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Samenvatting 
Het afstudeeronderzoek gaat over het herbestemmen van industrieel erfgoed. Centraal staat de Plaatwerkerij 
welke zich bevindt op het Kooinklijke Scheide Groep (KSG) terrein in Vlissingen. 
Het afstuderen bestaat uit twee delen: een theoretisch en een ontwerp gedeelte. Voor ieder gedeelte is er een 
doelstelling opgesteld: 

o Onderzoek naar een strategie voor herbestemming van industrieel erfgoed met behulp 
van de lagenbenadering. 

o Het ontwerp van een winkelcbronpunt in de Plaatwerkerij op het terrein van de KSG te 
Vlissingen. 

Theoretischgedeelte Doordat de KSG zijn activiteiten verplaatst komt er circa 20 hectare grand vrij. Het 
terrein van de KSG is te zien in figuur 1. Een groat deel van dit terrein zal warden gesloopt. Daar zal hoofdza
kelijk woningbouw voor in de plaats komen. 
Kenmerkend voor het terrein zijn de grate industriele gebouwen. Zij vormen een schril contrast met de 
fijnmazige stad. Orie gebouwen van dit terrein zullen warden herbestemd .. De oorzaken van de enorme af
metingen en het ontbreken van de relatie met de stad zijn: de explosieve groei van de scheepswerf in de 20e 
eeuw, waarvoor vele historische panden moesten wijken. Men stelde de inkomsten en werkgelegenheid die de 
scheepswerf creeerde boven de waarde van de historische bebouwing voor Vlissingen. 
De P1aatwerkerij. het rode gebouw. is een van de drie gebouw.en die warden herbestemd. Dit gebouw vormt 
al meer dan 70 jaar een barriere tussen de stad en het KSG terrein. Deze bijzondere relatie tussen stad en het 
tot enclavevorm ontwikkelde KSG terrein. is zeer uniek. Dit is de belangrijkste reden voor de makers van de 
cultuurhistorische verkenning om dit gebouw te behouden. Een tweede reden is de indrukwekkende hal. met 
haar eindeloze repetitie van handgemaakte vakwerkspanten, welke aan de typische werksfeer van de Scheide 
Groep herinneren. 

Als ondersteuning bij het herbestemmen van industrieel erfgoed, is de theorie van de lagenbenadering onder
zocht Het gaat hier om een theorie afkomstig uit de landschapsarchitectuur en is vooral gericht op regionale 
en landelijke schaal. Er is onderzoek gedaan naar de werkwijze van drie architecten. dit vormt de basis voor het 
theoretisch onderzoek.ln Nederland is de lagenbenadering veelvuldig gepromoot door Dirk Sijmons. Hij bekijkt 
stad en landschap en maakt daarbij onderscheidt tussen de lagen: bodem. netwerk en occupatie. De bodem 
verandert het traagst, gevolgd door de netwerken en de occupatie. Het meeste gewicht wordt toegekend. in 
zowel de analyse als het ontwerp, aan de bodem. Een voorbeeld is, dat het belangrijker is om in een kustplaats 
eerst de dijkversterkingen op orde te brengen voor dat er aan de wegen en een stedenbouwkundig plan 
begonnen wordt Daarmee zet Sijmons de traditionele verhoudingen op zijn kop. waarin de architectuur vaak 
de dominante discipline is. In het theoretisch onderzoek zijn tevens het werk van Frits Palmboom en Bernardo 
Secchi onderzocht en vergeleken met de lagenbenadering. Vanuit de praktische stedenbouwkundige insteek. 
hebben zij niet de illusie de bodern nag naar hun hand te kunnen zetten en concentreren zij zich vooral op 
herstructureringen op het niveau van de netwerklaag. 

Voor het herbestemmen van industrieel erfgoed ligt het accent meestal vooral op het herstellen of ver
nieuwen van de netwerklaag. Door de enclavevormige industrieterreinen is deze netwerklaag verstoord. Het 
bestuderen en transformeren van de netwerken random industrieterrein blijkt meer richting te geven dan 
het letterlijk volgen van de lagenbenadering bedacht vanuit de landschapsarchitectuur. Echter het analyseren 
met behulp van een gelaagde benadering kan we! het ncxlige bewustzijn van locaties creeren en van invloed 
zijn op het ontwerp van 

De stad Vlissingen is voor dit afstudeerproject ook met behulp van een gelaagde benadering geanalyseerd. 
Door een historische analyse van Vlissingen zijn de factcren die van invloed zijn 
geweest op de drie la gen: bodem. netwerk en occupatie gevonden. zie figuur 2. 
Voor het KSG terrein zijn de bouw van een Fort door de Spanjaarden, de bouw van een verdedigingslinie door 
Napoleon en de kornst van een kanaal en spoorlijn van grate invloed geweest op de stadsvorm. Zo hebben de 
structuren uit het verleden. van verdedigingswerk tot netwerk. mede de vorm en contouren van het KSG-ter
rein bepaald. Echter door de explosieve groei van de KSG in de 20e eeuw zijn de toen gebouwde gebouwen 
over de oude. logische structuren en verbanden van de stad heen gebouwd. 
Dit verklaart de plaats en grote van de Plaatwerkerij. Een unieke situatie is ontstaan. een situatie waarin de 
stad letterlij'k tegen de muren van de plaatwerkerij aanbotst. 
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Ontwerpgedeelte . 
Het stedenbouwkundig concept richt zich op het doorbreken van deze beschreven barriere. zie figuur 3. Op de 
oude structuren van historische straten en een plein. warden nieuwe doorgangen dwars door de Plaatwerkerij 
heen gecreeerd. Tevens richt het conc:ept zich op het handhaven van oude stadsstructuren. Dit betekend 
dat het laatst aangebouwde gedeelte van de plaatwerkerij gesloopt wordt en dat daarvoor in de plaats een 
groene lege zone komt Hiervoor is gekozen om de verhouding tussen bebouwing en leegte in de stad rneer 
in balans te brengen. 

De historische analyse vormt ~n van de drie pijlers waarop het ontwerpconcept is gebaseerd. De tweede 
pifler is de theorie random de nieuwe functie. winkelgebied van het gebouw. De derde pijler is de eigen anal
yse en visie op de Plaatwerkerij. De ze visie richt zich op het in ere houden van de unieke kenmerken van 
de Plaatwerkerij. Per piJ1er hebben verschillende facetten invtoed op het ontwerp. Deze worden hieronder 
beschreven. 

Pijler 1: Historische analyse 
Hieruit komt voort dat de Plaatwerkerij een unieke relatie heeft met de stad. Het gebouw vormt een barriere, 
doordat het historische netwerken verstoort 
Uiting in het ontwerp: Op de oude netwerken warden doorgangen door het gebouw gemaakt, welke de 
barriere doorbreken. Een nieuwe brug tussen de P!aatwerkerij en de oude machinefabriek waar het nieuwe 
cultuurcentrum. de andere grate herbestemming van het terrein. creeert een nieuwe as die de letterlijke over
brugging van de kloof tussen de stad en het KSG terrein vormt 

Pijler 2: Theorie winkelfunctie 
De klassieke indefing van een winkelgebouw vormt de 3-beukige opzet. die bekent is van de oude winkelgaleri
jen. Te denken valt aan het fameuze Crystal Palace of de voor Eindhoven bekende variant. de Heuvelgallelie. 
Deze opzet is compact. canfortabel en commerdeel aantrekkelijk omdat het blikveld van kopers altijd op de 
winkels is gericht. 
De circulatie. traditioneel in de middelste beuk, zal in de grootste hal van de plaatwerkerij gaan plaatsvinden. 
Een 3e beuk moet warden toegevoegd aan het bestaande gebouw. 
Uiting in het ontwerp: De nieuwe beuk mag niet teveel het beeld en karakter van de gevel aan binnen- en 
buitenzijde aantasten. Daarom is gekozen voor een box. gepositioneerd op de plaats waar zich eerst een 
aantal grate kozijnen bev~en. Hierdoor wordt het beeld van het gebouw niet zeer wezenlijk veranderd en 
de gevel wordt er juist sculpturaler van. 

Pijler 3: Analyse en visie De unieke kenmerken, die in ere gehouden warden zijn: 
Constructie: De constructie van het gebouw bestaat uit een grate serie spanten die 
zowel het gebouw als de portaalkranen. dragen. Een enkele laag baksteen vormt de 
vulring van de constructie; drager vulling. 
t--b nonsens uitstraling: Kornt terug in de architectwr van het geboow; de taal van het geboow. 
Dimensies: Het gebouw heeft erg grate dimensies door haar voormalige functie. 

Hangen: In de Plaatwerkerij zijn portaalkranen aanwezig, waarmee platen enz. verplaats werden. 
Barriere: Deze wcrdt gevormd door de buitmuur van het gebouw aan de stadszijde. 

Uiting ontwerp: De bakstenen laag vormt slechts een dun schilletje en dient slechts voor de afsluiting van 
het gebouw. Deze dunne schil maakt het mogelijk deze stukken weg te halen uit de gevel voor de passages, 
waardoor de barriere wordt opgeheven. De no nonsens uitstraling kant terug in de architectuur van de boxen 
en loopbruggen. De dimensies blijven gehandhaafd door het creeren van de 3-beuk. In de middelste hal. blijven 
de dirnensies en speciaal de lengte voelbaar. 
Het kenmerk hangen wordt op twee verschillende manieren gebruikt De looproutes hangen aan de originele 
portaalkranen van de plaatwerkerij en de boxen 'hangen' eveneens aan de constructie van het gebouw. 

Deze drie pijlers bepalen de invulling van de functie in het gebouw. De speciale verschijningsvorm van de box 
is het argument waarom er gekozen is om exclusieve winkels in de boxen te plaatsen 

De unieke winkelformule van exclusief en het normale winkelaanbod in een bijzondere omgeving maken dit 
gebouw aantrekkelijk voor rneerdere doelgroepen. Zo ontmoeten de exclusieve shopper. de culturele liefheb
ber en de koopjesjager elkaar in winkelgebouw de Plaatwerkerij, wiens toekomst door de nieuwe ingreep voor 
de komende decennia verzekerd is. 
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lnleiding 
Het afstudeerproject is uitgevoerd in een afstudeeratelier, welke als onderwerp had monu
mentaliteit. De opgave voor dit atelier bestond uit twee onderdelen. Namelijk een ontwer
popgave en een theoretische opgave. 

Ontwerpopgave 
Voor de ontwerpopgave was het de bedoeling om een bestaand gebouw of gebied van 
een nieuwe functie te voorzien. De keuze voor een locatie is genomen aan de hand van 
een lijst van de RDMZ, met daarop een aantal gebieden, welke recent hun functie had
den verloren. Er is gekozen om de Plaatwerkerij op het terrein van de Koninklijke Scheide 
Groep (KSG) te Vlissingen, te gaan herbestemmen. Vooral de interessante ligging van het 
gebouw ten opzichte van de stad, speelde in deze keuze een belangrijke rol. 

