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Voorwoord 

Opengeslagen ligt hier mijn afstudeerverslag. Een verslag 
van het ontwerponderzoek omtrent de metamorfose van het 
Landbouwbelang te Maastricht. Ret resultaat van 11 maan
den onderzoeken en ontwerpen. 

Een 11 maanden van verdieping in architectuur en mijzelf, 
van verrijkende never-ending discussies met Raoul, Manon en 
Antoine, van maken en analyseren, van intens genieten van 
de architectuuroefening. 

Ret waren 11 prachtige maanden waarvoor ik graag mijn be
geleiders Jos Bosman en Jacob Voorthuis wil bedanken voor 
hun bewaking van mijn doelen en hun geloof, het atelier voor 
de diversiteit in ontwerpen, de meiden van '98-03 die altijd bij 
me zijn en een heel speciaal dankjewel voor Dominique Gee
len en Sven van der Reiden.Voor jullie schat aan kennis in 
modelleren en jullie steun! 
En tot slot, pap en mam, dankjewel.. . 
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Summary 

In 2018 the Netherlands will be providing the European Ca
pital of Culture. The municipal Maastricht decided to put the 
city forward as a candidate on behalf of the entire Meuse-Rhi
ne Euregion. The purpose is to promote the European cultural 
heritages so citizens of Europe get to know each other. 
The relation between Maastricht and the other cities of hte 
Euregion goes a long way back and tracks of this historical 
relationship are still visual. One of these tracks is the indus
trial site in the northern part of the city Maastricht, where 
also the Landbouwbelang is located. Maastricht and the Eu
regio formed one of the biggest industrial areas during the 
industrial revolution and Maastricht was the first Dutch city 
where industrialization took place. For years Maastricht was 
the Dutch leader in technological progression and had strong 
bands towards the also industrialized cities of Aachen and 
Liege. Unfortunatly, nowadays this chapter is starting to be
come.a forgotten chapter to Maastrichts history, as industry is 
taught of to be dirty, not classy. While the plants are covering 
the fac;ades of the Landbouwbelang, it seems to be that the 
largest part of Maastrichts' citizins does noet see the poten
tial and importance of the maintaining and it seems to become 
an abandoned child along the Muese as only a few have made 
the Landbouwbelang there own. 

This research and design is putting the industrial site of the 
Landbouwbelang into the spotlights. It shows its main charac
teristics and its beauty, as well as it shows here potential for a 
second life. As the industrial site at the northern part already 
identifies and remembers of the old relation to the Meuse and 
the cities at the south of Maastricht, the second life of the 
building can also play an major role within the new cultural 
relation between Maastricht and the Euregion. 
Already there are several dance activities within the Euregio, 
and the aim is to enlarge these activities and put the Eure
gion as a dancing region on the map. Therefor the Euregional 
Dancing Platform needs to be created, with on its agenda the 
development of an Euregional Dance education. Landbouwbe
lang could be the perfect location to create a dance academy 
with facilities for education, performance and dance-events. 

The Landbouwbelang was build at a time that there was a lot 
of faith in technology and the future that technology would 
bring to us. But, the last decades, a lot of sceptism has rised 



Summary 

and people are questioning the role of technology, since the 
negative consequences to which the technology and industry 
have led have become clear. At the same time, the western 
civilization is trying to fight against the elements of nature, 
against elements of time. Cleaning every building that shows 
its age, as ageing of buildings puts a mirror to our face . We 
are trying to find ways in which we can make our exictence on 
earth everlasting. i\fraid to face the truth, that one day we are 
gone. We are running away and cleaning every track of age 
around us as ageing is confronting us. We are all on the road 
to the end, part of natural circles, circles of life. Let's face the 
natural truth. 

This research is about te role that technology and nature can 
play in the redesign of the Landbouwbelang. What influence 
they have on time, form and the creation of space. In order to 
create an new, exciting balance between nature and industry 
and time and space. To create an Euregion Academy of Dance. 
The new relation between industry, technology and nature is 
found in matter. In the polluted soil of the Belgium industrial 
sites, investigaters have found a bacteria which produces a 
plastic that is also biodegradable. This product is used for a 
temporary architectural design, in order for the Landbouwbe
lang to facilitate the Dancing Academy for 6 years. After these 
6 years the matter is degraded to a stage that it no longer can 
facilitate the Dancing Academy and we have to look at the 
building again. Within this project architecture and furniture 
have become one and visitors are invited to take place in the 
natural formed furniture which feels like a second skin, fee
ling the processes of nature within the material that becomes 
dilapidated way faster than the original building. The places 
to lounge are put in areas that create a view of the most cha
racteristical parts of the Landbouwbelang. 

This project shows that green doesn't have to mean the color 
green, but still can be friendly and feel natural as it shows 
transitoriness . It confronts people in a nice way and makes 
them question about there part in nature and our temporary 
existence. It shows that architects have the possibility to crea
te new visions towards sustainability, showing an other point 
of view towards industrial heritage, the experience of time in 
architecture and the role of technology. 
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Introductie 

Introductie van de thematiek 

Industrieel erfgoed: hervormgeving van tijd & ruimte met na
tuur & technologic als uitgangspunt 

Tijd en Ruimte. 
Gegeven dimensies. 
Ze waren er voor de mens en zullen zonder onze invloed voort
bestaan. Wat wij kunnen, is enkel onze invulling er aan geven. 
Met het beoefenen van de architectuuropgave proberen we 
tijd en ruimte te beheersen en te controleren door ze vorm te 
geven vanuit de illusie van eeuwigheid. 

"Architecture is our primar_y instrument in relating us with 
space and time, and giving these dimensions a human mea
sure. It domesticates limitless space and endless time to be to
lerated, inhabited and understood by humankind. " 1 

Tijd en Ruimte. 
Het zijn dimensies ont staan uit natuurlijke processen. 
Processen die wij met behulp van technologie proberen te 
beinvloeden. 

Industrieel erfgoed is representatief in deze, daar het is ge
geven dat haar ruimte en tijd sterker zijn dan de mens. Dat 
zij ons overleven en overwinnen. We zijn ondergeschikt aan 
ruimte en tijd. Aan de natuurlijke processen die het overne
men waar de mens haar invloed, bedoeld of niet, laat varen. 
Waardoor het gebouw en de natuurlijke processen de gelegen
heid krijgen haar eigen invulling te geven aan ruimte en tijd. 

Tijdens mijn eerste bezoek aan het Landbouwbelang te Maas
tricht werd ik geconfronteerd met de invloeden van de ele
menten op het gebouw, met het proces van overname door de 
natuur. 
Ik raakte ge!ntrigeerd door mijn eigen bevraging van de fas
cinatie en constateerde dat deze lag in het ongrijpbare. In de 
stille, ogenschijnlijk zacht, doch brute kracht van de natuur in 
schrillig contrast met de aanwezigheid van industriele mate-

l. Juhani Pa llas· 
maa, The eyes of the 
skin, Arch£tectu re 
and the sen8£'S, ,John 
Wiley & Sons Ltd, 
England, 2005, p.l 7 



Introductie 

rie lekenend voor de techniek die van grote invloed is geweest 
op de vormgeving en inrichting van ons hedendaags leven. 

Een samenleving die snel verandert en daardoor een ch·ang 
ontwikkeld naar eigenheid, waardoor de historische verhalen 
die een plek verteld vele malen belangrijker zijn geworclen 
voor onze identiteit dan voorheen het gt>val was. 

Het kandidatuurschap voor European Capital of Culture 
vraagt me na te denken over het toekomstheeld van de stad 
Maastricht en haar relatie met en binnen de Euregio. Echter, 
om een beeld te scheppen van deze toekomst en de toekom
stige identiteit te bepalen moeten we, mijns inziens, kennis 
hehben van de context en de relatie naar het verleden en he
den herleiden en erkennen. 

Hier ligi dan ook de kans om de f:vsieke inoustriele erfenis 
opnieuw te aanschouwen en haar huidige negatieve beeld te 
transformeren naar een heeld van erkenning en potenties 
voor de toekomst. Een transformatie die begint bij een begrip 
van het gebouw en haar geschiedenis. 

Onderzoeksvraag 

Als afstudeeropgave zocht ik de uitdaging in het opnieuw aan
schouwen van industrieel e.rfgoed, specifiek bet Landhouw
belang. En deze aanschouv .. 'ing te combineren met de moge
lijkheid te achterhalen wat we kunnen leren van natuurlijke 
processen en welke invloed zij kunnen hehben op het onstaan 
van een architectonische ruimte en vorm. Alsook te onderzoe
ken hoe je als ontwerper mee kunt spelen in het spel van de 
tijd. Ik formuleerde de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kun je als ontwerper/architect de vormgeving van 
de transformatie van industrieel erfgoed, in dit geval 
bet Landbouwbelang, door natuur en tecbnologie Iaten 
bei:nvloeden om een bernieuwd spanningsveld te cree
ren tussen tijd & ruimte en natuur & industrie? 

J1 
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Introductie 

Dit af~tudeerverslag bestaat uit een ontwerpovgave die al
lereerst een Lheoretisch verkenning geef1 alvorens een :,;trate
gie uit stippeld. De ontwerpopgave wordt daarna bekeken en 
verklaard vanuit theoretisch en ontwerpend onderzoek bin
nen :) verschillende thema's. AJledrie van invloed op de her
beleving- van bet Landbouwhelang. De eerstP gaat in op de 
relatie tussen het nieuwe hoofdprogramma en de vormentaal 
van architectuur. Het tweede thema omvat een ~tudie naar de 
karakteristieken van bet specifieke industrieel e:rfgoed en de 
eerste ontwerpbeslissingen. En tot slot geeft het derde thema 
invulling aan de vertaling van de mogelijkheden van natuur 
en technologie naar een mogelijke architect.uur. Dit hoofdstuk 
omvat het onderzoek naar de vormgeving en materialisering 
van de toegevoegde laag en geeft de verklm·ende z.oektocht 
naa.r de synergie die ontstaat tussen de rtanwezig"' tektoniek 
E'n de toegevoegde vormentaal. En waarbinnen de- materiaal
keuzE' een pionerende rol venrult, z.oals in de overname door 
de natuur ook E'erst de pioniers zich ::;ettelen a1vorens zij wor
den aangevuld en vervangen door andere• soort(•n. 
Na de thematische hoofdstukken ~.:al er vanuit ve1·scheid(~ne 
hezoekersperspectieven een indnll~ van de herheleving gege
ven worden. 
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01. Opgave 

Bastaardkindjes aan de Maas 

li) 



Hi 

Bastaardkindjes aan de Maas 

lndu.striccl ertgoed en identiteit I Verual als Leidend Voorwerp 

In the nuddle li/ rmr life's lnt)' 

!found myself in alt'ood su durl,• 
That I couldn't tell whae thr .;;/l(nght puth lav 

Oh how hurd u thint.; it IS to ('It/hark 
Upon I he stor.Y ol tlwt sai:u~e ll oO<I, 

For tht• mf!mory shudders rne with (eur ,<;o stur!.' 

'/'hut /)eud it.:;e/f i.-: hardL.' a more bitte1 /uod; 
Yet whatecer I ohserr:ed thf're I'll cone l',)', 

In orc!tr to tdlu:lwt I found that wu.-; (;ood 

[)antt> AlighH.•ri- La Divina Cnmnwdta 

De sterfelijkheid van de mens. 
Het proces van verval, de vergan.kelijkheid 
Ouderdom 

.Je weet niet precies welke dag het was maar er was een dag 
waRrop je ruw wakker werd ujt je kinderlijke droom en he
sefte dat het leven eindig is . 
. Je reall::;eerde het. 
schrok. 
en ging verder. 
Nog fanatieker je dromen najagend. 
Ze wan:•n nu immers verbonden aan tijd. 

20 .Jaar later, weer een dag waarop je ruw wakker wordt ge
schud. Dit keer een ander bP-sPf. .. Je realiseert dat je onopge
merkt de top van je groeicurve gepasseerd bent. .Je bent opge
houden met groeien. met st<:rker worrlen. met het verheteren 
van je conclitie en heseft dat het vanafhier naar beneden gaat. 
Langzaam , daar gaan we maar vanuit. En daar zullen we ook 
alles aan doen. Meer uren in de halletstudio, meP.r uren in 
de sportschool, nog hewuster omgaan met voeding dan we a1 
deden . En smeren natuurlijk. pot na pot., om het uiterlijke ou
derdomsproces te vertragen. 



1. J nb n nu sl; lll . 
Tlrr-::-iPt"' '1 1-wnp.' 
nfAnhitr•r·tnn•, The 
elt_)(·tr ir·. iJCJ f lh ('(JJ11pany, 
Lnmi on. 1001. p.z::4 

Bastaardkindjes aan de Maas 

En alsof je eigen bewustzijn nog niet erg genoeg is word je 
overal om je heen geeonfronteerd met het prores van ouder 
worden. Of eigenlijk met het westel'se verlangen het verval 
te overwinnen en het buigen voor de tijd uit te sluiten. De 
strijd viert hoogtij hoven de aceeptatie en waardering van het 
ouderdomsproces. 

Zo is ook het verval van gebouvven een weerspiegeJing van de 
dagelijkse realiteit van de mens in conflict met ouderdom en 
aftakeling. 

Gebouwen, gemaakt door mensen. 
Gebouwen, getekend door ouderdom. 
Ze zijn de erfenis van het tijdperk van hun gloriedagen. De 
tijd waarin ze geconstrueerd zijn Pn de primaire gebruikers 
hun entree namen. De rneerderheid van de gehouwen over
leeft haar primaire gebruikers en wordt bet representatief 
van het rollectief geheugen. \Vaarmee ik het belang van het 
behoud wil onderstrepen. 

De omgang met dit collectief geheugen; haar behoud en haar 
onderhoud. staan ter discussie ::;inds de introductie van het 
thema door Viollet-le-Duc (181 4-1879), Ruskin (1819-1900) en 
Boito (1836-191-0 , waarhij de discussie zich niet beperkt tot 
de wijze van behoud als ool{ de wijze waarop de originele es
thetische waarde het krachtigst wordt verantwoord. 

In zijn Seven Lamps of Architecture (Chapter 6: The Lamp of 
Memory) onderstreept. Ruskin eveneens de gewichtigheid van 
het behoud van erfgoed. Hij benoemt het zelfs als een van de 
twee taken van nationale architectuur. 

'And if indeed there he any ]Jrofit in our lmowledge of the past. 
or any joy the thought of being rnnemhered hereafter, which 
can giue stren,tl,'th to present exertion. or patience to pre.·wnt en
durance, there are tu:o duties respecting national archicture 
whose importance it is impossible to operrote: the first, to rcn
deJ the architecture of the da.y, histon:cal, and. the scceond, 
to preseruc, as the most JHPcious o{ inheritwH'('.'>, that of past 

17 
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Bastaardkindjes aan de Maas 

Uf.;t ;;. 

E\'en verder m hetzelfde hoofdstuk omschrijft hij wat voor 
hem de glorie, de eer van erfgoed is: 

"F'or. indeed. th(' greaft•st glo1:v of a lwildwg is not in lt:-; stones, 
nor in its gold. ]t.<.; glory is in its .1\.ge, and in that der>JJ S('/1 .'-W 
o/ Putcefi.dness, o/ stern /Hitching. ol m.I'S!l'rrous :-;y111pathy, 
nay. eucn o{apprrwul m· condr'mnalion, u•hit·h ICC j(•l'! in 1ndl8 
!wt ·c long been u•ushcd hy the J)(!Ssin~ 11 m·t·.~ of hummuty. It 
i8 in thr n· la . ..;ting Ulfne,<;s ap,uinst men. in their r·onfrw.;l u ith 
the tnuisitionol churacter of all thing,<;, in the strength. u·hich, 
thmugh the lapse o/ seasons unci tunes. cmd th<' dcr'line wul 
ln1th o/ dynasl1.e8, and the changing of the f(wt uf the f'arth, 
and of the limit:-; o/ the sea. maintain . ..; its s( ulptured shapc/1-
ne.-;:-; foro time rnsuperahlc, r·onnects J'orp,ot.ten and jollrm 111g 

a.£tes u ith euch other, und hulf constitutes the id<'nlity, as It 

('OII('<'IIlrate." the sympathy, of nations: it is in !hut J-!uldcn stain 

of time. thut. lCt' are to fool,· for the real lip:ht. und colour. rmd 
prc<"iousness of urchitedure; and it is 11ut until u hrllhling· has 
ossumed this charw tcr, till rt hu8 hecn cnlnt.<.;lerl ll'l:th the 
(wne, u.nrl hullorued hy the deeds of nu·n, till its rnlll." hac :e been 
lcitnes,'-:eH ofsuffcrinp,. and it pillar,..; rise out of the shad(,UJ,.., of 
death. that its existt•nn>, more lasl.ing as it is thun thut n/ the 
nut ural nluer'f,..; o{ the u:or!d m·ounr/ it. can he p,ijtl'd ll'ith 1'/'t'll 

so 111 uch as lhc:·w posses.<;, u{ languuge and u/lt/e. '' ., 

Ruskin was van mening dat de invloeden van de tijd: de ele
menten en het stof. onderdeel uitmaakten van de geschiedenis 
van een gehouw. een laag in hanr leven en daarmee onmis
baar voor haar identiteit. Restauratie was voor hem dan ook 
geen optie en hij omschrijft het zelfs als de grootste leugen. 

''ftnu·uns the mo..:;t total de.c;tnt.cfion which a hnilding can su/
/er: u destrudion out of wh/( h no remnw1!8 can be gu/.hered: 
u destruction ut·companied with /al..:.:c descrip tion of the thing 
de:::tru\'ed /Jo not letu.<: dccei!•e our . ..;eb·e in this important mat
ter: 1! is impossihlt·, us impo.<;sihle m.; tu ruise the deud. to res
tore unything /h(Jt has r1·er /wen p,reut ur hecwti{ul in orchitr'c
lure. ( ... )Do not let us talh th<'n of restoration. Tlu· thing is u 
l.ir• {rom beRinning to end ... · 

2 .Joh n Ru~km 
Th .. S1'~e11 l .<w; p., 
of A rdn l('l'/ ltr•·. Tht' 
dt>ct ric ho,,k <"nmp;my 
Lc>ndou , 20(> I . p 2·i :i 

:~ .Jr,iln H 1 1 ~kin . 

T hr Sr'U'IL l.ump.~ 
ol i\ rdnt('(·t11n' The 
P IPI'l t'lt book <'Om p;tny 

L11ndon , 200 1. p .2:i i 
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Bastaardkindjes aan de Maas 

De kracht van het ?:ebouw, zoals Ruskin die in haar leeftijd 
ziet, weerspiege1t de huidige angst van de westerse maat
schappij voor het ouder worden en het sterven. Het oncon
troleerhare, onomket-'rhare proces en de onmacht die ermee 
gepaard gaat. De stenen van een gehouw. die vele malen lan
ger overeind hlijven staan en een trager vervalproces kennen 
omdat ze sterker zijn dan onze botten, maken ons dat we ons 
zelf kleine tijdelijke wezens voelen . Rei is, mijns inziens. de 
zwakte van de huidige. westerse mens om niet de krac.:ht te 
hehhen onze vergankelijkheid te e1·kennen en waarderen, om 
haar schoonheid te zien. 
De scheurt>n, de afgehrokkelde stenen, dt' verklem·ing van erf
goed. Tekenen van elementen en gebruik. Ze zijn een weer
spiegeling van onze kraaienpootje~, die wij niet op waarde 
schatten daar ze toch echt een resultaat zijn van de lach in het 
lPvPn. In plaats daarvan zien wij in de tekenen van ouderdom 
dat wij. en alles om ons heen, deel uitmaken van natuurhjke 
processen. Dat (bijna) alles uiteindelijk. weer terugkeert naar 
waar het van is gemaakt. Zonder dat wij daar iets aan kunnen 
V<-'randeren. 
Ik ben lwt in die zin eens met Ruskin dat restauratie. als m 
het oppoet:-;~m en terugbrengen naar de ~taat waa1·in het ver
keerde tijdt>ns haar oplevering een leugen is , waarmee we ons 
zelf voor de gek. houden . Iedere laag uit de W"'-Schiedenis vormt 
een laag in de identiteit van het gebouw. Het wegpoetsen van 
een laag is het verwijderen van een deel van haar geschiede
nis en daarmee een deel van haar idenbteit. 
Evenzo als dat. volgens mij , geldt voor het steeds vaker voor
komende toepassen van hotox en andere plastische "hirurgie 
voor rosmetische doeleinclen. 

