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VOORWOORD 
Di! verslog loot he! resultoot van mijn ofstudeerproject zien. In September 2006 zijn we in he! atelier van ir. Moorten Willems begonnen oon het M4 

project ''A house is not a car". Mijn ofstudeercommissie bes toot naast voorzitter ir. Moorten Willems uit prof. ir. Rene van Zuuk (professor of architectural 
design) en dr. Jacob Voorthuis (ossistent professor in architectural history and theory). lk wil hen graag bedanken voor de begeleiding en de kritieken 
die mij in mijn ontwerpproces geholpen hebben. 

Sheddok wordt in het woordenboek omschreven als een dak met twee schuine vlakken van zeer ongelijke helling. In de eerste plaots verwijst shed 
ook naor di! sheddak dot de Timmerlobriek rijk is; een sheddokconstructie somengesteld uit lichte stolen prohelen, die het Noorderlicht he! gebouw 
binnenloot en zo voor een enorme ruimtelijkheid op de eerste verdieping zorgt. De kwoliteiten van dit dok zullen bij de herbestemming, voor een 
tweede keer, op een nieuwe manier, ingezet warden. 

Dit project wordt niet alleen gekarokteriseerd door de kwaliteiten van de Timmerfabriek die opnieuw ge·interpreteerd, opnieuw ingezet en versterkt 
warden. In de tweede plaots zegt Shed iets over de monier waarop kunstenaarswoningen in di! project beschouwd warden; een individuele werk- en 
woonplek binnen een collectief gebouw, een ruimte waorbinnen de kunstenoor zich van de drukte kan terug trekken. Een eigen plek voor de kunstenaar 
woor hij kan doen en laten wot hij wil . . . een shed, net ols het kleine schuurtje achier in de tuin. 
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SAMENVATTING 
Dit verslog beschrijfl hel onlwerp voor een herbestemming van de voormolige Timmerfobriek tot een broedploots voor beginnende kunstenoors. Met 

di! ontwerp heh ik een oplossing voor mijn gestelde doelstelling willen geven; hoe er binnen een bestoond gebouw met behulp van geprefobriceerde 
elementen en minimole oonpossingen een woon- werk en ontmoetingsploots voor beginnende kunstenoors gecreeerd kon warden. 

Noor oonleiding van he! onderzoek "A house is not a car" van ir. M. Willems zijn we ons ofstudeerproject gestort. "Het moet loch mogelijk zijn, 

redeneren zij (red. architecten en fabrikanten), ook in de bauw te prohteren van de voordelen van industriele massaproductie. fen hogere kwaliteit 

bijvoorbeeld, meer flexibiliteit, hoger woancamfort, een betere beheersing van het productieproces, lagere kosten, minder afvol, minder verbruik van 

grondstoffen en energie en een snelle productie." [citool; Willems, M.]. De woning word! in di! onderzoek vergeleken met de oulo, omdot deze binnen 
de huidige consumptiemoolschoppij steeds meer de eigenschoppen van een product oonneemt. 

Product en orchitectuur lijken niet somen le goon. Een bouwsysteem geefl een universele oplossing voor elke onbekende gebruiker. Een bouwsysteem 
lever! flexib iliteit op, echter een identileit en context ontbreekt. Contexl is belongrijk binnen de orchitectuur. Aon de hand von speciheke wen sen van 
een klont, een omgeving of een progrommo ontwerpt de architect een mootpok. Door product en orchitectuur juist van elkoor los le koppelen worden 
er mogelijkheden voor vereniging geschept. Kon een product, dot veronderlijk van oord is, ingezet warden bij hel moken van orchitecluur die juist 
permanent is? 

Als men 'he! wonen' vooropstelt, moet er oondocht zijn voor tijdelijkheid, identiteil en doormee somenhongend flexibiliteit. Er word! enerzijds 



gestreefd noor een woning ols moolpok . Anderzijds streeft men in de woningbouw noor prefobricoge en stondoordisotie. Het is de vroog of deze te 
combineren zijn . De modewereld kon ols voorbeeld beschouwd worden; in de woningbouw wil men in feite ook met behulp von confeclie een mootpok 
creeren. 

