dit afstudeerproject duidelijk geweest dat deze 
specialisatiegebieden meegenomen zouden worden in dit 
afstudeeronderzoek van de afstudeerrichting 
Herbestemmingvan de Leerstoel Lifespan van de Faculteit 
Bouwkunde aan de Techn ische Universiteit te Eindhoven. 

Ik geloof dat je als bouwtechnicus de verantwoording hebt 
om door middel van het inzetten van techniek de levensduur 
van ons nationaal erfgoed kan verlengen. Bij ieder denk- of 
ontwerpproces binnen dit afstuderen is telkens geprobeerd 
om techniek, in wat voor toepassing dan ook, het vertrek
punt te laten zijn. 

Sinds de mens zich heeft gevestigd in gebouwen van 
duurzaam materiaal is er sprake geweest van functieverlies 
en hergebruik. Dit bewijst voor mij dat de voorwaarde voor 
herbestemming in het materiaal ligt. Pas als de technische 
waarde, de huidige staat, de conditie van het resterende 
erfgoed waarde heeft en kansen biedt, wordt 
herbestemming een reële optie. 

Daarbij is het volgens mij belangrijk om op gebouwniveau te 
concentreren. Vervolgens gaat materiaalkunde en 
detaillering een cruciale rol spelen in de vormgeving van de 
herbestemming. Dit krijgt echter pas richting als de 
problematiek van het erfgoed in kwestie bekend is en er 
eerst oplossingen voor gevonden zijn. 
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Probleemveldl Verdwijnen van erfgoed 

Weg is weg en dus dient voorkomen te worden dat 
bouwkundig erfgoed verdwijnt. De oplossing, die een 
bouwtechnicus kan aandragen, is het opnieuw in 
technisch goede staat brengen van het authentieke 
restant met respect voor hetgeen wat er nog staat en wat 
er eventueel heeft gestaan . Alleen als de technische 
waarde van een hoge kwaliteit is, zal ook de 
bruikbaarheid en de economische waarde toenemen. 

Grofweg kan gesteld worden dat er twee soorten 
oorzaken zijn voor een slechte bouwkundige staat en de 
verdwijning van erfgoed: 

langdurige leegstand 
kortstondig incident 

Langdurige leegstand roept een soort nalatigheid bij me 
op, hoewel ik goed besef dat er vaak juridische en 
financiële kwesties schuilgaan achter zulke gebouwen. 

Wranger vind ik het echter als een prachtig stuk erfgoed 
door een onvoorziene gebeurtenis plots beschadigd 
raakt. Ik vind de noodzaak van herbestemmen het 
grootst als de gevolgen van een kortstondig incident 
bijgedragen hebben aan het, op korte termijn, verder 
verloederen of zelfs verdwijnen van waardevol uniek 
erfgoed met potentie. Alleen bouwkundige ingrepen 
kunnen in eerste instantie de reddingvan het gebouw 
betekenen. 



Gebouwkeuze I Cereol fabrieksgebouw te Utrecht 

Een nachtelijke brand heeft de binnenconstructie en de 
gevels van het rijksmonumentale Cereol fabrieksgebouw 
in Utrecht gedeeltelijk onherstelbaar verwoest. De 
problematiek rondom dit gebouw maakt het interessant 
om verder na te denken hoe restauratie en 
herbestemming een redding zou kunnen om dit gebouw 
en andere zwaar beschadigde monumenten van sloop te 
behoeden. Even interessant zijn de door de schade 
achtergelaten littekens van het gebouw. Hoe dien je daar 
mee om te gaan? 

De staat waarin het Cereol fabrieksgebouw verkeerd is 
zeer slecht op dit moment. Interventies zijn 
hoognoodzakelijk. Dit is aanleiding geweest om dit 
gebouw als afstudeerobject te nemen. 

Résumé I Voorwaarde gebouwkeuze 

Is maak] 

[techniek] 
[noodzaak] 

-laat 19'eeuwse/vroeg 20'eeuws monumentale 
baksteenarchitectuur 

• restauratie I schades /littekens 
• herbestemming laatste redding 

Probleemstelling I Onderzoeksvraag 

Wat heeft het afgebrande Cereol fabrieksgebouw voor 
bouwtechnische ingrepen nodig. zodat de levensduur 
verlengd wordt en een herbestemming het gebouw weer 
functioneel kan maken? 

Het maatschappelijk belang ligt in het feit dat er een 
oplossing komt voor de verwoeste Cereolfabriek. Daar 
zullen omwonenden, de· gemeente Utrecht en de nieuwe 
gebruikers baat bij hebben. Bovendien telt Nederland dan 
weer een hersteld stuk erfgoed meer. 

Het wetenschappelijk belang van dit onderzoek is dat er 
meer bekend zal worden over de oorzaken, maar vooral de 
gevolgen van brandschade aan monumenten. De 
aangedragen oplossingen zullen referenties vormen voor 
soortgelijke gebouwen met diezelfde problematiek. 

Afstudeerverslag I Opbouw 

Dit verslag bestaat uit twee delen. 

Dit eerste deel beschrijft het hele afstuderen. Nieuwe 
hoofdstukken kenmerken zich door een rechtse witte 
pagina met alteen de titel en ondertitel van dat hoofdstuk. 
Belangrijke punten uit de teksten worden ter verduidelijking 
telkens onder aan de pagina samengevat in grijskleurige 
resumés. Overgenomen teksten zijn in Times New Roman 
getypt om onderscheid te maken. 

Het tweede deel bestaat uit de gedetailleerde tekeningen op 
schaal, welke zijn ingebonden op A4 formaat. 
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02 De Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek 
bouwhistorische beschrijvingen en waardestellingen 
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02 De Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek 

Bouwhistorische beschrijving I Situering 

De unieke centrale ligging en de aan- en afvoermogelijk
heden van het in de 19e eeuw aangelegde Merwede
kanaal in Utrecht, heeft een grote aantrekkingskracht op 
industrieën gehad, die van elders aangevoerde grond
stoffen verwerkten. Naast de traditionele watergeoriën
teerde nijverheid zochten vele nieuwe bedrijfstakken de 
scheepvaartwegen en veenontginningskanalen als 
vestigingsplaats op: de oliefabrieken, meel- en veevoe
derindustrie, de beetwortelsuikerfabrieken, aardappel
meel- en strokartonfabrieken en meubelfabrieken. 

In 1908 vestigt de Stichtse Oliën- en Lijnkoekenfabriek 
zich als eerste aan de Kanaalweg, gelegen aan de west
oever van het Merwede kanaal, grenzend aan het park 
Oog In Al. Niemand minder dan de Utrechtse architect 
G.A. Ebbers ontwerpt de fabrieksgebouwen van het 
zogenaamde SOL-complex, met als resultaat een serie 
historische gebouwen met stijlelementen uit de 
Overgangsstijl en Jugendstil. Zo staat er in dezelfde stijl 
nog een directeurswoning en twee portierswoningen 
daterend uit 1908. De voorzijde van het fabrieksgebouw 
is gesitueerd aan de noordzijde, dat aan het Merwede
kanaal ligt. 

Kenmerkend voor Utrecht en ook deze plek zijn de veen
gronden. Het Merwedekanaal is een veenontginningska
naai waardoor deze plek bodemdalingen kent. Bodemda
lingen in veengebieden zijn een bekend probleem en 
worden veroorzaakt door oxidatie van organische stof. 

De geschiedenis van het park Oog in Al in 
Utrecht begint in het jaar 1666. Jonker 
Everard Meyster koopt in dat jaar een stuk 
grond van de Trechtse Weijde in een knik 
van de Leidse Rijn om de uitbreidings
plannen van Utrecht te kunnen volgen. Hij 
sticht hier een landgoed en noemt het Oog 
in Al. In 1833 krijgt het landgoed zelf het 
aanzien van een landschapspark, 
waarmee het park Oog in Al een feit is. Everard Meyster 

Met de realisatie van de moderne tuinwijk (Berlage&Holsboer, 
1921) werd het bestaande landsscha pspark uitgebreid en 
diende als uitgangspunt voor het stratenplan dat hier van
daan in een regelmatige patroon uitwaaiert. De enige direc
te verbinding met de stad was de Muntbrug, zodat het 
fabrieksterrein een afgeschermde enclave binnen de stad is 
geweest. 

Rêsumê I Sltueril\g 

- eerste fabrieksgebouw aan westoever van het Merwedekanaal 
- plek kent een lange geschiedenis als landgoed Oog In Al 
- veengrondbodem 
-voormalig gesloten endave is nu braakliggend open fabrieksterrein 
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Bouwhistorische beschrijving I Ontwikkeling van het 
fabrieksgebouw rond 1900 

De oorsprongvan het fabrieksgebouw, dat los kwam te 
staan van de traditionele bedrijfsgebouwen, ligt in 
Engeland. De vormgeving van bedrijfsgebouwen volgde 
vanouds de tradities van plaats en streek, waarbij de aard 
van het productieproces, de constructietechniek en het 
materiaalgebruik een rol speelde in de vormgeving. 

In de loop van de 19e eeuw ontwikkelde zich een specifieke 
fabrieksarchitectuur, die beheerst ging worden door geheel 
andere factoren dan traditie. De vormgeving van het 
gangbare meerverdiepingfabrieksgebouw volgde in de 
periode 1850-1920 grofweg twee sporen: de sobere, 
zakelijke vormgeving zonder opsmuk naast en tegenover de 
monumentale, representatieve vormgeving. Nieuwe 
fabrikanten streefden naar maatschappelijke erkenning en 
hoopten hun status te verhogen met representatieve 
fabrieksgebouwen. De hang naar monumentaliteit heeft het 
sterktste stempel op het fabrieksgebouw gedrukt. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werd het scala aan 
stijlkenmerken sterk uitgebreid. Architectuur kreeg een 
steeds internationaler karakter en werd veranderlijker door 
elkaar vrij snel opvolgende modetrends. 

Bouwstijlen uit de hele wereld, uit verschillende perioden 
werden minutieus bestudeerd. Naar de toenmalige 
inzichten lichtte men de meest bruikbare elementen eruit en 
combineerde deze in voortdurend wisselende samen
hangen: het eclecticisme. Essentieel was daarbij, dat de 
ontwerper zich niet tevreden stelde met een vormgeving die 
alleen aan de functionele eisen tegemoet kwam. De 
buitenstaander moest een gebouw ook gevoelsmatig 
kunnen associëren. Een gebouw moest, ongeacht 
de functie, stijl hebben, een kunstwerk zijn. 