"/k l'ol'lde me teretht,~·eu:czen; zc had me u.l u:ecr hetrupt op 
wester..., egoi'srn£'. Ee1ll)k .t.:-ezegd lUis 1!.> opeens <luod.sbung b(i 
het idt'e da t ilt in de nalnjhcid r·un dE dond zuu /m.nnen zUn. 
1Hrmr (:oor deze mcn ::wn zeus de dood olttjd am1u:ezi.~. onder
dec/ nm het ler'en, heel onder.'> d a n hi:J ons in de u:esterse ne
reid, u:our die H·erd U'r'gg('~fopt, l' ' 'r l;un ()/1S hed <'rl klinis<·h. 
ecn .~rota tahoe dan ouit. ul:wf het itf,.e dat u·c fllcl u llcs 1n 

de T{:ereld onder cuntro!e hudden on::e u.unhelendc facade .:.ou 

-l . ht.tp :fl<·l i. Wl k lp<'dJH. 
org/v:iki/Camillo Rn1 
lu rl.d <JH-07-201 1 



Fi http:I/Pn .wikipedia . 
t>rg;wiki/Cnmill(\ Boi 
t(l d.d . (!1) . ()7 -201 1 

Bastaardkindjes aan de Maas 

lw nnen docn ins lorten. " 1 

Het is. in mijn gedachtegang, wellicht ook de reden waarom 
we heden ten dagen overwegend ons erfgoed benaderen en be
handelen op een wijze die zijn oorsprong lijkt te vinden in de 
visie van Camillo Boito, zei het op minder overtrokken wijze; 
waarhij wanden worden gezandstraald. lagen strak pleister
werk over het origineel worden aangebracht en het gebouw 
terug wordt gebracht naar haar originele staat en er vervol
gens met andere materie een zwaar contrasterende architec
tuur worclt toegevoegd zodat direct duidelijk is welke laag de 
nieuwe laag is en welke de oude. Deze benadering lijkt een he
dendaagse versie van Boito's "Prima Carta del Restauro''. De 
Prima Carte was opgebouwd uit 8 richtlijnen voor restauratie, 
te weten: (1) differentia tie in aYchitectuun;tijl, (2) differenti
atie in oucle en nieuw bouwmaterialen. (:3) terughoudend in 
de toepassing van lijsten en andere decoratieve elemeuten in 
nieuw materiaal in het historische gebouw, (-l) expositie dicht 
bij het historische panel, van iecler stuk dat verwijderd is tij
dens het proces van restauratie, (5) inscriptie van de datum in 
de nieuw aangebr:=tchte materie, (6) beschrijv.ing van wat ge
restaureerd is. (7) registratie en heschrijving met foto 's van de 
verschillende fasen van restauratie. welke in het monument 
of een openhare plek dichtbij het monument bewaard dient te 
worden. (8) algemene bekendheid van het verrichte restaura
tiewerk. ' 

Boito gaf met zijn Prima Carta del Restauro, in zijn tijde, een 
subtiele visie, die hij benadering. tussen de visie van Ruskin 
en Viollet-le-Duc zit. Boito kiest de gulden middenweg, waarin 
restauratie en toevoeging beide juist zijn wanneer er gehan
deld wordt naar de 8 punten van zijn Prima Carta. 

Eugene Viollet-le-Duc vertegenwoordigde de tegengestelde 
geclachte van Ruskin. Hij aarzelde niet en was er steUig van 
overtuigd dat het verantwoord was om iedere creativiteit aan 
te grijpen om het gebouw te perfectioneren. Een staat waarin 
bet volledig compleet is. Daarmee bedoelde Viollet-le-Duc. de 
staat waarin het hedoeld was ooit te verkeren Len tijde van het 
ontwerp, maar misschien nooit verkeerd heeft. 
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De verscheidenheid aan verschillende vi~ies herinnert me aan 
een van de filosofielessen van op de midclelbare school , waarin 
Pythagoras werd behandeld. Hierin nemen W<=' het zeilschip 
zoals we clat kennen uit de tijd van de VOC ah; duidelijke me
tafoor nem<:'n voor het veranderlijke. Bet zeilschip wordt ge
bouwd . kraehtig en sterk, hestand tegen het geweld van de zee 
en de stormen. Het wordt gedoopt met een prachtige naam en 
begint aan haar tochten rond de wereld. Maar, hoe krachtig 
en sterk zij haar reizen ook lwgint, de hardt' omstandig1wden 
en het gebruik, zullt'n resulteren in verwering en slijtage. Er 
komt'n scheuren in het z<:'il en het moet worden vervangen. Dt-> 
mast breekt tijden~ een hf~ftige storm en ook de nw::;t wordt 
vervang<:'n. Het zout tast het hout aan en planken worden om 
de heurt vervangen door nieuwe planken. In een ondiep stuk 
hreekt het roer en ook dit wordt vervangen. 
Over tijd is het enige oorspronkelijke aan het schip, enkel de 
naam die zij draagt . Moet zij dan omgedoopt te worden omdat 
zij fysiek. niet meer is zoals zij wa:-: toen zij gedoopt werd? Of 
hlijft zij haar naam dragen en is dit het waardige proces van 
ouder worden . zoals ook wij mensen ouder worden , onze geest 
rijker wordt door onze ervarmgen En de reis door het lt>ven 
ook lichamelijke verandering met zich meebrengt. maar wij 
dezelfde naam dragen als ten tijde \ran onze geboort<:' . 
Een Jes over de invloed van tijd op het veranderlijke en de 
identiteit. 
Voor ab ik bet omhels en vertaa1 naar mijn vi:::;ie over indus
trieel ("rfgoed , waarin het niet om de naam gaat die zij draagt 
of wie zij wa:-; toen zij ontstond. maar om de vey~terkte liefde 
die ik voor haar voel nu ze, met al haar tek<:'nen van ouder
dom, een verhnal vertelt. 

In de visies van alledrie de heren verschuilt een eenheid, 
waarschijnlijk niet bewust. te vinden in de droom en fi.Josofie 
van iedere architect. Zij allen hebben de droom, het uitgangs
punt dat aan de wieg staat van de ontwerpopgaven van iedere 
ontwerper. We ont werpen voor de eeuwigheid . 
"Anflltectun i.s to he mudr /ustm iccd"' stelde John Ruskin al 
en decennia later verklaarde ook David Chipperfield "4.rc/11-
ff'(fltrc hod ulzca.'.., ngarded fH'J mwr.e1u·e as one of its quali-

6 .. John f.{u~ km 

Th e .'-!even Lullip.~ 
uf A rchil!'cltll'<', The 
d ... ct ric hr>< >k '·om pany. 
London. :200 1. p.234 
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AI lijkt deze droom door de intrede van industrialisatie en 
technologie geworden tot een illusie. Want juist de industria 
lisatie heeft haar invloed gehad op het permanente aspect van 
de ontwerpopgave. Sinds de industrialisatie en de opkomst 
van de consumptiemaatschapij zijn we meer en meer gewend 
geraakt aan het idt-e van vervanging. Vervanging door of aan
vulling van verbeterde versies die de technologie ons brengt. 
Het vera.ndert het gesprek over bet permanente aspect van ar
chitectuur, welke voorheen als vanzelfsprekend aan begin van 
ieder ontwerp stond. We kunnen in tijden als deze. waarin de 
samenleving sneller transformeert dan ooit te \'Oren en de ge
volgen van de induslrialisatie en consumptiemaatschapij zich 
zichtbaar tekenen in de onomkeerbare aantasting van het mi
lieu, niet meer uitgaan van het gegeven dat we ontwerpen en 
bouwen voor het permanente zoals we dat voorheen hebben 
gedaan. 

Huidige en toekomstige technologieen bieden ons de moge
lijkheid om tijdelijk te bouwen of om gebouwen continue aan 
te passen naar de behoeften van de VE'randerlijke gebruiker. 
Mogelijkheden die duidelijk zijn invloed zullen hebben op het 
aspect erfgoed, want wanneer alles weer vergaat binnen een 
tijd die korter is dan we ooit hadden durven denken brengt 
dat met zich mee dat slopen niet meer behoeft en gebouwen 
uit zichzelf, wellicht steeds sneller. verweren tot hun basis be
standsdelen en doorgaan naar de volgende stap in de naluur
lijke kringloop waar zij deel van uitmaken. 
Ook in het geval van de veranderlijke gebouwen zal erfgoed 
een andere betek~nis krijgen. Wanneer het oorspronkelijke 
gebouw in hogere snelheid transformeert. 

In de hedendaagse arehitectuur speelt de vraag van de levens
duur van een gebouw een steeds grotere rol in het ontwerp
proces. De huidige kennis over energieverbruik die het con
strueren en het gebruik van het gebouw met zich meebrengen. 
maak1- dat we het ethisch gezien niet meer kunnen verant
woorden om door te bouwen zoals we al vele jaren gebouwd 
hebben. Duurzaamheid is hot topic geworden en iedere archi
tect lijkt het in haar ontwerpfilosofie opgenomen te hebben. 
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Echter. de vertaalslag van filosofie naar heeld kent diverse 
invullingen. Waar de een stelt dat de huidige uiistrahng van 
de post-moderne architectuur behouden kan blijven en gebou
\Ven duurzamer worden door de toepassing van bijvoorbeeld 
hoogwaardige isolatie of duurzamere materialen, stelt de an
der dat het tiJd is voor een nieuwe handtekening. Een hand
tekening die op maatschappelijk niveau een signaal afgeeft 
en de mens bewust moet maken van de problenu~tiek en de 
verw::H;hting oproept hun leven anders in te richten. En dan 
is er nog de vertrtalslag waarhi.i multifunctioneel bom.ven de 
ontwerpgedachte van duurzaam bouwen vervult. Gebouwen 
die ontworpen worden vanuit het principe dat ze meerdere 
functies kunnen huishouden. Verschillende functies ten tijde 
van oplevering, maar ook verschillende functies door de jaren 
heen. Ze worden niet meer ontworpen voor een primaire func
tie. niet meer volgens bet form follows function principe. en 
kunnen door geringe aanpassingen in de tijd hun levensduur 
eenvoudig he1nvloeden en doen zodoende al een uitspraak 
over haar hestemming aJs erfgo("d . 

8tedebouwlwndige en Historische analvse 
Industrie aan de Maas 

Zoals al eerder aangegeven is de industrialisatie en de op
komst van de technologie van grote invloed geweest op de in
vulling van ons dagelijks leven en herinnert zij ons dagelijks 
aan haar invloed door de fysieke kracht die schuilt in haar 
RanwPzigheid als erfgoed. 
Het is een gegeven dat we hedc•n ten dagen bij Maastricht en 
Zuid-Limburg allereerst moeten toegeven aan de gedachten 
van het langzame, bourgondische leven. Het klimaat voor 
onthaasten, genieten en 3 dagen feestgedruis per jaar in een 
Oud-Romeinse setting. midden in het epicentrum van de hin
nenstad. 
Echter was in Nederland de industrialisatie nergens zo in
tens, vooruitstrevend en vroeg als in het zuiden de;:; Lands. 
AJ doet de troise Maastrichtenaar. verschuilend achter haar 
klassieke heeld, anders geloven. Direct grenzend aan de Ro-
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meinse behouwingvan de binnenstad met haar Middeleeuwse 
ke1·ken en kloosters. binnen de grenzen van de oude fortifica
tie en ze1fs gelegen aan de Maas, vinden we de sporen van 
Maastricht "Nederlands Stad van de Industriele Revolutie". 
Met bet Landhouwhelang en SAPPI (South Mrican Pulp & 
Paper Industry. voorheen de Koninklijke Nederlanclse Papier
fabriek KNP) gelegen aan de Maas In het verlengde van de 
prominente en onlangs hernietnvde Maasboulevard. liggen 
deze sporen nog duidelijk zichtbaar aan de oppervlakte. Voor 
de velen die Maastricht hezoeken vanaf de oostzijde en nade
ren over de Sint Servaashrug, zijn zij zelfs onderdeel van het 
gezicht van Maastricht. Eenmaal in het bruisende stadscen
trum lijken zij echter op een mentaal onoverkoombare afstand 
verwijderd. Weggestopt achter aangeplante bebossing, is het 
Landbouwbelang aan haar \vestzijde visueel geheel afgeslo
ten. 

HL't L:.mdbuuwbPI<lng is undeniPel van bet ge;dcht von Muustm;ht wamwet· 
rnt:n het stadsrentrum nudert vanaf het station O\'t'r de brug 
De foto g(·eft hct ileeld vanaf rl(' hrug Sini Serv<.~asbrug 
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Deze sporen, zo dicht aan het oppervlak en gelegen in lwt 
centrum van de binnenstad, hinnen de oude fortjficaties, zijn 
van hijzondere waarde. De industrialisat.ie was niet weg-ge
legd voor iedere Nederlandse stad en niet overal waren de om
standigheden al zover ontwikkeld dat industrialisatie plctats 
kon vinden. Meest voornaam voor het tot stand komen waren 
hierin de aanwezigheid van een gro()t aantal bronnen voor 
grondstroffen voor energie, een sterk en betromvbaar infra
structureel netwerk en de wil of ambitie om het productie
pro<.;es te intensiveren en tegelljkertijd in f~rsit>k opzicht aan 
arheid te verlichten . 
De ontwikkeling van de industriele revolutie in Maastricht 
kent haar voorhereiding g-edurende de Franse Tijd (1795-
181:3), toen kloosters geconfi::;queerd werden en I wan Simonis, 
William Cockerill ervan overtuigde om verscheidene- Britse 
uitvindingen te implementeren in de textielindustrie van Ver
viers. gelegen tuHsen Liege en Actchen. om het harde werk te 
verlichten en het produetieproces te verbeteren. 

De Fran:se Tijd werd gevolgd rloor 15 jaren van het Verenigd 
Koninkrijk dt>r Neclerlanden, waarin verscheidene bt'langrijke 
infrastructurele projecten wNdPn gereahse(~rd. Metals groot
ste streven de versterkmg van de handel, de verhetering van 
het transport van turf verbroedering tussen noon! en zuid_ 
Als ook vanuit militair oogpunt., gafKoning \Villem 1 opdracht 
voor de constructie van het kanaal de Zuid-WiUemsvaart.. 
l\ilet de aanleg van dit kanaal ontstond er een betrouwhare 
infra~tn1cturele relatie tussen Maastricht en Liege. 
ToE>n daaropvolgend in 182(:) het Bassin werd gerealiseerd 
,welke de Zuid-\Vi1lemsvaart verboncl met de .Maas, was de 
betrouwhare infrastructurele basis voor de start van een in
dustrieel gebied binnen de fortificaties van I\1aastricht gelegd. 

Al :mel zag Petru:-; Regout, grootvacler van de Sphinxfabrie
ken, zijn kansen schoon en profiteerde van dit netwerk door 
zijn fabrieken in aardewerk, glas en porselein direct aan het 
Bassjn te plaatsen. waar de grond- en energiestoffen vanuit de 
mijnen van Kerkrade en Heerlen gemakkelijk per boot gelost 
konden worden en zijn producten getransporteerd. 
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Ook aan de oostzijde van de rivier vond om 1840 de industrie 
haar plaats, op de enige plek die nog vrij was binnen de for
tificaties, in de vorm van het eveneens bekende Societe Cera
mique. 

De relatie tussen 11aastricht en Liege werd nog eens versterkt 
toen in 1850 het Maastricht-Liege kanaal geconstrueerd werd 
en er vanuit Liege nu ook een betrouwbare. snelle handels
route ontstond richting Antwerpen. 

Na 1867 werd de status van gefortificeerde stad voor Maas
tricht opgeheven. Voor het Societe Ceramique en de Sphinx 
ontstond de mogelijkheicl om uit te breiden, over de grens van 
de staclsmuren. Dit resulteerde in een inclustriele uitbreiding 
over en buiten de fortiflcaties. In het geval van de Societe Ce
ramique resulteerde dat in een uitbreiding langs de oevers 
van de Maas, om zo verdere concurrentie bij voorbaat al uit 
te sluiten. In het geval van de fabrieken van Petrus Regout, 
werd de uitbreiding zichthaar in het gehied van de Belvedere. 

Heden ten dage zien we nog steeds de sporen die de tijd van 
industrialisatie heeft nagelaten in de vorm van de verschei
dene fabrieken, die overigens door de tijd verplaatst zijn en/of 
vervangen door grotere versies. Toch zijn ze er nog steeds, de 
overblijfselen van de vroege en late industrialisatie. 

De aanwezigheicl van industrie hinnen de oucle stadsmuren 
van Maastricht aan de Maas, het Bassin en de Zuirl-Willems
vaart_ volgt direct uit de functionele relatie met het water, 
welke de infrastructurele basis vormcle voor haar ontstaan. 
De functionele relatie spreekt nog meer vanze1f in de nog ac
tieve industrie ten zuiden van lVlaastricht, tegen Liege aan. 

De doorsneden van deze plekken zijn overwegend hetzelfde: 
de Maas. met haar inhammen en kades voor het laden en los
sen van enerzijds brandstoffen voor productie en anderzijds 
te verschepen geproduceerde goederen . In doorsnede gevolgcl 
door de fabrieken. met aan de achterzijden van de fabrieken 
later aangelegde spoorzones. 
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De industrialisatie en opkomst van technologie maakten een 
verheterde techniek van de stoommachine mogelijk waardoor 
naast schepen. het mogelijk werd om treinen in te zetten voor 
transport van grondstof en goedert'n . En evenaJs de ontwik
keling van '>vaterwegen een onontkoomhare relatie kent tot 
industrie. kent ook de ontwikkeling van spoorwegen een dich
te relatie met industrie. DP geschiedenis van de aanleg van 
spoonvegen toont dezelfde trend al~ die van waterw8gen. De 
eerste spoorweg, aangelegd in J 853. ging riehting Aachen, ge
volgd door een lijn richting Ha~::;eli, met een connectie naar 
Antwerpen. en een lijn naar Liege. Pas 12 jaar later werden 
de spoorwegen richting het uoorden, Sit tard-RoPrmond-Venlo, 
aangelegd. De constructie en de exploitatie van deze spoorwe
gen werdPn niet gecoordinieerd vanuit de politiek of andere 
bestuurlijke macht. Iedere<-'n kon beginnen met het bouwen 
van zijn eigen station. Logi~cherwijs ontstonden deze stations 
dichtbij de industriele gehieden. direct buiten de fortificatie . 
VoornamPbjk gPricht op het zuiden, waar men een eerdere en 
int ensievere industrialisatie ken de. 

De industriali.satie en de ontwikkeling van het bijbehorende 
infrastructurele network laat een sterke relatie zien tu::;sen 
de grotP zuid<~lijke steden Maastneht, Aachen en Liege. Het 
waren de hoogtij dagen van de Euregio, maar nu we heland 
:tijn in het tijdperk van de informatietedmologie Pn de gren
:ten zijn veranderd lijken de voorheen zo sterke band tu::;sen 
deze steden te verwateren. 

Natuurlijhe rela.tie 

"( .. .) F'or it scenL..; thui there is a curious ,..;ymhio.<;i:-; existing· 

between indu::;lrJ und tl'ildt?rness. lndustr.Y seems to tolerate 
tnld natun• to un <'rfl'fll 01ftl ll!'ilher huhitation nor r·ultiration 
do: und l(·!)denze.<.;s nzurC' or /e,<;s tolerate...; industry. the nwre so 

a.-; pollutwg wrlustric,..; relocate nr· f'('ducc their dircd noxious 
emis...;iun.c; . . ,, 

Met het verlaten van de industriele activiteiten en het maat-

.~ . Willwm M;wn. 
Bostnrr/ Cou ntry 

.;;id1-'' Fhr' miXI'd 
/rrnd . .;cap·' <If London~' 

lmt·er Lvrr in · Philip 
Ul' SJ.>\' Ullg . C<IYIJ S(J 

St. . . }r;hn A.irnosl Eh·
lythillg. Edif'lU]H'' 
PfJligrnt:l , B:u·rc lc1nf! 
:lOOK p. :J 4-;-!G 



\:1 . Honore cle Balzac 
Lo.~ t fllusivn .<, ll'llH" . 

Hi71. dPel z hfd~tk 
11 ]J.260 

Bastaardkindjes aan de Maas 

de industriele sites. en evenzo het Landbouwbelang. van on
derdeel van de ::;tadspoort in een verwaarloosd achtergebied 
aan de rand van het sprankelende stadseentrum. 

De steeds voortdurende verwaarlozing transformeert het oude 
epicentrum van door de mens geleide indu:striele bezigheden, 
in een stille weide waarin een varieteit aan planten en dieren 
een geschikte biotoop vinden. Gecomplementeerd tot volwaar
dige ecosystemen door de aanwezigheid van de Maas met haar 
voedsf'lketen van planten, insecten. vissen en vogels. 

De situatie hjkt terug te gaan naar v66r de symhio::>e, waarin 
de wildernis geen behuizing of cultivering toeliet. De symbiose 
zoals Williarn Mann deze verwoord, lijkt getran::;formeerd. 

De huidige relatie tussen de wildernis en industrie, in het ge
bied rond het Landbouwbelang. lijkt nu verder te gaan dan 
enkel tolerantie. Het maakt van de industrie een 'second na
ture' waarin het artificiele en het primair natuurlijke onlos
makelijk met elkaar zijn verhonden 

'There wa.s aspa('e !leo or thrr.e fP.et u;ide in 1chich U'W'lated the 
strangest botcmicul specimen.c.- unlmou·n to science· mingled 
U.'ith the !.'aricd. /10 /e.o.;,..; flourish in}!. pmllucts ol indu.-;tr,}'. vVa...;te 
sheets a/print hun.~ around the lop.c..: of ro.w~-tree.<: Z:n such u n'a.} 
that those flotcers of rhetoric: clren' ...;omc .'went lrom the stun
ted blooms in this untended gurden. waterc>d only with letid 
hquids. The foliaf!c was hcjlmccrd with multl-coloured ribbons 
or hooh prospectuses. Vegetation u•a::; stifled h.Y the flotsum and 
jetsam uf fashion: you might find a bow o/ ribbon or a tu/i 
of uerdure. and you z.vrrc disillusioned about the blossom you 
U..'ere inclined to admire when you found that, wlwt :rou thought 
was a dahlia was really a loop of sutin "-'1 

Het samenleven van wilde.rnis en industrie lijkt in deze situ
atie te transformeren en een andere invulling eigen te maken. 
De wildernis, met haar beplanting, haa1· dieren en organis
men lijken een voorname voedingsbodem gevonden te heb
ben in de resten van het Landbouwbelang. Gestaag vindt een 
vreedzame overname plaats. Alsvanze1f lijkt het Landbouw 
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schappeli.ik verstoten van de f:ysieke herinnering, veranderen 
de industrielf:-' sites. en evenzo het Landbouwbelang. van on
derdeel. van de stadspoort in een verwaarloosd achtergehied 
aan de rand van het sprankelende stadscentrum . 