De Timmerfobriek (1905) oon 't Bassin in Mooslricht ols koder. Het principe koder en generieke ruimte von Bernard Leupen beschrijl1 een scheiding 
1ussen een permanent en een veronderend onderdeel. De bestoonde Timmerfobriek vormt de basis voor he! nieuwe ontwerp von een kunstbroedploots. 
Hinnen di! koder komen oud en nieuw, tijdloosheid en lijdelijkheid, moor ook uniformiteit en identiteit somen. Een veronderlijke benodering vindt 
ploots binnen een permanent koder. De kunstenoor ols doelgroep von deze ontwerpopgove, behoort tot de creotieve klosse die behoefte heel! oon een 
levensstijl woorbinnen ruimte is voor individuoliteit en communicotie. Ruimte en vrijheid zijn don ook belongrijke uitgongspunlen voor di! ontwerp 
von een kunstbroedploots. De Timmerfobriek word! een gebouw woor de kunstenoor zijn ofgeronde kunstopleiding kon voortzetten, en zich voor een 
periode von een joor binnen de veiligheid von he! collectief verder kon ontwikkelen. Doorbij kon hij gebruik moken von de oongeboden fociliteiten; 
de werkploolsen, de lezingenruimten, ruimlen voor exposities, moor ook begeleidingen. Doornoost krijgl hij een shed toegewezen; een ruimte op de 
eerste verdieping woor hij kon werken en wonen. De Timmerfobriek word! een werk- en woongebouw, moor ook een ontmoelingsplek. 

Hel onderscheid in een permonenl en veronderend onderdeel heel! in de Timmerfobriek lol verschillende logen geleid. Deze logen leveren somen de 
ruimte en vrijheid voor de kunslenoor om in de Timmerfobriek le wonen en werken. Ten eerste is er hel bestoonde ols de loog droogconslruclie, deze 
beslool uit de stolen kolommenstructuur en de bokslenen gevels. Een tentoonslellingsroute, die ook publiek door he! gebouw goot leiden, is ontworpen 
oon de hand von dit gegeven. De roule, die ontworpen is oon de hond von de korokteristieken von de Timmerfobriek, goof de beleving von de bezoeker 
sluren en deze door he! gebouw leiden. 

Ten lweede is er de loog dienende elemenlen. Deze loog is toegevoegd om olle nieuwe functies (ontsluiting, leidingen, opbergruimle, douche, 
toiletten, bed en keuken) under le brengen. Een clustering von deze functies neemt zo min mogelijk ruimte von de Timmerfobriek in beslog en dehnieert 
doornoost opnieuw de vrije gebruiksruimten en doormee vrijheid voor de kunstenoor. 

Tenslotte is er de relolie lussen de eerder lwee benoemde logen, die zich door lussengebieden goon verenigen. De route bepoolt de begrenzing 
lussen de bezoekers en he! publiek. Een duidelijke scheiding en enkel een dehniering von de le belopen roule zullen elkoor ofwisselen. 

Deze drie onderdelen zullen somen de Timmerfobriek ols kunstbroedplools lolen funclioneren. In de dienende elemenlen komen producl en 
orchitectuur dichl bij elkoor. Flexibiliteil en idenliteil komen niel olleen lot uiling in de vrije gebruiksruimle, die door de clustering von functies 
is vrijgekomen. Met nome door de mogelijkheid lol he! noor eigen wens invullen von hel stolen frome woormee deze dienende elementen zijn 
opgebouwd, kon de kunslenoor met behulp von confectie een moolpok creeren. He! gebruik door de kunslenoors is een loevoeging, die de orchitecluur 
gool moken. De minimolislische compositie von de dienende elementen vormt een ochtergrond voor de identiteit von de bewoners. "De kunstenaars 
zijn zelf verantwoordelijk voor de chaos die ik op het einde wil zien." [ citool; Beecroft, V.] 



INLEIDING 

In het eerste hoofdstuk "a house is not a car" zal het vooronderzoek met betrekking tot het thema prefabricage en stondaordisotie in de woningbouw 
oon de orde komen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een essoy dot ik somen met Dennis Villanueva geschreven heb. Hierin wordt het onderzoek 
van ir. M. Willems en onze eigen visie op dit thema beschreven. Dit vooronderzoek wordt ofgesloten met een a/gemene probleemstelling als bosis voor 
onze individuele doelstellingen en ontwerpopgove. 

Aansluitend op deze probleemstelling zal in het tweede hoofdstuk "de Timmerfabriek" het hoofdonderzoek beschreven warden. fr zal aandocht 
geschonken warden aan de verschillende aanleidingen die tot de doelstelling van dit afstudeerproject geleid hebben. Duidelijk zal warden dat zowel de 
locatie, mode in de architectuur, kunst en cultuur belangrijk voor mijn ontwerpopgave zijn geweest. 

Het ontwerp als resultaat wordt in het derde hoofdstuk beschreven. De drie belangrijke onderdelen van het ontwerp zul/en in drie afzonderlijke 
paragrafen beschreven warden. Ten eerste de Timmerfabriek en zijn tentoonstellingsroute, ten tweede de dienende zones en ten derde de relatie 
tussen deze. 

11 



AANLEIDINGEN 

''A huuse is nut u cur". Met de lilel van zijn onderzoek zegl ir. M. Willems he! al; een woning kon niel met een auto vergeleken worden. loch we rd 
deze vergelijking gemaakt naor oanleiding van de ontwikkelingen in de uuto-industrie in de twintigste eeuw. He! efhciente produceren en ossembleren 
wilde men in de bouwinduslrie volgen, loch is dit binnen de woningbouw nooit een succes gebleken. Door he! bekijken en onalyseren van een oontal 
bouwsystemen in Nederland hebben we geprobeerd hier een verklaring voor le vinden. Moor we hebben ook nagedacht of de woningbouw niel op een 
andere manier zijn voordeel uit de massaproductie kan holen. 