Een gedeelte van eisen waar de herbestemming van de Plaatwerkerij aan moest voldoen 
was al beschreven door de gemeente Vlissingen: 

Functie: Winkelcentrum met parkeergelegenheid met een oppervlakte van 5000 
m2. De winkelfuncties moeten grootschalig zijn en uit het niet dagelijkse seg
ment 
Dael: het ontwikkelen van een winkelbronpunt*, waardoor Vlissingen zijn eigen 
stad in haar behoefte kan voorzien. Daarnaast kan dit bronpunt een bijdrage 
leveren aan de rol van Vlissingen als regiovoorzienende stad. 

Theoretische opgave 
Na onderzoek naar theorie over het herbestemmen van industrieel erfgoed, bleek dat deze 
niet of nauwelijks voorhanden was. De complexheid van het KSG terrein leidde tot het 
besluit om de methode van de lagenbenadering te gaan onderzoeken als mogelijk strate
gisch hulpmiddel bij het herbestemmen van industrieel erfgoed. 

De keuze van de theoretische opgave leidde tot het ontstaan van een wisselwerking tus
sen de theorie en praktijk. Echter is deze wisselwerking onvoldoende om de twee opgaven 
als een geheel te zien. Oit resulteert in het formuleren van twee doelstellingen: 

De theoretischedoelstelling luidt: 
Onderzoek naar een strategie voor herbestemming van industriee/ erfgoed met behulp 
van de lagenbenadering. 

De ontwerpdoelstelling luidt: 
Het ontwerpen van een winkelbronpunt in de Plaatwerkerij op het terrein van de KSG te 
Vlissingen. 

Randvoorwaarden: 
Het winkeloppervlak meet 5000 m2 zijn. 
Ontwerp meet gericht zijn op winkels uit het niet- allerdaagse segment 
Aanwezigheid van parkeerrnogelijkheden. 

* Winkelbronpunt: Een punt waar a/le kemactiviteiten met betrekking tot het winkelen 
zijn gecentraliseerd 
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Belang van het afstuderen 
Praktlsch/maatschappelijk en/of theoretisch/wetenschappelijk 

Het overkoepelende belang van het afstuderen in het atelier monumentaliteit is het komen 
tot manier van omgaan met het herbestemmen van industrieel erfgoed. 

De ontwerpopgave van het herbestemmen lijkt eeuwenoud, want er veranderen altijd ge
bouwen van functie. Echter is de aandacht van dit onderwerp afgekeerd. Ruim 30 jaar ge
leden was herbestemming amper in beeld binnen het discours van de ruimtelijke ordening 
en de architectuur. Zeker in de periode na de oorlog was er veel aandacht voor nieuwbouw 
en massale huisvesting. lndustrieel erf goed werd soms. zonder enkel onderzoek. zomaar 
gesloopt. Enkele tendensen zorgen voor een hemieuwde oondocht. 

Ten eerste: raakten de gebouwen van de industriele revolutie steeds meer verouderd 
en verloren ze langzaam hun originele functie. 
Ten tweede: zijn door de veranderende economie de verhoudingen binnen enkele tra
ditionele bedrijfstakken veranderd. Sommige bedrijven zijn overbodig geworden. van 
proces verandert of zelfs verdwenen uit Nederland. Te denken valt aan o.a .. de textiel, 
sigaren. schoen en zuivelindustrie. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer grote ter
reinen voor herbestemming in aanmerking komen in de steden. 
Ten derde: is de tendens de schaarste van ruimte in en rondom steden in Neder
land. De vraag naar bebouwde voorraad neemt nog steeds toe. Doordat het slopen 
steeds duurder wordt ontpopt herbestemming zich tot een volwaardig altematief 
voor nieuwbouw. 

Het betreft hier dus een actuele opgave waar zowel politici. ontwerpers, investeerders en 
uiteraard de burgers, mee te maken hebben. De goede herinneringen van de vele fabrieks
arbeiders aan hun werkplek moet niet warden onderschat. 
Dit project voor herbestemming van de Plaatwerkerij is niet het eerste herbestemming
project voor industrieel erfgoed, echter wil dat niet zeggen dat een strategie van voor
gaande projecten te gebruiken is. Uit de projecten blijkt dat nog niet alle onderwerpen tot 
tevreden is uitgevoerd van de betrokken partijen. De architectonische- en stedenbouw
kundige discipline lijkt nog zoekende naar goede handvaten om dergelijke opgaven te lijf 
te gaan. Praktijkvoorbeelden. hetzij goed of slecht. zijn dus wel voorhanden echter de 
theorievorming staat in sommige opzichten nog erg in de kinderschoenen. Zeker op het 
gebied van grootschalige terreinen, is er erg weinig theoretische literatuur voorhanden. 

Het ontwerpproces van zowel de plaatwerkerij en het totale KSG terrein hoopt extra 
inzicht. handvaten en inspiratie te geven voor het herbestemmen van grootschalige ge
bouwen in een grotere context. waar nu een gebrek aan is. 
Doordat gekozen is voor het onderzoeken van de lagenbenadering als mogelijk strate
gisch hulpmiddel wordt er in de kantlijn van dit rapport tevens een pleidooi gehouden voor 
duurzame strategische ruimtelijke ordening. 
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Opbouw van het afstudeerverslag 

Het afstudeerproject bestaat uit een ontwerpopgave en een theoretische opgave. In dit 
verslag wordt het ontwerpproces beschreven. 

Het ontwerpproces kan verdeel worden in twee stappen: de analyse van het gebied van de 
KSG en het ontwerp voor de Plaatwerkerij. 
De volgende onderwerpen warden beschreven: 

Historische analyse van Vlissingen. de omgeving en het gebouw. Naast inzicht in 
de situatie en gebouw wordt ook weergegeven welke factoren zijn afgewogen in 
de keuze voor de functie van winkelgebouw en park:eergarage. 
Uitwerl<ing van het stedenbouwkundig - en architectonisch concept 
Toelichting van het interieurconcept, de constructiewijze en materialisatie. dit be
treft de fase waarin het concept wordt omgezet in het concrete gebouw. 
Weergave van de resultaten. 

Het theoretisch onderzoek in een apart document beschreven met de titel: 'fen ge/aagde 
benadering, voor complexen van industrieel erfgoed.' 

In het theoretisch onderzoek wordt ingegaan op de algemene karakteristieken van locaties 
van industrieel erfgoed en tracht te komen tot een strategie voor dergelijke gebieden. In 
het onderzoek naar de algemene karakteristieken wordt vooral ingegaan op het onderzoek 
naar de lagenbenadering. De lagenbenadering wordt onderzocht door een analyse van het 
werk van: Dirk Sijmons, Frits Palmboom en Bernardo Secchi. Hun werl< toont duidelijke 
verwantschappen met de lagenbenadering en is soms inspirerend geweest voor het vormen 
van strategieen voor het herbestemmen van de industriele terreinen. In het tweede deel 
van de theorievorming wordt ingegaan op de historie/trends en ontwikkelingen binnen dit 
segment en worden er aanbevelingen gedaan voor concrete strategievorming. 

5 
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Hlstorie/Geschledenls van Vllsslngen 

Vlissingen tot 1550 
Om een helder beeld te schetsen moet Vlissingen in een breder perspectief warden 
geplaatst: het gebied van de huidige provincie Zeeland. De naam Zeeland zegt het al: Land 
gevormd door de Zee. 

Zo'n 4400 v66r Christus bestond de huidige provincie Zeeland uit een gebied met vele 
eilanden. Naarrnate de tijd verstreek veranderde Zeeland enorrn. Het gehele gebied werd 
een groat veenmoeras. doorsneden met een forse rivier (de huidige Oosterschelde). Dit 
veenmoeras zou later een belangrijke rol gaan spelen. 
Rand het jaar nul, kreeg de zee steeds meer greep op de Zeeuwse gebieden. Op veel 
plaatsen vorrnden zich kreken en inhammen en er ontstond weer een eilandenrijk 
Vanaf het jaar 300 na Chr. was er gedurende een paar eeuwen geen bewoning mogelijk. 
Walcheren was een samenstel van poelgebieden doorsneden met kreken. In die kreken 
zette zich zand af en mede door de inklinking van de poelgebieden ontstonden zo de 
zogenaamde kreekruggen. Op die kreekruggen ontstond de eerste permanente bewoning 
van Walcheren. 
Vanaf de 10• eeuw na Christus ontstonden er steeds meer woongemeenschappen, die we 
nu nag kennen als de dorpen en steden op Walcheren. Een van die steden is Vlissingen. 
De Oosterschelde vorrnde eeuwenlang de verbinding tussen de Noordzee en het achterland, 
waaronder met Antwerpen, omdat de Westerschelde nag een verzameling banken en 
kreken was. Langzamerhand, door natuurlijke oorzaken, began de Oosterschelde te 
verzanden en began zich de Westerschelde te vormen. Hierdoor verkreeg Walcheren 
ineens een belangrijke handels- en strategische positie. Oak de graven van Holland en 
Vlaanderen beseften dat en begonnen een langdurige strijd om de heerschappij van deze 
gebieden. Deze strijd werd gewonnen door de Hollandse graven. Zij gaven de opdracht 
om havens te graven met als bedoeling daar random een nieuw stad te stichten 
In 1477 kreeg Vlissingen volledige stadsrechten Op de stadsplattegrond van Jacob van 
Deventer uit omstreeks 1550 is de bebouwing van Vlissingen nag goeddeels beperkt tot 
het gebied binnen de middeleeuwse wallen en de grachten. 
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Boven- Reconstructiekaart van Vlissingen omstreeks 1200. Het dap lag aan een kreek die een eild het 
land in liep en die als haven diende In het begin van de 14e eeuw werden nieuwe havens gegraven 

Onder- Kopie van de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1550 



Vlissingen van 1572 tot 1795 
Aan het eind van De T achtigjarige Oorlog waren aan de oostzijde van de oude stad de 
Spanjaarden in 1571 begonnen met de bouw van een dwangburcht. een citadel. Deze 
citadel is nooit geheel voltooid. Gesterkt door het feit dat Den Briel zich op 1 april 1572 
bevrijdde van de Spanjaarden nam de Vlissingse bevolking het heft in handen en verdreef 
de Spanjaarden de stad uit. 
De stad kon zich de eerste grate stadsuitbreiding veroorloven sedert eeuwen. T er plaatse 
van de citadel werd tussen 1572 en 1580 de zogenaamde Nieuwstad aangelegd, een 
stadsuitbreiding met een rechthoekig stratenpatroon T egelijkertijd met deze stadsuitbreiding 
began men ook met het uitbreiden van de havens. Vanwege deze uitbreidingen en de 
strategische ligging werd op gezag van prins Maurits een begin gemaakt met de aanleg 
van de Vesting Vlissingen waarbij ook de nieuwe havens binnen de vestingwallen kwamen 
te liggen. In de ruimte tussen de oude binnenstad en de Nieuwstad werd de Pottehaven of 
Pottekaai gegraven (gedempt in 1909). Deze was via de Westerschelde verbonden. Aan 
weerskanten van de Pottehaven verscheen er stedelijke bebouwing. Vlissingen werd een 
belangrijke marinehaven. Er werd een admiraliteit gevestigd en omstreeks 1580 werd de 
marine- of rijkswerf ingericht. De oostelijke bastions van de citadel waren opgenomen in 
de nieuwe omwalling van de stad. die overigens enkele decennia later al weer zou warden 
aangepast 