De stf'eds voortdurende verwaarlozing transformeert het oude 
epicentnun van door d~· mens geleide industriele hezigheden, 
in een stille weide waarin een varieteit aan planten en dieren 
t>en geschikte hiotoop vinden. Gt'eomplementeerd tot vo]waar
dige eco~ystemen door de aanw<""zigheid van de Maas met hnar 
voedselketen van planten, insecten. v1ssen en vogels. 

De sii natie 1ijk1 terug te gaan naar voor de symbiose, waarin 
de wildernis geen hehuizing of cultivering toeliet. DP symbiose 
zoals \Villiam Mann deze verwoord, Iijkt getransformeerd. 

De huidige relatie tussen de wildernis en industrie, in het ge
bied rond het Landhouwbelang. lijkt nu verder te gaan dan 
enkel tolerantie . Het maakt van de industrie een 'second na
ture' waarin lwt artificiele en het primair natuurlijke onlos
makelijk met elkaa.r zijn verbonden 

''There trw' u SJH1ce trw or three feet wide in ll'hich l '<'g<'faled thr 
strangest botanicul specinu?llH- unlmmn1. to ,-;cience- mingled 
u ith the ntricd, no les . .., jlonrishin!{ products of indus!J)'. ~Vaste 
sheet,-; of print hung ormuuJ the tops of msc-trec.s in such u l.l ay 
that those jlou:ers of rhetunc drt'll' some scent frnm the stun
fr'd hloorn.-; in this untended gurden rcater('d on/_\ with fet.id 
liquid::;. The folwgr uas bcflmccrd with multi-wloured ri{J/)()rz8 

ur hooh prospc('/1/t'('S. \legdalion u•as stifled h:r the f{otsom und 
jetsam uf (ushion, you nu:ght find o how of nhhon or o tuft 
oft el'dure. and you 1rerc disil!u.-;ion<'d uhunt the blossom you 
zccrc in('/ined to udmire u;hcn vuu j(mnd thattdwtym thought 
1cas n duhlw IHts really u loop of sulin" ·u 

Het samenleven van wildernis en industrie lijkt in deze situ 
atie te transformeren f•n een andere invuJling eigen te maken. 
De wildernis, met haar beplanting. haar dieren en organis
men lijken een voornarne voedingsbodem gevonden te heb
ben in de resten van het Lanrlbouwbelang. Gestaag vindt een 

! 0. Wi!li>Jmi\1>u1ll. 
'Jiu..-;lanl Crm ntu
'ide·:· Th l' mixeJ 
lan dM'(IJN oll,undull ~' 
!""'"' !.co, in : Philip 
L1 n~prung. Caru .... ·(, 
"!!. ,John . llrnus t. Bl'•'
nt.hinf!. Erll cion c·~ 

Pfll1grafa , HHt'<"i'l<>!l<> 
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vreedzame overname plaats. Als vanzelf lijkt het Landbouw
belang opnieuw beh uizing te geven. Ditmaal aan omringende 
beplanting die een steeds hogere verticale sluier cree.ren en 
het slapende Landbouwbelang bedekken met een zachte de
ken. Beschermend tegen aanvallen van weer en wind. Pas
send nnar de originele maat, structuur en grid. Pa::>sf>nd naar 
haar karakterestieken. 

"( ... ) llw~e moments 1.uherc l'egctution ond metal intenccal'l', 
u here neglected landscapes and unloved buildings obu.t one 
orwther, seems to etnbody a timele,c:;s hulance between ruin. and 
J'('flewu/. ";: 

Van deze tijdloosheid vinden we een mooie verbeelding in de 
tekeningen van Richard Hardy, die met zijn eco-commune een 
illustratie geeft van het Londens financiele district, verlaten, 
als gevolg van de economische crisis . 
De tijdloze balans in dit beeld, spreekt doordat we niet een 
specifiek moment kunnen aanwijzen waarop het proces is he
gonnen. noch het moment waarop het :tal eindigen. Het lijkt 
in eeuwige transitie te verkeren en van tijdelijkheid te zijn 
ontdaan. 

European Capital o[ Culture 2018 

Het kandidatuurschap voor European Capital of Culture 
biedt de mogelijkheid om deze sterke band binnen de Euregw 
te her~tellen en de Euregio als nieuwe metmpool in Europa op 
de kaart te zetten. 
Dat vraagt ons na te denken over het toekomstbeeld van de 
stad Maastricht en de relatie met de nahijgelegen grote steden 
in Belgie en Duitsland. Echter, om een beeld te scheppen van 
deze toekomst en de toekomstige identiteit alsook de rol van 
Maastricht binnen de Euregio te bepalen, moeten we kennis 
hehben van ha.ar context en de relatie naar bet verleden her
leiden en erkennen. 

De gemeenschappelijke deler uit de vroege geschiedenis lijkt 

:n 
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hierin liever een vergeten hoofdstuk . Ivlet name voor de Ne
derlandse zuide1ing geldt dat wRar vanaf 18:) 1 de industrie 
uitbloeide tot Maastrichts paradepaardje en voornaamste in 
komstenhron, wil nu het merendeel van de 1\tlaastrichterJ.aren 
niet meer herinnerd worden aan de tijd dat Maastricht Neder
lands koploper was in de industriiile revolutie. Industrie, tlie 
gezien wordt al::; vuil en goedkoop, komt niet overeen met het 
heeld van sbjl <-'11 klasse waarmee Maastricht, en ook andere 
Zuid-Limhurgse steden, zich graag proflleert. Op verscheide
ne plaatsen. die Maastricht. voor lijken te gaan. zijn dan ook 
aile fysieke sporen van het industriele verleden gewist. Het 
}weft er aile sehijn van dat het industriele tijdperk. een be
langTijke tijd voor dfc' economische en morfologische groei van 
Maastricht en van enorme invloed op de relatie met onder an
dere Aachen en Liege, is aan het verworden tot een vergE'ten 
hoofdstuk uit haar geschiedenis. 

'Buildings and cities urc 111.'-:t rumen f,-; und ml/.'~('1/tn .o.; of trnu'. 
They erwhll' us to see and undcr . ...,twul thl' Jmssin.l! of historv. 
and to partu·ipate in time cycles thu t . ..,urpass uulil'idua! life.";. 

Bij het kandidatuurschap voor ECOC ~01~ ligt de kan;-; om de 
fysieke industrit:>le erfenis opnieuw te aanschouwen en haar 
huidige negatieve beeld te transformeren naar een bePld van 
erkenning en pot.enties voor de toekomst. Voor Maastricht en 
de relaties binnE=>n de Euregio. Door het erkennen van de laat
hi8torische rE'latie ten tijden van het indust.riele tijdperk en 
hei waarderen van haa.r erfgoed alszijnde fysieke represeu
tatie van bet collectief geheugen, de gezamenJijke geschiede
nis. Waarmee een doorstart kan worden gecreeerd voor een 
stilgevallen relatie. 
Want, zo verteld het gezegde ems, oude liefde roest niet. 

De ontwikkehng van een balletacademie in het Landbouwbe
lang, in het centrum van Maastricht. geeft JVIaastricht de kans 
om zich te ontplooien tot epicentrum van nieuw danstalent in 
de Euregio. Momenteel zijn er al vele initiatieven rondom de 
danscultuur lopende in de Euregio. Zo zijn er de Ned.erlandse 
Dansdagen, het bE'lnngrijkste Nc.,derlandse dansfestival, dat 
een vaste verbinding heeft met Maastricht. Alsook de Pays 

11. ,Juhn<H Pall;t~nwa 
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de Danses. een t.weejaarlijks dansfestival in Liege. dat de 
laatste jaren samenwerkingsverbanden heeft ontwikkeld met 
Hasselt I Maastricht I Aachen en Eupen. En is er het interna
tionaal gewaardeerde Schrittmacher Festival in Aachen, het 
belangrijkste euregionale dansfestival dat in 2010 haar 15e 
jaargang kende. Maar wellicht nog het meest vooraanstaande 
is de oprichting van het Gotra Ballet in Heerlen. Opgericht 
door Joost Vrouenraets, internationaal gewaardeerd choreo
graaf en voormalig danst'r bij het Maurice Bejart ge:t:elschap, 
staat zij aan de vooravoncl om internationaal door te breken . 

De regio wil dansen. Dat kan zonder meer gesteld worden. 
Echter is euregionaal talent tot op de dag van vandaag ge
doernt haar heil te zoeken in opleidingen in het noorden des 
lands. Dit in contrast tot de ambitie van de Euregio om zich 
te manifesteren als dansregio. Van belang is dan ook het be
houden van het talent en het de kans te bieden zich hier ver
der te ontwikkelen. Een transforrnatie in strategie waarhij de 
aandacht verplaatst van het terughalen naar het behouden en 
ontwikkelen van talent in een lokale. regionale setting. 
De lopende initiatieven doen immers concluderen dat er ge
noeg voeclingshodern is om jong talent uit de Em·egio zelf op 
te leiden, te laten bloeien en weer te doen verspreiden door de 
euregio. 

De vorming van een Euregionaal Dansplatform valt dan ook 
binnen een van de 4 pijlers waarop het bidbook VIA 2018 
Maastricht+Euregio I\1aas-Rijn, welke de kandidatuurschap 
in het najaar van 2012 aan moet bieden in Brussel, ontwik
keld worclt. 
De 4 pijlers zijn: 
1 . .Het onwikkelen van verbindingen, 
2 . .Het ontwikkelen van nieuwe vormen van stedelijkheid, 
3. Strategieen van rcpresentatie, 
4. Bestemming Europa 

De ontwikkeling van een Euregionaal Dansplatform kent 3 
hoofddoelen: 
-de ontwikkeling van samenhang in danstradities in Belgie, 
Duitsland en Nederland; 

:·m 
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- verbinding Euregionale dansactiviteiten; 
- dt' ontwikkt"ling van Euregionale danseducatie 
Met dez;e doelen valt de ontwikkeling van Euregionale dans
educat.ie en een Euregionaal Dansplatfonn binnen dt' pijler 
'het ontwikkelen van verbindin.gen ·. ~:: 

Onderzoeh en Opgaue 

Met het verlaten van de industriele ac11v1te1t in het Land
bouwhelang is ook haar sociale, historische en culture waarde 
verandert in een vergeten hoofdstuk van de s1 ad Maastricht. 
Steeds mPer verandert zij in een maatschappelijl\ verstoten 
ba::;taardkindje binnen de oude fortificatit>s aan de Maas. Haar 
fysieke verschijning raakt in een isolement door de concentra
tie van aandacht op de vroeg-historische binnenstad waannef> 
bet sjieke Maastricht zich gl'aag wil profileren. 

Et>n verscheidenheid aan duurzame en '·definitieve'' eindbeel
den voor het Landhouwbe1ang is inmiddeJ~ de revue gepas
seerd. maar geen enkele heeft stand gehouden en het gerecl 
tot realibatie. Het kandidatuurschap voor European Capital 
of Culture biedt de mogelijkheid om de sociale, historische en 
culturele waarcle van dit prachtige erfgoed te herstellen, als
ook de diepere lagen in de regionale relatie te erkennen. 

Om de negatieve lading te transformeren en h<~ t vooruitstre
vende karakter, waarmee de stad zich in de geschiedenis heeft 
geidentificeerd een nieuwe hetekenis te geven. Om hetLand
houwhelang weer ondf>rdeel te laten worden van de heden
daagse Maastrichtse Society en een prominente rol te laten 
vervullen binnen de Euregio. 

Dit afstudeerproject onderzoekt hoe we als ontwerper~ om 
zoudE>n kunnen gaan met indust.rieel erfgoed. Hoe we met 
behulp van architectuur de negatieve lading van industrieel 
erfgoed om kunnen zet.ten in een positieve beleving en verclE>re 
vervreemcling kunnen voorkomen. 
Om Jit te bereiken ben ik van mening dat het van belang is 
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;, iu2(11 8 r 'll t n / lal
~!:(' ni t ' t!n /proi,·ctf~n 1 

t.rrbindi ngl' ll 1 i•u. regi 
(, !ICial -rfan.,platf,nm 

U.'{JX d.(/ {)(j. flb :,!{}] / 



Bastaardkindjes aan de Maas 

op zoek te gaan naar de mogelijke rol die natuur en techno
logie kunnen spelen in het ontwerpproces. Welke invloeden 
zij uitoefenen op het aspecten tijd, vorm en het ontstaan en 
de beleving van ruimte, alsook hun invloed op duurzaamheid. 
Waarbij nadruk zalliggen op de wijze van vertalen van deze 
h("dendaagse gebruiken naar een hedendaags gebruik van het 
Landbouwbelang, met een hernieuwd spanningsveld tussen 
industrie, natuur en tijd. 
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Houding 

Verval en verandering worden over het algemeen ge
zien als een problemen die moeten worden opgelost in 
plaats van de oplossing van proble1nen. 

Verval. 
Het i~ de meestvoorkomende reden voor de grootste renovatie
projecten. in lijn met de westerse standaard van drang naar 
heheersing en controle. In de architectuur nog eens aangE"
scherpt wanneer we een keuze maken voor bouwmaterialen. 
MePr dan eens worden we in die keuzE-' geleid door de angst 
voor ver>vering. Wind. regPn en organismfm van microscopiseh 
formaat. vVe zien zeals directe bedreiging voor onze creaties. 
De natuur eet ons, onze creaties, op. 

Niet langer wil ik verwering zien als een gegeven dat zich 
t E:>lkens tegen rnij , de ontwerper, keert. Niet. langer wiJ ik er 
tegen vechten en manieren bedenken om ze ogenschijnlijk 
slimmer af te zijn. Ik wil met verwering samenvloeien. leren 
van verw('ring en er mijn voordeel mee doen De krachten en 
processen van de natuur eigen ma.ken, beheersen en gebrui
ken. Ik accepteer en gebruik de lwheersdrang. om de kracht 
en schoonheid van het vergankelijke te accepteren en te la
ten spreken. zodat ook de maatschappij deze schoonheid kan 
herontdekken in haar ervaring en kan samenleven met het 
ontkennende, alledaags proces van verwering. 

Het industrieel erfgoed in Maastricht \'Ormt een belangrijke 
laag van identiteit en ik acht het van belang om haar nega
tieve beeld van afvalproduct, a.fkeer Pn vuil om te zetten in 
waardering. huldiging en potenties. Potent.ies voor het herstel 
van relaties en potenties voor het cliepgewortelde vooruitstre
vend.e kat·akter van Maa~t1·icht. 

De kracht. voor de ervaring, bewustwording en potentie ligt 
hierin niet enkel in het plaatje van het eindproduct. Het 
transformatieproces, het verweringsproces, is in dit project 
evenzo. clan niet in grotere mate, van belang. 
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Door te spelen met de tijd en tijdelijkheid. de tijd van ver
wering, wil ik niet aileen de kracht en het karakter van het 
industrj€de Landhouwhelang hlootleggen, maar ook de kracht 
en schoonheid van natuurlijke processen, waar \Vij allen, of we 
dat nu willen of niet, onderdeel van uitmaken. 

Ik ben van mening dat we niet langer het proces van natuu.l:'
lijk verval moeten bevechten, maar verval moeten zien als 
wijsheid. We kumwn er heden ten dagen, waarin iedereen stiJ 
staat hij de helasting van het milieu. lering uit trekken. Pro
cessen, t.ransformaties: ze zijn geen stilstaand fenomeen. 

"De tccreld is nooit hetwlfde. Alles bet.cccgt, en wU moeten ook 
bczoegen . Vla/,· lnj on:-; winterlwmp zvaw· ih alB kind u•twnde 
1:s r>en stroom die tussen de rotscn doo1 loupt. Toen if, /(/ein 
u•w.: legde ih een nj stcnr.n op de oet •er, en toen zce het jaw 
daarop naar om; kwnp teruggingcn, zocht ih die stenen, maar 
zc waren weg [)zu.; legde zk 1.u('er een rij stenen neer. en het 
daaropvolgendr jaor zHrren die ooh u:cg. lh heb zc oueral 
gezocht; ih dacht dot iemand ecn .r..:pclleOe met me spceldc. maar 
de slenen lcctren nergu1s te vindcn. Op een E[egeuen moment. 
bescfte ih dat de loop run de 8tmom zijwaa rts opschool n iet 
meer dan ecrz fwndbrccdtc per jaar. lvlaar ih wist dat tegen de 
tijd dat il~ cen oude vrouw zou zl)n, he! cen andere stroom zou 
zUn dan die Lccwr il< tocn rzuw heeh. Niets in de 1.cereld staat. 
siil, Ama;-;tan, en omdat de werc!d om nns /wen cercmdcrt. 
verundcren wl) mce. VVe bl~h·en nzet dezelfde persoon omdat 
onzc c1 varingen on:> verandercn." 

Uit: De zoutroute, .Jane .Johnson. 2010 

Verval is niet het probleem, wij zijn het prohleem en verval is 
de oplossing. We moeten, mijns inziens, in de westerse maat
schappij (her)ontdekken hoe we het vergankelijke kunnen ge
bruiken en hegeleiden. Leren van de cyclus van groei, aftake
ling en dood. 
Zien dat er lagen aan een identiteit toegevoegd kun:h.en wor
den , zonder de oude identiteit aan te tasten. Een verrijking 
door ervaring, door een fysiek tijdelijke laag toe te voegen die 
ten alle tijden een onderdeel van haar identiteit zal uitmaken. 
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daar hij deel wordt van haar gesehi{-'denis. 
Ik geJoof dat het toevoegen van een laag haar ouderclom kan 
doen versterken en je daardoor haar de kans gH-{t haar groot
st e glorie. /(>cfhjd. kracht hij te zettt>n. 

Het hd1oud van het Landhouwbelang staat gelijk aan traHs
fonnatie, proce~S en progressiP . 
. luvor<:>ns d<:> extra laag toe te voegen acht ik het echter wel 
van belang om kennis t.e hebben van haar huidige karakte
risti<:>ken. baar huidigt> identiteit, en zal ik eerst traehten het 
gebouw eig-<:>n te maken middels een analyse maken van haar 
gehruik in ruimte en routing en haar <'Onstructieve ophouw. 
Een verdieping nadat il\ in hoofdstuk J al hen in gegaan op 
haar context in de geschiedenis en haar context in de stede
bouwkundige situatie. 

Euregion Academy ofDance 

Het Landbouwbelang, grenzend aan de Maas en het histori
sche stadscentrum. in het oude industrii:'le gebied heeft met 
deze Jigging en haar historische lading potentie om weer e<>n 
onderdeel te vormen van bet dagelijks leven van dt> Maas
trichtPnaar. Een ~ociaal-cultuurhistorische plek waar mPnsen 
samen cultuur en historie bdeven. En tegelijkertijd industrie. 
natuur en hun rol in dit geheel ervaren. 
De Dansacademie, alsook de spol'tschooL de lounge & club en 
de mogelijkheid tot bet bijwonen van voorstellingen vormen 
een verweven programma. dat versche1dene culturele klas
sen met elkaar in aanraking kan brengen en kan leiden tot 
nieuwe projecten. 

Introductie van de ingreep I een toegevoegde laag 

De nadruk van het architectonisch toegevoegde ligt in de er
varing van het natuurlijke en teehnologische, en eveneens in 
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hei spel tu::;sen de reeds aanwezige tektoniek en de toegevoede 
vormentaal. De nieu we vormentaal moet een logisch gevolg· 
zijn en de ervaring door zicht. alsook door tast, beweging en 
gebruik. dienen. 
Het is letterlijk te gehruiken door haar integratie als interi
eurmeubel waarmee een direct leesbare en leefbare boodschap 
uitgezonden tracht tE' \Vorden. 
DE> toegevoegde architectuur is een vergankelijke architec:tuur. 
Vele malen sneller dan wij gewend zijn van de hehouw<1e we
reid om ons heen. zal zij onbruikbaar worden en uiteindelijk 
verdwijnen, waardoor zij bij zal dragen aan de herontdekking 
en waardering van het vergankelijke. De gradatie in terug-
werkPnde cultivatie zal de ervaring van de toegevoegde laag 
hierin versterken. 
Door met opzet een deel van de controle ogenschijnlijk los te 
laten en het toevoegen van materie die op verschillende snel
heden, en tevens sneller dan de hestaande materialen. ver
ouderen. wordt gestalte aan de factor tijd gegeven. Daarmee 
vormt het prominente factor binnen bet spanningsveld tussen 
industrie, natuur, ruimte en tijd. 