Door de verondering van een collectieve noor een steeds meer individuele moatschappij is idenliteit ook binnen de woningbouw een issue geworden. 
Mensen willen een unieke woning, een woning woormee ze zich kunnen identihceren. ldentiteit, die gaol over persoonlijkheid, eigenheid en personaliteit 
heel! flexibilileil lot een belangrijk thema gemookt. Massoproductie in de auto-industrie of confectie in de modewereld leveren keuzemogelijkheden 
voor de consument. In de huidige 'wegwerpmaotschoppij' worden ze daarnaast, als ze niet meer oon de eisen of laalsle trends voldoen, makkelijk 
aon de kant geschoven en ingeruild voor nieuwe. Ook het wonen heeft tegenwoordig een meer lijdelijk en veranderlijk korakter. Woningen zouden 
zich gemakkelijk moelen kunnen oanpassen aan veranderende omstondigheden, aon nieuwe bewoners, moor ook aon veranderende woonwensen. Als 
ideaal zie ik de woningen die Christopher Alexander• voorstelde, waarbij expressie aon persoonlijkheid werd gegeven door cumulotieve veronderingen 
oan een extreem dikke muur. Een muur waor makkelijk delen uitgesneden konden worden, moor ook toegevoegd, zodat elke bewoner een eigen stempel 
op zijn woning kon drukken. Doordot olle veranderingen permanent werden, gingen woningen steeds meer van elkoar verschillen. Elke woning verkreeg 
een eigen identiteit. Met geprefobriceerde elementen lijkt het in eerste instantie niet mogel ijk op deze monier flexibiliteil en doormee identileit binnen 
de woning op le nemen. Kunnen massa geprefobriceerde elementen ingezel worden om flexibiliteit binnen de woningbouw no le streven? 

De Timmerfobriek die mij al jaren fascineerde is een tweede aonleiding. In tegenstelling tot het tijdelijke karakter dot men in de woningbouw 
nastreeft, is de Timmerfobriek permanent van aard. Oil industrieel erfgoed stelt voorwaarden aon de herbestemming van de Timmerfobriek tot 
kunstbroedplaats. Kunnen lijdelijkheid, veranderbaarheid, onvoorspelboarheid en identileit binnen de Timmerfobriek samengebracht worden en deze 
tot een werk-, woon- en ontmoelingsploats voor kunstenaors moken? 

De doelgroep is een derde oonleiding voor mijn ontwerpopgave geweest, door de gekozen locotie en zijn nieuwe bestemmingsplon is de kunstenaor 
aan de orde gekomen. Het bestemmingsplan Belvedere schrijft een culturele invulling van de Timmerfobriek en omliggende erfgoeden voor. Doornoosl 
reflecteren kunsl en cultuur noor de begrippen identiteit en flex ibiliteit. Met name de creatieve klosse is zeer uiteenlopend in woonmilieuvoorkeuren 
en heeft behoefte aon ruimte woor ploots is voor identiteit en communicatie. 

•Christopher Alexander is een Engelse architect, die and er andere het baek "the timeless way of building"uitbracht. De beleving van diegenen die in het gebauw gaan wonen en werken 

staan centraal. (1979) 

13 



DOELSTELLING 

Binnen he! industrieel erfgoed de Timmerfabriek wil ik een prellige woon- en werkomgeving voor beginnende kunstenoors onlwikkelen. Een plek 
woor net ofgesludeerde kunstenoors de mogelijkheid krijgen van uiteenlopende faciliteiten gebruik le moken en zichzelf verder le onlwikkelen. 
Andere kunstenoors, begeleiders moor ook lezingen zullen hen in hun werk stimuleren en motiveren; collecliviteil goo1 hen helpen bij hun individuele 
onlwikkeling. 

ldentiteil zol doarbij een belongrijke ploo1s innemen. De kuns1enoor moel zich niet olleen kunnen ontplooien, hij zol zijn eigen 'ik' ook non de 
buitenwereld willen tonen. Met name in de individuele alelierwoningen moel dil tot uitdrukking kunnen komen. De kunslenoor moel in zijn eigen shed 
zijn eigen ding kunnen doen; zelf invloed kunnen hebben op zijn woon-en werkplek en di! nan het collectief kunnen tonen. Kortom; ik wil de bewoner 
een stempel op zijn eigen woning en werkomgeving loten drukken. 

PROBLEEMSTELLING 

Hoe kan er binnen een industriee/ erfgoed met minima/e aanpassingen en prefabe/ementen een ruimte gecreeiird warden die a/s werk-woon- en 

ontmoetingsp/aats voor beginnende kunstenaars kan dienen? 