Bloeiperiode 
De 17• eeuw was, ook voor Vlissingen een Gouden Eeuw. De gevolgen van de val van 
Antwerpen in 1585 waren in de noordelijke Nederlanden groat. De handel bloeide op 
(oprichting van de VOC en WIC) evenals de daarmee gepaard gaande scheepsbouw, de 
kaapvaart. de handel met de vijand (80- jarige Oorlog) en de visserij. In 1594 verrees op 
de Grote Markt het prachtige stadhuis. In het begin van de zeventiende eeuw is de stad op 
last van prins Maurits voorzien van vestingwerken met negen bastions. De tussen 1609 
en 1614 nieuw gegraven Oakhaven viel binnen deze omwalling, waar in de zeventiende 
eeuw vooral timmerwerven en touwslagerijen een plaats vonden. Na de aanleg van de 
Oakhaven zijn het stratenpatroon en de bebouwing aangepast. De kaart van Blaeu geeft 
een goed beeld van de straten en bouwblokken. Tussen de Oakhaven en Pottehaven werd 
in 1704 een droogdok aangelegd volgens plannen van de Engelsman Perry uit 1696.1\Jaar 
het oosten groeide de stad tot aan de Oakhaven. In de zeventiende en achttiende eeuw 
zou Vlissingen een belangrijke marinebasis blijven. Wat de koopvaardij betreft was de 
handel met Engeland en het Oostzeegebied vanouds belangrijk, in de zeventiende eeuw 
kwamen daar ook de activiteiten bij in het kader van de West-lndische Compagnie en de 
Noordse Compagnie. Daamaast was de kaapvaart gedurende de Tachtigjarige Oorlog 
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Boven- Vlissingen op de plattegrond van Braun en Hogenberg uit 1588, rechts zijn de contouren van de 
citadel goed te zien. 

Onder- Vlissingen op de plattegrond van Blaeu, omstreeks 1650. In zwarte lijnen is globaal de 
begrenzing van het huidige plangebied aangegeven. A:. Dokhaven, B: Dok van Perry, C: Potteha 
ven, D: Nieuwe of Engelse haven, E: Koopmanshaven, F: Achterhaven. 



een belangrijke bran van inkomsten. Naast havenactiviteiten kreeg de ruimte random de 
Oakhaven oak een woonfunctie. In de loop van de achttiende eeuw vond uitbreiding en 
verdere verdichting van de bebouwing plaats. De bebouwing is enerzijds gerelateerd aan 
de functie van de Oakhaven, zoals het Admiraliteitshuis en het Houtmagazijn, anderzijds 
kwamen er oak grate nieuwe patricierswoningen. Vlissingen was op dat moment met 
circa 8.000 inwoners tijdens de eerste helft van die 18e eeuw een behoorlijke plaats. 
Omgeven door de vestingwerken met maar liefst 13 bastions en een waterpoort ten 
westen van de Marinehaven. Al het leven speelde zich binnen de vesting af, want buiten 
de vesting mocht er niet gebouwd warden. In en rand de havens wernelde het van de 
activiteiten. Met het inwoneraantal van 8.000 ging dat prima, maar naarmate dat aantal 
steeg began de vesting meer en meer een keurslijf te warden. Vlissingen groeide uit haar 
sch ii. 

Vlissingen van 1795 tot 1867 Vlissingen merkte duidelijk de invloed van de Franse Tijd. 
De Westerschelde werd na ruim 200 jaar weer voor schepen naar Antwerpen geopend. 
In 1795 werd het Haags Verdrag gesloten. Dit bepaalde ondermeer dat er in Vlissingen 
een Frans gamizoen gelegerd mocht warden en dat de havens door beide landen 
gebruikt mochten warden. Het bleek slechts een papieren overeenkomst. De Fransen 
deden alsof zij complete zeggenschap over Vlissingen hadden en niet zonder reden. Het 
locxlswezen en de marinewerf verhuisden naar Antwerpen. Frankrijk was inmiddels in 
oorlog geraakt met Engeland en Napoleon wilde niets liever dan Engeland onder de voet 
lopen. Napoleon had echter een vloot nodig om dat de bewerkstelligen. In de haven van 
Antwerpen en die van Vlissingen werd een enorme oorlogsvloot gereedgemaakt voor 
de oversteek naar Engeland. De stad zou niet aan de oorlogshandelingen ontkomen. De 
dreiging werd de Engelsen te groat Oak zij zagen in dat Vlissingen strategisch goed was 
gelegen en in feite een pistool op de borst van Engeland was. De zogenaarnde Engelse 
expeditie in 1809 had voor Vlissingen dramatische gevolgen. De Engelsen landden aan 
de noordzijde van Walcheren en bestookten Vlissingen vanuit de Westerschelde met 
brandraketten. De Franse generaal Monnet kon niet voorkomen dat Vlissingen zwaar 
werd beschadigd. Behalve het prachtige stadhuis aan de Grote Markt, wat oak nooit 
herbouwd zou warden. gingen oak 2 kerken en 65 woonhuizen in vlammen op. Er 
werden 250 huizen dermate beschadigd dat zij niet meer bewoonbaar waren. Vlissingen 
werd dus zeer zwaar beschadigd. Als reactie op de aanval werd de stad door de Fransen 
flink versterkt. De bestaande vestingwerken werden aan de buitenzijde uitgebreid met 
brede waterwerken. Random de bastions lag eerst de Binnengracht vervolgens de glacis 
(een flauw hellend talud) en daarbuiten een brede Buitengracht. De Singelweg lag aan 
de buitenkant van de Buitengracht Als extra verdediging was een reeks forten in een 
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Boven: links- Dd< van Perry 1704 en rechts- Stadhuis Vlissingen 

Onder: Plattegrond van Vlissingen uit 1750, gemaakt door de Hattinga's. Naast de bolwerken. de huizen 
blokken en de havens is ook de beplanting aangegeven. 



grate kring random de stad gepland. Deze forten zijn maar gedeeltelijk gereed gekomen. 
Binnen Vlissingen werden veel gaten in de bebouwing, die ontstaan waren door de 
Engelse bombardementen, met militaire gebouwen opgevuld. Veel inwoners hadden de 
stad al verlaten vanwege de oorlogsdreiging, de hoge kosten door het huisvesten van 
troepen en de beperkende bepalingen vanwege de handel en visserij. Het inwonertal werd 
bijna gehalveerd. Na een paar maanden namen de Fransen het heft weer in handen en 
Napoleon gaf opdracht de stad zodanig te versterken dat een herhaling van een aanval 
niet meer mogelijk was. De stad werd ondermeer omgeven door kroonwerken. In 1807 
had Napoleon het grondgebied van de stad al vergroot met 1800 meter in de omtrek 
van de vesting ten koste van Koudekerke en Oost- en West-Souburg. Aan de rand van 
die uitbreiding liet hij forten en kroonwerken oprichten. Tussen Fort Montebello (No"e) 
aan de westzijde en Fort St. Hilaire (latere Fort De Ruyter) aan de oostzijde moesten 3 
kroonwerken verrijzen. Het linker-, midden- en rechter kroonwerk. Het linker kroonwerk 
is op de huidige plattegrond van Vfissingen nog goed zichtbaar in de vorm van woonwijk 
'Het Fort'. De Fransen konden hun plannen echter niet geheel meer uitvoeren orndat zij 
in 1814 het land moesten verlaten. Zij lieten Vlissingen berooid achter. Een Ville Marte 
(dode stad) aan de Westerschelde. VHssingen moest weer warden opgebouwd. 

De nleuwe marinewerf 
Na de Franse tijd keerden het loodswezen en de marine weer terug. Het Rijk wilde 
opnieuw een werf inrichten in Vlissingen. In 1860 telde Vlissingen ongeveer 
10.000 inwoners het geen problematisch werd binnen de vesting. Er ontstond een 
huisvestingsprobleem, omdat er nog steeds niet buiten de vesting mocht warden gebouwd. 
De staat diende bij de gemeente een omvangrijk 'verlanglijstje' in, met gebouwen en 
terreinen die moesten warden overgedragen. Zo werd de marinewerf langs de Oakhaven 
ingericht. De werf bestond uit twee delen: de werf van aanbouw (van de Vlotbrug tot aan 
de Walstraat) met een aantal hellingen, en de werf van uitrusting, die zich uitstrekte van de 
Rammekenspoort tot de Zeedijk en van de Onderstraat tot aan de Wijnbergschekaai. De 
situatie zien we goed weergegeven op de kadastrale kaart van 1824. De werkgelegenheid 
kreeg een impuls door het terugkeren van het Loodswezen en de vestiging van de 
Marinewerf De ontmanteling van de vesting in 1867 viel vrijwel samen met het einde van 
de Vlissingse marinewerf. De marineactiviteiten werden hoofdzakelijk naar Den Helder 
verplaatst. Voor Vlissingen betekende dit een groat verlies aan werkgelegenheid. De stad 
dreigde weer in een economische malaise weg te zakken. 
Vlissingen van 1867 tot 1940 
In deze periode is Vlissingen ingrijpend veranderd. Dit began met het de komst van een 
Kanaal door Walcheren. Dit op dringend verzoek van onze zuiderburen. In 1873 werd het 
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Kanaal door Walcheren voltooid dat bij Vlissingen via nieuwe zeesluizen in de Westerschelde 
uitkwam. Er werden nieuwe havens aangelegd: twee binnenhavens en een buitenhaven 
waarin schepen met een diepgang van zo'n tien meter konden binnenlopen. Tussen het 
Kanaal door Walcheren en de Oakhaven werd het Verbindingskanaal gegraven. In 1875 
werd de lijndienst Vlissingen - Sheerness opgericht. Het Sloe werd in 1871 afgedamd 
door de spoordijk van de lijn Roosendaal-Bergen op Zoom-Middelburg. Het jaar daarop 
werd de spoorlijn doorgetrokken naar Vlissingen en vanwege de opheffing van de vesting 
waren de vestingwerken niet meer nodig en kon Vlissingen zich buiten de vesting gaan 
uitbreiden. 
Direct na de ingebruikname van de havens werd in 1875 de Koninklijke Maatschappij 
De Scheide opgericht. De bedrijfsgebouwen en gronden van de oude marinewerf werden 
van de staat in erfpacht verkregen en al spoedig ontplooide de Koninklijke De Scheide tal 
van activiteiten: het bouwen van schepen, de fabricage van motoren en ketels. In eerste 
instantie bleef veel van de historische bebouwing aan weerszijden van de Oakhaven 
gehandhaafd. In de buitenhaven vestigde zich de Stoomvaartmaatschappij 'Zeeland' met 
de verbinding naar Engeland. Vlissingen kon de toekomst weer met vertrouwen tegemoet 
zien. Het inwonertal in de periode 1875-1900 verdubbelde naar bijna 19.000. Hierdoor 
ontstond een enonn huisvestingprobleem. De groei van de werfactiviteiten zou al spoedig 
de inrichting van het oostelijke deel van de binnenstad danig belnvloeden. De ontwikkeling 
van dit deel van Vlissingen is in hoofdlijnen vastgelegd in een bestemmingsplan dat is 
ontworpen door de toenmalige burgemeester van Vlissingen. Arie Smit, die tevens directeur 
van De Scheide was. In het bestemmingsplan uit 1886 werd het terrein van de buiten 
gebruik geraakte vestingwerken in een aantal grate blokken verdeeld door radiair lopende 
wegen. zoals de Van Oishoeckstraat en de Lampsinsstraat. Het nieuwe stedelijke gebied 
werd verdeeld in woonwijken en bedrijventerreinen. Er werden verschillende bedrijven 
gevestigd, zoals de melkfabriek een schoenenfabriek en de remise van de stoomtrams 
De ruimtelijke veranderingen ten gevolge van de ontwikkeling van De Scheide waren 
drieledig. 
In de eerste plaats vergde de bedrijvigheid steeds meer ruimte voor bedrijfsgebouwen. 
kantoren en opslagloodsen, het geen ten koste ging van de bestaande bebouwing. Op 
het werfterrein werd in 1912 het grate Admiraliteitshuis gesloopt om plaats te maken 
voor de nu nog bestaande machinefabriek uit 1913. die in 1916 en 1919 werd vergroot. 
Het was het begin van de sloop van de historische bebouwing langs de Dokkade. Aan 
de zuidzijde van de Oakhaven bleef de bebouwing !anger staan. maar ook hier vonden 
grate veranderingen plaats. Omstreeks 1930 werd de werf tussen de Oakhaven en de 
Walstraat met enkele afbouwloodsen vergroot. waaronder de zware plaatwerkerij. De 
bestaande bebouwing moest plaats maken voor de uitbreiding van de zware plaatwerkerij. 
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Boven- Kadasterkaart uit omstreeks 1824 met verschillende gebouwen van de marinewerf in blauw 
aangegeven. 