Aanhnopingspunten uoor ECOC en de toekomst 

Een proce::;, een ingreep met een open einde. waarbij gefiloso
feerd kan worden over de bezegeling van het Landbouwbelang 
na de ervaring van deze in materie tijdelijk, maar in herin
nering eeuwige laag. Het laat ruimte voor een next level. Het 
tolereert en stimuleert. 
Het Landbouwhelang stelt zichzelf open voor een tocht in her
kening, zelfrefiectie, potenties en karakteristieken, in het ge
bouw en in de bezoeker. 

Het programma vormt hierin een bijzondere schakel. De ge
introduceerde academie is vormgegeven rond veertig nieuwe 
aanmeldingen per jaar. Tijd zal hierin uitwijzen of de vraag en 
het aanbod met elkaar in evenwicht zijn. 
De nieuwe architectonische laag, biedt de mogelijkheid om de 
nieuwe aeademie in haar eerste levenjaren te huisvesten. Na 
de 1evensduur van het materiaal. moet herzien worden of de 
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Dansacademie nog op ham· p1aab is in het Landbouwbelang of 
dat zij meer of minder ruimte nodig lweft om voort te bestaan. 
Of het Landhouwbelang nug st(-!eds een geschikte locatie is of 
dat er verplaatst moet worden naar f:!t:.n kleinere of grotere 
loeatie. 

Voor bet kandidatuurschap van Europt~an Capital of Culture. 
biedt de introductie van een Dansacademie. Maastricht en de 
Euregio, de mogelijkheid zich nog krachtiger te manifesteren 
als dansregio. 
Daarnaa:;t erkent en toont dit project de historische rt>latie::; 
hinnen de• Euregio door de aanwezigheid van industrieel erf
goed te bt'nutten en hruikbaar te maken voor programmati
sche, eulturele activiteiten in het jaar van dt> culturele hoofd
stad. 



49 



!)0 



03. Thema: Programmeren 

La Balletome 

"Tunzt, Tanzt . .,;onst si11d wir verlorcn" 
Pina Bausch 
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\lerweving van programmatische lagen 

Binnt>n de herbeleving van bet Landbouwhelang vindt een 
vt>rwt>ving plaats tu::;sen verscheidPne programma's waarmee 
een nieuw sociaal-cultureel knooppnnt aan de .Maastrichtse 
en Enregionale maatschapij wordt toegevoPgd. 
Vanuit het perspectief van de gehruiker, ziJn de lagen in 
principe gescheiden, waarbij enige overlap mogdijk is . Echter, 
de srheiding is niet direct z1chtbaar in de architeduur. die 
p]aatselijl' zal leiden tot aangenarne confrontaties en nieuwe 
perspectieven laat ontstaan . 

De hoofdfunctie is weggeleg·d voor de Euregion Academy of 
Dance, aangevuld met een l'>portschool die tevens openbaar 
is. Pen loungebar met kleine, lokale kaart en terras, welkf' ·s 
avunds getransformeerd kan worden tot club waar dance nights 
kunnen pbatsvinden. TevPn::: is er een foyer en ePn stage 
voor het opvot.!r<-'n van onder andere balletvoorstelhngen , 
alsool{ modeshows van het (in bestemming) naastgelegen 
modt>lahoratorium. Het is ook mogelijl\ om deze ruimtt> te 
gehruiken voor grotf' dance events, waar dj's draaien en er 
gebattled kan worden tu.ssen de verschillende dan::;stijlen . 

Euregwn Academ v o( Dance I Loched-i n syndroom 

Ret is l.J april 2011 f'n ik bevinrl. me in de trein richting 
:Maastricht in de roJ van afstudeerder en balletliefhebster. 
Onderweg naar een halletvoorstelling van Joost Vrouenraets. 
oprichter van het Hf'edens<> Gntra Ballet. Als choreograaf en 
danser is hij, naar eigen zeggen. gefascineerd door de ziel van 
de mem;, en al haar worstelingen. Met zjjn choreografieen 
probeert hij zijn visie van de ziel hloot te leggen Zijn dansen 
zijn 'pen arehitectuur van de ziel', zoals hij ze zelf noemt. 
Op het podium creeert hij confhctsituaties die refereren naar 
het innerlijke, waarhij de weer::;piegeling op het podium 
getoond, moet leiden tot een introspectie bij de toesehouwer, 



Fotograaf: Jan Siln•J-tand 
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hierdoor essentieel onclerdeel gemaakt van bet ballet. 

De voorstelling die vanavond gedanst gaat worden beet 
Locked-in en is gemaakt nadat Vrouenraets g(•i'ntrigeerd 
raakte door bet Locked-in syndroom, door lwt lezen van 
een artikel over deze neurologische aandoening waarbij 
a1le comminicatiemogelijkheden zijn Wf~ggevallen . Het lijkt 
also£ er sprake is van een coma, daar het voor iemand met 
het Locked-in synch·oom onmogelijk i~ om te hewegen en te 
spreken . Echter, bij bet locked-in syndroom is men wel volledjg 
hij bewustzijn en in staat tot horE:>n en zien. De enige mogelijke 
communicat.ie is door middel van bet horizontaal of verticaal 
verplaatsen van de ogen of bet knipperen van de oogleden. 

ln een gesprek met ,Joost Vrouenraets, voorafgaand aan de 
voorstelling, ve1·te lt hij dat bet stuk niet zozeer over een 
patient met bet locked-in syndroom gaat, alswel over de 
alledaagse zoektocht van dP mens naar zijn eigen identiteit, 
zijn E:'igE:'n integriteit . lVre hen d·" Ben zl< hoe 1h me tnt'/ en u ut 
fl. rl( n/,, oj h('n ih hoe t l~ ouerhom op andrren < IJen ~~~ intep.er 

1zuw mijzdj oj pas ih me uun d e huitenu·creld uun(' · 
'' /)e danser.-; lwe/d('n d e men.-. ni t in zl)n dog1. h;/, ..... (' lcor:;t( ling: 
Ill< t hct 1 <'J !ongen gel oelen.-.: t e !onen ... " Begrepen te worden. 

Tijdens de voorstelling komen tegenstrijdige gevoelens 
tegelijkertijd bij me aan: chaos en orde. li~.fcle en baat, 
vreugde en verdrieL pijn en verlichting. En bovenal vrijheid 
en gevangenschap. Het ballet lijkt i(->ts magiseh met me te 
doen. 
Indel'daad, ik herken de verheelcling van het locked-in 
syndroom, maar meer nog voel ik de ·opsluiting in mezelf en de 
onmogelijkheid om ooit iemand te laten voelen wat ik voel, te 
laten denken wat ik denk. 
Om te zijn wie ik ben, wanneer ik niemand naar mij kan laten 
kijken zoals ik mezelf zie . 

Angst. 
Beklemming. 

Vrijheid. 

I. ht tp://\'\.-\vw .got ~ ·a 
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Omdat niemand ooit zal zien wie ik ben. behalve ik. 
Omdat iedereen ziet wat hij wilt zien. 

"}Han liu<>s und moves in U'lwt he sees. but he only H<'CS what he 
u:ants to sec. Try different t_ypes of people in the midst of uny 
landscape. A philosopher will only l 'ap,uclv see phenomena: u 
t{eologist. crystullized, conf1Jscd. ruined and puluenz('d (poe hs: 
o soldter. oppl'J·tunities and obstacles: and for a peasant it will 
only rcpre.wm t acres, and perspiration and profits but all of 
them 1cill hm•e this Ill commonm. that tht>}' will see nothing uls 
simply u 1:icu.• . . , 

Paul Vul~ry in ''On Painting" 

De afwisseling in mijn emoties wordt versterkt door de magie 
van de ogenschijnlijk natuurlijke wisselwerking tussen de 
energieke en intense bewegingen van de dansers en de 9e 
symfoniC:' van Beethoven die de basis voor het muziekstuk 
vorrnt. De anticipatie van de muziek op de dans en de dans 
op de muziek, leidt ertoe dat ik me niet hewust ben van de 
overgangen tussen en in beide kunstvormen. Ze vormen een 
synergie . 
Enkel op uitzonderlijke momenten realiseer ik me dat de 
bewegingen heftiger en intenser zijn en de muziek dermate 
aangepast is, dat ik de 9e symphonie niet meer herken. De 
overgang is echter zo vloeiend dat deze me in eerste instantie 
totaal ontgaat... 

Euregion Academ v of Dance I In context 1 

ln de trein tentg, onder het monotome geluid van de rails 
die onder me voorbijschieten. krijgen gedachten de tijd om te 
landen en sta ik st.ii hi.i de metafoor gepresenteerd in het stuk 
Locked-in: de zoektocht naar eigen identiteit en integriteit. 
Mijn gedachten gaan naar .Maastricht en de afstudeeropgave. 

Ik bedenk me dat daar waar vanaf 1851 de industrie uitbloeide 
tot:Maastrichts paradepaardjP en voornaamste inkomstenbron. 



Verlon~n in \war ei;l.'Pn t uimtt' , gt·\·ungL'n in haar g<'daant(' 
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nu het merended van de lV1aastricht.se bevolking niet meer 
herinnerd wilt worden aan de tijd dat Maastricht Nederlands 
koploper was in de industriele revolutie. Industrie. die gezien 
wordt als vuil en goeclkoop komt niet overeen met het beeld 
van tStljl en klasse waarmee l'vlaastrieht zich graag profileert. 
Zoals het graag gezien wordt. Het industriele tijdperk, een 
belangrijke tijd voor de <:>conomisehe en morfologische groei 
van Maastricht. De ontkenning van dit verleden is een 
ontkenning van wat haar identiteit lweft gevormd. 

Het Landbouwbelang. 

Het 1ijkt dat met het verliezen van haar functie , bet gebouw 
zelf, haar macbtspositie is verloren en een hulpeloos object is 
geworden. Wat ooit werkte als een krachtige machine met een 
robuuste uitstraling, blakend van zelfvertrouwen met haar 
vermogen tot het dragen van grote krachten en t.riUingen, 
roept nu op tot een bepaalde tederheid en kwetsbaarheid.De 
brute. gespierde betonmassa·s met haar draagvermogen, lij
ken het doel van haar leven verloren te zijn en te veranderen 
in een comateuze reus. Alle levendigheid vloeit 1angzaam weg. 
Meer dan de tijd, het-.ft het verliezen van haar functie invloed 
gehad op het ereeren van een mate van fragiliteit. Nu bet ge
houw niet mee1· operationeel is, lijkt het verloren in haar eigen 
ruimte, gevangen in haar gedaante. 

Loeked-in . 

Doch rnogen we niet stellen dat hiermee ook haar identiteit 
verloren is. We mogen het gebouw niet enkel identificeren 
met haar voormalige funciie . Deze vormt een enkele laag in 
al haar gelaagdheid. 

'To zdenti/r that 1rh ich clwracterize.c.: a plm.:e is already to in
terpret it and p uttmg lorwurd a u:ay of operating on it.·· 

Francoi~ Hoche- ·!i; lVIorpous MUTATIONS :2.0 

\Ve kunnen ste1len dat wat zich hier ogenschijnlijk als lege 
ruimte aandient, garant staat voor een tektonisehe leesbaar-
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heid hinnen een hierarchische structuur van ruimtelijkbeid, 
z.ich tekenend door haar sociale en territoriale kwetshaarheid. 
dt> context van haar verleden en de onbepaaldheid van U(:> ver
houding tussen de organisatie van een eventuele secundaire 
funetie en de primaire structuur van de Ieegte. 

Euregion Academy ofDcmce I 
Laban en de hracht can ztvaartehracht 

De volgende dag besluit ik me nogmaals te verdiepen in "DE 
RUIMTE VAN DE VAL, over dans. architectuur en lichaam~
perspectief' van Wim Nijenhuis waarin hij ingaat op de uni
versele dansnotatie van Rudolph (von) Laban, de Labanno
tatie. die gebaseerd is op bet g·ewicht van de danser en de 
energie die de bewegi.ng van het lichaam st.uurl en de relatie 
die deze dansnotatie heefi met architectuur. 

Laban steJt dat er van een hogere orde ruimte sprake 1s dan 
de architectonische ruimte. Deze ruimte, de dansruimte. is 
van hogere orde daar hij gPpaard gaat met het ervaren van 
lichamelijke in:,;panningen en van spanningen in het lichaam. 
In tegenste]Jing tot de. door Rene Decartes in de 17e eeuw ge
analyseerde perspectivische ruimte, die \Vorclt. waargenomen 
vanuit stilstand. De waarneming van de dansruimte noemt 
Laban 1ichaa.m1'perspectief. De dansruimte is relatief, ze he
siaat uit ruimte en tijd en wordt gevormd door een bewegend 
lichaam. dat altijd in het midden is.·: 

Daarnaast stelt Lahan dat mimte onlosmakelijk verhonden 
is met hjd: vorm en beweging hangen samen, hij spreekt over 
tijdruimte. 

Is hier dan niet sprake van een contradirtie? Wanneer alle 
ruimte verbonden is met tijd. is dan niet ook dP perspectivi
sche ruimte. de architectonische ruimte. tijdruimte? 
Gaat het hier dan niet primair om de ervaring van de ruimte 
die verschilt? En de handehng die als ht>t gevolg van deze er
varing wordt bewerkstelligd? 

J. ht!p:iihomr1 .hccnr:t. 
nl!j .w nijt:<lthui~h11 · ti· 
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Aan het 1:-'ind van zijn essa~· verklaart Nijenhuis, met behulp 
van Diller en Seofid.io. dat we de wereld niet and.ers zien dan 
door er in te vallen waardoor er een onlosmakelijk verband 
onti4taa1 tussen de zwaartekracht en de waarneming. In een. 
mijns inziens, zwak argument. verklaurt hij in lijn van Laban 
dat horizontaa] bewegen, zoaJs lopt>n, voor de danser niets an
ders i~ dan vallE'n van de ene op de andere voet. Waardoor de 
perspectivisclw blik op de horizon vPrbonden is met het feit 
rlat we er naartoe vallen en daarmN~ het st atisclw perspechef 
van de Renaissance gebaseerd is op zwaartekracht. 
Hier getuigt Kijenhuis van zijn onkundt' in ballet. waar de 
juiste plaatsing van gewicht een CPntrale ro] speelt is er een 
groot vc1·schil tussen de plaatsing van een val op de voet, een 
stap op de voet en een verschuiving van de voet. Deze dne 
bewegi.ngt'n ve1·schillen in dermate dat zij in de choreografie. 
ieder een eigen henaming kennPJL Naar mijn idee. is Nijen
huis hier voorharig in ziJn stellingnamP. 

De notatie van dansbewegingen schrijft Lab::m onder <.:horeo
tiPk dat evenals choreografi.e 011 choreologie is afgeleid van lwt 
Oudgriekse choreosophia. 'dut /.'i o,;f1 nc rgr ~.;te/d 111 t rh u ooul< n 
( hw o.<; ·I. 1 ng •n .'iu!Jhio. 1njsheid o/f.:en 11 is. De cl10reo:~oji(' trerd 
onder mrderf' bcot'{cnd door de ()ud.l!rie/.>.~..;r filosoofl~vthugnras 
en had /!([ar u. ·ortels in de u:ijz( rnwrup ht'l c·oorunli('he mag1 
.. whe ll efl'n 1 an lwt len-'n slcu ndl' on de u•ijsheid die l ' i'i hor~cn 

lag in df' cirhehurm en df' kring. ·1 

'Lahan -:1el de chorcologie als een tuh l'Ufl u;et£ n d~t • de lltlerlijhc 
r•orm 1 rm de hr'/1 r•ging in urrlmnd hrengt m.et de geestelfihr <'11 

fJ8ychische inlwud l -'W1 de danser. De chorcolngic lS gcbw:..·eerd 
op hct gelouf, dut hl'l£'1'ging en hezco.genhrid. POl m en inhuud, 
lil'hawn en zielonuf.'-wheidclijA zijn. (. . .) lJe andere tuh run u:e 
ten die aj~elerd is t.an de thoreosoji(' i,-> de <"horcotick /,ahan de
jinu•cr/ hoar als de pra/~tische ::;tllll l t' t'Wl 1,e1 sch dlcnde soo; len 

m 111 of meer .~.{1 hurmonT.'-:cerde hezn,~lll.~en ·, aldus Nijenhuis. 

Zo'n geharmoni:3eerde beweging wordt in de Labannotatie 
weergegeven in een skala. De skala's vonnen de ·piu.htunhe 
hnuu o,;lenen 1 rn organ is< h tr>rl.opcnch hewcplnf.JI'fl '.' '( Jrga-

1. ht.i p:/fh,Hnt• .hn:nt• L. 
nl /j . w.nij\'nh u i ~/n rt i
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nisch 1..:erlopende heu-e!.;in~en draaien om de fvsiehe heu;eging.;;
moge lU/,~hcden uan itct mensclijk lichuum en hC'stwm ui t een 
zorguuldig ui l,!.;e~nedcn 8equentie uit de eindeloze ,c;troom c·wz 
dagelijbw bcwegingen die (len natuurlij/,· ucr!oop nw k lcincr!! 
hetveg·ing.<;cenhcderz bent.!. Het t.s de opgave Lon de chnrcot£ch 
om dl' natrwrlijlw lwnmerhen uw1 de uer::>chillf'nde j(t :-;en tP 

c•inden en te hcgTijpen. \'en:olgens lmnnen :ze dan U.'cer samen
t.;C'stc/d rl.'ordcrz en tot ccn 'zin r·oll('' scquentie in hct ldtnstwerh 
c-un de dans, of de uorm um1 de 'arheids/wnde!ing "''aldus Nij
enhuis. 

Verderop in zijn artikel bespreekt Nijt>nhuis de Franse urba
nist Paul Virilio, die midden jaren '60 in de groep Architecture 
Principe zocht naar nieuwe architectonische vormen die psy
cho(ysische efl'ecten zou hewerkstelligen. Ze zochten naar ar
chitectonische vormen die onevenwichtigheid veroorzaakten 
en zo de mens aan zou zelten tot mohiliteit. Virilio vroeg zich 
af of er een rui.mte van de heweging ontworpen kon worden 
naar aanleiding van de Lahannotatie. 
Op zijn beurt voert Nijenhuis de architectonische vormen van 
de 'sehuine orde' van de Architecture Principe terug naar de 
cultivering van de trap. die , volgens hem, aan het einde van 
de Renaissance. tijdens de opkomst van het Manierisme he
gon en zijn voorlopige hoogtepunt bereikte in de hellingbanen 
en vermoeiende trappen van Frank Lloyd Wright we1ke hij in 
onder een noemer noemt met die van Oscar Niemeyer. 

Bij het lezen van de naam Oscar Niemeyer en het zien van 
de afbeelding van de trap in het gebouw van bet :Lvlinisterie 
van Buitenlandse Zaken in Brazilie schrik ik op. Eerder in het 
proces al, raakte ik gel'ntrigeerd door dt> aangename beweging 
in de gebouwen van Niemeyer, met name door de bewegingen 
in Ihirapuera Park in Sao Paulo, hiernaast afgebeeld. Hier 
raakt Nijenhuis, volgens mij. de juiste snaar over de relatie 
tussen architectuur en dans. De hellingbanen en trappen van 
Niemeyer brengen vermoeidheid in het spel, zoals hij poetisch 
verwoordt. 'Dit maakt het voor het lichaam onmogelijk om on
verschillig te zijn. De trap en het schuine vlak zijn krachtige 
wapens tegen de onverschilligheid, want ze veroorzaken onba
lans en neiging om te vall en. '7 
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.Juist. Dit is de gemeenschappelijke deler. Als gepassioneercl, 
praktiserend ballerina kan ik beamen dat tijdens de beoefe
ning van deze kunstvorm. de onopvallende, continue bijstel
ling van het lichamelijke centre de kracht van een ballerina is. 
De plaatsing van haar centre i::; bet geheim van de magische 
relatiP tussen de ballerina en de zwaartekracht. Hiermee kan 
z1j hewegingen accentueren en vPderlicht of Ioodzwaar doen 
lijken . De bewusie plaat.sing en verplaatsing van je lichame
lijke centre ::-;peelt een hoofdrol in de heoefening van hallet. 
De vorment.aal. de beweging in de a.rchitectuur van Nienwyer 
m:::~akt van haar gebruil{er een ballerina. daar zij zich zoal::-; 
Nijenhuis stelt. het onmogelijk maakt voor de gebruiker on
ver~chillig te hlijven en haar beww:;i maakt van haar c:entre. 
Ze geven een .o..;cnsot ie l"<ln g( 1/ l( ht ..... l err> lua tsiru.(· 

Wat ik echter mis in de visie van NijPnhuis en in de theorie 
van Virilio. is het belang van de nor::;prong van de be\veging. 
Laban stelt clat iedere vorm van bewPging te herleiden is naar 
de arhe1d Pn het gevecht. waarin we om; hchaam moeten ge
bruiken. Erhter. de methode l'ertaling naar het ontstaan van 
de fysieke vorm van de hellingbaan, de trap en het sehuine 
vlak, die ons bewust moeten maken van ons centre wordt niet 
henoemd. Zij geven ons geen indicatie over de hepaling van de 
vorm en de beweging in architectuur. 