Rés_umé I Ontwi~kelingvan hetfabrieksgebouw rond 1900 

-fabrikanten zoeken maatschappelijke erkenning 
-naast functionele eisen diende het fabrieksgebouw representatief te zijn 
- monumentalitiet speelde een grote rol in de vormgeving 
-vormgeving diende geassioceerd tekunnen worden 
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Bouwhistorische beschrijving I Chateau De L'industrièl 

Decennia lang is de verpakking van het fabrieksgebouw 
in de uiterlijke vormgeving van een middeleeuws kasteel 
geliefd geweest. Door de fabriek op te trekken als een 
onneembare burcht werd de grote kracht en macht van 
de opkomende fabriek gesymboliseerd. Net als de mid
deleeuwse burchten torende het laat 19e eeuwse fa
brieksgebouw ver boven zijn omgeving. De nieuwe stand 
van de industriëlen mocht dan wel veel geld vergaren, 
voor de traditionele bovenlaag van adel, kooplieden en 
regenten waren het slechts 'nouveau riches'. Door de 
bouwkundige referentie naar het feodale verleden 
zochten de industriëlen naar status en maatschappelijke 
erkenning. 

Grote bakstenen fabrieksgebouwen leenden zich bij uit
stek voor een versiering met ronde, uitstekende hoek
torens, kantelen, schietgaten en andere krijgshaftige 
elementen. Een van het zuiverste en gaaf bewaarde 
voorbeeld is de voormalige sigarenfabriek van 'Goulmy 
en Baar', later 'Willem 11', te 's Hertogenbosch. Vooral de 
hoektoren met borstwering, kantelen en kleine torentjes 
is zo uit de middeleeuwen overgewaaid. De textielindu
strie is ook een bedrijfstak vol middeleeuwse verwij
zingen. In Twente heeft men de noodzakelijke water
toren aangegrepen om deze een feodaal uiterlijk mee te 
geven. De toren van "Ter Horst & Co' in Rijssen is een 
treffend exemplaar. Architect, M.E. Kuiler, wordt 
gevraagd een tijdsbepalend ontwerp te maken voor de 
N.V. Utrechtsche Fourage-handel en Voederkoeken
fabriek van J.S.Hooghiemstra te Utrecht. Hij laat zich 
inspireren door de populaire Franse fabrieksarchitectuur 
'chateau de !'industrie!' en ontwerpt een indrukwekkend 
pakhuis van acht verdiepingen met hoektorentjes en 
balustrade. Het fabrieksgebouw van de steenkoolmijn Le 
Hazard in Chératte bij Luik is één van de mooiste 
voorbeelden van deze industriële imitatiestijL 

Résumé I Chateau Del' industrlèl 

-fabriek vormgeven als kasteel symboliseerde macht en status 
- baksteen als ideale materiaal vanwege detailleringsmogelijkheden 
• franse fabrieksarchitectuur lang populair geweest 
·nu nog slechts enkele voorbeelden over 
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Cereol fabriek in 'Chäteau De l'industrièl'-stijl 
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Bouwhistorische beschrijving I Cereol fabrieksgebouw 

Originele beschrijving van het rijksmonument: 

"Fabrieksgebouw op samengestelde plattegrond bestaand 
uit drie bouwdelen, te weten: een hoofdvolume, 
georiënteerd op het kanaal uit 1908, op vierkante 
plattegrond met vier bouwlagen, daarachter, langs de 
Everard Meysterlaan, een bijbehorende tweelaags 
aanbouw, en rechts, eveneens georiënteerd op het kanaal, 
een naar voren gelegen pakhuis uit 1909 op vierkante 
plattegrond van vier bouwlagen, alle onder platte daken. 
Alle gevels opgetrokken met witgeglazuurde dubbele 
baksteen banden. De voorgevel van het hoofdgebouw uit 
1908 is vier traveeën breed, waarbij de middelste traveeën 
hoger opgetrokken zijn, met een met pilasters en 
muizetandlijst omlijste betonnen naamplaat. De gevels 
worden voorts verticaal geleed door lisenen, boven de 
dakrand doorgezet als gemetselde opzetstukken. 
Horizontaal worden de gevels geleed door de genoemde 
geglazuurde baksteenbanden. De vensters zijn merendeel 
enkelvoudige vensters met segmentbogen met 
geglazuurde baksteen met boven de vensters telkens twee 
gietijzeren rozetankers boven de 3e en 4e bouwlaag en 
voorts op de lisenen sierankers. De gevels worden 
afgesloten door uitkragende muizentandlijsten. In de 
oostgevel een eerste steen met de tekst: 
" NAMENS BESTUUR EN RAAD VAN 
COMMISSARISSEN DEER VERENIGDE STICHTSCHE 
OLIE EN LIJNKOEKENFABRIEK HEEFT JHR. MR. J. DE 
WIJCKERSLOOTH DE WEERDESTEYN DEZEN 
EERSTEN STEEN GELEGD OP 24APRIL1905" 
De voorgevel van het pakhuis uit 1909 heeft een 
soortgelijke vormgeving. Van de vier traveeën zijn de 
hoektraveeën uitgevoerd als risalieten met bovenin een 
rondboogvormige nis tussen torenvormig uitgevoerde 
hoekpilasters; de achtergevel van het pakhuis heeft 
dezelfde opzet, maar is vijftraveeën breed. De gevel van de 
aanbouw aan de Everard Meysterlaan, met twee bouwlagen 
onder plat dak, heeft een vergelijkbare vormgeving. De 
aanbouw is acht traveeën breed, met een hoger 
opgetrokken middenrisaliet. In de rechtertravee en 
middentravee zijn de deuren en vensters geplaatst in een 
rondboogvormige nis. De gevel wordt beëindigd met een 
muizentandlijst." 

Het ruim honderd jaar oude Cereol fabrieksgebouw is een 
uit metselwerk opgetrokken fabrieksgebouw van circa 15m 
hoogte. De forse gesloten dragende gevels bepalen de 
vormgeving van het gebouw. Deze gevels zijn aan de bin
nenzijde voorzien van nissen en verjongen trapsgewijs. Het 
muurwerk is op maaiveld circa 45 centimeter dik en verjongt 
per verdieping zo'n 5 cm. 

De gevelopeningen zijn relatief klein en zijn uitgevoerd in 
slanke stalen kozijnen waar zich enkel glas in bevindt. 
De grote meel-, olie- en veevoederfabrieken die in de laat 
19e vroeg 20e eeuw uit de grond rezen, bestonden meestal 
voor een belangrijk deel uit opslagruimte. Vaak camoufleer
de de bakstenen façade een constructie bestaande uit een 
stalen skelet met houten vloeren. De originele constructie 
aan de binnenzijde van de Cereol fabriek bestond inderdaad 
ook uit een stalen/gietijzeren skelet met houten vloerbal
ken. Daarbij verjongde de kolommen ook per verdieping. 
Aan de bovenzijde van de muurnissen zijn in de noord- en 
zuid-gevel uitsparingen gemaakt waar de houten vloer
balken in hebben gelegen. 

Het Cereol gebouw is in 1909 uitgebreid, waardoor één van 
de gevels binnen is komen te liggen. De rijke versiering en 
detaillering van de buitenkant is dus op één plaats aan de 
binnenzijde ook zichtbaar, waardoor de aangrenzende 
ruimte een bijzonder decorstuk rijker is. 

Door de rijke detaillering en de vormgeving van de gevels 
behoort dit rijksmonument tot de weinig overgebleven 
'chateau de l'industrièls' in Nederland en is daarmee 
belangrijk voor Utrecht én voor Nederland. 

Résumé I Cereol labrleksgebouw 

- façade zeer rijk gedetailleerd 
-uniek voorbeeld van een 'chateau de l'industriel' in Nederland 
- binnengevel als bijzonder decorstuk 
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Waardestelling I Architectonisch, cultuurhistorisch 

Originele beschrijving van de waardering van het rijks
monument van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed 
(RCE): 

"Fabriekspand uit 1908 en 1909, bestaande uit drie 
bouwdelen van algemeen belang vanwege de 
cultuurhistorische waarde als functioneel onderdeel van 
karakteristiek fabriekscomplex uit het eerste decennium 
van de 20e eeuw. Voorts vanwege de architectuur
historische waarde als goed voorbeeld van een fabriek 
uitgevoerd naar een evenwichtig ontwerp geïnspireerd op 
de Franse "chateau industrie!" met een zorgvuldige 
detaillering uit het begin van de 20 eeuw." 

Het vroeg 19e eeuwse Cereol fabrieksgebouw is een van 
de laatste fabrieksgebouwen in Nederland in de stijl van 
de 'chateau de !'industrie', en daarmee ook een van de 
belangrijkste. Gesteld mag worden dat de Cereol fabriek 
het mooiste voorbeeld franse fabrieksarchitectuur in 
Nederland is 

De Cereol fabriek heeft een rol gespeeld in de 
ontwikkeling van de wijk Oog In Al en het Merwede-
ka naai. Daarnaast is de fabriek beeldbepalend en een 
markant symbool voor dit gebied in Utrecht. Herkenning 
speelt voor de wijkbewoners dan ook een grote rol. Het 
geeft identiteit aan de plek aan het Merwede kanaal. 

De Cereolfabriek heeft dan ook een hoge 
architectonische en cu ltuurhi storische waarde. 

Waardestelling I Bouwhistorisch 

De Cereol fabriek is in de afgelopen eeuw nauwelijks aange
past. Fotomateriaal toont aan dat er slecht kleine 
veranderingen en aanpassingen sporadisch en willekeurig 
hebben plaatsgevonden. Bouwfaseringen zijn dus niet 
aanwezig. Wat er nu staat is bijna volledig authentiek, 
daterend uit 1908 en 1909. 

De tand des tijds en vanzelfsprekend de grote brand 
hebben echter wel de nodige ingrijpende 'littekens' 
achtergelaten. Hoewel de brand ook deel van de 
geschiedenis van het pand uitmaakt, dient men de gevolgen 
ervan en de kenmerken niet per sé merkbaar te houden in 
de herbestemming. Door de on charmante gevolgen en 
associaties van de brand zou het niet verantwoord zijn om 
tijdens de herbestemming veel aandacht te besteden aan 
het zichtbaar laten hiervan. Wel zullen op sommige locaties 
de littekens van de verwoesting zichtbaar blijven. 

Bij afweging ten behoeve van schadeherstel moet rekening 
worden gehouden met het feit dat het materiaal wat 
oorspronkelijk is, het uitgangspunt voor het herstelplan 
dient te zijn. Compatibiliteit speelt hierbij een grote rol. 
Daar waar nieuwe materialen moeten worden gebruikt, 
dienen deze in technische en esthetische zin compatibel te 
zijn. Materiaal dat om technische reden niet vervangen 
hoeft te worden, dient ook niet vervangen te worden. 

Résumê I Waardestellingen 

Architectuurhistorische waarde: 
zeer zorgvuldige detaillering 
markant symbool van de stad 
geeft identiteit aan de wijk 
prachtig voorbeeld van een ontwerp geïnspireerd op de Franse 
'chateau del' industrièl'-stijl uit het begin van de 20e eeuw 

Cultuurhistorische waarde: 
gebouw is karakteristiek onderdeel van het fabriekscomplex 
fabrieksgebouw speelde een rol in de ontwikkeling van de 
wijk Oog In Al en het Merwedekanaal . 