Onder- Kaart van Vlissingen uit 1877. ~ kanaal door Walcheren is gereed gekomen en via het 
verbindilgskanaal staat het Marinedok (de huidige Dokhaven) ermee in verbinding. Deze kaart is 
van voor het moment dat de vestingwerken werden afgebroken en de binnen- en buitengracht 
werden gedempt 



Hierbij werd ook het Dok van Perry gedempt. 
In de tweede plaats kon het bedrijf zich uitbreiden over het terrein van de voormalige 
vestingwerl<en. dat was vrijgekomen door de ontmanteling van de vesting. In de derde 
plaats gaf het groeiende bedrijf ook impulsen aan de ontwikkeling van de stad door de 
woonwijken die ender meer voor de werknemers van De Scheide werden gebouwd. Een 
groat woningbouwproject was de bouw - in 1884 - van ruim tachtig huizen. in de 
volksmond de 'tachtig plagen' genoernd. vlak achter het Oude Arsenaal. De huizen en het 
Oude Arsenaal zijn in het midden van de vorige eeuw afgebroken om plaats te maken 
voor de bedrijfsgebouwen van De Scheide op het Eiland. Vanaf 1909 bouwde De Scheide 
geen woningen meer in eigen beheer: in dat jaar werd de Vereniging tot Verbetering van 
de Volkshuisvesting opgericht. waarin de directie van De Schelde zitting had. Een van de 
eerste grote projecten was het 'Rode Dorp', een wijk met arbeiderswoningen ten noorden 
van de werf, die gebouwd werd in 1911/1912. 

ToerismeOok op het gebied van toerisme ging Vlissingen een belangrijke rol spelen. Ten 
westen van de stedelijke bebouwing beschikte de stad al over prachtige zuiderstranden en 
in navolging van badplaatsen zeals Scheveningen en Blankenberge wilde ook Vlissingen 
van deze natuurlijke omstandigheden gebruikmaken. Dit kende een aarzelend begin in 
1872 met een badpaviljoentje maar al snel begon het meer allure te krijgen. Zeker toen het 
Grand Hotel des Bains in 1886 werd opgericht (het latere 'Britannia'). De directie van dit 
hotel eiste dat er een verbinding moest worden aangelegd tussen de stad en de badplaats: 
de Badhuisstraat. Dit alles leidde tot een stroomversnelling. De Boulevards begonnen zich 
te ontwikkelen en elders schoten complete woonwijken (met arbeiderswoningen) als 
paddestoelen uit de grond. 

Ultbreidlngsplannen 
De woningwet van 1901 verplichtte de wat grotere gemeenten met meer dan 10.000 
inwoners, en zich sterl< uitbreidende gemeenten, met een officieel uitbreidings-plan te komen. 
Grofweg werd Vlissingen in drie delen gesplitst. De oostzijde kreeg de bestemming haven 
en industrie. de middensectie de bestemming wonen ( voor de arbeider) en de westzijde de 
bestemming wonen in een parl<achtige omgeving ( voor de beter gesitueerden). Bovendien 
kreeg de binnenstad een ander aanzien door het dempen van de Koopmanshaven, 
Achterhaven en de Pottehaven. het geen los stond van het uitbreidingsplan maar meer 
het gevolg was van de overstroming in 1906. Vlissingen veranderde in korte tijd enorm. 
Onder de bezielende leiding van burgemeester Van Woelderen begon de stad steeds meer 
allure te krijgen. Er kwam een vliegveld, een pier, het Nollebos. Zijn Vlissingse Trias: Haven. 
lndustrie en Badplaats moesten worden gerealiseerd. Er moest een nieuw stadshart 
worden gerealiseerd met een nieuw stadhuis, winkels, een schouwburg en kantoren 
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Uitbreidingsplan uit 1886, van Scheldedirecteur en burgerneester Arie Smit 



tegenover de HBS. Hij had plannen in overvloed om Vlissingen ook toeristisch gezien 
nog meer op de kaart te zetten met een invulling van het park- en duingebied tot aan de 
Vijgheter. In de 30-er jaren rnoest het uitbreidingsplan weer nodig warden bijgesteld. Een 
probleem vormde het vliegveld langs het Kanaal door Walcheren waardoor er in de directe 
omgeving geen bebouwing mogelijk was. Eventuele uitbreiding van woonwijken kon dus 
alleen maar plaatsvinden in noordwestelijke richting. Aan de ontwikkeling van de stad 
kwam echter abrupt een eind door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 

Vlissingen na 1940 
Bij de Ouitse inval op 10 mei 1940 werd de stad direct geconfronteerd met 
bombardementen. Vanwege de militair-strategische ligging begonnen ook de geallieerden 
de stad stelselmatig te bombarderen. Vlissingen kende gedurende deze periode maar 
liefst 84 bombardementsdagen. Na de strijd om de bevrijding in november 1944 kon 
de trieste balans warden opgemaakt. Vlissingen leek op een spookstad. Er was slechts 
een huis geheel onbeschadigd uit de strijd gekomen. Tijdens de wederopbouw moest 
iedereen zo snel mogelijk weer van goede huisvesting warden voorzien. In eerste 
instantie werden her en der noodwoningen geplaatst om de ergste nood te lenigen. 
T oen de ergste woningnood gelenigd was began de problematiek van de binnenstad weer 
aandacht te krijgen hetgeen resulteerde in het Saneringsplan dat tussen 1960 en 1970 
is gerealiseerd. Centraal stand het oplossen van de verpaupering in een groat deel van die 
binnenstad gekoppeld aan een versterking van het winkelarsenaal. Vlissingen was niet de 
enige plaats waar dat aan de orde was. Overal in het land transformeerden binnensteden 
naar plaatsen waarin licht en ruimte. brede wegen en pleinen de boventoon voerden. 
In de periode tussen 1970 en heden heeft Sanering plaatsgemaakt voor begrippen zoals 
rehabilitatie en stadsvemieuwing en is de binnenstad zich gaan ontwikkelen zoals deze 
heden ten dage is. 
In de periode na de bevrijding en 1960 nam het inwonertal van Vlissingen met 10.000 
toe en belandde op ca. 19.000 inwoners. De stad bleef zich in noordwestelijke richting 
uitbreiden rnaar op een gegeven moment bereikte men de grens van Koudekerke. 
Aangezien het plan Paauwenburg al op de rol stand werd overeenstemming bereikt met 
deze gemeente om op hun grondgebied een aanvang te rnaken met de uitvoering van dit 
plan. In 1966 werden door de herindeling de grenzen weer verlegd en werd een groat deel 
van Koudekerke. geheel Oost- en West-Souburg en Ritthem en een stukje Nieuw- en Sint 
Joosland bij de ge-meente Vlissingen gevoegd. Mede door de industriele ontwikkeling in 
Vlissingen-Oost bleef er behoefte bestaan aan woningen. Veel Vlissingers trokken naar de 
nieuwbouwwijken in Oost-Souburg en later naar de nieuw-bouwwijken zoals Westerzicht. 
Bos-senburgh en Rosenburg. Vlissingen telt nu ongeveer 45.000 inwoners. 
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Boven: Strandplezier bij het Grand Hotel des Bains 

Onder: Foto van Vlissingen uit 1927 met daarop zichtbaar de uitbreiding van Vlissingen in 
noordwestelijke richting 



Conclusie 

Vlissingen heeft een rijke historie, en scheebsbouw speelde daarin een zeer voomame 
rol. Bovendien was de invloed van de KSG erg groat op de onwtikkeling van de stad. De 
locatie van het KSG terrein bevindt zich nog op laat middeleeuws grondgebied. Vlissingen 
is een weerbare stad gebleken want ondanks alle tegenslagen heeft de stad telkens weer 
zijn bloeiperiodes gekend. Momenteel is het toerisme een nieuwe belangrijke factor. Het 
water zal darbij altijd belangrijk blijven voor Vlissingen. 
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Ruimtelijke relatie tussen de binnenstad en het 
Sc heldeterrein 

De werf en de stad 

De geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van De Scheldewerf is in de twintigste 
eeuw sterk verweven geweest met de groei van de stad. In de NRC van 19 maart 1927 
werd het als volgt omschreven: 'Wat eens een stad met een werf was. is nu een werf met 
een stadje eromheen.' In de verschillende uitbreidingsplannen werd zowel voor nieuwe 
woningen als voor de werf ruimte gereserveerd. 
Rand 1870 nam De Koninklijke Maatschappij De Scheide de oude marinewerf op de kop 
van de Oakhaven in gebruik net toen de stad 1867 haar status als vesting had verloren. 
Dit betekende voor Vlissingen dat de stad de ruimte kreeg om te groeien, op de plaats van 
de nu overbodig geworden vestingwerken. maar vooral daarbuiten. Aan de oostzijde van 
de stad was het Kanaal door Walcheren gegraven, geopend in 1873, dat door middel van 
het Verbindingskanaal oak toegang gaf tot de Oakhaven. Het zou nag tot 1886 duren 
voor het eerste uitbreidingsplan voor de stad werd ontwikkeld. Het werd ontworpen 
door Arie Smit een van de oprichters en de directeur van De Scheide, die in 1879 oak 
burgemeester van Vlissingen was geworden. 
Direct random de oude stad zijn twee wegen als een soort ring ingetekend Het meest 
opmerkelijke aan het plan is echter de radiale wegenstructuur die voor een belangrijk deel 
oak in deze vorm werd uitgevoerd. Het Badhotel Brittania dateerde uit hetzelfde jaar als 
het uitbreidingsplan, 1886. Aan de buitenzijde wordt de radiale structuur afgesloten door 
een randweg waarin we de huidige Paul Krugerstraat kunnen herkennen. Ook De Scheide 
had belang bij de woningbouw in het uitbreidingsgebied voor haar arbeiders. 