Wordt heweging in architectuur evenzo als in ballet gevoerd 
op een gegeven ritme, welke kan venmellen en vertragen en 
waarop de beweging anticipeert als een wisselwerking? Waar 
beweging samenvloeit met ritme zoals de bewegingen van de 
dansers van het Gotra Ballet een synergie vormde met de aan
gepaste compositie van Beethoven's 9e symfonie. 
Is in architectuur. evenzo als in dans. het ritrnische onmis
haar voor een beweging en ont::;taat de vorm op een ritmi::;che 
structuur'? Me>t de mogelijkheid dat we deze ritmiek herken
nen in het orthogonale grid van bet Landbou wbelang. 
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04. Thema: Analyseren en 
Bewerken 

Cultiveren 
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Cultiveren 

lntroductie Cu.ltiveren 

Cul-ti-ve-ren (overgankelijk werkwoord) 
1. (grond) in cultuur brengen, bebouwen 
2. beschaven. vormen, de bevoJking cultiveren 
3. met zorg in stand houden, onderhouden 

Cultiveren i;.; een veelvoorkomende term binnen de agrarische 
sector. Binnen de landhouw staat cultiveren voor het hewer
ken van de grond, gevolgd door het verbouwen van gewassen. 
Cult]veren ka.n echter ook de betekenis van zorgen. onder
houden hehben. Beide zijn van toepassing op de metamorfose 
van het Landbouwhelang. In komend hoofdstuk za] hPt Land
bouwheJang geanalyseerd worden, metals doel om haa.r voor
naamste karakteristieken 1 e on bloten. Deze karakteristieken 
zullen leidend zijn voor de eerste beslissingen die genomen 
worden over de architeci..onische ingrepen. zodat het Land
bouwlwlang op een waardige wijze. haar ]dent iteit sterkend. 
in stand gehouclen kan worden. 
Als het \vare is deze analyse en zijnde eer::~te ingrepen een 
cultivering zoals we die kennen in de landbouwkunclige term. 
We bewerken bet bestaande. de ondergrond, makf'n het klaar 
voor verdere verbouwing. 
Tot slot kan er gesteld worden dat ook de derde omschrijving, 
vormen en beschaven. van toepassing is op de metamorfose. 
Zoal:-; in de strategie al beschreven is, heb ik een houding in
genomen voortkomende nit een persoonlijke filosofische in
valshoek. Dit brengt onder andere mt~t zich mee dat ik graag, 
middels de topgevoegde laag, gedachten wil overdragPn, be
vrag1ng wil vormen. 





Cultiveren 

Analyse I Landbouwbelang ruimteliih 

W anneer we Maastricht naderen middels de Rint Servaasbrug 
en we in noord\vestelijke richting uitkijken over de I\1aas. :den 
we een inmens gebouw opdoemen. Een gehouw, ogenschijn
lijk. daar het een aaneenschakeling is van verscheidene ruim
ten en losse gebouwen. Vanaf deze invalshoek kunnen we en
kelraden naar de interne structuur, die vanaf huiten m.aar 
miniem af te lezen is. Een gesloten gevel met hoge ramen en 
kranen die ]eiden naar hoge openingen. Dichtbij en van bin
nen wordt duidelijk hoe de schakeling en de interne structuur 
zijn opgezet. 
Het gehouw blijkt bij nader onderzoek te zijn opgehouwd uit 
twee fahrieken die gelinkt worden middels een overkapping. 
In 1939 werd door architect ir. (J. Franssen uit Roermond het 
ontwerp gemaakt voor het Landbouwbelang. De graansilo's 
met mengvoederfabriek en op- en overslag van kunstmest 
werden in 1940 gerealiseerd. Voor deze tijd kan de fahriek 
omschreven worden als een moderne fabriek met een grote ca
paciteit, voorzien van een maal- en menginrichting, waar men 
het graan kon drog<:>n en schonen. De silocapaciteit bedroeg 
2500 ton verdeeld over 21 silo's. In 1957 volgde de kleifabriek 
8ls uithreiding van de papierfabriek KNP, gelegen aan de an
dere z;ijde van de sluis. De twee fahrieken werclen in 19(:)0 met 
elkaar verbonden micldels een overkapping-. 
Het Landbouwbelang is opgebouwd uit. versc:heidene grolere 
ruimten. Te weten het pakhuis, het silogebouw, de toren en de 
kunstmestloods. Deze zullen achteret'nvolgens uitg-ebreid he
sproken worden in hun opbouw, onclerlinge n:•latie en functie . 
D<_, opbou\v van de kleifahriek. alsook de overkapping zullen 
a an bod komen. 

'fer bevordering van het begrip van de opeenvolging. aaneen
schakeling, als met name de verhouding in afmeting tussen de 
verschillende ruimten. is voor de analyse gekozen om een mo
del te realiseren waarbij de verscheidene ruimten zijn opge
bouwd uit verschillende ::;oorten resthout. Buiten het feit dat 
ieder bout een overgang in afgesloten ruimte vertegenwoor
digt, is zij P<:>n karakterisatie van het gebruikte, een voornaam 
onderdeel in de identiteit van het Landhouwbelang. 



liet model is upg<:bouwd uit ven;chilleude soorten re,:thout. wa:ou·in iPder 
VNS\·hi!lend houtje cwn ;;pecitkke ruimte n·pres~·ntateert 
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De lwnst mestloods 

Het meest noordelijke gedeelte van het Lanclbouwhelang 
wordt gevormd door de kunstmestloods en met de afrnetin
gen van 60 meter (in oosi -westrichting) en 20 meter (jn noord
zuidrichting) is zij de grootste ruimte hinnen het Landbouw
belang. Door de betonnen portalen die met een bart op hart 
afstand van 3,5 meter van elkaar geplaatst zijn is er een vrij 
indeelbru·e ruirnte ontstaan met een hoogtf' van 11 ,75 meter. 

De lange gevels met hun oost-westorientatie zijn tevens de ge
vels die voorzien in de ontsluiting. Aan de noordzijde wordt 
de loods ontsloten door :) grote roldeuren waar het laden en 
lossen voor vrachtwagens plaats kon vinden. Net onder het 
dak van deze noordelijke gevel bevinden zich een reeks van 
20 ramen die met hun opdeling in kleinere frames zorgen voor 
een prRchtige inval van het zaehte noorderlicht. 
De zuidelijke lengtegevel geeft een ontsluiting vanuit de he
gane grond en de le verdieping van het pakhuis. Op de begane 
grond bevindt zich een schuifpui met een breedte grotf'r dan 3 
metf'r. Op de le verdieping is er sprake van 3 kleinere scbuif
puien die aansluiten op een bordes in de loods. Vanaf daar he
vinden zich steile trappen naar de begane grond van de loods. 
Daar waar de zuidelijke gevel de afmetingen van het pakhuis 
overstijgt is het op dezelfde hoogte als in de noordgevel voor
zien van grote raampartijen. Het gaat hier om 4 raampartijen 
die de loods voorzien van zuiclerlicht. Dc~ze raampartijen voor
zien de loods van een extra dimensie in haar dieptewerking. 

DE> portalen dragen in de lengterichting eveneens aan beide 
zijden een rails waarover een kraaninstallatie in alle vrijheid 
door de gehele ruimte kan vf::'rplaaben . 

De kopse gevels zijn geheel gesloten, met uitzondering van het 
hovenste gedeelte van de oostgevel. Deze heeft een opening 
afgesloten door een houten gedPelte dat middels geleiders ver
plaatst kan worden waarcloor de aan- en afvoer van goederen 
aan de Nlaas kon p]aatsvinden. 
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Het pa1zhuis 

De kunstmestloods wordt in zuidelijke richting begrensd door 
het pakhuis. Het pakhuis zelftelt drie verdiepingen, goed voor 
een oppervlakte van hijna 3,!00 m~. Het pakhuis wordt aan 
westelijke zijde· begrensd door de weg en het Bassin en grenst 
in oostelijke richting aan de l\1aas. Vanaf, met name, de twee
de verdieping is er dan ook <-:;en prachtig uitzicht over de Maas 
en het vtn·der gelegen landschap. Aan de westzijde wordt. 
evennls rle kunstmestloods, het pakhuis ontsloten middels 
verhoog·d geplaatste. grote roldeuren , in dit geval vier, waar 
vracht wagens de mogelijkheid kregen direct aan het pakhuis 
te laden en lossen. Hierin word.t duidelijk dat het began<-' 
grond niveau hoger gelegen is dan het omringende maaiveld. 
Ook aan de zuidzijde is er de mogelijkheid om hij drie deuren 
te laden en lossen. A.an deze zijde staat het pakhuis op de be
gane grond in directe verbinding met de silo's en staan we oog 
in oog met de trechters van hovengelegen silo's. De originele 
bouwt..ekeningen geven aan dat ook op de eerste verdieping 
nog twee open, toegankelijkt> silo's in het pakhuis zijn gesitu
eerd. Vandaag de dag zijn deze silo's niet meer aanwezig. 
Een gedeelte van het pakhuis is onderkelderd en met name 
aan de oostzijde vinden we kleinere :ruimten. afgesloten van 
het pakhuis. Ze '~<verden gebruikt als ketelruimte, kolenhok, 
bergplaat::;en, schaftlokaaL fietsenstalling en autogarage. 
Ook de toegang zijn geweest vom· de werknemers die via de 
kleedruimte hun werkdag begonnen. De onderkeldering ligt 
op niveau gelijk aan de kade . Hier bevonden zich dan ook de 
toegangen voor de arbeidel's. 
Aangezien het hier een pakhuis bet:reft. wab daglicht niet 
noodzakelijk en het hart van het pakhuis. op 20 meter diep
te. is dan ook een donkere. koude plek. Doch zijn er wel vele 
ramen gepJaatst, zowel aan de oostgevel, ab aan de westge
veL in een duidelijk stramien. Opvallend is de hoogte van 
dl:-' plaatsing. De ramen lwvinden zich op een hoogte rond de 
1.60m vanaf het vloervlak. precies genoeg om nog naar hui
ten te kunnen kijkE•n. De hoogte boudt waarschijnlijk verband 
met de functie. Op deze wijze konden de muren gehruikt wor
den om tegenop te stapelen. 
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Het silogebouw 

Tn het silogebouw bevinden zich 0x7, 21 silo's. De silo's werden 
vanaf hoven. vanaf de vijfde en zesde verdieping gevuld met 
graan. dat werd aangezogen vanaf de schepen aan de kade. 
Zoals eerder vermeld. bevindt. zich aan de onderzijde van ie
dere silo een trechter. zichthaar op de hegane grond van het 
pakhuis . Op de eerste en tweede verdieping van het pakhuis 
vormen de silo's een afgesloten hlok. De betonnen wanden rna
ken het onmogelijk de silo's te betreden . De belijning van het 
silogebouw, daar waar de silo's zich hevinden. is duidelijk afte 
lezen in de gevel. Hier wordt het metselwerk van de zuidgevel 
onderhroken rloor een betonnen wand, die iets terugvalt in de 
gevel. Ook de hogere verdiepingen vijf en zes. de bovenzijden 
van de silo's. onderscheiden zich in de gevel door hun beton
nen wanden. 

De loren 

In het meest zuidoostelijke hoekje van het Landbouwbelang 
gaat het pakhuis over in de toren het hooghouwgedeelte van 
het Landbouwbelang. In de toren spreekt duid{'}jjk de ver
ticale verplaatsing door de aanwezigheid van de lift en bet 
trappenhuis. die de kelder verbindt met hovenliggende ver
djepingen. De hovenst.e twee verdiepingen, verdieping ach1 en 
vel'dieping negen. zijn te bereiken middels een kleiner trapje. 
Aldaar aangekomen blijkt het Landbouwbelang echt een van 
de hoogste gebouwen van de omgeving. 
In de toren bevinden zi.ch t.evens. over de vierde en vijfde ver
diepingen drie kleinere silo's. 
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De overkctpping 

Ten no01·den van de kunstmestloods is in 1962 door F.Kloos 
en Zonen uit Kindt>rdijk in opdracht van de Co6peratieve 
Centrale Vereniging Landbouwbelang te Roermond, een over
kapping geconstrueerd die de kunstmestloods verbindt met. de 
kleihunkers van de papierfabriek KNP. De overkapping over
brugt een opening van bijna 14 meter (13.}.)4m) breedte. 
Aan de zijde van de kleibunkers hevinden zich gPen ontslui
tingen in de gevel. De overkapping was dus enkeJ gunstig voor 
het laden en lossen van de stoffen van het Landbouwhelang. 
Het is dan ook niet meer dan enke1 een overkapping in de 
vorm van een dakje clat tussen twee gevels is geplaatst, met 
!'lan oost- en we::;tzijde een afsluiting. Aan westzijde is er een 
opening Rangebracht. groot genoeg voor de doorgang voor gro
te wagens. In het dak zijn vier perspex lichstraten geplaatst. 

De hleibunhers 

Direct aan de noordzijde van de overkapping hevinden zich 
enkele solide beton blokken. Het zijn de kleibunkers van de 
Koninklijke Nederlandse Papierfabriek. De t\vee grote beton
blokken met afmetingen van 21 bij 21 meter. zijn volgens de 
originele tekeningen opgedeeld in vier kleinere delen. De klei
bunkPrs ]open dom· tot een :3m onder maaiveld en kennen een 
hoogte van 22m 1 0. De heiden hlokken worden onder broken 
door een ruimt~ van 10m50 die in directe verbinding staat 
met de aluin- en harsopslag. De kleibunkers zijn met elkaar 
verhonden door een ruimte die cleze tussenruimte overbrugt. 
Ook in de kle1bunkers is, zelfs vanaf huiten, de kraaninstalJa
tie zichtbaar die de materie in de bunkers verplaatst. De bun
ker::; kennen een gesloten heeld. Opgebouwd nit betonhlokken 
van 400 mm hebben ze enkel een opening op een hoogte van 
12 meter hoven maaiveld. 
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De aluin- en harf:jopslag 

De a]uin- en harsop::;lag valt qua uitstraling in deze]fde maat 
als de kleibunkers. Haar afmetingen aan de oostgevel, de 
lVIaaszijde is overeenkomstig ·mei de kleibnnkers, 21 meter. 
De aluin- en harsopslag lijkt in verbinding te staan ml:'t 4 hori
zontnal gestapelde ruimLen aan haar achterzijde. waarvan de 
bovenste doorloopt over het gehele oppervlak van de opslag. 
Deze verticale ruimten lopen tussen de kleibunkers door en 
hebben een diepte van 10m50. Aan de oostzijde bevindt zich 
een deur die toegang geeft tot de onderste van de 4 verticale 
lag en. 

De hleidrooginstallatie 

Direct aan de westelijke g·evel van de kleibunkers ligt aan de 
weg en het Bassin de kleidrooginstallatie. Een hoog en smal 
gebouw. In tegenstelhng tot de rest van de complexen geeft de 
kleidrooginstallatie een licht en open beeld. Als enige van de 
gebouwen is zij niet opgetrokken uit baksteen en beton. maar 
betreft het hier een staalconst1·uctie met grote raampartijen. 
Doordat de kleidroogin::>tallatie direct tegen de kleibunkers is 
geplaatst. wekt zij de indruk in verbinding met hen te staan .. 
Echter is er geen doorgang mogehjk tussen de kleibu nkers en 
de kleidrooginstallatie. De kleidrooginstallatie is afgesloten 
van de re::;t van de behonwing. 
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Analyse Landbouwbelang bouwhundige structuur 

Het Landhouwbelang is gebouwd om bepaalde functies te die
nen. Het gebouw is dan ook rondom cleze functies vorm geg("
ven. In dit·ecte lijn heeft dit zijn uitwerking op de bouwkun
dige structuur. de constructieve vormgeving. Daarmee is deze 
een van de bepalende elementen van de identiteit van het 
Landhouwhelang. De bouwkundige structuur staat in dienst 
van ht:t gehruik. 
De verscheidenheid aan functies in het Landbou wbelang 
maakt dat dit gebouw is opgt-houwd uit diverse structuren. 

Om een heeld te krijgen van deze laag uit haar identiteit , deze 
karakteristiek te beg-rijpen. is voor dez;e anal~·se gekozen om 
een model te realiseren waarbij het gebouw enkel is opge
bouwd uit deze voorname structuren. 
Aan de hand van deze verbeelding van structuren zal deze 
karakteristieke laag ht'sproken worden. 

De analyse van de bouwkundige structuur zal zich enkel tof'
spitsen op de ruimten binnen het Landbouwbelang. Uit voor
gaande analyse is gebleken dat het langgerekte complex aan 
de Maas de behuizing is van twee verseheidenen fabrieken, 
verbondf'n middels een overkapping. Buiten uitsprak<:>n over 
de bestemming en :;tedebouwkundige ingrepen zal de verdere 
ontwerpopga ve ~ich be zig houden met het gedeelte van bet 
Landhouwhelang. 
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De hunstrnestloods 

De kunstmestloods is aan de binnenzijden de eerste -1 me
ter opgebouwd uit betonblokken. Rondom de buitengevel. en 
hoven de 4 meter. is e.r sprake van metselwe:rk. De wanden 
kemwn dam· dezelfde opbouw als de gevels van het pakhuis. 
Stenen met een diepte van llOmm en tussen heide stenen ePn 
laag specie. 
De draagconsi ructie van de kunstmestloods is opgebouwd Ldt 

betonnen portalen die om de ~:3m;)0 geplaatst z.ijn. De heton
nen spanten z.ijn gedeeltelijk. 11 Omm, geplaatst in de geveJ en 
vormen daarmee een statisch stahiel verband. 
Aan de z.uidelijke gevel van de kunstmestloocls zi.in, ter hoogte 
van bet pakhuis. hamerkoppen onderdeel van de portalen. 
Deze hamerkoppen dragf:'n dP meest noordelijke Jiggers van 
de pakhuisconstructie. 
Zoals eerder vermeld. zijn de portalen zo vorn.1geg<-•ven dat z.ij 
tevens een rails dragen over de volledige lengte van de loods. 
waarover een kraaninstallatie vrij kan bewegen. 
De betonnen portalen zijn, vanuit tekening, gedimensioneerd 
met e<:>n dikte van 340mm. 
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Het uakhuis 

Het pakhuis wordt gevormd door een vierkant met de afme
tingen van ;38,4 m x 40 m. Vanuit de zuidoostelijke hoek gaan 
hier de afmetingen van de t()l·en en de s ilo's , in totaliteit 12 m 
x 31 m, vanaf. Op de hegane grond is bet echter, zoals gemeld 
,mogelijk om onder de trechters van de silo's door te lopen. 
De hoofdclraageonstructie van bet pakhuis wordt gevormd 
door een grid van kolommen en liggers . 
De kolommen staan in noord-zuidrichting op een hart op 
hart afstand van 7 meter. De hart op hart afstand in oost
westricbting is 3,5 meter, met uitzondering van de laatste rij 
kolommen voor de oostelijke gevel. Deze staan op een afstand 
van 6,5 meter vet:wijderd van de laatste rij kolommen. Tussen 
deze laatste rijen kolomm(•n in de oostelijke. alsook tussen de 
kolommen in de meest westelijkt> rij . zijn vervolgens de gevels 
opgemetseld. 
Noemenswaardig is te weten dat het hierbij niet om een 
spouwmuur gaat. De gevel is opgebouwd uit twee rijen stenen 
met een dikte van llOmm. daartussen i~ de \vand opgevuld 
met specie. 

Naar hoven toe vindt er et>n verslanking plaats in de diktf' van 
de kolommen. Ook de kolommen di.e zich in de gevel bevinden 
zijn slanker dan de verticale ondersteuning in de rest van het 
grid. 

Ook de afmetingen van de liggers verschillen per verdie
ping. Op de hegane g1·ond is er een grid van liggers dat zich 
stelt naar het grid van de kolommen. Echter, zijn de liggers 
in noord-zuidrichting beduidend zwaarder gedimensioneerd 
dan de liggerti in oost-westrichting. Daarentegen vindt er in 
de oo::,;t-westrichting een extra ondersteuning plaats dom· tus 
senliggers, die zieh, met uitzondering van de meest oostelijke 
rij. op een hart op hart afstand van ~1.5 meter van elkaar he
vinden. 

Op de eerste verdieping zien we eenzelfde principe in de op
bouw van de constructie. Echter. met een versmalling van 
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de liggers in noord-zuidrichting, evenees+ de Jigger~ in oost
westrichting. Direct aan de wand van de silo's zien we een ver
andering van het grid van de Jiggers. Op deze plek is tevens 
geen hovengelegen vloer aanwezig op de liggers. De opening 
van 4 meter in de vloerconstructie rekt zich over de gehele 
lengte van de silowand. Het meest oostelijke gedeelte was op 
de eerst.e verdieping voorheen gevuld met 2 extra silo's. die 
echter al geruime tijd niet meer aanwezig zijn. Deze opening 
en verspringing in grid wordt doorgezet op de tweede verdie
ping. Alwaar het dak in twee stappen is verhoogd en er via 
de ramen noorderlicht in de vide valt. Het onderste gedeelte 
van de twee stappen versmalt zich en reikt niet meer over de 
gehele lengte van de silo's. 
Waar het dak van de tweede verdieping zich in grote hjnen 
zich op een hoogte van llm75 lwvindt, is de grens van de 
eerste verhoging op 14 meter en van de tweede verhoging op 
18ml0. 