Bouwhistorisch waarde: 
het rijksmonument is nauwelijks aangepast en daarom met 
recht authentiek te noemen 
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03 De brand 
eerste conclusies en gedragsanalyse constructie 
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03 De brand 

Brand 130 juni 2008 

In Trouw verscheen het volgende krantenartikel: 

Monumentaal fabriekspand Utrecht in 
brand 
UTRECHT (ANP) • Door een brand is de voormalige sojafabriek 
Cereol aan de Kanaalweg in Utrecht bijna volledig in de as 
gelegd. De gevels van het leegstaande monumentale pand staan 
nog overeind. Dat heeft de brandweer maandagochtend gemeld. 

De brand is inmiddels onder controle en het nablussen duurt nog tot 
halverwege de ochtend. De brandweer kreeg kwart voor twee een 
melding binnen over de brand in het pand, dat zeker vijftig bij veertig 
meter groot is en vier verdiepingen telt. 

De brandweer rukte uit met ongeveer tien wagens. Vier woningen 
in de omgeving van de fabriek zijn ontruimd. Zes mensen 
moesten hun huizen verlaten. Zij zijn ondergebracht bij familie en 
kennissen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen bij de brand 
vrijgekomen. 

Cereol sloot in 2002 zijn deuren. De fabriek stamt uit 1908 en 
moest dicht vanwege stank- en geluidsoverlast. De fabriek zou 
met uitzondering van de buitenkant gesloopt worden. De 
gemeente moet nog onderzoeken of de nog overeind gebleven 
gevels stabiel zijn voor hergebruik. 

Op het terrein van de voormalig sojafabriek en de aangrenzende 
terreinen van TPG en KPN komen ruim tweehonderd woningen 
met ondergrondse parkeergelegenheid, een bibliotheek en 
horecagelegenheden. 

©Trouw, 30 juni 2008 

Uit onderzoek van adviesbureau ATB uit Velp bleek eind 
2008 dat de restauratie van de deels afgebrande 
monumentale Cereolfabriek bouwtechnisch haalbaar 
was. Deze conclusie is voor mij het startpunt geweest 
om me te verdiepen en vast te bijten in de schade en 
conserverings-en restauratietechnieken om het gebouw 
te redden van een letterlijke ondergang. 

Op 1 juli 2008 hebben deskundigen van ABT een visuele 
inspectie vanuit een hoogwerker kunnen uitvoeren en de 
volgende conclusies zijn in een schaderapport 
verschenen: 

Diverse gevels zijn over de volle hoogte 
losgescheurd van de (hoek) penanten en staan los. 
Diverse metselwerk bogen zijn gescheurd waardoor 
stukken uit de gevel kunnen vallen. 
De gevellangs de Kanaalweg helt over, richting 
weg. 
De houten vloer- en dakbalken en staalconstructies 
zijn grotendeels verdwenen. 
De monumentale waarde van de gietijzeren 
kolommen is waarschijnlijk verloren. 
De aanwezige stalen balken zijn sterk verbogen. 
Ter plaatsen van de scheuren is zichtbaar dat het 
metselwerk naar buiten komt. 
Er is instortingsgevaar. Het is niet verantwoord om 
het pand te betreden. 

Résumé I Eerste conclusies bran~::::.:sc:.:..:h=ad=e __ _ 

·Enorme brandschade, maar het gebouw is technisch gezien te redden 
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Brand I Gedragsanalyse van stalen constructies bij brand 

Beschadigde en verwoeste bouwdelen, vervuiling door roet, 
waterschade en schimmelvorming door bluswater en stank 
behoren tot de verstrekkende gevolgen van brand. 

Bij het uitbreken van een brand loopt de temperatuur in de 
ruimte waar de brandhaard zich bevindt zeer snel en hoog 
op. De kritieke temperatuur van staal (afhankelijk van de 
dimensionering en detaillering) ligt tussen de 400 co en 
600 co. Dit is de temperatuur waarbij de constructie de 
belasting niet meer over kan brengen en zal bezwijken. 

Materialen in de directe omgevingvan de brandhaard zullen 
tot ontgassing en ontbranding komen. De tijdens dit proces 
ontstane gassen vullen in korte tijd de ruimte met een hete 
dichte rookmassa. Deze rook zal zich net als het vuur naar 
aangrenzende ruimtes verspreiden via openingen. 
Daarnaast ontstaan er tijdens de verbranding giftige en 
torroderende elementen. Deze elementen zijn niet alleen 
levensbedreigend, maar kunnen tevens tot gevolg hebben 
dat grote corrosieschade ontstaat aan constructies, zelfs als 
deze zich op grote afstand van de brandhaard bevinden. 

Het compartimenteren van gebouwen beperkt het totale 
risico van brand tot een minimum. Dit verklaart waarom het 
Cereol fabrieksgebouw voor een gedeelte is afgebrand. De 
muur tussen het tweelaagse en vierlaagse gedeelte is een 
dichte massieve metselwerk muur. Dit kan beschouwd 
worden als brandmuur, waardoor het Cereol als het ware 
gecompartimenteerd is. 

J 

Brandmuur tussen het tweelaagse en vierlaagse gedeelte van het Cereol 

30 

De constructie van het vierlaagse deel van het Cereol 
bestond uit stalen HEA-kolommen en liggers met daar
tussen houten vloerbalken. De stalen constructie is als 
spagetti in elkaar gezakt, waarbij de houten balken 
volledig verloren zijn gegaan. De gevels zijn zwaar 
beschadigd, maar staan nog overeind. 

De beeld van de oostgevel toont zowel het intacte 
(tweelaagse) gedeelte als het verbrand (vierlaagse) 
gedeelte en is gebruikt als leidraad voor het onder
staande schema, wat dient ter verduidelijking voor de 
uitleg van het gedrag bij brand. 

Aanname: 
Een uiterst belangrijke aanname bij de gedragsanalyse 
van het Cereol gebouw, dat hieronder beschreven zal 
worden, is dat de interne 'brandmuur', tussen het 
tweelaagseen vierlaagse compartiment van het Cereol 
tijdens de brand op kamertemperatuur is gebleven. 

voor 

Brand bestaat uit twee opeenvolgende fasen met elk 
verschillend constructief gedrag: 



Eerste fase: thermische uitzetting van verhitte 
elementen 

Een geleidelijk toenemende laterale 
verplaatsing naar de buitenkant van het 
compartiment aan de bovenkant van de 
kolommen waarop de dakconstructie steunt 
Een geleidelijke toename van de interne 
krachten (grotere drukkracht) in de balken die 
aan de hitte blootstaan. Deze drukkracht 
ontstaat door de axiale weerstand die het koude 
deel van de constructie biedt tegen de 
thermische uitzetting. - -

Vervorming tijdens de uitzettingsfase 

Gevolgen eerste fase: 

• àf de stabiliteit van de constructie is gewaarborgd 
- àf de constructie bezwijkt en gevels kunnen mogeliik 
naar buiten toe instorten: 'Laterale verplaatsing' 

-Maximum laterale verplaatsingen verschijnen 
aan de bovenkant van de constructie als 
gevolg van thermische uitzetting van de liggers 
in het brandcompartiment. 

- Maximum laterale verplaatsing wordt gebruikt 
om de stabiliteit van de brandmuren en de 
gevels te evalueren. 

Tweede fase: instorting van verhitte deel van de constructie 

De krachten die op de balken worden uitgeoefend, 
veranderen geleidelijk van een combinatie van 
druk en buiging naar trek 
Vanaf het begin van deze fase verandert de 
verplaatsing in de uiteinden van het compartiment 
van richting 
De verhitte balk gedraagt zich als een ketting die 
aan aanzienlijke trekkracht wordt onderworpen 
De laterale verplaatsing boven aan de 
kolommen aan de rand van de compartimenten 
bereiken een maximum en de trekkracht neemt 
sterk af door de instorting van de verhitte balk 
Als het koude deel voldoende stijf is, zal de 
verhitte constructie uiteindelijk binnen in het 
compartiment instorten. Als het koude deel 
voldoende sterk is, blijft het overeind staan, 
zonder in te storten. 

I Dil~ 
Instorting brandcompartiment, koude delen blijven staan 

Gevolgen tweede fase: 

• Instorting van het brandcompartiment: 
- Evaluatie van mogelijke instorting van de 
constructie naar binnen of naar buiten 

· Voortschrijdende instorting van het koude deel: 
- Berekening van de trekkrachten zodat bepaald 
kan worden of de overblijvende koude constructie 
stabiel is 

;7 Résumé I Gedragsanalyse van stal~!!-~!!~!!J!ç_~!!JillJ~_r_:~ nd (CereQ_l_L_ __ _ 

1f _ Fase 1: Thermische uitzetting van verhitte elementen 
(/ • öf constructie blijft intact 

Vervorming tiJ ens de instortings ase 

I • öf constructie bezwijkt en drukt gevels vooral aan de 
bovenzijde naar buiten 

Fase 2: Instorting van het verhitte deel 
· druk en buiging in de constructie worden trek 
• dakligger gaat zich als een ketting gedragen en de constructie 
stort in 

·afhankelijk van de stijfheid van de gevels en de aansluiting met 
de constructie zal de gevel wel of niet instorten 
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30-model: Alleen de gevels van het vierlaagse deel staan nog overeind 
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04 Twee strategieën 
eerst consolideren en restaureren 
dan herbestemmen en ontwerpen 
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04 Twee strategieën 

Houding I Maximaal behoud authentieke materiaal 

Binnen dit afstuderen heb ik eigenlijk meer de rol van 
adviseur dan van ontwerper aangenomen. Daarbij 
spreken de volgende stellingen mij bijzonder aan: 

De instandhouding en restauratie van monu
menten dient een beroep te doen op alle 
wetenschappen en technieken die kunnen 
bijdragen tot de studie en het behoud van het 
erfgoed. (artikel 2, The Venice Carter) 

Vervangingen van ontbrekende delen moeten 
harmonieus geïntegreerd worden met het 
geheel, maar tegelijkertijd moet een 
onderscheid gemaakt kunnen worden met het 
origineel, zodat het herstel geen vervalsingen 
oplevert. (artikel12, The Venice Carter) 

Het begrip van authenticiteit speelt een 
fundamentele rol in alle wetenschappelijke 
studies van het cultureel erfgoed, in het behoud 
en de restauratie. (NARA-document, 1994) 

De samenvattende voorwaarde is dus dat nieuwe bouw
kundige accenten en historische informatie duidelijk 
afleesbaar moet kunnen zijn in een evenwichtige compo
sitie van een nieuwe ontwerp. 