De Timmerfabriek in Moostricht word! opnieuw onderwerp bij het ontwerpen van een kunstenoorsplo1form. Oil breng1 een relotie tussen nieuw en 
oud met zich mee. Hoe kon de idenlileil van he! nieuwe zich goon verbinden met hel oude? De Timmerfobriek is de context en doormee de basis voor 
het ontwerp. Hoe moel hel nieuwe vormgegeven worden zodot er een onoloog lussen oud en nieuw onlslool en zodol deze geli jktijdig en gelijkwoordig 
noosl elkoor komen le stoon? Hoe wordl de Timmerfobriek een decor woorlegen zich he! kunstenoorsleven gaol ofspelen? 

ldentiteil goal somen met lijdelijkheid, een continue wisseling van bewoners vroogt om een oonpossingsvermogen. In tegenstelling tot deze 
tijdelijkheid stool he! lijdloze korokter van de Timmerfobriek. Hoe kunnen orchitectuur en product hier somengebrochl worden en verenigd worden lot 
een nexibele werk-, woon- en onlmoetingsploots voor kunstenoors? 

In de Timmerfobriek goat hel om een symbiose van oud en nieuw, lijdloosheid en lijdelijkheid, orchilecluur en product, individuoliteil en 
colleclivileil. 

15 



01 A HOUSE IS NOT A CAR VOORONDERZOEK 



DE IDEALE WONING; ARCHITECTUUR OF PRODUCT? 

De naoorlogse woningbouw in Nederland wordt gekenmerkt door eentanige 
massabouw met identieke voorkomens in zowel esthetiek als programma. 
Naarmote de economie zich weer herste/de, ontstond een grote verandering 
van de maatschappi;. De consumentenmaatschappii gaf de consument de 
mogeliikheid zich individueel te ontwikkelen. Het antwoord von de architecten 
was het industrieel en flexibel bouwen. Met /ovende woorden als flexibiliteit, 
aanpasbaarheid, keuzemogeliikheid en diversiteit werden 's/imme ' woningen 
beloofd gericht op de consument. Door de woningbouw seriematig te 
bewerkstelligen konden de voordelen van industrie/e fabricage ook in de 
woningbouw behaald warden. Uiteindeliik is gebleken dat dit toch niet zo 
eenvoudig is a/s het liikt. Hedendaags heeft deze seriematige productie in de 
woningbouw nog niet tot 'de oplossing' geleid. 

1.' A HOUSE IS NOT A CAR' 

De toepassing van standaard product en kwam begin twintigste Eeuw op met de 
auto-industrie. Met behulp van lopende banden werden auto onderdelen efficient 
geproduceerd en geassembleerd. Deze gecontroleerde productiemethode heeft 
de auto-industrie in een stroomversnelling doorontwikkeld. Dit in tegenstelling 
tot de bouwindustrie. 

Het promotieonderzoek van Ir. M.H.P.M Willems (zie bijlage) is gebaseerd op 
dit verschil in technologische ontwikkeling. Hij stelt in zijn onderzaek de vroag 
waarom massaproductie in de auto-industrie wel en in de woningbouw niet 
toepasbaar is; 'A house is not a car'. 

"Het moet loch mogelijk zijn, redeneren zij (red. architecten en fabrikanten), 
ook in de bouw te prohteren van de voordelen van industriiile massaproductie. 
fen hogere kwaliteit biivoorbeeld, meer flexibiliteit, hoger wooncomfort, een 

betere beheersing von het productieproces, /agere kosten, minder ofval, minder 
verbruik van grondstoffen en energie en een snelle productie." [citaot; Willems, 
M.i] 

In Nederland zijn verschillende prototypes van totale prefab bouwsystemen 
vanuit verschillende drijlveren ontwikkeld. De eerste drijlveer is de actuele 
woningnood. De vrijstaande 'woningwetwoningen' von CEPEZED ontworpen in 
opdracht van de gemeente Haorlem (1986), is een initiatiel naar oonleiding 
van een sterke vroag vonuit de murk!. De tweede drijlveer, met als voorbeeld 
de Polynorm-woningen van Alexandre Horowitz (uitvinder von de Philishave), 
is ontstaon door een broncheverhreding van een producent (Philips) in de 
bouwmarkt. Vernieuwingsdrang is de derde drijlveer, meestal door orchitecten 
en onderzoekers, waaruit ook enkele prototypes zijn ontstaon. Voorbeelden zijn 
de !SB-woning door Jon Bats, Smarthouse in Zoetermeer door Robert Winkel en 
het Steel Study House in Zoetermeer door Eric Vreedenburgh. 