Op de tweede verdieping treedt er tevens een verandering op 
in het constructieprincipe. Niet alleen vindt hier wederom 
versmalling van de ko1ommen en dP Jiggers plaats in beide 
richbngen. De tussenliggers in oost-westl'iehting zijn bier 
overhodig. daar zij enkel het dak dragen en dm; niet functio
neren als clraagvlak voor het graan. Voor de vloeren geldt dat 
:lij direct op de liggers zijn geplaatst. De gehele constructie, te 
weten de ko1ommen, de liggel's en de vloeren, is opgebouwd 
van gewapend beton dat in bet •verk is gestort. 
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Het silogebouw 

Zoals al eerder gemeld is de aanwezigheid van de silo's alleen 
zichtbaar op de begane grond van het pakhuis. waar de trech
ters eindigen. Voor de rest van het gebouw vormen de silo's 
een afgesloten betonnen wand. 
Iedere silo lweft een doorsnede van 3m8 x 3m ~1 en Pen hoogte 
van 13 meter. De onderste 2 meter van de silo's wordt gevormd 
door de trechters op de begane grond. 
Het gehele blok van de betonnen si)o's is in het werk gestort 
en kent wanden met een afnwting van 180 mm dikte. 
De silo's worden op de begane grond in het midden gedragen 
door 2 rijen van 8 kolommen met een afmeting van 500mm x 
500mm. Deze kolommen zijn zwaarder gedimt>nsioneerd dan 
de rest van de verticale ondersteuning in het pakh uis en he
vinden zich op kortere afstand van elkaar om de inhoud van 
de silo's te kunnen dragen. Waar de silo's op dt> begane grond 
grenzen met het pakhuis, worden ze ondersteund door kolom
men met afmetingen van 400mm x 400mm. 
De silo's zijn hoger dan het pakhuis en evenals de silo's zijn de 
ruimten direct hoven de silo's. ten hehoeve van bet vullen van 
de silo's , opgehouwd uit kolommen en betonnen wanden. In 
Jijn met de uitstraling van het silohlok. Vanaf de buitenzijdf' 
van het gebouw is hierdoor het onders('heid tussen het siloge
bouw. het pakhuis en de toren versterkt. 
Jammer genoeg verzwakt dit beeld door de plaatselijke verho
ging van het pakhuis, die tevens in heton is uitgevoerd. 

De toren 

De constructi{~ van de toren is niet uitzonderlijk. Het is opge
bouwd uit liggers die de afmetingen van 12 m(>ter bij 6m50 
makkelijk overspannen. waardoor in die oppervlakte geen ex
tra kolommen geplaatst hot>ven worden. Hoger in de toren, 
waar de afmetingen van de oppervlakte 12 meter bij 8m25 
bedragen, zijn extra. smallere kolommen g(-'plaatst. Het bin
nenblad van de toren is op de begane grond opgebouwd uit 
betonblokken. De rest van de gevel van de toren kent dezelfde 
opbouw als de gevel van het pakhuis. 
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Eerste beslissingen I Het laten S{2reken van !war hrachl 

Uit voorgaande ruimtelijke analyse en de analyse van de 
bouwkundige structuur is duidelijk gebleken dat het Land
bouwbelang een krachtig en robuust gebouw is . Gebouwd 
om in dienst te staan van de industriele fu.netie. Het dienen 
van de functie voor graanopslag en -overslag is duidelijk te 
herleiden in haar ruimtelijke op:z.et en constructieve opbouw. 
Puur en teder als haar skelet geen toevoegingen kent die niet 
direct hijdrage aan het functioneren van ht>t totale complex. 
Geen verdere bekleding, geen verdere opmaak. Enkel een fijn 
getekende huid die over haar heen is getrokken om haar te 
beschermen.De opvulling van de ruimte tussen de kunstmest
loods en rle kJeibunkers doet ai' aan het krachtige en zelfstan
dig·e karakter van het Landbouwbelang en het gedeelt.ie van 
de papierfahriek. De gebouwen geven een schijnvertoning van 
hehoef1 igheicl, zoals ze tee.r tegen eenander aangedrukt staan. 
Leunend op elkaar, op :z.oek naar de balans om overeind te 
blijvf:'n staan . 
De eerste ingreep is dan ook de verwijdering van d(:' tussen
loods. Zij is een laatstP toevoeging in het scala gPweest en 
:z.onder hijzondere constructieve eigenschappen, leunend op 
de constructie van het Landbonwbelang en de papierfabriek, 
schakelt zij de gehouwen aan eenander. 

·~ ' \ 
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gebouwen weer lucht en de ruimte om vrij te ademen. 
Ze krijgen hun zelfstandige. unieke en krachtige uitstraling 
weer terug. Daarnaast heeft deze ingreep invloed op de be
Ieving van de schaa1 en de toegankelijkheiJ van bet gebied. 
Waar de gebouwen een aanet>ngeregen kralenketting van ge
bouwen vormde en met hun gesloten gevels een haast massief 
beeld uitstraalde, zijn bet LandhouwbelRng en d(, Papierfa
briek, met het verwijde:ren van de tussenloods vriendelijker 
geworden en vt'rlagen zij de grens om toenadering tot lwn te 
nemen. Ze van dichterbij te bestuderen. Te omarmen. 
Door het verwijderen van de tussenloods komt de Noordge
vel van het Landbouwbelang weer vrij te legen. Deze gevel 
biedt vjjf extrn toegangen tot het gebouw. Met de garagedeur 
en twee kleinere deuren in de Oostgevel. drie roldeuren in de 
Zuidgevel en vier roldeuren in de Westgevel, is het gebouw 
hersteld in het aantal entrees van 15. Toch nodigt het Land
bouwbelang nog steeds niet uit om bet gebouw te betreden en 
binnen een kijkje te nemen. Door haar functie als pakhuis. 
zijn de ramen ten behoeve van lwt opstapelen van de zakken 
met graan tegen de muur. hoog geplaatst . Door deze hoge 
plaatsing van de ramen en de diepte van het gebouw, die zorgt 
voor een donkere binnenwereld, is het moeilijk om vanaf bui
ten een inzicht te krijgen in de activiteiten die er plaatsvinden 
en de innerlijke structuur van het gebouw. 
Deze innerlijke structuur van het pakhuis. het op z.ware 
krachten berekende F,rrid van kolommen en liggers, is een van 
haar voornaamste karakteristieken. Door het openen van de 
geve1 ter hoogte van, voor de omgeving verhoogde, begane 
grond openbaart het gebouw een van haar geheimen. Er on
staat een zicht op het grid van de kolommen en een directe 
doorkijk naar de Maas. Het geeft een idee, maar nog gecn ze
kerheid. over hoe de innerlijke structuur van het pakhuis er
uit ziet. Ook zal een deel van de nieuwe architectuur zichtbaar 
wm·den. Door bet openen van de gevel, enkel ter hoogte van 
de begane grond, zal het gebouw nieuwsgierigheid oproepen 
en uitnodigen voor een verdere ontdekking. Het gebou w stelt 
zich open, geeft een voorproe(je van haar krachtige inhoud, 
deelt een stukje van haar spel met de nieuwe architectuur met 
de voorbijganger, rnanr geeft niet al haar geheimen bloot en 
behoud haar inget.ogen, naar binnen gekeenle identiteit.Wan-
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.\'il'UW (~pvel Zuiri 
:\n \'l'nvijrknen van nJPLselvvTrk in dt> gevel van het pakui,.: ~'n ver>ung-ing door gla!-i in houten kozijnen 
Gt·plaatst in de :otramien v:m de uestaand~: ht;glHZlllg 
T~ ·ven" l'.ijn de nieuWI' trappPn ~~n l>ordessPn die ;;~.an" l uitPn op dP oudt! roldPuren ziehlbaar 
Vanuit dvz(• zijde zijn vanaf buiten d\J tuitPn van de »ilo'" zil'l1i I war 
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I\iPUW GP\'vl we~t 
:\u verwijdt·ren van nwtselwPrk m de gE;Vvl van hct pakuis en vpn·anging door glas 111 houten ko<':iJnen 
(;,:pluat st in de ;..trami<•n van de lwstaandl' lwgbzing 
'1\~vpns zijn de ni<:'llWl' trappen t>n bordPs;;en dit· mmsltntl'n op dt> oudP roldE,un·n z1chthaar 
Vanaf <h·Z<' zijdc upf'JJbaad dt> stPJ'kl:' bdijning van het gt-id zi<'h t·n vang·t dv \Of;rbijgallgPr tevPw; Pen 

glimp up \·an de nit>UW<J artiviteitvn en vormgeving in lwt Landbouv. b1•lnng 
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:\it'll\~· (;evel NoPnl 
2'\<1 het \'(•rwJj(knJn vnn dt• ovFrknpping kvmt gPvt·l noord W<·Pr Vi'lJ tl;• liggt·n Pn word\m dP uudP rvldeur •n 
zichtbmu 
Dr. aang\•hra..:htL bordt'SSL·n Pn trappL·n ('\Hnph·menten·n d(! f:'ntreP'-' \'oor gelJruik 
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Nipuw G~~wl Oost 
Nn verwijderen vnn met!-'Plwt•rk in dr • w·vr·! van hPt p;tkui:-- en \"Prvang-Hlg door ;.das in huutt'tl kqzijn<·n 
G<JPiactht in dP ..;trumien 'van de lw::;taand<• beg lazing 
Teven~ zijn LiP. n ir·uwe rrappen en bunll'ss~m \ anuit ht•t tt-na::; a:m dr• :vluao; ziehtk;:u· 
Vanaf dt-ZP zijdp Opf:'nbaart dP ,;h•rke lwlijning- van rwt g riJ zidl t·n v~mgt dL· \"OurbijgangPr te\"(>11S l:en 

glimp op van dc> niPuwe activit<:-iten L'n vormge ring in hL•f Landbou<;>.•bdung 
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neer WI::' hel gebouw nu , na de <1anpassing in de geveL naderen 
vamtf' de zuidzijde, zien we de uiterste puntjes van de silotui
tjes uit::;teken. 

De silo's. 

iJ eerder is gesteld dat er 1wrgens een meer gesloten beeld 
heerst van het gebouw als ter hoogte van de silo's waarvan 
enkel de tuitjes tot onze verb0elding spreken. Zowel buiten 
als binnen waren de silo's , met uitzondering van de tuiten. 
enkel le onderseheiden door een betonnen v lak en moest men 
hekend zijn met het feit dat hierachter de silo\; geplaatst zijn, 
om een idee te krijgen van de enorme hoogte, de enorme di
nwnsionering van de silo's. 

Constructief is het onmogf•lijk om hele wanden uit dt- silo's te 
verwijderen. Dat zou tevens afhreuk doen aan de belevi.ng van 
onder andere hun hoogte . 
De ontwikkeling van een lange smatle gang. waarbij aile silo's 
in langsdoorsnede worden doorlopen. zal daarentegen de hoog
te van de silo's voelbaar maken en benadrukken . Er onstaat 
een herinnering aan de inmense hoeveelheden gyaan die deze 
hoge trerhter hebhen gepasseerd. De plaatsing van 2 ~rnallt
ramen bewerkstelligt een visuele verbinding tussen het bin
nenstt> van het pakhuis en ht>t binnenste van de silo·s. Daar 
waar voorheen sprake was van ef'n functionele verhinding. 
ont;:;taat nu een visuele verbinding waannee t>r een nieuwe 
dim.ensie is toegevoegd aan de relatie tusst-n de graansilo's en 
bet pakhuis. Er ontstaat nu een aangename spanning tussen 
sferen. Tussen dt- diehte. hog;e en in Vl:!l'houding smalle con 
structie van de silo's en de open, in verdiepingen verdeelde. 
wijdse constructie van het pakhuis. 

De koude, d.onkere hinnenwereld van het pakhuis. Opge
houwd nit een reeks kolommen. hggers en vloert-n. Df' vloert>n 
die de gelaagdheid van bet pakhuis aangeven, maar met hun 
diepte een aangenaam hinnenklimaat voor de vervolgfunctie 
beperken. Ret boudt het binnenste hart donker en koud . Door 
bet openbreken van de vloeren ontstaat de mogelijkbeid voor 
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het zonlic.:ht om toe t.e treden en rle binnenste structuur te 
verlichten en verwarmen. Het behoud van de constructie en 
aileen het openbreken van de vloeren bewerkstelligt dat de 
scha·:ll van de kracht en het draagvermogen van de koJommen 
en liggers, de sterkte van haar rugg·engraaL wordt uitgelicht. 
Nu kan de zon de binnenste en donkerstt:~ plek van het pak
hui!:-l belichten. Na het betreden van het gehouw. van ue don
kere randen, zul je door het licht naar het hart van het gehouw 
worden gezogen t>n je blik naar de hemel richten alwaar je 
beseft dat je je in een woud van kolommen bevindt en jezelf 
kunt identificeren als klein verticaal stekje tussen de heton
nen behossing, die haar vlo<:>ren en activiteiten als e<-'n bJader
dek draagt . 

De <."'xacte vormgeving van het atrium heeft al1ereerst te ma
ken met de loop van de zou en de len~:-,>ie van de schaduw. De 
hog(' toren bevindt zich aan de zuidelijke zijde van het com
plex en werpt een schaduw over het pakhuis. Vertaald naar 
lwt grid hetekent dit voor de tekening van het atrium dat deze 
de hoogste effi:·ctiviteit hereikt wanneer zij zich niei direct t.e
gen de silo 's hevjndt en vanuit bet tweede vlak verwijdt rich
ting de noordelijke zijde. ZoaJs ook de fuchiaklt>urige lijnPn in 
de doorsn€-'de aanf!even . De verwijdering naar boven toe wq.,.rt 
ervoor dat in de vroege ochtend met name de bovenste verdie
ping wordt belicht en naarmate de dag vordert, de accenten 
worden verplaatst naar de lager gelegen verdiepingen. 
Zoals dt' belijning in de plattegrond laat zien. volgt de vorm 
van het atrium de baan van de zon. 
De zachte vorm van het atrium vorrnt een aangename, harmo
nieuze spanning met de harde lijnen van het skelet. waarin 
de ort.hogonale structuur et>n duidelijke taal spreekt. De dy
namiek die de vorm van het atrium in zich draagt. dient de 
statica van het skelet en verhoogd de tectonische kracht van 
de nude constJ·uctie. De tectonic van de innerlijke wereld in 
dit gebouw is ~prekend en van hoge waarde en wordt ontleed. 
openhaard en krncht bijgezet door bet atrium. 
Voor zichzelf, ligt de kracht van het atrium in haar vorm. 
Haar zachte vorm die oproept, aanmoedigt en zal hegeleiden 
in beweging en routing. Het dynamische karakter van haar 
njeuwe func·tie is vertaald naar de eerste nieuwe arehitectoni-
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sche aanpassing, een van de eerste nieuwe lagen die worden 
toegevoegd aan de identiteit van het Landbou wbelang. Zoals 
de beweeglijke lijnen van het atrium op de oude plattegronden 
dansen op het ritme van het constructieve lied. 

lEi 
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nieu~:•,· spanning mmgaai m~·t d\' hardt> !ijnr:n van het sk1:lPt 
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Destructieve Architectuur 

lntroductie van een destructieve architectuur 

Zoals besproken in het eerste hoofdstuk kunnen we stellen dat 
industriee] erfgoed ten iconisatie vormt van de vergankelijk
heid. De vergankelijkheid van de wereld, de verganlu~hjkheid 
van de natuur, de verganke1ijkheid van de mens <-'n tevens de 
veqrankelijkheid van de door ons gecreeerde wereld. Ze staat 
symhool voor de sterfelijkheid. 

Het beeld van het vergankelijke gehouw leidt onherroepelijk 
tot het. idee van controlevPrlies en gaat gepaard met angst. 
daardoor niet slrokend met de norm van heheersing en duide
lijkheid naar welke we heden ten d::tge volgens westerse stan
daRrel ons leven inrichten. 
Ik zou zelfs willen stellen dat de lage mate van toJerantie voor 
verva1 in grote mate in lijn is met (lokale) culturele normen. 

ln voorgaand hoofdstuk heb ik de voornaamste karakteris
heken van het gebouw in kaart gebrRcht. Een karakterisatie 
die haar kraeht en schoonheid b1ootlegt als ik haar omschrijf 
in bouwkundige termen van organisat.ie en constructieve op
houw. AI ver::-;chuilt haar grooti'te glorie in haar verwering, 
in ha:u ouderdom. Helaas wordt het gebouw. evenals meren
deel van het industrieel erfgoed, tegenwoordig omsehreven als 
bouwval, cbaotisch. puinhoop of doorn in bet oog. Een obsta
kel voor het rnerendeel van de bewoners van Maastricht, daar 
het niet strookt met hun gedachtt>n over mooie architectum·. 
Het Landbouwbelang kent geen bestemming meer, geen func
tie, (-'r1 i~ ogenschijnlijk niet het solide g'(-'houw dat zij in begin
sel was. Doeh is zij de (ysieke gewaarworrling van het histo
risch besef en vormt daarmee tevens een confrontatie met ons 
best>f van vervreemding. 

De confrontatie rlie we meer dan eens uit de weg gaan. We 
re::;iam·eren gebouwen, zandstralen de gevels en voorzien de 
muren van enkele lagen pleistenverk. We maken ze schoon. 
Zo schoon dat we het verleden hebben wegg(-'poetst, het oude 
hebben verwijderd en de zit>l, de genius loci. hehben verjaagd. 
Van het doe!, om de t.oestand waarin het gebouw geconstru-
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eerd was , terug te brengen, is niets minder waar dan het re
::;ultaat van de restauratie. Vo01·zien van een grote fantasie 
rnoeten wij alsnog ons best doen om deze historisch vere(-'n
voudigde en voorgeprog1·ammeerde beelden te transformeren 
tot een getrouw en faseinerend beeld over de werkende arhei
ders in de fabriek, over het vuil dat aan hun handen klieft en 
de lichaamsgeur die zij verspreiden. 

"JJau.r .-.;tuan ::eon Lcerhelijh te wezen. te ninw' gemaol~t om vud 
te zijn. l<' oud om a/.-: nieuw tr zijn, gcstcr;/r:-weui cnntactgr•
stuurd. l~rgens onder al die 1agcn lah moe! de cig('fllijhe loco 
motie( zitf('n, moar je hrUJ!.l hem niet te zic>n. HoP zou die ooit 
icts in de mensen wahhcr /~u nnen mul.:cn?" 

We blijven streven naar controle. beheersing, het steriele, het 
onaangetaste. Het herwinnen van de maagdelijkheid van een 
gebouw. Een maagdelijkheid die totaal niet recht doet aan het 
intensieve en krachtige leven dat zij als diener in de industri 
ele revolutie geleid heeft. 

Dat de huidige strategieen in de ont wikkehng, aanpassing en 
uitbreiding van onze gebou wen en ;:;ted en worden geleid door 
beheersing en controle, vertaald in starre schema's, wordt in 
onderstaand, dramatisch citaat van Franc;ois Roche nog eens 
uitgelicht: 
'De ontlci/;·hclingsinstrumenten uan de hedcndaagse .stad zUn 

hnojdzuhel(j!? gcbw~eerd op determ in i.-;tische pmccdures, 
geplonde ~wenariu :s mel t•oorspelbare mechanismcn. De groci, 
de enlropic (grootheid die het mogelijk maakt de 
graad van wano1·de in een systeem te meten) en de concen
tratie run de stad worden behcenl en gep;enereerd door van tc
t•orcn uaststaandf, vcrstorde. in geom etnschr tJormcn gc!{oten 
prujel'lles. !Jrze tnorfolopJsche transfonnaties zljn uitsluitcnd 
gebwwenl op ~~e8lotrn 'scenario:<;, die niet /w n nen a(ll'ijken nm 
de t:oorgqJmgram m ecrde uuorstellingen u'uarop ze zzjn gein
spircerd. Op die maniN wnrdt de cartograjie t'CW de stad 'in 
betn'ging' gelwppeld uan ecn product ieu•ijze in de ·voltooid te
genwoonlig toel~onH'nde tUd ... : 

121 



U2 

Destructieve Architectuur 

Alles verandert , niets hlijft zoals het was. Dat is de natuur, 
maar daL i~ ook waar wij niet van houden. Het Jijkt een strijd 
in de innerlijke mens. 'We willen meer, we willen sneller. we 
willen dynmnischer. En mu]t imerliatijdperk maakt het al 
lemaal mogelijk. Toch, mef'r clan ooit. lijkt bet ons angst in 
te boezPmen. Een angst om ingehaald te worden? Angst voor 
controleverlies? Zodat we nog mPer waarde aan de controle die 
we hedPn ten dage kunnen hehhen. We proheren alles meer 
en meer te programmerPn en voor te schrijven. in hanen te 
leiden. 