Mijn mening is dat er daarbij gestreefd dient te worden 
naar een maximaal behoud van overgebleven 
authentieke materialen. Alles wat tot de 
rijksmonumentale gevels behoort, zal behouden blijven 
of als uitgangspunt dienen voor nieuwe toevoegingen, 
zolang er maar voldaan wordt aan bovenstaande 
stellingen. Tot die gevels behoren de bakstenen, de 
stalen kozijnen, het enkel glas, de houten 
pakhuisdeuren, de muurankers. 

R~sunt61 Houding 

- onderscheid afleesbaar tussen authentiek en nieuw toegevoegd 
materiaal 

-streven naar maximaal behoud van authentiek materiaal 

Deelstrategiel I Consolideren en restaureren 

Restauratie of consolidering van het erfgoed behoort tot de 
essentiële eerste stap binnen een herbestemmingsproces. 
Door de fragiele, markante en zeldzame opstelling van het 
Cereol geloof ik dat wat er nog staat uiterst gerespecteerd 
moet worden. Alleen restauratie is in staat dit deel te 
redden van een letterlijke ondergang, aangezien het deels 
op instorten staat. 

Conserveringstechnisch onderzoek draagt bij aan de 
beschermingvan historisch materiaal. Een goede diagnose 
is de basis voor iedere verantwoorde ingreep of toevoeging. 
Pas na een grondige analyse op het gebied van de schade 
en de eigenschappen op materiaalniveau kan de wijze van 
restaureren bepaald worden. De materiaalkeuzes en 
detailleringen zullen gebaseerd zijn op het: 
Compatibiliteitsbeginsel 
waarbij als randvoorwaarde geldt dat de ingreep I 
behandeling geoorloofd is als die geen aanleiding geven tot 
het ontstaan van schade aan het authentieke materiaal. Zo 
wordt er zo duurzaam mogelijk gerestaureerd. 

Voor het conserveringstechnisch onderzoek zal het 
Monument Damage Diagnostic System worden gebruikt. 

Deelstrategie21 Herbestemmen en ontwerpen 

De oorspronkelijke verwoeste stalen/gietijzeren constructie 
en de houten vloer- /dakbalken worden vervangen door een 
nieuwe toevoeging in de vorm van een nieuwe constructie, 
die als basis zal dienen voor de herbestemming, zodat het 
Cereol weer functioneel wordt. 

Résumé I Stappen in herbestem'!lingspro_c:!!~E.P. gebouwniveau 

1' stap: (essentiëel): restaureren van het bestaande 
2' stap: ontwerpen 
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05 MDDS: Monument Damage Diagnostic System 
uitleg programma, de schadeanalyse, de schade diagnose en adviezen 



Symbolen MDDS: 

gebouw 

muur I gevel 

locatie schade 

zichtbare schade 

Schema: Opbouw Cereol gebouw in MDDS: 

40 

voegwerk 
rode baksteen 

soiling (minor) 
spalling (moderate) 

• splitting (moderate) 
gele baksteen 

soiling (minor) 
schade oostmuur 

leaning (severe) 
one vertical crack over the (whole) height of the wall (severe) 
displacement (moderate to severe) 
scratch (moderate) 

soiling (minor) 
spalling (moderate) 

gele baksteen 
soiling (minor) 

schade noordmuur 
leaning (severe) 
one vertical crack over the (whole) height of the wall (severe) 
displacement (moderate to severe) 
scratch (moderate) 

voegwerk 
rode baksteen 

chipping (minor to moderate) 
gele baksteen 

soiling (minor) 
schade zuidmuur 

one vertical crack over the (whole) height of the wall (minor) 

voegwerk 
rode baksteen 

chipping (minor to moderate) 
gele baksteen 

soiling (minor) 
schade zuidmuur 

one vertical crack over the (whole) height of the wall (minor) 



MDDS I Bijdrage systeem 

Het is heel belangrijk om de gebouwschade en de 
consequenties van de brand in kaart te brengen om 
inzicht in het materiaal en het gedrag ervan te krijgen. 
Hiervoor is een vooronderzoek gestart met behulp van 
het MDDS programma dat door de TU Delft en TNO is 
ontwikkeld. Dit vooronderzoek is bedoeld om de 
scheuren en andere schade van het Cereol te onder
scheiden en definiëren, om op basis van visuele 
waarneming en MDDS heldere uitspraken, conclusies en 
adviezen uit te kunnen brengen om een nieuw ontwerp 
te vorm te kunnen geven. Het Monument Damage 
Diagnostic System is een (prototype) 'decision support 
tooi', evenals een op kennis gebaseerd systeem (expert 
systeem). MDDS wordt gebruikt ter verantwoording van 
conserveringstechnieken voor de herbestemming van 
het Cereol. 

Het levert in rapportvorm het volgende op: 
beschrijving en evaluatie van de staat van 
het Cereol fabrieksgebouw 
een analyse van de herkomst van de gevonden 
schade (hypothese) 
diagnosevan de schade 
conserveringstechnieken +eigen motivatie 
consequenties van die keuze 

MDDS I Invoer informatie MDDS programma 

In het MDDS programma wordt het gebouw letterlijk 
'opgebouwd' uit haar bouwdelen. Het gebouw, heeft een 
muur, die muur heeft stenen en metselmorteL Er wordt 
van groot naar klein gewerkt, waarbij op ieder niveau 
aan de hand van de punten 'description - diagnosis
advice' alles nauwkeurig beschreven wordt. De locatie 
van de schade wordt vastgelegd. Aan de hand van de 
schade·atlas wordt de soort schade en de gradatie 
vastgelegd, zodat er hypotheses en diagnoses 
opgesteld kunnen worden . 

Rêsulllé I MDDS 

- 'decision support tooi'+ op kennis gebaseerd systeem 
-gebouwd 'nagebouwd' wordt mbv symbolen en schema's 
-vervolgens wordt ieder gebouw deel aan de hand van 'description-
diagnosis-advice' nauwkeurige geanalyseerd 

Aanpak I Representatieve hoeken 

Voor de uitwerking van de schadeproblemen is gekozen om 
een vergelijking te maken tussen twee representatieve 
hoeken van het fabrieksgebouw, zodat er uitspraken 
gedaan kunnen worden ten aanzien van de aanwezige 
schade. Voor de analyse is een gebouwdeel genomen waar 
de brand zijn sporen heeft nagelaten en één waar de brand 
niet is geweest. 

De hoeken van het gebouwdeel uit 1909 zijn de plekken 
waar de meest ernstige schade is ontstaan. Ik heb ervoor 
gekozen om de problematiek van één muur van deze 
verbrande hoek te bestuderen, om zo een conclusie over de 
staat van conservering van het verbrande deel te kunnen 
trekken. Op dezelfde manier is dat voor een niet verbrande 
hoek gedaan. Deze representeert het intacte gedeelte van 
het Cereol en is ver van de verbrande hoek gekozen, zodat 
de invloed van de brand zo gering mogelijk geweest moet 
zijn. 

Door de scheuren en schades ter plaatse van deze hoek te 
vergelijken met de scheuren in de verbrande hoek kan 
uitsluitsel gegeven worden of de scheuren daadwerkelijk 
door de brand veroorzaakt zijn of al aanwezig waren en 
wellicht verergert zijn door de brand. De schade en 
scheuren aan beide geveldelen zijn als casus uitgewerkt in 
het MDDS-sysyteem. 

groen: niet-verbrande hoek (1 908) 
rood: verbrande hoek (1909) 

---......" 
I 
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oostmuur hoek brand 

metselmortel 

voegwerk 

rode baksteen 

o soiling (minor) 

o spalling (moderate) 

o splitting (moderate) 

o soiling (minor) 

o one vertical crack over the height of the walt (severe) 

o displacement (moderate to severe) 

o scratch (moderate) 

Uitwerking MDDS I Gebouw 

Description 

Voor dit onderzoek aan de Cereol fabriek is twee keer 
een bezoek op locatie gebracht. Bij het eerste bezoek is 
een algemene verkenning gemaakt van de fabriek, voor 
zover mogelijk. Op het moment van bezoek staan er 
namelijk zeecontainers tegen de gevels opgesteld ter 
beveiliging. Bij het tweede bezoek is vooral gelet op de 
bouwtechnische eigenschappen en bouwhistorische 
kenmerken. Tijdens dit tweede bezoek is meer op 
detailniveau ingezoomd. Met name zijn hierbij de 
verschillende schadetypen nader onderzocht en de 
scheuren geïnventariseerd en geanalyseerd. Zo is een 
algemeen schadebeeld ontstaan van de totale 
Cereolfabriek, en kon een meer uitgewerkte analyse van 
specifieke problemen worden gemaakt. Direct 
opgemerkt dient te worden dat dit onderzoek is gedaan 
aan de hand van archiefmateriaal, foto's en tekeningen. 
Er is op geen enkele manier een mogelijkheid ontstaan 
om het fabriekspandook daadwerkelijk te bezoeken in 
verband met (instortings-) gevaar ontstaan door de 
brand. 

Het fabrieksgebouw lijkt in twee bouwfases 
gerealiseerd te zijn. De vaststelling van de datering van 
de veronderstelde fasering is gebaseerd op het 
document van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE), waarin gerefereerd wordt naar de jaartallen 1908 
en 1909. 

Het is aannemelijk dat gaandeweg het ontwerpproces of 
misschien zelfs tijdens de bouw van het gebouw uit 
1908 is besloten om verder uit te breiden en een extra 
aanbouw te maken. De westgevel van het 
oorspronkelijke fabrieksgebouw is nu binnen in de 
fabrieksruimte uit 1909 komen te liggen. Het gebouw uit 
1909 is qua detaillering en vormgeving uitvoeriger. 



De reconstructie is terug te vinden in de volgende 
faseringstekeningen van het Cereol fabrieksgebouw. 
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Aan de hand van verkregen tekeningen van restaurat ie
architect Bastiaan van De Kraats (lmeter98architecten, 
Utrecht), architectenbureau AWG (Antwerpen) en Blauw
hoed Vastgoed (Rotterdam) konden gedetailleerde 
tekeningen gemaakt worden van zowel het oorspronkelijk 
ontwerp als de huidige situatie met de aanwezige schade. 
Het meest in het oog springende schades zijn de scheuren. 
Bij de verkenning van het algemene schadebeeld van het 
Cereol fabrieksgebouw is naar voren gekomen dat 

, waarschijnlijk niet alle scheuren door de brand zijn on staan, 
zoals in eerste instantie werd verondersteld. Het 
schadebeeld lijkt zich onafhankelijk van de brand te hebben 
voltrokken op vele plekken in de fabriek. Door vergelijkbare, 
maar minder drastische scheuren in het intacte deel van de 
fabriek te vinden, verviel de hypothese dat alleen brand zijn 
sporen had nagelaten. Op basis van de resultaten van de 
analyse voor de verbrande en niet-verbrande delen van de 
fabriek is een diagnose gemaakt om uitsluitsel te kunnen 
geven over de invloed van de brand op de aanwezige 
schade. Daarnaast is er naast de brandschade ook naar 
andere schades gekeken. De scheuren en de andere 
voornaamste schadetypen zijn los van elkaar behandeld . 