Hoewel er voldoende voorbeelden te noemen zijn von ge"lndustrioliseerde 
woningbouw in Nederland, is het altijd bij een of enkele prototypes gebleven. 
Een seriemotige productie is nooit bereikt. Het 'falen' heel! volgens M. 
Willems met een combinotie van verschillende factoren te moken. De morkt, 
sterk ofhonkelijk van de economie en vroog, is een belongrijke factor voor 
het slogen van ge"industrioliseerde woningbouw. Moor doornoost speelt de 
consumentenocceptatie een grate rol; mensen zi jn onbekend met nieuwe 
bouwsystemen en moteriolen die ze ossocieren met 'tijdelijkheid' en 
'vergankelijkheid'. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de auto-industrie leidt 
de woningbouw onder discontinu·11eit. Hierdoor word! het prototype nooit 
doorontwikkeld. Flexihiliteit werd ols groot voordeel van een bouwsysteem 
geocht. Het blijkt echter moeilijk te bepolen in welke mate er sprake moet zijn 
in flexibiliteit. De factoren die de mossoproductie in de woninghouw niet hebben 
loten slogen, zijn niet van belong voor de outo-industrie. De woning volt immers 
ook niet te vergelijken met de auto; 'A house is not a car '. 

Aon de hand van dit onderzoek is het M4 atelier 'A house is not a cor' in 
september 2006 gestart. We zijn ons hier in goon verdiepen met het formuleren 
van een probleemstelling voor onze individuele afstudeerprojecten als doel. 
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lit ons onderzoek kwam naar voren dot he! probleem niet zozeer in he! 
-echnisch concept van de ge'lndustrialiseerde woningbouw zit, moor dot bij 
leze nieuwe bouwsystemen het waonconcept zelf onderbelicht blijtt. Aon een 
1ieuw technologisch concept dient juist een goed woonconcept ten grondslag te 
lggen. Dan pas zol dit nieuwe technologische concept door de consument worden 
1eoccepteerd. 

r. WOONCONCEPT 

!.1. SPANNINGSVELD ARCHITECT EN GEBRUIKER 
Het overgrote deel van de maatschoppij is tevreden met zijn woning. loch 

· vordt er door een ontevredenheid bij architecten en producenten binnen de 
voningbouw gezocht noor nieuwe technologische oplossingen. Opvallend is dot 
laarbij de korakteristieken van de traditionele woningen voor de gebruiker niet 
neer le herkennen zijn, met ontevredenheid tot gevolg . 
. 8 

fSB-waning Jan Bats 

Technologische ontwikkelingen in de waningbouw volgen elkoar in een hoog 
tempo op en hebben al tot vele verschillende succesvolle oplossingen geleid. Een 
doorbraok is achterwege gebleven doordot de consument niet de gelegenheid 
krijgt aon al die ontwikkelingen le wennen. He! lijkt olsaf de ideole woning in de 
ogen van de consument niet aansluit op de idealen gezien vanuit he! perspectiel 
van de architect. Er is sprake van een sponningsveld tussen de architect en een 
gebruiker. 

Vona! he! modernisme is deze verhouding scheef goon !open. In deze periode 
is he! perspectiel van de architect ten opzichte van de woning veranderd. Le 
(orbusier is een belongrijke Modernist in deze beweging geweest. Hij probeerde 
industriolisotie een onderdeel van orchitectuur le loten zijn, waarbij hij de 
woning voorstelde als een 'machine a hobiter'. Een woning in dienst van de 
gebruiker, woarbij het lunctioneel programmo van eisen tot het minimole werd 
terug gebrocht. Hij ontwierp deze woning zoals men een machine ontwerpl; elk 
onderdeel een voste pl oats. "That is so the problem with designers; they confuse 
blueprint with reality.[ ... ] for the modernists believed that their designs would 

shape and improve social life and produce a new designed man and woman." 
(citoot; Davies, L21 Hij ontwierp de ideole woning voor de ideate bewoner. Hoewel 
zijn invloed op het Modernisme groot is geweest, is zijn doe! voor de mosso le 
produceren nooit een succes geworden. 

2.2. WONING IS GEEN PRODUCT 
In he! onderzoek van M. Willems word! een woning, in eerste instontie, gelijk 

gesteld aan een product. De voordelen van de productindustrie kunnen ook op 
sammige vlokken voor de woningbouw voordelig zijn. Zo zal he! productieproces 
beter beheerst kunnen worden, zol het logere kosten, minder ofvol en minder 
verbruik van grondstoffen en energie opleveren en zol het bouwproces sneller 
verlopen. Echter de voordelen hogere kwoliteit, meer flexibiliteit en het hogere 
wooncomlort, die een bouwsysteem zou opleveren, trekken wij in twijlel. Wot 
ook uit het onderzoek blijkt, is dot een woning gewoonweg niet met een product 
vergeleken kon worden. 