Buiten de vraag of het mogelijk is om op deze wijze een com
plexe. dynamische, grwd functionerende stedelijke structuur 
en bebouwing te renliserf'n, is het wellicht belangrijker te eon
stateren dat de ordening. de controle, de beheersing. het ste
ride, het onaang(:'taste en bet voorgeprogrammeerde allemaal 
niet bestaan in afwezigheid van hun contra. Ordening heeft 
g·et·m hestaansreeht zonder wanorde, t:ontrole is geen controle 
wamwer er geen onmacht hestaat, beheersing is inhoudsloods 
als we geen vrije loop kennen , het sterie]e heE>ft geE>n waarde 
zonder het besmdt e, het onaangetaste is ongekend zonder 
het aang(:'taBte en het voorgeprogrammeerde is er alleen in 
de aanwe:;-:igheid van het onvoorspelbare. Waarmee we kun 
nen stellen clat in onze gestructureerde samenleving evenzeer 
behoefte is aan het aangetaste en de vrijheicl van de onmacht 
voor een evenwichtig stedelijk landschap. 

ln het aanvaarden en waarderen van de schoonheid van het 
veranderlijke en het vergankelijke, de karakteristieken van 
de natuurlijke processen welke noodzakelijk zijn voor een 
evenwichtig stedelijk landschap. ligt een uitdagende taak 
voor de architect. De fantast.ische geest die verant woordelijl< 
is voor de ruimtelijke vormgeving van de beleving en zich het 
overbrengen van de ervaring van vergankelijkheid ten doel 
kan st.ellen. Ontwerpen voor de ervaring van het verganke
lijke, ontwerpen met de nadruk op het natuurlijke proces. Het 
lijkt een rlestructieve archjtectuur, daar in beginsel iedere ar
chitectuur wordt vormgegeven met de gedachten voor eeuwig
heid gebouwd te worden. 

l.Frun~,;oi ,; Roche. 
I{&Si<>(nJ ['ve 
]ward about .. (a 
flat. flat , groVv-ing 
urban >:>xperimAnt) 
. tentoonstelii ng 
in mtE>rna tiona:Jl 
lnw1;tcc-ntrum rlf' 
Singe!. d .d. 09.02-
09 04.20(\(-i 
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Door de keuzes in materiaal en vormentaal zijn we in staat 
gedachten en gevoelens te vormen. Daarnaast zijn wij. de ont
werpers. verantwoordelijk voor het historisch besef, voor de 
herinnering en de waardering. Waardering van tijd. ruimte, 
natuur en techniek. Met onze keuze voor materiaaL kiezen we 
direct voor een snelheid en heeld in vergankelijkheid. Even
eens staat de keuze voor materiaal in lijn met onze plaatsing 
binnPn onze natuurlijke omgeving. De mate waarin we onze 
nat uurlijke omgeving belasten en de manier waarop we met 
haar samenleven of ons er juist van distancieren van . 

Alcaligene$ eutrophus en de pol v - (R) - 3 -h vdroxybutvrale 

De wereld van de materie bevindt zich aan de vooravond van 
extreme veranderingen. Niet alleen worden we dagelijks met 
onze neus op de feiten ged.rukt wanneer we de eeologische spo
ren van het consumptietijdperk voelen en zien in de klimato
logische veranderingen. Ook heeft onze stijgende welvaart en 
onze steeds veeleisendere levensstandaard geleid tot een hoge 
mate van uitputting van onze eind.ige grondstoffen, die het 
einde van het petrochemische tijdperk inluidt. 

Energiegebruik, of eigenlijk misbruik. heeft dus geleid tot een 
uitputting van onze voor:raden fossiele brandstoffen, vervui
ling en aantasting van ecologische levenscirkels . .l\lgemeen 
bekend is d.at van deze vervuiling de wereld van de bouw een 
groot deel van de schuld op haar schouders d.raagt. daar zij 
meer grondstoffen consumeert dan dat zij ermee samenwerkt. 

Bovenstaand gegeven, verplicht ons als ontwerpers nate den
k<-.. n over ons aandeel en onze rol. Ik ben sterk van mening 
oat er voor ontwerpers een grote verantwoording ligt in het 
meedenken en streven naar alternatieven. Alternatieven voor 
de wi.ize waarop we tegenwoordig bouwen. Wij worden geacht 
de creativitiet te beheersen. om 'out of the box' te denken en 
a lternatieven aan te dragen. Alternatieven, die vervolgens in 
een mu ltidisciplinaire samenwerking hun uitwerking vinden 
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en kunnen aat·den. 

Binnen de biotechnologische disciplinie onderzoekt men te
genwoordig naar alternatieve vormen van materie. die onder
clef'] uitmaken van natuurlijke cycle. en wordt de potentie he
studeerd voor haar gebruik in ons toekomstig dagelijks leven. 
Ze ziet de natuur als een grote materieproducerende machine. 

DE:> markt voor bioplastics, gebaseerd op duurzame energie
bronnen zoals mais t>n cellulose, verwacht de komende jaar 
et>n groei van 25-30°;,',, En wanneer we de ··eco]ogit>dw rugzak" 
van materialen wegen. dan b:>nnen we ann polymeren een fac
tor 5 toe. Dit betekend dater 5 kilo aan grondt>toffen nodig is. 
voor de productie van l kilo plastic. Om een idee van schaa] 
te gevt>n; voor dt> productie van een kilo aluminium is 85 kilo 
grondstot'fen nodig en 500 kilo voor 1 kilo koper.:' 

Steeds meer onderzoek is gericht op de ontwikkeling van ma
terialen en productiemethode-n dit> gehaseerd zijn op natum·
lijke processen. De ontwikkeling van een materiaal gezien als 
biologi::;ch proces. waarbij de h(wveelheid aan benodigde (ein
dige) grondstoffen steeds verder wordt teruggedrongen en we 
een verantwoordelijke manier vinden in de omgang met onze 
natuurlijke omgeving. 

Ook ontwerpers. houden zich bezig met de verkenning van 
de potentie van bio-based materialen. AI zijn het e-r maar 
enkele pn bevinden zij zich voornamelijk in het gebjed van 
de vormgeving van kleinschaligere gebruiksproducten. Zoals 
Mehrwerk Designlabor. die zieh bezighoudt met de toepassing 
van nat uurlijke vezelcomposieten in het on twerp van onder 
andere ePn stoel en een schaats. 

Waar zicb enkele pioniers hevinclen in de wereld van de in
dustrele vormgeving, is er binnen de architectuur nog een 
schaarste aan p1oniers die op experimentele wijze onderzoek 
doen naar de toepassingen van bio-based materialen in archi
t('ctonische vormgeving. Op zoek gaan naar de betekenis van 
deze nieuwe materialen, naar de betekenis van hun eigen
schappen en die ve:rtalen naar een ontwerp . De ontwikkeling 

:2 . Materialrt>vo
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van nieuwe visies, methoden en beelden. Ontwerpers die ver
der gaan dan enkel hun vertrouwde isolatiemateriaal vervan
gen door een vergelijkbare variant in biologisch materiaaL De 
ontwikkeling van architectum· die voortvloeit uit een visie op 
de nieuwe materiaaleigenschappen. 

Een van die schaarse pioniers is Fran<;ois Roche en zijn bureau 
R&Sie(n). Zij zijn, met name met hun experimentele projecten 
'Things wich necrose· en 'I'e heard about. ... a fiat, fiat growing 
urban experiment' van grote inspiratie geweest tijdens mijn 
afstudeerproces. 

'Things wich necrose' is ontstaan naar aanle1ding van de 
Stockholm Exhibition 2009-2012. Zoals de initiaters het zelf 
noemen is de Stockholm Exhibition ·'A tid! ::wah lahoratmy 
for the global urban {z ttw·e"'.c. Veel meer dan in 19~~0. toen de 
eerste Stockholm Exhibition plaatsvond. is er in deze editie 
sprake van het proces dat henadrukt wordt, eerder dan de ex
hibitie. Het project is in 2008 gestart en za] duren tot 2012. 
Een langdurig project waarhij ontwerpers stilstaan bij de hui
dige uitdagingen in de samenle-ving zoals klimaatveranderin
gen en groeiende metropolen. 

R&Sie(n) ontwierp een biologisch afbreekbaar paviljoen, op
gebouwd uit plastics die middels een polymerisatieproces 
verkregen zijn uit de mais die groeide in het veld waar het 
paviljoen geplaatst i~. Een paviljoen dat langzaam verdwijnt. 
Het lijkt de ultieme variant van het cradle to cradle principe. 
waarmee het paviljoen voldoet aan het protocol van tijdelijk
heid voor de exhibitie. 
De oppervlakte van het paviljoen bij de constructie bedraagt 
500 m2 en zal uiteindelijk reduceren tot een oppervlakte voor 
150 m:o. Op de factor tijd binnen de destru.die, hebben de voch
tigheid. de temperatuur, de dikte van de wanden en de che
mische samenstelling ieder hun invloed. In een laboratorium, 
Pla:;tbio Inc., worden 300 tests uitgevoerd op het materiaaL 
voordat een kleinere ver~ie van het ontwerp in voorvertoning 
komt in het Louisiana Museum of Modern A.rt, waarna er nog 
:300 tests uitgevoerd zullen worden voordat het paviljoen in 
Stockholm geconstrueerd zal worden. 

12:'> 
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Evenal.s hij de stoel van Mehrwerk Designlabor. wordt het pa
viljoen opgebouwd uit panelen die hun vorm aannemen door 
vaeui.imdrukken over een mal. 

Bioplastics du:;. 

Gei:ntrigeerd door de werkwijzt~ naar de eigenschappen van 
een materiaal, vraag ik me af wat we eigenlijk wel f:'n niet 
kunnen met hioplA~t.ics. hoe we hioplastics gehruikf:'n in de 
wereld van de bouw en hoe :.den ze er uit? Wat zijn het eigen
lijk? En w<>lke bioplastics bestaan er? 

Enige tijd later vond er een lezing plaats over biop1astics in 
de houw. Vol enthousiasme en vol verwachting bezocht ik dP 
lezing. Verward en met nug meer vt·agen liep ik naar huiten. 
Ik bezocht de lezing in de veronderstelhng dat ik meer inzicht 
zou krijgen over hioplastics als constructief materiaal. Helaas, 
bioplastics worden in de bouw enkel nog toegepast in de vorm 
van coatings en andere kleinere, non-eonstructieve toepa:;sin
gen. Uitzonderingen daargelaten. 

Ik geef me niet gewonnen en besluit bij de faculteit van Schei
kundige Teehnologie binnen te sluipen om als een heuse Sher
lock Holmes het mysterie rondom 'de bioplastic' te ontrafelen. 
De syrnpathieke profes::;or tegenover mij glimlacht wannePr ik 
hem vertel OV("'l' mijn interesse in het bouwen met bioplastics 
en vraag hem naar geschikte hioplastics om dit mee LP doen 
en me afvraag wat hun eigenschappen zijn. Dit zijn de twee 
voornaamste vragen op mijn lijstje voor bet ontrafelen van het 
myl-5terie. 
Hij beantwoordt mijn vraag met een wedervraag: "welke soort 
bioplastic had je in gedachten en aan welke eigenschappen zit 
je tP denken'?" Een heetje versuft kijl\. ik om me heen, dat was 
toch wat ik vroeg'? En de eigem;chappen zijn toch gegeven? 1-0 
voor de profes:;or en de snelcursus hioplastics voor Dummies 
gaat van f'tart. 
Enkele gPsprekken. diseussies en bezoekjes aan het laborato
rium verdf'r heb ilz een keuze gemaakt. Ik heb lwt materiaal 
gevonden dat aansluit bij mijn vi.sie op het onl werpen met 
vergangelijkheid. bij mijn visie op d.uurzaam ontwerpen. Ik 
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heb gekozen voor een bioplastic en wei de poly - (R) - 3 - Hy
droxybutyrate. 

De poly - (R) - 3 - hydroxybutyrate is een plastic die voortkomt 
nit een natuurJijk materiaal en t.even~ biologisch afbreekbaar 
is, waarmee twee typen bioplastics samenkomen in Mm type. 
\Vat cleze bioplastic helemaal hijzonder maakt, is dat het po
lymerisatieproces ook op natuurlijke wijze plaatsvindt. Waar 
bij vele bioplastics het proces van polymerisatie onder lahora
to:rische omstandigheden ingezet moet worden, valt deze plas
tic tevens in de groep waarbij de polymerisatie in de hacterie 
plaatsvindt. 

De eigenschappen van deze bioplastic komen sterk overeen 
met hel bekende niet-biologische polypropyleen, een mecha
nisch bijzonder sterk plastic die we in het dagelijks leven te
genkomen in de petftesjes, met recyclecode PP 05 in de onder
kant geperst, en het gebruik voor de consti·uctie van kleine 
open zeilhoten en meubels. De natuurvriendelijke, bioJogisch 
af11reekbare biopolymeren, geproducet>rd door deze 'renewable' 
bron zou een goede vervanging kunnen zijn voor veel van bet 
dagelijks gebruikte plastic en zou daarmee een belangrijke rol 
kunnen gaan vervullen in ons dagelijks leven. Er is zelfs een 
stijgende lijn te zien in de mate van onderzoek omtrent deze 
bacterie. Buiten het onderzoek naae toepassing in dagelijkse 
voorwerpen, worclt e1· ook onderzoek gedaan naar de potentie 
om het aangemaakte plastic te gebruiken in het menselijk li
chaam wanneer gebroken hotten weer aaneenmoeten groeien. 

De bioJog-ische plastic poly - (R) - 3 -hydroxybuyrate, verder 
genoemd a1s PHB, wordt in dit geval geproduceerd door de 
bacterie ..._t\.lcaligenes Eutrophus. PHB is een intracellular (bin
nen de vloeistoffen in de eellen) polyrneer dat zich ophoopt in 
het celplasma van de hacterie, wanneer deze wordt voorzien 
van een koolstofrijke bron en tenminste een voedingsstof, bij
voorbeeld stikstof. wordt gelimiteerd. De bacterie gebruikt 
vervolgens glucose. dat met behulp van zuurstof, wordt omge
zet tot 3 - hydroxybutaanzuur. koolstofdioxide en water. Van
uit de monomeren 3-hyru·oxybutaanzuur vormt de bacterie 
vervolgens poly- (R) - 3- hydroxybuyrate. 
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De bacterie komt voor in grond voorzien van zware metalen, 
met nanw in gehieden waar de omgeving vervuild is door de 
metalen uit de zware industrie. Hi.j heeft een optimale groei 
bij 30 graclen Celeius en is voor lwt eerst ge!soleercl in ] 976 
in Belgie. In de modeler van een hezmkingstank voor :,.:;ink die 
lwvnild was rnet een hoge concentratie aan zware met~·den . 

Na de winning van PHB vindt onder verhitting kri.stallisa
tie plaats, waarbij de plastic een dichte witkleurige structuur 
krijgt. Deze kan vervolgens gegoten worden in platen of dra
den. die vervolgens worden gevlochten . 

Vom· het verdere productieproces geldt dat het vormen van het 
plastic op dezelfde wijze kan geschiedt'n als de stoel van 11ehr
wt'rk Designlabor en de ontwikkeling van de wanden van het 
paviljoen van R&Sie(n) . De platen worden onder verhitti.ng 
vacuum gerlrukt over een mal. Of. net als bij de bewerking van 
polypYopyleen. nog verder wordt::m verhit en vervolgens in een 
vo1·m worden geperst. 

Rij de toepassing van PHB in de metamorfose van het Lancl
houwhelang heb ik gekozen om gebruik te maken van vacu
umdrukken. Op kleinere schaal heb ik het hewerkingsproees 
ge::;imuleerd en mallen gemaakt, waarna de plastic i;.-; verhit 
en vervolgens met kracht vacui.im is geperst. waarna de mal, 
na afkoeling. weer is verwijderd. 

Na productie en bewerking zal bet product gebruikt worden 
en slijtage vertonen. Het zal zichthaar VE:'rweren en haar ver
gankelijkheid tonen aan haar gehruiker. Tot zij onhruikbaar 
\Vordt geacht en in stilte verder Vf'rvali of wm·dt verwijderd en 
teruggegeven aan de natuur. 

De tijdspanne waarin clit plaatsvindt is voor de PH B, zonder 
toevoeging van andere polymeren met unieke eigenschappen. 
onder invloed van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de 
dikte van de wand. Op de eerste twee faetoren is tot op zekere 
hoogte invloed uii te oefenen, maar blijven in tegenstelling tot 
de dercle factor een mate van onbepaaldheid in zich dragen . 
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Zoals onderstaande grafieJ:< eveneen::; indiceert. Het materiaal 
is een onbekende drager van tijd geworden. Evenals andere 
natuurlijke materialen met de tijd vergaan, zo za1 ook dit na
tuurlijk product verweren, ethter in een hoger tempo en dui
delijk zichthaar voor haar gebruikers. 
De exacte bepaling van de ideale dikte naar aanleiding van 

het binnenklimaat van het getransformeerde Landbouwbe-
1ang, waarbij het bruikbaarheidsniveau de gewenste grens 
van 6 jaar behaald, ligt buiten mijn bereik, buiten mijn dis
cipline. Daarvoor zullen gedelailleerde scheikundige testen 
moeten worden uitgevoerd. Het is echter we] aannemelijk om 
haar bruikbaarheid:miveau op 6 jaar te stellen. 

Na deze 6 jaar is het materiaal zo dun en broos geworden dat 
het niet meer kan dienen. waarvoor het in eerste instantie 
was heoogd. Onderstaand schema laat zien hoe een bioplastic 
door de tijd, onder invloed van temperatuur, luchtvochtigheid 
en dikte van de toepassing transformeert. Het toont de ver
anderlijkheid van het materiaal. Het dichte materiaal wordt 
dunner, doorzichtiger en zal p1aatselijk zo dun worden dat 
er gaten ontstaan, die stees groter worden en het materiaal 
breekbaarder maken. 

Van wat voorheen gezien werd als fictie, lijkt ::;teeds haalbaar
der en re~Hf'r . Ideologieen over een tijdperk ver van nu, lijkf•n 
steeds snel1er dichterbij te komen. De lijnen tussen, ideologie 
en reele haalbaarheid lijken verder te vervagen nu nieuwe · 
technologieen in hoger tempo dan ooit te voren het mogelijk 
maken om nieuwe materialen. met unieke eigenschappen te 
creeeren, produceren en bewerken. 
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Op de last 

"Th e du ncer has hi:-: ea r trz his toes." 

FriE--rlrich N1etz~clw- Thu~ Sp;lke Zarathust ra 

Het PHB. een materiaal met heperkte levensduur die een dui
delijke tekening heeft in haar verwering, geeft me ... de moge
lijkheid om te ontwerpen met vergankelijkheid, te ont werpen 
rnet tijrl. Om een niemve laag toe t.e voegen aan df> identiteit 
van het Landbouwbelang. Om de hoge levenskracht \'an het 
gehouw te onclerstrepen en tegelijkertijd een voelhaar speelse 
plek te creeeren. 

Een plek onbtaan uit de Rpeculatie over de nat.unrlijke, tijde
lijke aard van ons bestaan. 
Een plek die ons zelfhewustzijn prikkelt. 
Een plek waa r men in dP t.eg·enwoordige ti:jd leeft en die men 
in de tegenwoordige tijd gebruikt. 
Een plt>k waar gebruik haar ~poren na mag late-n. 
Ee-n plek ontstaan rechtst1·eeks nit de karakteristieken van 
het materiaa1 en haar vormgeving. 
Een plek anders dan de steriele behouwing om ons het'll, an
ders dan de gereserveenle benadering ten opzichte van indus
trieel erfgoed, anders dan de geplande stad. 
De geplande ~tad, vormgegeven nlsof we vanuit een helikopter 
de lijnen hebben uitgezet. Vanaf boven, geideaHseerd en ge
controleerd . Een geschematiseel·de wereld waar we als mens 
in dagelijks realiteit doorheen bewegen. 

l\ilaar hoe dan te ontwerpen, voor een ontwerp zonder heli
kopterview. Voor een ontwerp dat de ervaring van het ver
gankelijke. de e1·varing van de materie en de beleving van het 
oude kracht bij zet. Om vergangelijkheid, materie- en ruimte 
te voelen. 

"Thr eve i;-; the or~an of dt::;tance a n d seperat ion , u ·hercm> tow h 
is th e sen:>e of tu·arncss. tnt imuy and uf/el'lion. The eye sur
L'£'.1'8, <·ont; ·nl...: un d in vesl iMall's. tchereus touch upprrwC'hes wul 
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ca res,o.,es. 

Om de hoogste intimiteit en affiniteit te behalen, wil ik 1etter
lijk de gebruiker in contact brengen met de architectonische 
vormgeving. De architectuur aanrakf'n en gebruiken. Voelen 
als een tweede huid die om hen heen is getrokken. De materie 
vormgeven zodat jeer in kunt nestelen. waar je bescherming 
en berusting kunt vinden in de confrontatie met natuurlijke 
proce::;sen. Wanden die de oorspronkelijke structuur van het 
gehouw volgen en ruimten creeeren om te dansen, sporten en 
bewegen. Maar die plaatselijk overgaan, overvloeien in nes
telplekjes en een meubel vormen. Zich vertalen naar een ge
bruiksvoOl'werp. 

''The skin reads the texture, wct.ghl. dens1.ty and temperature of 
mutt.er. '/'he :wrfacc of an old ohjcct. fH>Iished to perf(~ction b} 
the tool of the (']'aftsnwn and the a.-.;~iduow; hands of its u:;ers, 
seduces the strohi ng oft he hand. ( ... ) The tactile sen:-w connects 
us zcith tune and tradition: through imprc . ..;sions of touch we 
8hethc hands of countless generation.->.·~. 