In het advies worden verschillende voorstellen behandeld 
om de schadeprocessen te stoppen of te verminderen. Deze 
voorstellen zijn getoetst aan de waardestellingen. 
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Bij het fabrieksgebouw staat in dezelfde stijl nog een 
directeurswoning daterend uit 1908. Verder zijn er nog twee 
portierswoningen gesitueerd aan de Everard Meysterlaan. 
Deze woningen spelen een belangrijke rol in de 
schadeanalyse, omdat de schade aan deze woningen deels 
de schade aan het fabrieksgebouw kan helpen uitleggen. 
Hier is namelijk wel toegang tot de gevels, zodat deze van 
heel dichtbij bekeken kunnen worden. 

Twee portierswoningen, 1908 
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Diagnosis 

Een aantal schadeprocessen zijn zichtbaar in het Cereol 
fabrieksgebouw. In verband met de geweigerde toegang 
tot het gebouw zijn alle schades waargenomen aan de 
buitenzijde. In de Cereol fabriek komen verschillende 
typen scheuren voor. De scheuren zijn weergegeven in 
schematische tekeningen: 

. ' 
Naast kleine (haar-)scheuren (blauw) bevinden zich een aantal 
scheuren, die zowel aan de binnen-als de buitenzijde zichtbaar 
zijn en door de hele dikte van de gevellopen (rood). 

Na analyse blijken niet alle scheuren van dezelfde 
gradatie/omvang te zijn. Een aantal scheuren zijn 
relatief klein. Deze zijn in het overzicht met blauw 
aangegeven. 

• 

Een groot aantal scheuren, met roetvorming aan de 
buitenzijde, lopen door de hele dikte van het muurwerk 
en vormen de belangrijkste schade. In de tekeningen 
zijn deze met rood aangegeven. 

Advice 

Vooronderzoek 
Het vooronderzoek is gedaan. Het begin is gemaakt om het 
Cereol gebouw en haar schade te analyseren. Hypotheses 
zijn gemaakt die bevestigd of afgewezen zullen worden. 

De buitenzijde van het Cereol gebouw vertoont op veel 
plekken hetzelfde schadebeeld van scheuren. Ook blijkt uit 
de analyse dat vervuiling en roetvorming op de materialen 
zichtbaar is. 

De hoofdbron van meerdere schadeprocessen is hoogst
waarschijnlijk de brand in 2008. De brand vormt nu geen 
gevaar meer, maar.heeft wel schadeprocessen in gang 
gezet, die gestopt dienen te worden, omdat er historisch 
waardevol materiaal wordt aangetast. Water kan ongeremd 
het metselwerk intrekken.Het is absoluut noodzakelijk om 
de gevels tegen de weersinvloeden te beschermen. 

Aanbevelingen 

Aanvullend schadeonderzoek 
Meer onderzoek is absoluut noodzakelijk om grondige 
uitspraken te doen. Wat er volgens mij moet gebeuren is 
een algehele analyse van iedere scheur afzonderlijk. 
Om het schadeproces van de scheuren te volgen, dienen 
scheurmetingen verricht te worden, waarbij nauwkeurig 
gelet moet worden op de lengte, de breedte en het patroon 
of verloop van de scheur, zodat onderzocht kan worden of 
de scheuren stabiel zijn of blijken te bewegen. 

Materiaaltechnisch onderzoek 
Proeven zoals hardheidsmetingen en vochttransportanalyse 
dienen leiden tot uitspraken over de dichtheid en kwaliteit 
van de bakstenen en de voegen. Door geweigerde toegang 
was dit in dit geval onmogelijk. 

Constructief onderzoek 
Het belangrijkste van alles zal een constructief onderzoek 
zijn waarbij de stabiliteit en standzekerheid van het gebouw 
gemodelleerd moet worden om de noodzakelijke ingrepen 
vastte stellen. 
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oostmuur hoek brand 

o spalling(modeffi~) 

o splitting (moderate) 

o soiling (minor) 

schade oostmuur 

o leaning (severe) 

o one vertical crack over the height of the wall (severe) 

o displacement (moderate to severe) 

o scratch (moderate) 

OOSTMUUR 
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Uitwerking MDDS I Oostmuur hoek brand 

Description 

De hoeken van het gebouwdeel uit 1909 zijn de plekken 
waar de meest ernstige schade is ontstaan. Ik heb 
ervoor gekozen om de problematiek van één hoek te 
bestuderen, oni zo tot een hypothese te komen voor de 
representatieve schade en de staat van conservering van 
dit verbrande gebouwdeeL 

De hier behandelde hoek heeft zwaar te lijden gehad 
onder de brand. De keuze voor deze hoek heeft 
afgehangen van het beschikbare informatiemateriaal. 
Van deze hoek waren simpelweg de meeste foto's van 
voor en na de brand beschikbaar. De beelden beperken 
zich tot de buitenzijde. Op een paar vogelvluchtfoto's na 
is er van de binnenkant niet veel bekend. Daarop is wel 
te zien, en ook te verklaren, dat de ravage aan de 
binnenkant groter is dan aan de buitenkant 

De oostmuur en noordmuur hebben naast de scheur
vorming geen bijzondere schade. Er is geen vorstschade 
of zoutschade aanwezig. De staat vóór de brand lijkt 
goed te zijn geweest. Gesteld kan worden dat de nu 
afleesbare schade misschien door de brand is ontstaan. 

Het is van belang om het feit mee te nemen dat de 
ingestorte constructie, ook veroorzaakt door de brand, 
mogelijk ook schade heeft verricht aan de binnenzijde 
van de gevel. Deze mechanische schade kan zich in 
allerlei schades uitten, maar door de verboden toegang 
is het onmogelijk om die schades exact te definiëren. 

Door het wegvallen van de constructie is de stabiliteit 
niet meer gewaarborgd. Daarnaast hebben de scheuren 
het verband in het metselwerk 'verbroken', waardoor de 
sterkte van de gevel is afgenomen en verticale druk
krachten dus niet meer gelijkmatig kunnen worden 
afgedragen. 



Deze constructie binnen de gevels bestond uit een 
staalskelet van HE-A profielen. De verticale belasting
afdracht ging deels via de stalen kolommen en deels via 
de buitenmuren. De stalen liggers en de houten vloer
balken waren in uitsparingen los op de muur gelegd. 

Scheurvorming 
Vrijwel in alle gevels van het Cereol gebouw bevinden 
zich scheuren. De grootte van de scheuren en het 
verloop daarvan zijn niet overal hetzelfde. Om inzicht te 
krijgen in de vorm, het patroon en de mogelijke oorzaak 
van de scheuren zouden de scheuren opgemeten dienen 
te worden met een scheurmeter. Dit kan door de 
verboden toegang echter niet uitgevoerd worden. De 
scheurverhouding binnen-buiten kan dus niet 
geanalyseerd worden, wat als gevolg heeft dat niet van 
iedere scheur vastgeste ld kan worden of deze door de 
hele muur loopt of alleen opperv lakkig is. Dit kan alleen 
geconcludeerd worden op basis van visuele inspectie en 
intuïtie en zal dus op het niveau van de hypothese 
blijven . 
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Diagnosis 

Kleine scheuren 
In de oostmuur en noordmuur van de verbrande hoek zijn 
kleine scheuren aanwezig, die vanuit een rollaag schuin 
naar boven lopen of zich midden in een muur bevinden. In 
de 3D-tekening zijn deze met blauw aangegeven. De 
scheuren lijken oppervlakkig te zijn, aangezien er geen 
roetvorming heeft plaatsgevonden rondom deze scheuren. 
Vandaar dat geconcludeerd kan worden dat deze scheuren 
niet door de hele muur lopen. Toch zijn de scheuren zijn na 
de brand ontstaan, omdat deze op de foto's van voor de 
brand nog niet aanwezig zijn. De tijd van de scheurvorming 
is dus bekend. Echter, de vraag is nu of de scheuren nog 
werken, wat in de praktijk mogelijk is. Scheurmeters kunnen 
deze hypothese bevestigen. 

De plaats van de scheur is opmerkelijk. Op zich is 
scheurvorming boven een opening in muurwerk niet 
uitzonderlijk. Echter, de gevelopeningen zijn relatief klein 
en het bovenliggende muurwerk heeft voldoende massa om 
de openingen te kunnen overspannen. De gevel zou op 
zichzelfvoldoende stevig moeten zijn om de belasting te 
dragen. Als dit niet het geval is, dan verloopt de scheur
vorming veelal trapsgewijs via de voegen, in een boogvorm 
boven de opening. 

(Schadeatlas, Structural damage patterns, Arch-like cracks over an opening). 
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Deze scheur loopt echter vrij horizontaal, waarbij de 
scheur ook door de stenen loopt. Bij scheurvorming 
door drukvermeerdering (doorzakken)zou de scheur 
boven de rollaag aan de onderzijde groter moeten 
zijn dan aan de bovenzijde. Er kan ook een relatie zijn 
met de grote scheur die van het venster boven, via het 
muuranker,naar de hoek van de rollaag gaat, waar de 
kleine scheur op uitkomt. Mogelijk kan het rechtse deel 
van de rollaagverzakt zijn, door een toenemend eigen 
gewicht, doordat de grote scheur de rollaag rechts heeft 
losgemaakt van de rest van de muur. 

Grote scheuren 

In de oostmuur van de verbrande hoek bevinden zich 
nog drie grotere scheuren, die door de hele dikte van de 
muur lopen. In de noordmuur bevinden zich eveneens 
drie vergelijkbare scheuren. 

De scheuren vertonen allemaal hetzelfde patroon. De 
meeste scheuren beginnen in de zwakke plekken van de 
gevel, de rollagen/gevelopeningen en lopen vervolgens 
naar boven of naar andere zwakke plekken zoals de 
muurankers. Ze lopen trapsgewijs door het metselwerk, 
waarbij ze deels de voegen volgen. Echter, bij iedere 
scheur loopt de scheur ook deels door de stenen en zijn 
de stenen gebroken. De scheurvorming doet zich vooral 
in verticale richting voor. Op het eerste gezicht worden 
alle grote scheuren naar boven toe wijder, waarbij de 
scheuren zijn op sommige plekken naar schatting enkele 
centimeters wijd. 

Vooral aan de bovenzijde van de gevel bevinden zich 
meer scheuren dan aan de onderzijde van de gevel. Zo 
lijkt het Cereol gebouw aan de bovenzijde te zijn open
gescheurd. Onduidelijk is of de scheuren nog werken. 

Zou de oostmuur, door de veengrond, willen gaan 
verzakken dan zouden aan de onderzijde van de muur 
scheuren moeten ontstaan. Doordat er op funderings
niveau van deze muur nauwelijks verticale zetting 
zichtbaar is lijken zettingen geen veroorzaker te zijn 
geweest voor de scheuren in dit bouwdeel. Dit wordt ook 
bevestigd door het feit dat de scheuren boven in de 
gevel aan de onderzijde smaller zijn. 