De onteigeningswet van 1927 
Een zeer belangrijk moment in de relatie tussen de werf en de stad was het jaar 192Z 
De Koninklijke Maatschappij De Scheide had de terreinen van de werf niet in eigendom 
maar pachtte ze van de staat. steeds voor enkele tientallen jaren. Eind jaren twintig liep 
het pachtcontract af en De Scheide gaf te kennen dit eventueel niet te zullen verlengen. 
De op de werf gebouwde schepen werden steeds grater. om de open zee te bereiken 
moesten ze door de schutsluizen ten oosten van het Eiland en deze hadden maar een 
beperkte capaciteit. Ook de mogelijkheden om uit te breiden werden door De Scheide 
als te beperkt gezien. Het belangrijkste onderdeel van het bereikte akkoord was dat de 
activiteiten van de werf als zijnde van landsbelang werden beschouwd. En in een speciale 
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Boven- Luchtfoto uit 1924 vi!! een deel van het Scheldeterreil, gefotografeerd in ~ rditilg. Op de 
voorgrond is het droogdok (Dok Viii Perry) te zien. Aan de zuicl<ant Viii de Oakhaven staan de huizen, waaronder 
het Vall Oishoeckhuis, die later zooden waden afgebrdcen voor uitbreDig Viii de Paal.werkerij. Ook het ()d( van 
Peny werd hiervoa gedempt Achter de bedrijsgebouwen, is de uitl:rektitgswijc het 'rode dorp' te zien. De huizen 
zijl omstreeks 1911 gebouwd. 
Onder- Plattegrond van Vlssilgen uit 1893. groteodeels gebasseerd op het iiai Viii Arie Smit 



wet van 10 november 1927 kreeg De Scheide de mogelijkheid gronden en gebouwen te 
laten onteigenen. De gevolgen waren enorm. De Scheide kon met de wet in de hand bij de 
staat een verlanglijstje indienen welke delen van de stad zij onteigend wenste te zien. 
Van de zijde van de rijksoverheid was de overeenkomst wel te begrijpen. Het bouwen 
van marineschepen was voor Nederland van groat belang en men was bang voor 
inkomstenverlies als De Scheide zou besluiten te verhuizen. Naast het onteigenen van 
delen van de stad waren nag een aantal aspecten geregeld in de overeenkomst: 

De Scheide zou de terreinen, die zij tot dan in erfpacht had, in eigendom 
nemen. 
De Staat zou een grate keersluis bouwen om de doorgang naar de 
Westerschelde voor grate schepen mogelijk te maken. 
Het verbindingskanaal tussen de Oakhaven en het Kanaal door Walcheren 
zouden warden verbreed door het gedeeltelijk slopen van de wijk 'De T achtig 
P1agen'. 

De overeenkomst kreeg een looptijd van 60 jaar. De gemeente Vlissingen was in de 
overeenkomst geen partij en had de situatie maar te accepteren. 

Tweede Wereldoorlog 
Anders dan de jaren dertig was de periode van de T weede Wereldoorlog voor De 
Scheide economisch gezien zeker geen slechte tijd. Al in het begin van de oorlog kreeg 
de gemeente verzoeken van de werf om gedeelten van de openbare weg aan haar te 
verkopen. De Scheide kocht eerst zoveel mogelijk particuliere huizen op en verzocht 
vervolgens de gemeente de openbare weg aan haar over te dragen. lnmiddels hadden 
de geplande verkopen wel grate gevolgen voor het functioneren van de stad. In het 
begin van de twintigste eeuw waren de kaden rand de Oakhaven: Peperdijk, Dok- en 
Houtkade, niet alleen door De Scheide in gebruik. Ze fungeerden oak als loskaden van de 
overige bedrijven in de stad en niet in de laatste plaats van de gemeente zelf Verkoop 
van deze kade aan De Scheide zou betekenen dat deze activiteiten weer naar elders 
zouden moeten warden verplaatst en de gemeente Vlissingen bedong dan oak dat eerst 
elders een geschikte loswal zou warden gebouwd voor die aan de Koningsweg aan de 
openbare weg zou warden onttrokken. Een zeer belangrijke verschuiving van de grenzen 
van het Scheldeterrein. die oak tijdens de T weede Wereldoorlog al was begonnen. was de 
onteigening van het huizenblok aan de Aagje Dekenstraat tussen de Scheldestraat en de 
Van Dishoeckstraat waarvoor de onderhandelingen met de gemeente al in 1944 waren 
begonnen en die na de oorlog zouden warden afgerond. Oak hier werd de openbare weg 
door de gemeente aan De Scheide verkocht. 
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Boven- &n deel van de clain m De Scheide in 192Z 
Onder- Aftnak en re.bouw nen lqe tij:I hand i1 hand op het Scheldeterreil. Op de foto de bouw 
m de derde hal van de~ in 191~ waarbij het !tis met de Beekien neg net koo woolen 
gespaard. later ZOU cit toch warden gesloopt. 



Latere ontwikkelingen 
Een stadsdeel dat. anders dan nu. oak niet bij het werfterrein was getrokken was de Houtkade 
met het stadhuis. toen nag gevestigd in het statige Van Oishoeckhuis. Al voor de oorlog 
waren er plannen gemaakt voor een nieuw stadhuis en was het een ieder duidelijk dat de 
gemeente het Van Dishoeckhuis op termijn zou gaan verlaten. De Scheide had zijn oag al 
lang op dit gebied laten vallen en in 1953 vond een bespreking plaats tussen burgemeester 
en wethouders en ir. J.H. Krietemeijer; hoofdingenieur van de Koninklijke Maatschappij De 
Scheide, waarbij oak de gemeentesecretaris en de directeur gemeentewerken aanwezig 
waren. Krietemeijer stelde dat gezien de modeme ontwikkelingen in de scheepsbouw. 
waarbij steeds grotere eenheden in fabriekshallen werden vervaardigd om daama op de 
scheepshelling te warden geassembleerd. het noodzakelijk was de bebouwing langs de 
Houtkade, en daarmee oak het Van Dishoeckhuis af te breken. De verkoop van het gebied 
rand het Van Dishoeckhuis vormde onderdeel van een groat uitbreidingsplan van De 
Scheide waarbij de grens van het werfterrein ongeveer halverwege de Koudenhoek en de 
Palingstraat zou komen te liggen. Noodzakelijk was de bebouwing langs de Houtkade, en 
daarmee oak het Van Dishoeckhuis af te breken. Uiteindelijk is het terrein aan de Houtkade, 
nadat de gemeente het Van Dishoeckhuis had verlaten, overgedragen aan de werf, zij het 
dat het nag tot 1986 heeft geduurd voor het Van Dishoeckhuis werd afgebroken. Dit 
ondanks het feit dat het inmiddels was aangewezen als beschermd rijksmonument. 

Conclusie 
De groei van De Scheldewerf kan in grate lijnen warden gekarakteriseerd als een 
ontwikkeling waarbij in eerste instantie stad en werf in harmonie naast elkaar bestonden, 
tot een situatie waarbij de werf groeide ten koste van de stad. Hierbij werden aanzienlijke 
delen van de stad afgebroken en bestaande straten geamputeerd. Stedenbouwkundige 
overwegingen hebben bij dit proces geen rol gespeeld. alleen bedrijfsmatige. De huidige 
situatie is hierdoor goed te begrijpen. Op verschillende plaatsen is de scherpe overgang 
tussen binnenstad en Scheldeterrein tastbaar aanwezig. Niet alleen werd een groat 
deel van de stad hier in de loop van de twintigste eeuw gesloopt ten behoeve van de 
groeiende werf. Veel van wat wel behouden bleef kreeg het karakter van een restruimte: 
een parkeerplaats. de achterzijde van de omringende straten met schuurtjes. tuinmuren 
en wat groen. Nergens wordt de gespannen relatie tussen stad en werf beter zichtbaar 
dan in de (Korte) Vrouwestraat. een zijstraat van de Walstraat. Links staan nag twee 
zorgvuldig gerestaureerde trapgevels uit de zeventiende eeuw rnaar na een meter of 
vijftig loopt de straat dood op de enorme gesloten bakstenen muur van de en zware 
plaatwerkerij van De Scheide. 
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Boven.. Het V'MI DishoecktUs iB1 de ~ in de ti;! dat het rq als stachis van Vissingen in 
getNcwas 
Onder- De zcDtw-van de zware Paatwerkeri.i vormt een imposatte afscherq tussen de ~en het 
Scheldeterreit Dit deel van de zware plaatwerbrij wenl gelxxMd in 1929, later went het veriengd tot 
een totale lqte van oogeveer 400 meter. 
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Huidige Situatie 
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HUIDIGE RELATIE STAD EN KSG TERREIN 

I-let centrum van Vlissingen heeft zich voomamelijk ontwikkeld vanaf 1250 tot en 
met de uitbreidingsplannen van 1886. Daarna is de stad gaan uitwaaieren naar het 
achterland. De analyse houdt daar voor mij oak op. De plaatwerkerij en uitbreidingen 
liggen als een stadsmuur aan de noordzijde van het centrum en valt officieel zelfs buiten 
het bestemmingsplan: Centrum. Toch ligt het op een plek die historisch gezien volop in 
beweging is geweest 

Stadsdeel: Centrum 
In het lichtgroen aan de westzijde van het centrum vormt de oude weg van Vlissingen 
langs de waterloop, de Flesse stand nag steeds een duidelijke structuur in de stad. Oak 
de daarop uitkomende straten,oranje, hebben nag steeds dezelfde structuur als in 1264. 
Binnen deze structuur is het historische centrum ontstaan. De bruine gebouwen zijn 
monumentaal of beschermd stadsgezicht en stammen veelaf uit de 14-17 e eeuw. In de 
tweede wereldoorlog zijn veel gaten in het stedelijk weefsel gekomen. In het rood zijn de 
meest in het oog springende monumenten aan gegeven. Met centraal de 'grate kerl< en 
aan de zeezijde vooraf de oude defensie werken. De vele havens vormen nag steeds een 
belangrijke structuur in de stad. 