En zoals de natuur de aarde vormt met water en lucht zo be
gon ik met het sculptureren van het meubel. Van de plekjes 
waar mensen een t.weede huid omzich heen kunnen trekken. 
kunnen nestelen, en uitkijken naar de wereld om hen been. 
De wereld die continue in beweging is, zelfs in de materie van 
de tweede huid, waar ze zicht nu in bevinden. 
De plekjes bevinden zich voornamelijk in bet noordelijk deel 
van het pakhuis, waar het verlicht en verwarmd wordt door 
de zonnestralen. waar men uitkijkt op de bovenste lagen van 
de silo's afgeschermd door beton. Waar men kijkt naar de hoge 
toren, die het Landbouwbelang markeert als prominent ge
bouw aan de Maas. \Vaar uitgegeken wordt in een moment 
van rust tussen het sporten in de sportschool door. naar vrien
den die samenkomen in de lounge. naar ballerina's dje zich 
zwevend dool' het gebouw verplaatsen, stretchend tegen de 
wand. liggend in een hulse1 op een andere verdieping. Visu
ele verbindingen, tussen de gebruiker en de meest markante 
onderdelen van het gebouw. Visuele verhindingen tussen de 
verschillende gebruikers, verschillende levens die samenko-
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men. De ballerina in lering, de sportfanaat. de prest1s1euze 
bezoeker;:; in gala voor een voorstelling in de loods, de bewu!:ite 
per:-;oun die komt bonelen en geniet van een wortelsapje en 
komkommersoepje. Een samenkomst van verscheidene pen>o
nen, uit verschillende hoeken van de :,;amenleving. 

Het pro<:es van vormgeven begon met papier machee. Later 
werd dit model verfijnd tijdens het modelleren met klei en wa
ter. Om de uiteindelijke vorm over te nemen in een 3-dimen
sionaal computermodel en te vertalen naar nanitieve platte
gronden en doorsnedt-'n. 
Verwijderd van hei ontwerpen van plattegronden en cloorsne
den ging ik over tot het ontwerpen van 3-dimensionale ver
bhjfsruimten en bevond ik mij in een steeds intiemer contact 
met de creeerende vorm. 

"Computer inwginp lends lo flatten our ma~nljicent, multi
seruwl v, sinwltmlcnus und synf·hronrc cupuritte . ., of imrt,!.;lfiU
tinu h_\ truninf..!, the dl'.-.;ipn process into a passiu• llslto! moni
pulution. u rl'tina l journey The computer crC'af(':; a dlstuntr 

helu C<'ll lltc muker and the ol~jed. whaC'us drau,im.: In hand 
u.-; u ell w> modei-m.al~ing put the de...,ip;neJ into u hufJfif' con

lw t u·ith t.l1c uhiect 01 space. fn our ima{Jinulwn , the oh;ect ,..., 
·"inru!tuneousl,-.. hl'!d in thr hand and in:-.'Tde the heud. and the 
i mogwed and Jn·,~iedcd physical inw.r;e is modelled by our ho
dic~ \h> are tnsulr and outside of the ohject at th(' sufl/.l' tune. 
Creative u:()J/:: culls for u hochl.Y and mental idl'nttficotwn. em
path) u11d <'ompas,<.:wn. "'' 

Dagenlang bevond ik mij in de werkplaats met mijn handen m 
de klei . Op zoek naar de ideale vorm om in te schuilen, om i.n 
te liggen. Hoe voelt de vorm en wat zie je? Met welk deel van 
het gebouw en met we1ke hezoeker sta je in verbinding? Vonn
geven vanuit deze rationele ontwerpvragen. maar gecomple
menteerd door het onbewuste en de emotie. Of zo als Martin 
Heidegger het mooi verwoordcle: 

The hands are the .c.;culptor:c.; eye,<;: hut the_y are also or.wm.<; for 
thought, as Hcide,~gcr Sl(!.!~C'sf.<;: "(the) hand'::; essctu·c ('Ufl neoer 
he dete1 mint'd, or expluined, h_\ its heillg un organ which cun 

fi . • Juh il ni Palla fl m:w . 
'T'li r ,·yc., 1•/ fh, • skirt , 
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g1 asp( ... ) fipery m otiou of the hand in et'ery one ol its u ork car· 
rie.<> ltselj through the elem en t o/ thin l\-ing euer.Y beanng u/ the 
hand hear." itsr.l/ in tha t. element ( .. .f 

De ultieme verfijning vond plaats toen il van de verschillen
de meubels, als delen an sich, prototypen realiseerde op een 
schaal van 1:100. De productie van de prototypen is in lijn 
met de productie van het uiteindelijke ontwerp. Met speciale 
klei vormde ik de definitieve meubels, waarna ze enkele uren 
werden gehard in de oven om als mal te kunnen dienen. Als 
het. niet om een schaalmodel zou gaan en bet project op ware 
grootte g-erealiseerd zou worden, zou er een mal uit hout ge
freased kunnen worden. Het model en de mal zouden later 
heiden gebruikt kunnen worden als meu bel. De mallen zijn 
vervolgens geplaatst in een vacui.l.mperser alwaar het plastic 
werd verhit en over de mal werd geperst. 

De nieuwe architectuur vormt een heweging, uitgevoerd op 
het decennia-oude ritme van kol.ommen en liggers. Welke op 
enkele plaatsen versnelt of vertraagt en zij het ritme voorziet 
van een extra dimensie. De beweging vonnt zich om de Jiggers 
en kollommen. soms afhankelijk. dan weer naar haar eigen 
regels. De regels van visuele verbindingen en de regels van 
comfortabele nestjes. De dynamische kracht van de nieuwe 
materie onderstreept het beweeglijke karakter van de nieuwe 
hoofdfunctie van het Landbouwbelang. 
Samen, de tectonisch kracht vari de oude, innerlijke structuur 
en de dynamische kracht van de nieuwe materie, spelen ze 
het speJ van de tijd, die laat zien dat mensen en technolugieen 
veranderen. Maar ook dat mens en technologie ten alle tijden 
onderdeel zullen zijn van natuurlijke proce::>sen. Dat voort
gang positief kan zijn en een aangenaam vredig spannings
veld kan vormen met het oude. Wanneer het oude dat rust in 
de schoonheid van de vuile verwering, wacht om aangeraakt 
te worden en de mens in verhiniling te Rtelhm met ver.leden 
en hE.den. En het nieuwe, dat sneller verweert door haar na
tm..u·lijke eigenschappen en haar uitnodiging tot intensieve ge
bruik, waarmee ze de mens met zichzelf. met haar innerlijke 
in verbinding stelt. Laat bevragen naar de persoonlijke rol en 
plaats in de wereld om ons heen. 
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~tlLi CI't ell.lO{ie ll en. m ml't pap 1er m e 

D~· dubbt·hwkr\mHk vlnkkPn latcn de oorspl·onkeli.Jkt' iectoniPk stc-rkPr s pn• ku 1 
ln dt•ze f~u;e kemwn 1!!' kromtHell nog ,_,en grot<·n• I"HUill::> en }wbben (:t'n ollpk•zierige, geforct•erde samen · 
kom;;t met dE> oudl:' vlrwren 
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mal en h<>t e.evorm 
Recht-,vo.n· ;r,it·n \\ P <i <' ma I. dP vonn vervaard igi in k l.ei <m htJut 
Link..;<whteJ is de plastic phwt die vncuiim oVc'T d v mal is gPdr ukt 
Dit prototy-pe is lw>indt -"ith in het zuid-oo,telij k<• d(•f'l va n het atrium, tlp rit~ tW('ede verd it,ping 
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Prototype . Vorm ter hoogte van het de eerste verdieping nand<' noordooc;tzijd\' vnn het att·ium 
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type markeert dt• a:1.ngr~nam(· plekken om pla<tts te nemen 
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Conclusies 

Tijdens de zoektocht naar de invloed van natuur en technolo
gie in het ontwerpproces bij de transformatie van het Land
bouwbelang heb ik ontdekt dat natuur en technologie op ver
schillende manieren een relatie met elkaar aan kunnen gaan. 
Voor lange tijd leefden we met het idee dat technologie, en 
industrie als gevolg van technologie, enkel slechte invloed uit
oefenen op onze natuurlijke habitat. 
Heden ten dage lijkt de strijdbijl tussen natuur en technologie 
begraven en zien we dat steeds meer onderzoek gericht is op 
het ontwikkelen van technologieen die gebaseerd zijn op na
tuurlijke processen. Alles en iedereen op aarde is onderdeel 
van en oefent invloed uit op deze natuurlijke processen. We 
bestuderen de natuur om er lering uit te halen en deze te ver
talen in een ontwikkeling in technologie. Het bestuderen van 
natuur en natuurlijke processen kan onder andere leiden tot 
de ontdekking en productie van materialen die de cycle in de 
natuur minder ernstig verstoren dan voorheen is gedaan. 

Een van die materialen, voortkomend uit technologisch onder
zoek met betrekking tot natum· is de vondst van een afbreek
baar plastic in een bacterie die leeft in door industrie vervuil
de aarde. Technologie en natuur komen samen in de productie 
van materie om de wereld om ons heen vor m te geven. 

Het Landbouwbelang is een representatie van een era waarin
de industrie nag hoogtij vierde. Waar gebouwd werd in dienst 
van de industriele functie, onze architectuur veranderde door 
de komst van gewapend beton, die ons de vrijheid heeft ge
geven te bouwen met een een grid aan kolommen en liggers. 
Puur en van een tectonisch hoge kwaliteit. 

Echter, hoezeer technologie oak probeert lering te trekken uit 
de natuur, zo hard proberen de bewoners van de aarde te ont
kennen dat ze onderdeel vormen van een grater geheel, on
derdeel van processen en onderhevig aan progressie. We gaan 
vooruit, zijn snel, maar snel gaat oak de tijd. We proberen de 
natuurlijke signalen van tijd uit de weg te gaan, te beperken 
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en te controleren. Zoals we alles willen controleren. 

Met de transformatie van het Landbouwbelang heb ik men
sen bewust willen maken van hun afhankelijkheid van tijd. 
De tegenstrijdigheid wanneer we roepen ons zorgen te maken 
over de natuur, maar vechten tegen tekenen van natuurlijke 
processen. Wanneer we geloven dat technologie de ondergang 
betekend voor de mens en de natuur, terwijl we ons geen leven 
meer willen voorstellen zonder de snelheid die technologie ons 
heeft gebarcht. 

Ik heb getracht een architectuur te ontwikkelen die ver
gankelijkheid als een natuurlijk fenomeen versterkt en 
de beleving van deze vergankelijkheid te versterken door 
de architectuur en het gebruik een te maken. Het ge
bruik stimulerend door haar vorm, die uitnodigend en 
eenmaal in gebruik als natuurlijke tweede huid aavoelt . 

Een nieuwe architectuur die door haar keuze in materiaal een 
spel speelt met de tijd, daar in iedere materie tijd verscholen 
ligt. Ret verval, de destructie van de toegevoegde architectuur 
zal vele malen sneller, zichtbaarder en tastbaarder geschie
den dan die van de originele bebouwing. De schoonheid van 
verval wordt door dit spel benadrukt. 

De toevoegevoegde architectuur laat de karakteristieken 
van het oorspronkelijk gebouwde spreken, de hoge tectoni
sche waarde wordt belicht en tegelijkertijd worden, door het 
nieuwe materiaal vorm te geven als meubel met plekjes om te 
genieten van de beweging om je heen, visuele verbindingen 
gelegd met markante punten in het gebouw. 

Dit onderzoek en ontwerp laat zien dat technologieen, die zich 
steeds meer laten leiden door de werking van de natuur en 
natmulijke processen, ons ontwerpers de mogelijkheid geven 
ruimten te ontwerpen, te vormen en architectuur te maken 
met een gebruiks- en natuurvriendelijk karakter. De architec
tuur nodigt de bezoeker van de ruimte uit om de architectuur 
actiefte gebruiken en te beleven en ons onze rol in natuurlijke 
processen doet bevragen en onze tijdelijkheid openbaart. Ze 
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toont de schoonheid van het tijdelijke, het vergankelijke. Ze 
vormt een toevoeging aan de identiteit en kracht van het 
oorspronkelijke gebou w. 

De nieuwe architectuurtekening geeft een tweede leven aan 
de oude constructieve structuur, die als een ritme voor de 
dansende beweging van de toegevoegde materie geldt. Een 
ritme met plaatselijke adaggio's en allegro's. Waardoor oud 
en nieuw samenvloeien en niet stagneren of botsen. Waar 
oud en nieuw samen kunnen zijn en elkaars kracht tonen 
zonder harde contrasten. Versterkt door de de studenten 
van de Euregion Academy of Dance, die de ruimten zullen 
complementeren met hun beweging en intensief gebruik. 

Ret Landbouwbelang, geen gepolijste olifant in de porselein
kast van Maastricht, maar een verblijfsplek bruisend van 
leven en beweging die de herinnering aan het industriele 
verleden die Maastricht deelde met haar grote zustersteden 
in de Euregio in stand houdt, waar de gedeelde geschiedenis 
een stevige basis kan vormen voor een hernieuwde relatie. 



In the End 

185 



186 

In the End 

Reflectie 

Wat een reis . 
W at een tocht. 

"De Balinezen blUuen niet toekijken 'hoe het allemaal loopt'. 
Dat zouden ze doodeng vinden. Ze regelen hoe het allemaal 
loopt, om te uoorkomen dat alles in het honderd loopt. 
Als je op Bali een weg afloopt en onderweg een onbehende te
genhomt, is de eerste vraag die h ij of zij je zal stellen: 'Waar ga 
je heen?' en de tweede: 'Waar kom je vandaan ?' Op een wester
ling han zo'n vraag van een volslagen onbekende erg opdrin
gerg ouerlwmen, maar ze proberen geu.)oon te kijken waar ze 
je moeten plaatsen , waar je in het stramien past , U)at ze wel 
zo veilig en geruststellend vinden. Als je tegen hen zegt da t je 
niet weet waar je heen gaat, of dat je gewoon een beetj e aan het 
rondlopen bent, zou je weleens uoor onrust in het hart van je 
nieuwe Balinese uriend(in) lwnnen zorgen. '"' 

Elizabeth Gilbert - Eten Bidden Beminnen 

Met het indische bloed stromend door mijn aderen heb ik tij
dens de tocht van het afstuderen meerdere malen de onrust in 
mijn hart gevoeld. Waar ga ik heen? Reb ik nog wel de con
trole over wat ik aan het doen ben? 

Ret beoefenen van de studie architectuur sluit naadloos aan 
bij de Balinese levensfilosofie, waarin we als ontwerper willen 
weten waar we heen gaan. Waar we graag controle hebben 
over alle keuzes. 

Dit afstudeerwerk ging in op de aspecten van verval. De direc
te tegenhanger van de beheerzucht. Verval, dam·over hebben 
we geen controle. We hebben geen controle over de elementen 
over wind, regen, zon, (micro) organismen en wat zij doen met 
ons werk. 

We kunnen het wel accepteren en waarderen. 
Om er vervolgens naar te ontwerpen. 
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We kunnen er ook van leren. En dat heb ik gedaan. 
Dwaalsporen noem ik ze. Het loslaten van de controle geeft 
de kans om af te dwalen en ontdekkingen te doen die je niet 
voor ogen had. 

De tocht van het afstuderen is een excurie geweest in mijn 
reis van acceptatie van het oncontroleerbare. De acceptatie 
dat niets blijvend, niets af of perfect is. 

"Maak een echte Jacqueline" 
Het advies van een van mijn gidsen tijdens deze tocht . 

Reflecterend kan ik zeggen: "Dit is een Jacqueline" 
Dit ben ik, een weerspiegeling in ontwerp van een momentop
name in mijn grotere reis en mijn zoektocht. 

Het is tijd voor de volgende reis. 
Mijn tas staat al klaar. 
Ik kan niet wachten. 

''Work on philosophy - like worh in architecture irz rnany res
pects - is really more a 1.oork on oneself. On one's own interpre
tation. On how one sees things ... " 

Ludwig Wittgenstein 

187 



188 

Bronvermelding 

Maastricht, Industrieel erfgoed en Verwering 

(1989) "Societe Ceramique Maastricht: een industrieel-archeo
logische verkenning", Stichting Werkgroep Industriele Ar
cheologie Maastricht, Maastricht, ISBN 90- 71 - 583- 02 - 3 

(1989) G. Jongenelen, W. A. A. l\1es, S., Minis "Koninklijke 
Nederlandse Papierfabriek: een industrieel - archeologische 
verkenning", Stichting Werkgroep Industriele Archeologie 
Maastricht, Maastricht; ISBN 90-71-58303-1 

(2000) S. Kruisinga, S. Langeweg, S. Minis, W. A. A. MES "Het 
Sphinxterrein: onderdeel van de Noordwestentree van Maas
tricht'', Stichting Werkgroep Industriele Archeologie Maas
tricht, Maastricht, ISBN 90-71583-04-X 

(2003) A. van Rooij , W. A. A. Nles, S. Minis, "Bosscherveld & 
Belvedere: industrieterrein en uitbreidingsgebeid van Maas 
tricht''. Maastricht, ISBN 90-71583-06-6 

(2005) E. Ramakers, "Historische Atlas van Maastricht : 2000 
jaar aan Maas en Jeker", SUN, Amsterdam, ISBN 90-8506-
190-3 

(2009) M. Theijssen, "observatoire, voorlopige interventies in 
een hedendaagse rufne", Technische Universiteit Eindhoven 

(2009) M. Dekkers, "De Vergankelijkheid", Uitgeverij Contact, 
ISBN 978 90 254 3020 7 

www .zichtopmaastricht.nl 

Architectuur en Ballet 

http ://home.hccnet.nllj .w.nijenhuis/artikel/DERUIMTEVAN
DEV ALoverdansa.html 
d.d.: 26-06-2011 



Groene Architectuur en Materie 

(1997) J. Kurja, "Some Outstanding Problems concerning He
terogeneous Polymerizations in Aqueous Media ", Technische 
Universiteit Eindhoven, ISBN 90-386-0387-8 

(2000) L. Coupe, "The Green Studies Reader, from romanti
cism to ecocritism", Routledge, London & New York, ISBN-13 
978-0-415-20407-1 

(2008) R&Sie .. . Architects, "Corrupted Biotopes': DAMDI Co, 
Korea, ISBN 978-89-953598-7-0 

(2008) R. Bekenkamp, J.B. Benraad, Reol Bergijk, ea, "Nieu
we ideeen voor oude gebouwen ", NAI uitgevers, Rotterdam, 
ISBN 978-90-5662-449-1 

(2009) M.J.Holm, K.Kjeldsen, "Frontiers of Architecture 2, 
Green Architecture for the Future", Louisiana Museum of 
Modern Art, ISBN 978-87-91607-70-7 

(2009) P . Jodidio, "Green Architecture Now!", Taschen, Co
logne, ISBN 978-3-8365-0372-3 

(2010) S. Peters, "Material Revolution, Sustainable and 
Multi-Purpose Materials for Design and Architecture", Birk
hiiuser, Basel, ISBN 978-3-0346-0663-9 

(2011) T. Schropfer, ''Material Design, Informing Architecture 
by Materiality", Birkhiiuser, Basel, ISBN 978-3-0346-0035-4 

(2004) M. Hensel, A. Menges, M. Weinstock, "Emergence: 
Morphogenetic Design Strategies", ,John Wiley & Sons Ltd., 
Sussex, ISBN 978-0-4 70-866887 

189 



190 

Brannen 

Vorm en Beleving 

(1968) E. Trier, "Hans Arp Skulpturen 1957-1966", Verlag 
Gerd Hatje, Stuttgart 

(2005) J. Pallasmaa, "Eyes of the skin", John Wiley & Sons 
Ltd, West Sussex England, ISBN-13 978-0470-01579-7 

(2006) J.Reiser, Umemoto, ({Atlas of Novel Tectonics ", Prin
ceton Architectural Press, New York, ISBN-13 978-1-56898-
554-1 

(2008) M. Hensel, A. Menges, ''Versatility and Vicissitude ", 
Whiley, West Sussex England, ISSN 0003-8504 

(2009) D. Chipperfield, "Form Matters", Verlag der Buch
handlung Walther Koning, Oberhausen, ISBN 978-3-86560-
688-4 

(2009) F.Nloussavi, "The function of form", Harvard Univer
sity, ISBN 978-84-96954-73-1 

Afbeeldingen 

afb. 1 http://alexandrefarto.com/ 

afb. 2 en 3 http://vimeo.com/13732039 

afb.4 http ://www.youtube.com/watch?v=pObwN4V9s84&feat 
u re=fvst 

afb. 5: http:/ /landbou w belang .org/lbb2/index. php ?option =com_ 
expose&topcoll=11&amp;Itemid=68 
6 
fb. 6 http://home.hccnet.nllj .w.nijenhuis/artikel/DERUIM
TEV ANDEV ALoverdansa.html 

Afb. 7: http ://landbouwbelang.org/lbb2/index.php?option=com_ 



expose&topcoll=11&amp;Itemid=68 

Afb. 8: http://landbouwbelang.org/lbb2/index.php?option=com_ 
expose&topcoll = 11 &amp ;Itemid =68 

Afb. 9 :http:/ /www .google .nl/ imgres?q=Alcaligenes+ Eut 
rophus&um =1&hl=nl&sa=N&rls=com .microsoft:nl :IE 
SearchBox&rlz=li7 ADRA_nl&biw=1600&bih=67 4&tbm=isc 
h&tbnid=c9YWTGMpWI9fPM:&imgrefurl=http://chem.ken. 
ru/science/Katz2/microb_mediators .htm&docid=2VaqA3aJfu 
N6PM&w=240&h=178&ei=TsVNTuqGGMXzsgbZpaTLAw&z 
oom=l&iact=rc&dur=180&page=l&tbnh=121&tbnw=163&st 

191 