AUTO DE TRADITIONELE WONING 

· SECUNDAIRE BEHDEflE · BASISBEHOEFTE 
• EEH FUHCTIE · MEERDERE FUNCHES 
· OHTWERPER IH DIENST VAN DE PRDDUCENT · ARCHITECT TEGENOVER PRODUCEHT 
· COHSUMENTEHPROOUCT · INVEITERING 
- LEVENIDUUR GEMIODELD 10 JAAR · LEVENSDUUR 75 JAAR Of LANGER 
· FLEXIBILITEIT; 'OPTIONAL ITANDAROIZATIOH' · ONVERANOERLIJK KARAKTER 

Uit he! schema word! duidelijk dot de kenmerkende ospecten van de 
troditionele woning hooks stoon op de ospecten van de auto en dus het product. 
He! streven naar een woning ols product is don ook onmogelijk. Dit houdt echter 
niet in dot de voordelen van een product helemool niet van toepossing op de 
woning kunnen zijn . Om oon le kunnen sluiten op het 'hedendoogse wonen', 
balanceert deze tussen het product en de troditionele woning. 



2.3. HET TIJDELIJKE KARAKTER VAN HET WONEN 
He! wonen is een refleclie van de maalschappij. Door veranderingen in 

de maatschappij is de betekenis van de woning ook veranderd. Dus ook de 
verandering naar de hedendaagse consumentenmaatschappij is voor de woning 
van belong. De woning is tegenwoordig meer een uitvalsbasis van waaruit 
he! dagelijkse leven georganiseerd word!. He! heeft daardoor, ten opzichte 
van voorheen, een meer multi-dimensioneel karakter gekregen. Naas! de 
basisbehoefte, vervult een woning een breder scala aan functies. Doarbij komt 
dot deze functies een andere rol binnen he! wonen hebben gekregen. Waar 
de keuken voorheen een belangrijke centrale verblijfsruimle was, word! deze 
legenwoordig minder belangrijk gevonden, omdat he! elen bijvoorbeeld steeds 
vaker naar builenshuis plaatsvindt. Moor ook he! grote aanbod aan verschillende 
kant-en-kloar maaltijden heeft de keuken een andere rol gegeven. 
Ondanks deze verandering van he! dagelijkse leven, is er wel nog steeds een 
sterke behoefte aan he! veilige, beschermende gezinsleven. De permanente en 
herkenbare uitstraling worden door he! gezin gekoppeld aan de basisbehoefte 
van een woning. 

Tegenwoordig liggen he! wonen en de woning steeds verder uit elkaar. 
He! wonen heeft een meer lijdelijk karakter gekregen . In tegenstelling tot 
voorheen veronderl een gebruiker tegenwoordig voker van woning en is er 
geen sprake meer van een gezinssamenstelling. De woning is steeds meer een 
consumentenproduct geworden, die door een bewoner snel ingewisseld word!. 
Oil moakt he! voor de architect juisl moeilijk omdat hij geacht word! voor he! 
onvoorspelbore le ontwerpen. De traditionele woning zou moeten kunnen 
reageren op di! tijdelijke en diverse karakter van he! wonen, zonder zijn eigen 
permanente korakter volledig le verliezen. Een woning heeft immers gedurende 
zijn levensduur le moken met sterk veronderende levensstijlen en verschillen 
van individu tot individu. 

2.4. DE WONING EN IDENTITEIT 
Won en is dus persoonlijk. ldentiteit is in de huidige consumentenmoolschoppij 

een belongrijke rol goon spelen. Men verwacht van de architect dot hij de 
idenlileil van de gebruiker een plek in he! onlwerp van de woning geeft. Oil is 

een moeilijk aspect, omdat de architect hier le moken krijgl met een spanning 
tussen een individuele en collectieve idenliteit. Men wil enerzijds uniek zijn, 
moor anderzijds ook veilig tot een groep behoren . Doordat deze identiteit ook 
oon verandering onderhevig is, zijn deze 'unieke' ingrepen van tijdelijke aard. 
Architecten zoeken de oplossing in de gevel. Deze geeft immers net als kleding een 
eerste indruk van idenlileil van bewoner naar de buitenwereld weer. He! draoil 
hier dus om he! bovenste loogje. Dit heeft geleidt tot een grote verscheidenheid 
aan 'gevelorchitectuur'. Met deze 'gevelarchitectuur' probeert men monotonie 
tegen le goon. Er lijkt ploots le zijn voor trends. Oil lever! binnen een straat of 
wijk verschillende stijlen op en dus een gevorieerd beeld. In principe blijven de 
woningen allemaal hetzelfde. De bewoners zijn hier tevreden mee. Hun huis is 
herkenhoar en ze kunnen zich met hun woning identihceren. 