Stadsdeel: Centrum-functies 
I-let is interessant om te zien dat deze oude structuren nag steeds belangrijk zijn in 
het Vlissingen van nu. De Oranje lijn, is de Walstraat en die is vandaag nag steeds de 
befangrijkste straat van Vlissingen. Dit is de ader van het winkelgebied van Vlissingen. De 
twee havens op de centrale Noord-Zuid as van Vlissingen zijn gedempt I-let zuidelijke deel 
is nu het Bellamypark. een bruisend en mooi deel van Vlissingen. De noordelijke helft wordt 
op dit moment ontwikkeld. Hier is een nieuw plein ontworpen. De zuidelijkste haven is een 
jachthaven geworden en vormt het middelpunt van horeca en toerischtische monument. 
'het arsenaal'. De 17 e eeuwse dokhaven aan de Noordzijde van het cent rum, is de basis 
geweest voor de Vlissingse economie van de volgende eeuwen. Hier hebben eerst de 
Marinehaven en later de Scheide groep een economische impuls gegeven aan het gebied. 
Aan de stadszijde van dit gebied ligt de Plaatwerkerij die op beide tekeningen met rood is 
aangegeven. 
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Boven- Kaart van Vlssilgen Centnin met daarilij de belqrij<ste listcmche sbUttnn. 
Onder- Kat van V1ssi1gen met daarop de verschlende fmcties per deelgebied 



Functie Plaatwerkerij 

Als eerste wil ik benadrukken, dat ik de relatie van de Plaatwerkerij met de stad veel be
langrijker vindt dan de functie die in het gebouw moet komen. Echter geen enkel gebouw 
wordt doelloos gebouwd, laat staan behouden. lk probeer bij mun functiekeuze zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de wens van de 'stad en haar inwoners'. Vanuit Gemeente en 
bedrijven is de noodzaak voor uitbreiding van het winkelaanbod geconstateerd. vanuit een 
onderzoek. Van oudsher. moest Vlissingen het van de bestedingen van haar eigen inwon
ers hebben. Echter deze trekken steeds meer naar Middelburg. Het dagelijkse winkelaan
bod is aan de krappe kant maar landelijk gezien nag wel in orde. Het niet-dagelijks aanbod 
is echter beduidend minder op orde, namelijk ca. 25% minder aanbod dan in vergelijkbare 
steden. Oak de kwaliteit van dit aanbod laat te wensen over. Er wordt voorgesteld om 
op de locatie van de plaatwerkerij een strategische versterking van het winkelaanbod te 
positioneren. Dit houdt concreet in. 5000-7000 m2 winkelaanbod in het niet dagelijkse 
segment en exta parkeervoorzieningen. 
Vanuit een strategisch onderzoek is voorgesteld om twee nieuwe bronpunten te ontwik
kelen, waardoor er een zijdelingse route ontstaat haaks in de richting van de grate winkel
straat. de walstraat. Bronpunt II op de afbeelding zal door de herbestemming van de Plaat
werkerij moeten warden ingevuld. Branpunt I is al in verdere ontwikkeling. De plannen zijn 
al klaar en er wordt al met de bouw begonnen. Dit branpunt bevat 1 grate supermarkt 
met parkeergarage en daamaast vooral veel modezaken. Dus moet er voor bronpunt II 
iets anders gevonden moeten warden. 

Functies voor de plaatwerkerij 
De functies zijn gekozen tijdens het ontwerpproces. Het lag voor de hand dat de grate 
ruimtes in de plaatwerkerij om grootschalige functies vragen. Bovendien is er door ruim
tegebrek in de binnenstad eigenlijk nergens de kans om dusdanig grootschalige winkelrui
mtes te bouwen. Elk winkelgebouw heeft behoefte aan enkele trekkers. In Vlissingen was 
er nag behoefte aan een groat warenhuis, een grate elektranicazaak en een grate sportz
aak. Deze drie zaken vormen samen met de parkeergarage het functionele geraamte van 
het nieuwe winkelgebouw ·0e Plaatwerkeru~. 
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Boven- Strategische VISie winkelgeaed Vlsqen door DH\/. Bronpmt a mt door herbestemmq m 
de Aaatwerkerij ingevUd. 
Onder- De plannen voor BronJUll l winkelcentnln 'De Fonteyre' 



Relatie met de stad 

De plaatwerkerij van het KSG terrein heeft een bijzondere relatie met de stad. Wat eerst 
een reserve gebied was aan de rand van de stad, is nu deel geworden van het stadshart. 
Door de enorme expansie. zun de hallen een grote rnuur geworden, die de relatie tussen 
de 'historische stad' en het dok volledig blokkeert. Op het toppunt van de expansie van de 
KSG was het hele terrein mutjevol gebouwd, zeals op de bovenste foto te zien is. Op de 
kop van het terrein is het kopgebouw te zien. welke met haar markante hoge ramen en 
ronde vonn een bijzondere afscheiding van het terrein vormde. Het gebouw sluit naadloos 
aan op de andere gebouwen van de KSG en de de historische bebouwing van de binnen
stad. Rechtsboven is het lege terrein te zien, met daarin alleen nog het oude stadhuis en 
het dok van perry. Deze moesten beiden wijken voor de laatste uitbreiding van de Plaat
werkerij. Overigens een weinig fraaie uitbreiding, die wat mij betreft in de nieuwe plannen 
meteen weer mag wijken. 

De huidlge situatie 
In de huidige stituatie is er al veel van de oude KSG sfeer verloren gegaan. T cx:h blijven de 
imposante gebouwen duidelijk hun stempel drukken op dit deel van de stad. Er zijn vele 
kranen verdwenen, de oude scheepsbouwlocxls. links op de bovenstede foto te zien, is on
danks veel protest ook gesloopt. Nog opvallender is het verdwijnenen van het kopgebouw. 
Het nieuwe winkelcentrum lijkt als een ruimteschip geland op de kop van het KSG terrein. 
Door het verdwijen van de ommuuring ligt het terrein er nu een beetje verdwaasd bij. Aan 
de ene kant proef je het rijke scheepsbouwverleden hier nog overal. aan de andere kant 
wordt het terrein steeds meer door de stad in beslag genomen. Vooral door het feit dat 
de belangrijkste werkzaamheden, het daadwerkelijk bouwen van schepen naar elders zijn 
verhuisd. is de ziel van de plek verloren te gaan. 
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v - . erTefl n n • opv is het kopgebOOw wa samen met 
il1dere gebouwen de grenzen van het terrein op mari<ante wijze markeert. 
Onder- ..udige situatie. Met in het rood de Plaatwer1<enj. paars de eerste libreidingswijken van het 
AUP. en geel de bijbehorende wegen. in het lichtbruin de tistorische bebouwing en in het donkerbnin de 
historische Structll"en 



- LANGEREKTE MONOUET OGENDE GEVEL 



- NOORDGEVEL PLAATWERKERU, DE BARRIERE 



Het onderdeel van het Scheldeterrein dat we nu kennen als zware plaatwerkerij/wal
serij is opgebouwd uit rneerdere gebouwen uit verschillende period.en. Het bestaat uit de 
scheepsbouwloodsen II (noord) en Ill (zuid) die ruimtelijk een geheel vormen en rond 1930 
na het in werking treden van de onteigeningswet zijn gebouwd. Ten oosten daarvan is er 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw een mocleme opslagloods tegenaan gebouwd. Het 
gebouw heeft op het eerste gezicht geen grate bouwhistorische betekenis. Het ontleent 
zijn waarde aan drie aspecten: 

1- Het feit dat een deel van de muur van de scheepsbouwloods uit 1898 aan 
de Vrijgang in scheepsbouwloods II is opgenomen. 

2- De barrierewerking (het gebouw heeft delen van de binnenstad 
radicaal af gesneden en geblokkeerd) 

3- De betekenis voor de rnensen cfie hier werken of gewerkthebben. 

De muur aan de Vrijgang is uitgevoerd in schoon rnetselwerk waarin acht rondboogven
sters zijn opgenomen waarvan vijf nog hun oorspronkelUke gietijzeren ramen hebben 
behouden. Het is het oudste relict van een echt Scheldegebouw en voegt zich nog mooi 
in het stedelijke weefsel van de stad. De architectuur met de rondboogvensters is karak
teristiek voor de nu verdwenen bedrijfshallen rond de scheepshellingen. De le generatie 
gebouwen van de Scheide waren allen met deze fraaie rondboogvensters vormgegeven. 
Vroeger sloot deze wand naadloos aan op het ronde kopgebouw. waardoor de omheining 
van het terrein een fraai geheel was. 

BUSC~IFT ~EN RECHTERPAGNA 
Linksboven. 
Rechtsboven
Milden-

Linksonder-

Rechtsonder-

Het roode kopgebouw van het KSG terrein 

De oude machinefabrec van 1882 
Het lage gedeelte is de oucle scheepsboowbxls uit 1898 , nu geintegreerd in 

de veel hogere Scheepsbouwloodsll 

De Of1!inele gevel van de scheepsbouwfoods uit 1898 met de kenmericende 
gietijzeren ramen. 

detaffoto van origineel rondboogvenster uit 1898 





De Plaatwerkerij is een uiterst functioneel gebouw. Het heeft in eerste instantie dienst 
gedaan als scheepsbouwloods en later als plaatwerkerij. De constructie is in dit gebouw 
dan ook erg aanwezig. De zware spanten zijn gemaakt voor de grate portaalkranen in 
de hal. Zij vangen ook alle krachten loodrecht op het gebouw op. De hoogte van de hal is 
terplekke ook aangepast aan de benodigde kraanhoogte. De stabiliteit wordt met name 
verkregen door de dunnen stalen liggers tussen de spanten. Het gebouw oogt uiterst 
massief aan de buitenzijde, door het gebruik van baksteen en donkere raampartijen. die 
als invulling tussen de spanten en stalen balken liggen. Echter het is maar een enkelaagse 
wand, die zeer weinig bijdraagt in constructief opzicht. Zo functioneren zowel de gevel als 
het dak als een dun schiUetje om de hal tot een af gesloten geheel te maken. 
Daarnaast valt het op, dat de krachtentaal duidelijk is af te lezen in de vormgeving van 
het gebouw. duidelijke no-nonsense architectuur. Dit is bijvoorbeeld goed zichtbaar op het 
gevelvlak waar de hal in hoogte verspringt. Daar zorgen onorthodox afwisselend geplaat
ste windverbanden voor de stabiliteit. Ook de grote stalen steunbeer aan de achterzijde 
van de hal, zijn geenszins weggewerkt maar spreken de stoere taal van het gebouw. Daar
mee is het geenszins een standaard hal. maar een hal die een taal spreekt welke antwoord 
geeft op de vraag die specifiek op deze plek gesteld was. 
Als laatste valt op dat in de loop der jaren enkele functionele uitbouwtjes gedaan 
zijn. Klein van stuk en puur gemaakt voor de functie van kantine of WC. Al met 
al is dit een uiterst functioneel gebouw, echter de vele hand gemaakte oploss
ingen. vakwerken en materialen geven deze hal zeker geen standaard uiterlijk. 