Doordat verzakking van de muur hier niet aannemelijk is 
moet er een andere oorzaak zijn. Die oorzaak kan door 
de brand onstane warmte zijn. Scheurvorming in een 
aan brand blootgestelde gevel is aannemelijk door het 
verschil in uitzetting onder invloed van temperatuur
verschillen ti jdens en na de brand. De binnenmuren 
hebben meer warmte moeten verdragen dan de buiten· 
zijde van het gebouw, de gevel naar buiten heeft willen 
uitzetten en is gescheurd. 

De grotere scheurvorming doet zich in de hele muur 
voor, maar is het grootst bovenin de gevels. De scheuren 
beginnen op een hoogte van 7 à 8 m. De gevelopeningen 
zijn daar groter en eromheen is minder metselwerk 
aanwezig. Daarnaast verjongt de gevel naar boven toe, 
wat een verklaring kan zijn voor het scheurenpatroon 
boven in de gevel. Een tweede verklaring kan zijn dat 
de vlammenzee vooral naar boven gericht is, en dat 
daardoor de bovenste delen van het fabrieksgebouw het 
langst blootgesteld zijn geweest aan de hoge 
temperaturen. 

Het feit dat de scheuren boven wijder zijn en naar buiten 
hellen houdt in dat er grote gevolgen kunnen onstaan. 
De zwaartekracht kan een rol gaan spelen.De noordmuur 
staat zo ver uit het lood dat deze als het ware naar 
buiten toe wil kantelen. De helling naar buiten 
veroorzaakt een verplaatsing van het zwaartepunt van 
de gevel. Gevolg hiervan is dat de kans bestaat dat de 
hellingshoek vergroot en de gevel steeds schuiner komt 
te staan. 

Daarnaast wordt de binnenzijde van de noordmuur 
(zuidzijde) door het ontbreken van een dak in de zomer 
ook door zonnestraling verwarmd, terwijl de buitenzijde 
in de schaduw staat en nooit wordt verwarmd 
(noordzijde). Hierdoor is het ook mogelijk dat er 
verschillen optreden in uitzetting en scheurvorming. 
Echter, door de dimensionering van de gevels acht ik dit 
verwaarloosbaar. 

De hypothese luidt uiteindelijk dat de brand de grootste 
schadeveroorzaker is geweest in dit deel van het Cereol 
gebouw. 
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oostmuur hoek brand 

o soiling (minor) 

o spalling (moderate) 

o splitting (moderate) 

o soiling (minor) 

o one vertical crack over the height of the walt (severe) 

o displacement (moderate to severe) 

o scratch (moderate) 
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Uitwerking MDDS I Voegwerk 

rode baksteen I 
lmetselmortel I 
gele baksteen I 

Description 

in contact met 

[2] 
[2] 
[2] 

Het voegwerk is zichtbaar en daar kan een uitspraak 
over gedaan worden. Aannemelijk is een goede staat van 
het voegwerk, aangezien het er netjes uit ziet en er 
aandacht aan is besteed. Er zijn geen sporen gevonden 
van nieuwe voegen of sterke degradaties. De staat van 
de voegen mag dan ook goed genoemd worden. De 
meeste voegen zijn platvolle gladde voegen. De 
stootvoegen lijken op sommige plaatsen echter 
gesneden te zijn. De afmetingen van deze stootvoegen 
zijn geringer dan de lintvoegen. Deze vormgeving komt 
vanaf de 18e eeuw voor. Gesteld kan dan ook worden 
dat de voegen mogelijk de originele voegen uit 1908 
zijn. Uitspraken over bijvoorbeeld de hardheid van de 
voeg kunnen, in verband met de verboden toegang, niet 
gedaan worden . 



o soiling (minor) 

o spalling (moderate) 

o splitting (moderate) 

o soiling (minor) 

o one vertical crack over the height of the walt 

o displacement (moderate to severe) 

o scratch (moderate) 

Uitwerking MDDS I Rode baksteen 

lmetselmortel I 
gele baksteen I 

~oegwerk I 

Description 

in contact met 

[Q] 
D 
[Q] 

De rode harde baksteen vertoont aan de buitenzijde weinig 
schade. De tand des tijds heeft vanzelfsprekend de gevel 
vervuild. Dit is een algemeen voorkomende schade. Door de 
brand is er veel roet neergeslagen op de gevel. Vooral door 
scheuren en gevelopeningen is de brand naar buiten 
geslagen en heeft daarvoorveel roet gezorgd. 

Daarnaast is aan de binnenzijde een type schade zichtbaar, 
die lijkt op het afspatten van de buitenste lagen baksteen 
[spalling]. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het 
vuur, dat tijdens de brand voor enorme temperatuur
verhoging heeft gezorgd. 

Uitwerking MDDS I Gele baksteen 

lrode baksteen I 

lmetselmortel I 

&oegwerk I 

Description 

in contact met 

D 
[Q] 
[Q] 

De speklagen in het Cereol gebouw zijn van een gele kleur, 
die sterk contrasteerd met de roodbruine baksteen. Deze 
lichtgeel gekleurde steen is strak van vorm en heeft een 
gladder en dichter oppervlak dan de roodbruine baksteen, 
zodat dit waarschijnlijk een strengperssteen is. 
Vooralsnog lijkt de steen niet geglazuurd te zijn (geweest). 
Het gebruik van de lichte stenen dient ter versiering van de 
gevel. De gele stenen zijn in de doorsnede van de gevel 
alleen in de buitenste laag gebruikt. Aan de binnenzijde zijn 
geen speklagen aangebracht. Ook deze stenen zijn lichtelijk 
vervuild. 
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oostmuur hoek brand 

o spalling (moderate) 

o splitting (moderate) 

schade oostmuur 

o leaning (severe) 

o one vertical crack over the height of the wall (severe) 

o displacement (moderate to severe) 

o scratch (moderate) 
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Uitwerking MDDS I Schade oostmuur 

Leaning 

De noordmuur van de verbrande hoek, die aansluit op 
de oostmuur, leunt gevaarlijk ver naar buiten. De 
(horizontale) verplaatsing is naar buiten gericht. Het lijkt 
echter meer op kantelen, dan op funderingszakkingen . 

One vertical crack over the (whote) height of the wall 

De scheuren vertonen over het algemeen hetzelfde 
patroon: een verticaal gerichte scheurzetting door zowel 
voegen als bakstenen. De scheuren lopen van 
gevelopening naar gevelopening. 

One vertical crack over the (whole) height of the wall 



Displacement 

De scheur verdeelt een muur in principe in twee delen. 
Doordat het verband weg is kan er verplaatsing optreden 
en is beweging mogelijk. 

Cereol: de muurdelen links en rechts van de scheur zijn ten opzichte 
van elkaar bewogen 

Scratch 

Verder is de muur lokaal beschadigd. 

Ad vice 

Interventies zijn beslist nodig: 

Verwijderen ingestorte constructie 

De ingestorte en verbrande constructie heeft geen waarde 
meer en zal verwijderd moeten worden. Door het ontbreken 
van het dak zal dit relatief makkelijk gaan. Bij het 
verwijderen van de afgebrande constructie moet men 
streven naar het behoud van zoveel mogelijk historisch 
muurwerk. 

Scheurvorming 

Scheuren kunnen verder werken en wellicht vergroot 
worden door invloeden van buitenaf. Als de scheuren in 
deze staat gehandhaafd blijven zal er alleen maar meer 
schade ontstaan aan het historisch materiaal. Het is zowel 
technisch als esthetisch nodig de scheuren te herstellen. 
Daarvoor is aanvullend onderzoek 
nodig om vast te stellen of de scheuren nog bewegen of 
niet. 

Scenario 1: stabiele toestand 

Als uit aanvullend onderzoek blijkt dat de scheuren stabiel 
zijn, kunnen ze dicht gevoegd worden met een passende 
mortel en voegmateriaaL Gevolg is dat de scheuren 
zichtbaar zullen blijven na herstel. Vooral de stootvoegen 
zullen groter blijven. 

Scenario 2: Onstabiele toestand 

Als blijkt dat de scheuren nog werken, dient er 
gestabiliseerd te worden met externe hulpmiddelen om 
verdere beweging tegen te gaan. Daar kan een nieuwe 
constructie voor ingezet worden. 

Daarnaast zullen losstaande metselwerkdelen moeten 
worden gesloopt en opnieuw opgemetseld. 
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Gevelreiniging 

Roet vormt de belangrijkste gevelschade Door de 
oncharmante associatie zal het roet verwijderd worden door 
middel van mechanische reiniging. Ik heb gekozen voor het 
op een voorzichtige en milde wijze van borstelen. 
Het borstelen is eigenlijk de meest simpele methode om de 
losse roetdeeltjes te verwijderen of op z'n minst te 
verminderen. Grote consequenties zijn hier dan ook niet 
aan verbonden. 

Het historisch materiaal wordt dan niet zo aangetast, want 
nieuwe gevelschade door een aggresieve reiniging moet 
absoluut voorkomen worden . Hier en daar zal toch zichtbaar 
blijven wat er in het verleden is gebeurd. 

De tweede rede dat er voor deze milde techniek is gekozen, 
is dat de patina van het intacte deel dan ook niet helemaal 
verloren gaat, omdat besloten is alle gevels van het Cereol 
aan te pakken. 

Zo zal de monumentale waarde van het Cereol het minste 
aangetast worden. 
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Resumé I Verbrande hoek 

1. Descriptions 

Ontbreken constructie: 
geen stabiliteit meer (windbelasting, 
mogelijk instortingsgevaar) 
instorten constructie (mogelijk mechanische 
schade binnenzijde) 
gevel blootgesteld aan weer en wind (mogelijk 
waterschade) 

Scheuren: 
ernstige scheuren 
oppervlakkige scheuren 
gevel uit het lood (mogelijk instortingsgevaar) 

Gevelschade: 
afschilvering bakstenen binnenzijde 
roetvorming (veroorzaakt door de brand) 
geen vorst- of zoutschade (staat voor de brand 
lijkt degelijk) 
patina (veroorzaakt door de tand des tijds) 

2. Observations 

Kleine scheuren (blauw) 
bevinden zich midden in de muur 
lopen vanuit een rollaag naar boven 
geen roetvorming (dus lijken oppervlakkig) 
ontstaan tijdens/na de brand (bewijs: foto voor 
de brand) 
tijd van scheurvorming bekend (bewijs!) 

Grote scheuren (rood) 
scheuren beginnen in zwakke plekken (ramen, 
ankers) 
vertonen hetzelfde patroon (waarschijnlijk één 
schade oorzaak) 
scheuren vooral bovenin de gevel (pas vanaf 7m 
hoogte) 
enkele cm's wijd (wijder naar boven) 
zowel door voeg als door baksteen 
trapsgewijs en in verticale richting naar boven 
werken van scheuren nog onduidelijk 
(scheurmetingen) 

Hypothese: 

De brand is de grootste schadeveroorzaker geweest in 
dit deel van het Cereol gebouw. 