2.5. DE WONING EN FLEXIBILITEIT 
He! is duidelijk dot de woning beter moel goon oansluiten op het tijdelijke 

karakter van het wonen. Om in le kunnen spelen op deze tijdelijkheid dienl 
de woning een aanpassingsvermogen le hebben. Oil aanpassingsvermogen 
moet niel puur gekoppeld worden aan veel keuzemogelijkheden voor een 
bepaalde gebruiker, zools in de meeste bouwsystemen. Deze keuzemogelijkheid, 
voortkomend uil de flexibiliteil, beperkt zich vaok alleen tot de eerste gebruiker. 
Flexibiliteit is nodig omdat de technische levensduur van een gebouw groter is 
don de functionele levensduur. He! slreven no or een zo flexibel mogelijk systeem 
leidt niet zomaar tot meer flexibel gebruik. Doarbij leidt een flexibel bouwsysteem 
in de meeste gevallen tot een kortere technische levensduur. Hierdoor krijgen 
woningen meer de status van een product en dreigt de architectuur van de 
woningbouw verloren le goon. He! woonconcepl, dot lijdelijk en veronderlijk is, 
dient de basis van het ontwerp te zijn. Met flexibiliteit word! di! aspect somen 
met identiteit in een woonconcept opgenomen. 

3. SPANNINGSVELD ARCHITECTUUR EN PRODUCT 

Een bouwsysteem is een product Een woning als gebouw is een onderdeel 
van architectuur. He! succes van een product en architectuur zijn afhankelijk van 
tegenstrijdige loctoren en kunnen moeilijk gecombineerd worden. 
"The strength of the prefabricated house lies in its popularity, its cheapness and 
the industrial base from which modern architecture is weakest. Modern architec
ture is unpopular, expensive and divorces from industrial production." [citaot: 
Davies, C. 1) 

Met orchitectuur kan een architect reogeren op zowel de stedenbouwkundige 
situolie als de speciheke wensen van een eerste gebruiker; de context. De con
text als oongrijpingspunl is een vereiste om betekenis le geven aan begrippen 
ols idenliteit, flexibiliteit, tijd, plaals en dergelijke. 

Een flexibel bouwsysteem zorgl voor flexibiliteil binnen een woning. Echter 
enige context ontbreekl; een bouwsysteem word! ontworpen voor onbekende 
gebruikers en een onbekende stedenbouwkundige situotie. Deze context mug 
niet ontbreken, omdot deze voor de gewenste geborgenheid, omslotenheid (de 
basis van de woning) en voor een idenlileit binnen de woningbouw zorgt. He! 
flexibele woonconcept moet een plek krijgen binnen de context. Omdat architec
tuur en een bouwsysteem zo tegenstrijdig zijn, zit de oplossing misschien juist 
in he! loskoppelen van beide uitersten. Zoda! een flexibele situatie binnen een 
vaste context mogelijk word!. "When we build, let us think that we build forever." 
[citaal: Ruskin, J']. 

4. FLEXIBILITEIT BINNEN EEN KADER 

Met he! open bouwen van John Hobroken werd voor het eerst noor een 
oplossing voor flexibiliteit gezocht woorbij ook de context werd meegenomen. 
Vrijheid voor de consument in de eigen woning en een verzet tegen de monotonie 
van de nooorlogse woningbouw, slonden doorbij voorop. In zijn boek 'De 
dragers en de mensen ' ~ (1961) introduceerde hij een scheiding tussen drager 
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en inbouwelementen. De droger de~nieerde hij ols de constructie voorzien 
van leidingen en stijgpunten. Zo ontstonden er vrij indeelbore open ruimtes 
die geheel onofhonkelijk van de penmonente droger woren. ledere woning kon 
nu onofhonkelijk van de ondere woningen gebouwd, verhouwd en ofgebroken 
worden. Met deze scheiding ontstond er ook een scheiding tussen gemeenschop 
en individu. Het individu kon binnen het kader met gestondoordiseerde 
industriele elementen, zijn eigen woning somenstellen. 

Deze manier van consumentgericht bouwen beperkte zich tot een vrijheid in 
gebruik, moor vrijheid in expressie ontbrok. Door de universele oplossing met 
de droger, ontbrok elke interoctie tussen de individuele woning en de totole 
leefomgeving. De theorie van Hobroken is bij een technisch concept gebleven en 
nooit op de gewenste school uitgevoerd. 

Bernard Leupen ging een stopje verder. Ook hij maakte, in zijn boek 'kader 
en generieke ruimte ' 1 , een onderscheid tussen een permanent en veronderend 
onderdeel. Hij richtte zich, in tegenstelling tot de vele studies die zich richnen op 
het veranderbare, juist op het penmonente. 