I 

Links- Gevelfragmenl met daarop de drager invul StructUIJ' van staal en baksteen. Oaarboven de dun 
gedetalleerde raamkozijnen. 

Rechts- De opvallende stalen steunbeur aan de achterzijde van de Plaatwerkerij . 
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Stedenbouwkundig Concept 
In de analyse hebben we kunnen zien dat het KSG-terrein zich eerst nag harmonieus met 
de stad ontwikkelde. Het bouwde voort op structuren van de vestingmuur, de werken van 
Napoleon en het Algemeen Uitbreidingsplan. Door de enorrne groei van de KSG raakte 
de relatie verstoord. De KSG schem1de zich letterlijk af en vormde een eiland in de stad. 
Dit eiland was langzaam vol gegroeid tot een industrieel weefsel met een overwegend 
rommelig karakter. Doordat de werkzaamheden helemaal gaan verdwijnen. verdwijnt oak 
deze typische rommelige sfeer. Het lijkt me niet goed om de gebouwen die we overlaten. 
als relikwieen van een vervlogen tijd als eenlingen te laten staan. lk wil het gebied inte
graal vanuit haar oorspronkelijke sfeer herbestemmen. Dat betekent dat ik het gebied 
weer met de stad wil laten integreren, met behoud of aanscherping van oorspronkelijke 
structuren en behoud van het rommelige karakkter. De strategie voor het terrein uit zich 
in 4 facetten. 
1- lntegratie 

- Twee doorbraken in de Plaatwerkerij gebaseerd op doorgang en plein van de 
situatie voor de bouw van de plaatwerkerij. 

- Opvulling van de leegten in het KSG-Eiland met een rommelig weefsel van 
nieuwe woningbouw 

- Een nieuwe brug vormt de schakel tussen het centrum en het nieuwe stads 
deel. Deze is gelegen tussen de Plaatwerkerij en de driebeukige 
Machinefabriek, die zal warden herbestemd tot cultuurfabriek. 

2- Versterken van de onderliggende structuren. 
-Dat betekent het in ere herstellen van het kopgebouw, in het nieuwe plan 
schakelgebouw genoemd. 

- De nieuwbouw schikt zich binnen de structuren. 
-Dit zijn de straten van het AUP. en de kade van de dokhaven 
- De structuur van de oude vesting = donkerpaars 
- De structuur van de hoofdstraat van KSG gebaseerd op 

een deel van de oude vesting, die later is verlengd= lichtpaars 
3- De nieuwbouw wordt lager dan de oude gebouwen. 

deze zijn rood getekend, zodat deze duidelijk zichtbaar zijn. De nieuwbouw 
krijgt verschillende hoogtes en dieptes zodat het rommelige karakter aan 
wezig blijft of wordt versterkt. 

4-lntensivering voor creatie van leegte. 
De plaatwerkerij ligt op de plek van de oude stadsbegrenzing van 1614, door 
de laatste uitbreiding en het verdwijnen van de daarnaast liggende gebouwen. 
is een leegte gemakkelijk te creeeren. Omdat de stad steeds concentrisch 
verder groeit en is gegroeid, kan een dergelijke groene ring voor extra kwarrteit 
zorgen. Tevens draagt deze leegte bij aan de integratie en zichtbaarheid van 
het nieuwe gebied. 
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Linksboven
Rechtsboven-

Onder-

N'ieuwe stedenbouwkundige ~anschets KSG-Terrein 
Mogelijkheden VOCK groenring/leegte. om otxle kem heen, Vlissingen mist deze 
ruimtes. 
Overzichtstekening KSG-Terrein en relatie stad. 
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Stedenbouwkundig Concept 

I 

r. 

Boven- Kadastrale kaart uit 1832. met daarop de belangrijkste structuren die onder de plaatwerkerij 
liggen. 

Onder- Stedenbouwkundig concept. waarbij het gebouw en zijn omgeving integreert met het 
winkelgebiecl, het historisch centrum en het nieuwe plan op de rest van het KSG-terrein 
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Boven- KSG-terrein in huidige situatie 
Onder- Planschets voor nieuw deelgebied KSG-terrein 
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Architectonisch Concept 

De stedenbouwkundige analyse en het daaruit volgende ontwerp, geven al veel richting 
voor de herbestemming van de Zware Plaatwerkerij op grotere schaal. Echter de gebou
wanalyse leverde nog veel meer informatie op. Daarom is er ook een concept voor het 
gebouw ontwikkeld, wat inspeelt op de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Daarnaast 
komt er een nieuwe functie in het gebouw. Zoals gezegd de winkelfunctie. Hoe combin
eren we deze twee elementen. 
Bij het herbestemmen van een monumentaal gebouw zoals de Zware Plaatwerkerij die 
door de RDMZ is uitgekozen om te behouden. is het belangrijk de specifieke kenmerken 
te ontdekken waarom dit gebouw behoudenswaardig is. Bij een monument wordt vaak 
gedacht aan erg klassieke gebouwen zoals paleizen en kathedralen. Deze warden vaak 
om meerdere redenen gewaardeerd. De vele decoraties en de bijzondere materialen die 
in de dienst van de religie of een koninkrijk zijn ingezet trekken snel de aandacht. Enorme 
afmetingen trekken de aandacht. Deze gebouwen zijn veelal bedoelt om te imponeren. 
Als dergelijke gebouwen hun functie verliezen. mag er vaak weinig tot niets verandert 
warden. Deze puntgave gebouwen. warden bijna altijd zo goed mogelijk in de oorspron
kelijke staat gerestaureerd. 
De Zware Plaatwerkerij is een heel ander type gebouw. Het gebouw stamt uit de lndus
triele revolutie. Dergelijke gebouwen zijn functioneel van aard. Men moest onderdak bie
den aan een productieproces. Orndat de industrie zich snel uitbreidde werden de gebou
wen steeds grater. Doordat de gebouwen steeds seriematiger werden uitgevoerd, konden 
er bijna industriele kathedralen ontstaan. Dit komt vooral door de imponerende dimensies 
van deze gebouw.en Met name de gebouwen voor de scheepsbouw groeiden bijna on
gelimiteerd. 
De seriematige productie stand nog wel in de kinderschoenen. Daarom zijn in de eerste 
gebouwen van de industriele revolutie nog handgelaste spanten te zien en baksteen gev
els. T egenwoordig zou dit ondenkbaar zijn. 

De Zware Plaatwerkerij 
De Zware Plaatwerkerij in Vlissingen is zo'n uit de kluiten gewassen gebouw. Daardoor 
vormt het ook een barriere in de stad zoals in de analyse te lezen was. Het gebouw 
is NO-NONSENSE. De stalen profielen die voor de constructie zijn gebruikt zijn overal 
precies op rnaat. Er is nergens sprake van decoratie. Was er een opening nodig op een 
bepaalde plek, dan kwam hij daar; zonder na te denken over gevelcompositie. Het gebouw 
is opgebouwd uit stalen constructiespanten die nodig waren voor het verplaatsen van 
productieonderdelen door de lucht. De baksteen invulling is slechts de huls. 
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Concept uitleg in stappen 

1 HERBESTEMMING VAN EEN MONUMENT, WAT BEHOUD JE EN WAT NIET? 

2 KEUZE EN ANALYSE NAAR TYPE MONUMENT 

Een gebouw heeft rnonumentale waarde als het ons vandaag de dag iets kan vertellen over het 
ver1eden. Het vertelt ans lets over onze identiteit en cultuuren cultuur. 

STAR GEBOUW 

WEllNIG INGREPEN MOGELIJK 
Essen tie 

-histrorie 
-constructie 
-ruimtelijkheid./dimensie 
-decoratie 
-materialisatie 

FLEXIBEL GEBOUW 

VEEL INGREPEN MOGEUJK 
Essen tie 

-historie 
-constructie 
-ruimtelijkheid/dimensie 

3 ANALYSE- ESSENTIE GEBOUW IN VIJSSINGEN 

.,.;. . - . -··: . ~ ~ .. 
~ "' ' 
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FUNCTIE 
ZoALS GEZEGD IS ER JN VussnNGEN BEHomE AAN EEN 2 NIEUWE WINKELBRONPIJNTEN. DEZE MOO SAMEN 

ZORGEN VOOR EEN HOOGWAARDIG WINKELAANBOD IN VUSSINGEN, WAT NU NIET MEER HET GEVAL WAS. 

TusSEN DEZE TuVEE BRONPUNTEN MOET EEN NIEUW WlNKELCUIRCUIT DE OUDE HISTORISCHE WINKELSTRUCTULR 

AANV\JllEN ZODAT EEN RUIMER WINKELORCUIT ONTSTAAT. ER IS VOORAL BEHOEFTE AAN WlllKELS IN HET NIET 

DAGELl.JKS SEGMENT. DE GROOTSCHAUGE ZWARE PlAATWERKERIJ WKT IDEEAL OM ENKELE GROlERE WINKEl..S 

TE HUISVESTEN. 

BEKNOPTE HISTORIE 3-BEUKIG WlNKELGEBOUW 

MEN WllJKELT AL EEUWEN EN EEUWEN. lo ZlJN ER VELE WINKELCONCEPTEN ONTWIKK8.D. DE LAATSTE DECENIA 

IS HET DE TRE/\O DAT ER STEEDS MEER ZEER GROOTSCHA!JGE WINKELCOMPl.EXEN BUITEN DE STAD EEN VOUEDIG 

WN<B.AANBOD BIEDEN. DEZE IS ONTST AAN LAT DE EVOLUTIE VAN DE WINKB.GALERU. 

0E 3-BEUKIGE WINKHJGAUERU BESTOND AL IN DE TIJD VAN DE ROMEt.IEN. 00K OP DIT MOMENT IS DIT NOG 

STEEDS EEN vrn TOEGEPAST WINKELPRINOPE. DENK MAAR AAN DE Hruva GAL.ERIE IN EINDHoVEN. 