3. Diagnosis 

De brand is de initiële veroorzaker van de grote 
scheuren, omdat: 

de scheuren zijn aan de bovenzijde wijder 
een temperatuurtoename heeft de gevel naar 
buiten gedrukt 
vooral bovenin de gevels forse scheuren 
(vlammenzee) zie gedragsanatyse bij brand, hfst 

4. Advice 

Als de scheuren in deze staat gehandhaafd blijven zal er 
alleen maar meer schade ontstaan aan het historisch 
materiaal. 

Scenario 1: 

Scenario 2: 

Gevel: 

stabiele toestand 
-scheur opnieuw met passend 
materiaal voegen 

onstabiele toestand 
- combinatie van stabiliseren en het 
slopen en opnieuw opmetselen van 
materiaal 

verwijderen van roet 
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oostmuur hoek geen brand 

metselmortel 

voegwerk 

o soiling (minor) 

schade oostmuur 

o one vertical crack over the height of 
the wall (severe) 

OOSTMUUR 

Uitwerking MDDS I Oostmuur hoek geen brand 

Description 

Ik heb aangenomen dat de brand geen enkele invloed heeft 
gehad op de aanwezige schade in deze hoek van het intacte 
deel uit 1908. Ook hier heeft de keuze voor deze hoek 
afgehangen van het beschikbare informatiemateriaal. De 
beelden beperken zich ook hier tot de buitenzijde. De gevel 
toont geen vorstschade of zoutschade. Over het algemeen . 
oogt de gevel solide. 

In de oostmuur en zuidmuur van de niet verbrande hoek zijn 
kleine scheuren aanwezig, die verticaal gericht zijn. Alleen 
een visuele inspectie aan de binnenzijde kan uitsluiten of 
de scheuren niet door de hele muur lopen. 

Vrijwet in alle scheuren hier lijken oppervlakkig van aard. 
De dimensie van deze scheuren is beduidend kleiner dan de 
scheuren veroorzaakt door de brand in de andere hoek. 
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Op,p.ervlakl<ige scheur, rnaa lwld-v~n sterbank 
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Diagnosis 

Kleine scheuren 

Deze scheuren zijn niet ontstaan door brand en dus is de 
tijd van scheurvorming onbekend. Ook hier is de vraag 
of de scheuren nog werken. Scheurmeters kunnen deze 
hypothese bevestigen.De scheuren in deze hoek 
vertonen over het algemeen hetzelfde patroon: 

One vertical crack over the (whole) height of the walt 

One vertical crack over the (whole) height of the wall 

Het typische verticale scheurpatroon loopt via het 
maaiveld naar de bovenliggende vensterbanken. Via de 
gevelopening en de bovenliggende rollaag loopt de 
scheur vervolgens naar de volgende vensterbank om via 
dezelfde weg naar de daklijn te lopen. Dit wijst op 
verzakkingen op funderingsniveau. Dit wordt bevestigd 
doordat de scheuren aan de onderzijde iets breder lijken 
dan aan de bovenzijde. Doordat het Cereol op veengrond 
is gebouwd, wordt het aannemelijk dat verzakkingen van 
de fundering de scheuren veroorzaakt kunnen hebben. 
Daarnaast bewijzen de naastgelegen portierswoningen, 
dat ook daar problemen zijn met verzakkingen. De foto 
op de volgende pagina toon een getrapte scheur, die 
ooit opnieuw gevoegd is. Ook dit patroon wijst op 
funderingsproblematiek, wat verklaarbaar is door de 
veengrond op deze locatie. De hypothese is dan ook dat 
verzakkingen de scheuren hier hebben veroorzaakt. 



4.Advice 

Scheurvorming bij een gebouw op veengrond is heel 
aannemelijk. Het patronen laten duidelijk zien dat er 
hoogstwaarschijnlijk verzakkingen plaat hebben 
gevonden of plaatsvinden. De scheuren kunnen groter 
worden. Dit zal ook weer door scheurmeters vastgesteld 
moeten worden. 

Bij een stabiele toestand is er geen gevaar voor verder 
scheuren en adviseer ik de scheur opnieuw te voegen. 
De samenstelling van het voegmateriaal zal onderzocht 
moeten worden, zodat het authentieke materiaal geen 
schade ondervind. De bouwfysische staat wordt 
verbeterd, maar de scheur wordt niet 'weggepoetst'. De 
geschiedenis blijft zichtbaar. 

In het geval van een onstabiele toestand, dient de 
fundering verstevigd te worden, zodat alsnog een 
stabiele toestand wordt bereikt. De scheur zal 
vervolgens ook gevoegd moeten worden. 

Doordat het roet op het verbrande deel verwijderd 
wordt, zal ook dit deel van de gevel gereinigd worden. 
Het is zonde dat de patina verdwijnt, maar het is in dit 
geval niet te verkomen. De on gereinigde binnengevel zal 
de patina blijven laten zien • 

Resumé I Intacte hoek 

1. Descriptions 

Scheuren: 
oppervlakkige scheuren 

Gevelschade 
minimale stootschade (veroorzaakt door 
mechanische belasting) 
patina (veroorzaakt door de tand des tijds) 
geen vorst- of zoutschade (staat van 
conservering is degelijk) 
enkel glas gesneuveld 

2. Observations 

Kleine scheuren (blauw) 
lopen van maaiveld naar vensterbank 
lopen van rollaag naar vensterbank of daklijn 
niet veroorzaakt door de brand (geen brand 
geweest) 
tijd van scheurvorming onbekend 
mogelijke werking scheuren onbekend 
vergeli jkbare scheuren aangetroffen in 
bijbehorende fabriekswoningen 

Hypothese: 

Verzakkingen van de fundering lijken de scheuren 
veroorzaakt te hebben in dit authentieke deel van het 

Cereol gebouw. 

3. Diagnosis 

Typisch scheurpatroon van fabriek en portierswoning 
bewijst verzakkingen van de fundering. 

4. Advice 

Stabiele toestand: 
Onstabiele toestand: 

alleen scheur opnieuw voegen 
funderingsversteviging +opnieuw 
voegen 
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Aanname voor het ontwerp I Worst case scenario 

Voor de technische uitwerking van het ontwerp wordt 
uitgaan van het slechtste scenario om de problematiek 
mee te nemen in de herbestemming. Tot dit scenario 
behoren zowel de mogelijk toekomstige 
funderingsverzakkingen, als de scheuren en de 
onstabiele geveldelen. 
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06 Het Nationaal Levend Paardenmuseum 
de aanleidingen voor de nieuwe functie, uitleg van het concept en het ontwerp 
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06 Het Nationaal Levend Paardenmuseum 

Aanleiding I Advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

"De betekenis van het Cereol fabrieksgebouw als historische 
trekpleister zou beter benadrukt kunnen worden door de 
gesloten enclave te herbestemmen tot een openbare 
gelegenheid, zodat er kwalitatief betere ruimte omheen 
ontstaat en de wijk zou meeprofiteren van dit rijksmonu
ment." 

Aanleiding I Historisch onderzoek 

Tijdens de zoektocht naar de geschiedenis van Everard 
Meyster en zijn buitenverbli jven is er een hippisch 
geschiedbeeld ontstaan. Het paard is een steeds 
terugkomend onderwerp geweest. 

De hengst van de eeuw draagt de naam van het 
Amersfoortse landgoed dat nimmer dor zal worden. Dit 
landgoed was eigendom van Meyster. Wat opmerkelijk is 
te noemen en rede is geweest om dit verhaal te voeren 
is het feit, dat de zoektocht naar Nimmerdor, in alle ' 
gevallen, enkel en alleen naar het paard of het landgoed 
heeft geleid. Geen enkele andere 'Nimmerdor' is er te 
vinden. Daaruit mag geconcludeerd worden dat er een 
kans bestaat dat het paard daadwerkelijk naar het 
landgoed is vernoemd. Het zal dus gissen blijven of de 
naam van het paard heeft gerefereerd naar het 
landgoed. Toch gaf deze frappante overeenkomst mij 
genoeg aan leiding om het een rol te laten spelen in dit 
afstudeerproject. 

KWPN h!!ng~. 'til mm ~rd'o r' 

In een samenspel van historische feiten, wensen van de 
RCE, eigenschappen van het Cereolfabrieksgebouw 
(kleine gevelopeningen, ruimtelijkheid, binnengevel als 
decorstuk) en mijn eigen strategie en interesse heeft dit 
alles geleid tot de functie van 'Het Nationaal Levend 
Paarden museum'. Nederland kent een dergelijk museum 
nog niet en de centrale ligging van Utrecht is er een ideale 
locatie voor. 

Het Nationaal Levend Paardenmuseum 1 Museum- en 
manegefunctie 

Uniek aan deze functie is de combinatie van mens en paard. 
Deze totaal verschillende gebruikers van het gebouw zullen 
De paarden maken gebru ik van de stallen en de 
voorstellingsruimte. Bezoekers zullen overal toegang 
hebben. Een consequentie of eigenlijk een kwaliteit van 
deze functie is het feit dat de paardengeur overal aanwezig 
zal zijn en zal dus bijdragen aan de beleving van het 
museum. 
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Inspiratie! 
De nieuwe constructie is prachtig verweven met de 
authentieke gietijzeren constructie. De enorme vide 
geeft dit museum een open karakter. Zo ontstaat er 
zowel ruimte als bruikbaar tentoonstellingsoppervlak. 



Inspiratie! 
De lage ring van de voorstellingsruimte, geeft het geheel 
een open en karakter. 
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Concept !'Instandhouding' 

De instandhoudingvan dit rijksmonument is in letterlijke 
zin nodig, vanwege de constructieve problemen, die uit de 
MDDS analyse naarvoren zijn gekomen: 

Instabiliteit Verzakkingen 

Door instabiliteit ten gevolgen van de brand kan de gevel 
bezwijken en daarnaast bestaat er de kans dat er 
verzakkingen op kunnen treden door de veengrond op de 
locatie. 

Beide problemen moeten worden opgelost met het ontwerp 
van een nieuwe constructie, die aansluit bij het concept van 
het instandhouden, het 'vastgrijpen'. 
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Constructie I Principe 

De nieuwe constructie krijgt een eigen nieuwe fundering 
en zal door middel van scharnierende knooppunten de 
binnengevelletterlijk vastgrijpen, zodat bezwijken geen 
risico meer vormt, maar eventuele toekomstige 
verzakkingen van het bestaande rijksmonument 
opgevangen kunnen worden. 