DE WINKB..GALERUEN ZIJN ONTSTAAN DOORDAT DE STRAAT MET AAN WEERSZlDEN IM~, IMRDT VOORZlEN 

VAN EEN OVERKAPPfNG. LATER ZIJN COMPl.ETE WINKB..GEBIEDEN VANBUIT DIT PRINCIPE ONTWORPEN. 

DE 3-BBJKJGE OPZET HEEfT DUS EEN LANGE GESCHEDENllS EN BEWUST ZLN WAARDE DOOR DE VOLGENDE 

ASPECTEN. 

Hfr IS COMFORTABa DOOR DE OVERKAPPING EN HET AFGESLOTEN GEHffi. HET IS COMPACT. VAM<. ZIJN ER 

2 A 3 ETAGES, DIE DOOR 51.KHTS EEN BINNENSTRAAT WORDEN ONTSLOTEN DOOR LJFTEN EN GALLERUEN. 0EzE 

COMPACTE VORM EN HET FBT DAT KLANTEN HUN GEZICHTSV8.D ALTUD OP HET WJNKB..S IS GERICHT MAAKT 

DEZE 3-BEUKIGE OPZET TOT EEN UITERST SUCCESVOL COMMEROEEL PRINCIPE. 

VORMCONCEPT 

LJITGANGSPUNT IS DAT DE KENMERKEN VAN DE Pt.AA TWERKERU ZOALS DIE UIT DE ANALYSE NAAR VOREN ZIJN 

GEKOMEN ZO VEEL MOGHJJ< BEHOUDEN MOETEN BWVEN. HET GAAT f-IER NU OM EEN LETTERWK BEHOUDEN, 

ER MAG GEWOON GEZAAGD EN GESLUET8.D WORDEN, MAAR DE ESSENTIE VAN HET GEBOUW MOET BEHOUDEN 

BWVEN. DE BU STAP 6 AFGEBEB.DE VORMCONCEPTEN ZLIN DE 4 HOOFDPRINOPES DIE Tl.JDENS HET ONlWERP

PROCES ZUN BEDACHT. 0PTIE 4, EEN OMHOOG GfTll..D WINKELVOl..UME MAAKT HET MOGEUJ< DAT DE CON

STRUCTIEVE OPZET VAN HET GEBOUW NOG SlHDS ZICHTBAAR BWFT, zowa AAN DE 13111"61 ALS BUITENZIDE. 

80VENOIEN LEUNT HET OP DE CONSTRUCTIE, ZODAT DEZE VORM DUID8..l.IK MAAJ<T DAT DE GEVEl SlfCHT EEN 

HUID IS DIE BESGERMT, MAAR GEEN CONSTRUCTIEVE BGENSCHAPPEN HEEFT. 

DE VORM VAN HET VOLUME IS ONTSTAAN DOOR DE CONTOURUNEN VAN DE RAAMPARTIJEN TE VOLGEN. lo 
KRUGT HET TOEGEVOEGDE WlN<flVOLUME EEN ETALAGERAAM AAN BBDE KANIBJ. 
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4 ANALYSE FUNCTIE 5000 m2 winkeloppervlak 
NlEUW BRONPUNT ZWARE PlAATWERKERU e. 

·• 
HISTORISCH ONDERZOEK WINKELGEBOUWEN 

I II I 
3 BEUKIG WINKELGEBOUW 

- COMFORTABa 
-COMPACT 
- COMMERCIEEL 

6 4 VORMCONCEPTEN OP EEN RIJ 

LI _ ..... ["""""'7_1_. __ .. I 1 Karakter exterieur volledig onzichtbaar 

Ld_·__.-..,._;"'i_,. __ _.I 2 Tegenstrijdige dimensie. raar aanhangsel 

fi
,,,,,,_~ 3 Neemt zicht op constructie deels weg, tast 

L.-3._: j_.__ ..... I karkter interieur wezenlijk aan 

.,...e;-l.;:===:-,~~-- 4 Tast constructie en karakter niet aan 

LJ 4 I -Versterkt karakter hangen 

- Sluit aan bij hoge dimensies gebouw 
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6 ROUTING EN INDELING 

ARCHITECTUUR 
- 3 BEUK 
- CENTRALE ROUTING 

I 

•• 
•• STEOEBOUW 
• - NIEUWE ROUTES 

• - DOORBREKEN BARRIERE 
•• 
• • 
" •• 
• 

•• 
• 
• 
• • 
" . 
• 

•• 
•• 
• 

• 
• 

• 
•• 
• 
• "' :. / . . + ....... . • • 

ANALYSE 
• 

- ESSENTIE PLAATWERKERIJ i 

i' /, t)j 'Cl ~j .. '"' 

• "11•~· 
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Nu de functionele indeling en de vormgeving van het gebouw zijn bepaald. wordt het tijd 
om het gebouw weer in zijn context te bekijken. De doorbrekingen. gebasseerd op de 
historie. delen het gebouw op een gunstige manier op. De doorbreking. welke op de con
touren van het oude plein gebasseerd zijn, verdeelt het gebouw in twee delen. Het over
gebleven rest ant (op bovenstaande figuur het noordelijkste dee I van het gebouw) f unc -
tioneert als parkeergarage. Deze ligt vlak bij de nieuwe brug, die op haar beurt aansluit bij 
de nieuwe ontsluiting van de binnenstad op het KSG terrein. Zodat men vanaf de snelweg 
de parkeergarage kan bereiken. De parkeergarage is ook met de rest van het gebouw 
verbonden door de centrale ontsluitingsas. die haaks loopt op de doorbrekingen. Deze as. 
loopt door de grote centrale hal,. De andere doorbreking, deelt het winkelgedeelte eve
neens weer in twee stukken en is bedoelt om het winkelend publiek van de grote winkel
straat. de walstraat. snel in het gebouw te leiden. Op deze plek, kan men snel alle winkels 
op alle verdiepingen bereiken. 
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Vormconcept en functie gecombineerd 

Gelijktijdig met de wens. om de gevel niet teveel aan te tasten maar toch een driebeukig 
winkelgebouw te creeren, is nagedacht over de functionele invulling van de ruimtes. De 
driebeukige opzet is ten eerste gekozen om het mooiste gedeelte van de Plaatwerkerij 
zoveel mogelijk leeg te houden. Dit is gedaan om 3 redenen: 

1- De ritmiek van de mooie handgemaakte spanten, en de imposante lengte van 
de hal blijven nu in tact. 

2- lo veel mogelijk circulatie kan in deze centrale ruimte makkelijk plaatsvinden. 
Een ieder kan dan meteen de schoonheid van de oorspronkelijke hal bewon
deren. 

3- Een dergelijke grate ruimte. biedt vele mogelijkheden. Hier kunnen verschillen 
de evenementen plaatsvinden. van groat tot klein. Dit kan zowel tijdens het 
winkelen gebeuren. als daarbuiten. Zo vindt er een wisselwerking plaats. Van 
evenementen bezoekers die oak de etalages van de winkelpanden aanschou
wen en winkelend publiek dat wordt verrast door een leuk evenement tijdens 
het winkelen. 

De boxen aan de zijde van het dok, nodigen uit tot een niet eigentijdse winkelvorm. Hier 
komen exclusieve winkels, waar men speciaal voor naar Vlissingen wil komen .. De speciale 
routing naar de winkels, maken het winkelen hier tot een echte belevenis. De boxen func
tioneren zowel aan de binnen-als buitenzijde tevens als etalage, die bezoekers binnen en 
buiten een blik geven op het bijzondere assortiment van deze exclusieve winkels. Dit zijn 
normaal winkels. die je vaak in de achterafstraatjes vindt. buiten de drukke winkelstraten 
van binnensteden. In dit concept is het juist belangrijk dat zowel de bekendere winkelke
tens en de exclusieve winkels samen functioneren tot een veelzijdig winkelgebouw. 
In de andere lange beuk van de Plaatwerkerijk is gekozen voor grootschallig shopen. Dit 
zijn de trekkers van het gebouw, winkels waar elke binnenstad behoefte aan heeft. Ze
ker in Vlissingen was uit de analyse gebleken dat er enkele grootschalige functies nodig 
waren. Een warenhuis. electrozaak en sportzaak moet het winkelaanbod van Vlissingen 
vergroten. 
De parkeergarage zorgt voor een goede aansluiting bij deze grootschalige zaken. Deze 
biedt dus oak de mogelijkheid voor mensen die speciaal voor die ene computer of een 
dat geweldige fitnessapparaat komen. Zij kunnen hun spullen inladen en wegrijden. De 
centrale hal, zorgt voor interactie tussen twee doelgroepen. 
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Constructiewijze en materialisatie 

De winkelvolumes die door de gevel heen prikken, rustten constructief gezien op de spant
en van de Plaatwerkerij. Ook de toegang naar deze volumes rust op de oude constructie. 
Deze loopbruggen hangen aan de portaalkraan van de hal. Zo ontstaat een constructief 
systeem van box en loopbrug hangende aan de constructie van de hal. 
De gaten in de gevel, zijn voomamelijk ontstaan door het wegnemen van de kozijnen 
aldaar. Daarna is er een frame gemaakt waar de box door heen kan. Dit frame. in de figuur 
rechts in het turqoise, rust op de oude constructie. In het zelfde vlak zijn er in de gevel 
enkele verstijvingsribben diagonaal geplaatst zodat er een stijf vlak in de gevel ontstaat. 
De bakstenen gevel is namelijk niet erg sterk en draagt weinig bij aan het constructief 
vermogen in die richting. 
Daama zorgen twee stalen vakwerkspanten, in de afbeelding in het paars, voor de con
structieve overspanning van de box. Daartussen zijn stalen 1-profielen gemonteerd, die 
zorgen voor het draagvermogen van de vloer. Tezamen met de houten vloer- en dak
balken + een vloerplaat zorgen ze voor een stijf geheel. In de lengterichting van de box 
dreigt een teveel aan rotatie. Daarom zijn er op de twee profielen waaruit het originele 
spant bestaat verstijvingsribben geplaatst. 

De gevel zelf bestaat uit een lichte wandconstructie met daarvoor trespa gevelplaten 
geplaatst. Deze zijn verkrijgbaar in de kleur mettalic grey. Een makkelijk te monteren plaat. 
met een kleur die afsteekt tegen de oude hal. Dit is bewust gedaan. Ondanks dat de box 
qua constructie de taal van de hal spreekt, die van no-nonsense, is de doorboring van de 
gevel vrij onorthodox te noemen. Dit contrast wil ik versterken door een licht glimmende 
kleur. die afsteekt tegen de donkere hal. Omdat de hal zelf niet volledig waterdicht is, is 
de box random geisoleerd. 

Links- Bevestiging van 
de Trespa Meteon Me
tallic Grey plaat 
Rechts- Kleurmonster 
van de Trespa Meteon 
Metallic Gery 
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STIJFHEID IN GEVELVLAK 
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