• l 
Huidige situatie: Na herbestemming: 
- instorting mogelijk - instorting voorkomen 
-verzakking mogelijk -verzakking blijft mogelijk 

Constructie I Verfijndheid 

Aan de verfijndheid van de gevel van het Cereol wordt 
veel waarde gehecht. Het is van belang om met het 
nieuwe ontwerp aan te sluiten bij het authentieke 
monument. Vandaar dat deze verfijndheid doorgevoerd 
wordt aan de binnenzijde van de gevels, om zo een 
houvast te hebben in de verschillende ontwerpkeuzes 
voor een passend ontwerp. De volgende vraag is dus 
telkens meegenomen: 

Hoe en met welke materialen kan er vormgegeven 
worden, zodat het nieuwe ontwerp aansluit bij de unieke 
en verfijnde vormgeving van de rijksmonumentale gevel? 

Constructie I Materialisatie en vormgeving 

De keuze voor de materialisatie van een ontwerp heeft 
invloed op het spanningsveld tussen historie en her
bestemming. De rede waarom je als ontwerper voor een 
bepaald soort materiaal en een bepaalde vormgeving 
kiest ligt in de aangenomen houding en het ontwikkelde 
concept. 



Voor de materialisatie van de herbestemming van het 
Cereol is gekozen voor hetzelfde soort materiaal, dat al 
aanwezig was in het gebouw. Door het nieuwe ontwerp 
qua materiaal aan te laten sluiten bij hetgeen dat 
verwoest is, wordt er een subtiele visuele referentie naar 
het verleden gemaakt. Hierbij dient telkens in acht te 
worden genomen dat er een duidelijk onderscheid moet 
zijn tussen het historische en het nieuwe toegevoegde 
materiaal. Daar wordt in de detaillering voor gewaakt, 
door staal en hout verfijnd en modern vorm te geven. Op 
deze manier krijgt de nieuwe laag meerwaarde, door 
niet alleen iets nieuws toe te voegen, maar ook een link 
naar het verleden te maken • 

Belangrijke uitgangspunten, die een rol hebben 
gespeeld in de vormgeving van de nieuwe constructie: 

De gedetailleerde binnengevel (ooit 
buitengevel, deel1908) is een decorstuk 
Streven naar een verfijnde vormgeving 
Ruimtelijke mogelijkheden creëren 
Niet volledig dichtbouwen 
Het zichtbaar houden van de verschillen in 
vormgeving van de gebouwdelen uit 1908 en 
1909. 

Door te kiezen voor een stalen constructie, wordt vol
daan aan de eis om slank en verfijnd te kunnen vorm
geven. Daarnaast is het een verwijzing naar de ver
woeste constructie. Net zoals bij de verwoest constructie 
is hier gekozen voor een combinatie van staalprofielen. 

In het deel uit 1908 zijn HEA-profielen gekozen, terwijl in 
het deel uit 1909 voor een constructie uit gelaste ronde 
buisprofielen is gekozen, die door middel van stalen spider 
stukken de gevel staande houden. Deze detaillering is 
bekend van de spider-glasconstructies. 

In het deel uit 1908 is een maat van 4200mm 
aangehouden. In het deel uit 1909 is het stramien verfijnder 
en is gehalveerd tot een maatvoeringvan 2100mm. Op deze 
manier krijgen beide museumdelen een eigen karakter door 
de verschillende constructies. 

Spider stuk als 'grijper' 

Bij de dakconstructie van het Cereol is gekozen voor 
ouderwetse fijne en slanke onderspannen ligger. Met 
behulp van deze liggers zijn kolomvrije ruimte gerealiseerd, 
zodat vides de ruimtelijkheid benadrukken. Beide dak
constructies van de delen uit 1908 en 1909 variëren van 
elkaar. De vormgeving is echter zeer modern, om het 
onderscheid tussen oud en nieuw te maken. 

Mechanica schema onderspannen ligger 
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Plattegronden I Begane grond 
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Plattegronden lle verdieping 

.a 'De Hooizolder' 
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Plattegronden l2e verdieping 
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Plattegronden I Dak 
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07 Detaillering 
concept, detail en productinformatie 



Detaillering I Concept en detail 

In de detaillering is telkens getracht trouw te blijven aan het 
begrip compatibiliteit, verfijndheid en het concept 
'Instandhouding'. 

Detaillering I Productinformatie 

Ter achtergrondinformatie worden de belangrijkste 
toegepaste producten hieronder kort beschreven: 

LENOTEC 
Het materiaal dat de foyer en de toiletblokken vorm heeft 
gegeven is LenoTec. Dit massievevurenhouten materiaal 
ontstaat uit het kruislings verlijmen van houten lamellen 
van 17 en 27 mm. Deze manier van produceren heeft als 
voordeel dat er vrijer met afmetingen en vormen kan worden 
omgegaan. De kruislingse opbouw garandeert met zijn 
kwalitatief hoogwaardige en duurzame verlijming een 
goede dimensiestabiliteit (vormvastheid) en buigstijfheid. 
Het LenoTec is constructie en afwerking in één. 
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RF BENE 
Voor de glazen binnenwanden in de foyer en de 
expositieruimtes is voor een innovatief nieuw systeem 
gekozen, het RF Bene systeem. Door profielen zo slank 
mogelijk te houden en daarnaast ook nog eens zoveel 
mogelijk te vermijden, sluit dit product aan bij de 
verfijndheid van het ontwerpconcept Door profielloze 
verticale verlijming worden de glazen wanden alleen 
gehouden aan vloer en plafond, waar aluminium 
profielen dragende functies overnemen. De consequente 
reductie van de constructie maakt doorlopende glazen 
vlakken mogelijk. Dankzij een gepatenteerd nivellerings
systeem compenseert de glazen wand bouwtechnische 
toleranties en bewegingen optimaal. 

SLIMUNE 
De Slimline vloer is een zelfdragende vloer op twee 
steunpunten, waarbij de liggers overspannen en de 
belastingen afdragen naar de onderliggende hoofd
draagconstructie. Het is een unieke combinatie van 
plafond, installatieruimte en topvloer. Doordat de 
installaties in de vloerverwerkt zijn, wordt het 
veranderen van binnenruimte aanzienlijk vereen
voudigd. Het vloerpakket bestaat uit een 70 mm dikke 
onderschil, waar de stalen liggers met de onderflens 
mee ingestort zijn. Deze stalen liggers zijn voorzien van 
gaten, waarin kabelgoten en leidingen kunnen worden 
gelegd. Tevens is de betonschil als schijf onmisbaar voor 
de horizontale stabiliteit. 



Slimline-vloer 

MULTIPOR 
De minerale isolatieplaten zijn bijzonder geschikt 
als isolatielaag aan de binnenzijde van buitengevels 
van historische en monumentale panden. Multipor is 
het best te vergelijken met cellenbeton. Het grote 
verschil is dat het materiaal nóg meer cellen met 
opgesloten stilstaande lucht bevat. Daardoor is het 
bijzonder licht van gewicht, maar toch massief, steen
achtig en bovenal superisolerend. 

De minerale isolatieplaten hebben een aandeel vaste 
stof van slechts 5% en zijn damp"'Qpen, waardoor de 
vochthuishouding op een natuurlijke manier wordt 
gereguleerd. Aanvullende dampremmende constructies, 
bijvoorbeeld het aanbrengen van een dampremmende 
folie aan de binnenzijde is niet nodig. 

De keuze voor Multipor heeft afgehangen van de wens 
om geen spouwconstructie te ontwerpen. Het moest een 
eenvoudige oplossing zijn voor de bouwfysica in het 
Cereolgebouw. Het materiaal kan direct tegen de 
originele gevels bevestigd worden, zodat er strak 
afgewerkt kan worden, zonder al te veel vorm- en 
ruimteverlies. 

Multipor, minerale isolatieplaten 

Daarnaast is het materiaal zeer makkelijk bewerkbaar. Aan 
de binnenzijde in de 'verdikte' wand worden achterzet
ramen geplaatst, waarbij het kozijn in de multipor wordt 
'verzinkt', zodat de nieuwe kozijnen niet direct zichtbaar 
zijn, maar wel voor het thermisch comfort zorgen. Het 
gevelbeeld aan de buitenzijde wordt niet aangetast en ook 
binnen gaat de aandacht naar het originele stalen kozijn. 

DETAN 
Complexe combinaties van druk- en trekstangsystemen, 
welke nodig zijn voor de onderspannen liggers, kunnen op 
maat gemaakt worden met het elegante en slanke Detan 
druk- en treksystemen. Detan kan zowel in horizontale en 
verticale richting als kruisverband toegepast worden. 
Daarnaast is in verticale richting ophanging mogelijk, 
waardoor onderspannen liggers te verwezelijken zijn. 
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08 Conclusies 
antwoord onderzoeksvraag en reflectie 



Conclusie 

Wat heeft het afgebrande Cereol fabrieksgebouw voor 
bouwtechnische ingrepen nodig, zodat de levensduur 
verlengd wordt en een herbestemming het gebouw weer 
functioneel kan maken? 

Het Cereol fabrieksgebouw is net als ieder ander te 
herbestemmen monument gebaat bij een zeer grondige 
analyse van het bestaande materiaal. Alleen dan kan 
een juiste diagnose opgesteld worden, zodat de 
problematiek van het pand inzichtelijk wordt. 

De oplossingen voor de gevels van het Cereol 
fabrieksgebouw zijn: 

-stabilisatie door middel van een nieuwe constructie 
- mechanische reiniging door middel van borstelen 
-opnieuw opmetselen van losse delen 
-scheuren dichten door opnieuw te voegen 

Stelling: 
Een herbestemming begint op materiaalniveau! 

Reflectie 

Ik heb met veel plezier aan dit afstudeeronderzoek van het 
Cereol fabrieksgebouw gewerkt. 

Bij het eerste bezoek aan het gebouw werd me duidelijk dat 
ik niet diep genoeg kon gaan, door de beperkte toegang tot 
het gebouw. Op detailniveau had ik ook weinig inzicht. Maar 
door veel tekeningen te bekijken, maken en foto's te 
bekijken kon ik op een gegeven moment toch in een 
bepaalde structuur van twee representatieve hoeken de 
analyse beginnen. Zo onstand er toch een schadebeeld van 
de scheuren. 

Het werken in MDDS was intensief maar interessant. Het 
helpt om de schades in kaart te brengen, te benoemen en te 
vergelijken . Het verwerken was, uiteraard omdat het de 
eerste keer was, een redelijk tijdrovende zaak. 

Het gedetailleerde schadeonderzoek is voor mij heel 
waardevol geweest. Het heeft me met andere ogen naar 
schades aan gebouwen doen kijken. Door het 
vooronderzoek in MDDS heb ik geleerd de verschillende 
oorzaken en de verbanden ertussen te analyseren. 

Ik heb kennis gekregen over hoe schades te herkennen zijn 
en hoe ikzelf een analyse kan maken of hoe ik analyses van 
anderen kritisch kan beoordelen. Dit is erg nuttig, ook voor 
latere toepassing in de praktijk. 
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