In zijn studie was het de rol van de ontwerper vorm te geven aan een onderdok 
voor het wonen waarbinnen de samenstelling van het huishouden en de 
bijbehorende activiteiten grate veranderingen konden ondergaan. Een moeilijke 
opgove; een ontwerp voor het onbekende, het onvoorspelbare. Om vrijheid 
voor het onbekende le creeren, ontwikkelde Leupen een permanente basis. 
Deze basis, woorbinnen veronderingen konden plootsvinden en generoties long 
mee kunnen goon, noemde hij het koder. Hij heeh zich doorbij loten inspireren 
door de fronse interieurorchitect en Mosoof Bernard Cache. Ook hij brengt het 
koder en de onofhonkelijkheid van het ingekoderde in verbond met elkoor; zij 
kunnen elkoor versterken. "Het is juist het onveranderbare, het permanente dat 
voorwaarden schept voor veranderbaarheid, het is het penmanente dat vrijheid 
geelt aan het tijdelijke. Dit penmanente is het kader en dehnieert de ruimte 
waarbinnen de verandering plaats kan vinden. Het gaal hier om ruimte die in 
bouwkundige zin begrensd wordt. De begrenzing wordt door de materialen die 
het kader vormen bepaald" [citaot; Leupen, 8.1] 

De generieke ruimte noemde Leupen de ruimte die door het koder werd 

ingekoderd, de ruimte woorbinnen de verondering ploots vindt. Deze generieke 
ruimte is onder le verdelen in drie soorten veronderboorheid. Binn en de generieke 
ruimte is het ten eerste mogelijk elementen die hierin staan le veronderen; de 
verbouwbare ruimte. Ten tweede kan deze generieke ruimte ook onbegrensd zijn 
woordoor deze uitbreidbaar is, deze is benoemd tot de uitbreidbore ruimte. Ten 
derde is er de generieke ruimte die geen bouwkundige elementen bevot, moor 
door zijn vorm en afmetingen op verschillende monieren gebruikt kon worden, 
deze heel de polyvolente ruimte. 

Doornoost maokte Bernard Leupen een indeling in vijl logen; de 
droogconstructie, de huid, de enscenering, de dienende elementen, de 
ontsluiting. Elke loag kan het koder worden, echter nodal deze een ondere 
loog heel! bevrijdt. Door ontkoppeling word! een loog zelfstondig, moor blijh 
op een zelfde niveou ols de ondere logen stoon. De horizontole hierorchie die 
hier ontstoot zorgt ervoor dot de verschillende logen binnen de woning gelijk 
behondeld kunnen worden, moor ook dot de architect en gebruiker een beter 
gebolonceerde zeggen schap hebben. Bij Hobroken, woor meer sproke is van een 
verticole hierorchie (van stad, via wijk en stroot, noor droger en inbouw), lijkt de 
architect boven de gebruiker le stoon. 

Generieke ruimte 

Kader en generieke ruimre van Bernard Leupen 



5. DE IDEALE WONING 

De ideale woning kan niet door de architect ontwarpen worden! De ideale 
woning is immers een woning volgens de idealen van de gebruiker. De idealen 
zijn bij verre no een vast gegeven. Ze zijn niet alleen onderhevig aan de 
veranderende maatschappij, waardoor ze een meer tijdelijk karakter gekregen 
hebben, ook identiteit speelt een belangrijke rol. 

Teruggrijpend op het onderzoek "A house is not a car "; een woning kan 
niet vergelijken worden met een auto, moor de woning neemt binnen de 
consumentenmaatschappij wel steeds meer de eigenschappen van een product 
aan . loch is de woning geen product. Wei kan men in de bouw prohteren van de 
voordelen van industriiile massaproductie zoals er binnen het productieproces 
van de auto sprake is. Het woonconcept dient daarbij wel centraal le staan . 

"Yet what is good for a machine, that paradigm of designed order, is not good 
for human beings who need and desire to create their own spontaneous order 
in which they pick and mix the modern and the traditional, the new and the 
familiar, the designed and the disordered, the private and the public, the clean
lined elegant and the rough and tumble. People make their own spontaneous 
social order, it is not a product of intelligent design but of evolution." (citaat: 
Davies, C. 1

] 

Als men "het wonen" vooropstelt, moet er dus aandacht zijn voor tijdelijkheid, 
voor identiteit en daarmee samenhangend flexibiliteit. Kortom; de architect 
ontwerpl voor het onbekende en onvoorspelbare. 

Oil is een moeilijke op gave, omdat ook de context in het ontwerp van de woning 
meegenomen moet worden. Er zou uitgegaan moeten worden van architectonische 
context. Een breed begrip, moor we bedoelen hier een stedenbouwkundige 
situatie en een speciheke doelgroep. Dit is he! gebied waar de architect zich op 
moet richten. Door, net als Bernard Leupen voorstelt, een scheiding le maken 
in een permanent (architectuur) en een veranderend (product) onderdeel wordt 
ook de rol van de architect duidelijk. De architect vormt in fe ite de spelregels 
waarbinnen de consument vrijheid krijgt zijn ideale woning vorm te geven. De 

het kader sterker gearticuleerd wordt, vergroot het de vrijheid van hetgeen 
ingekaderd wordt." [citaal: Leupen, 8.4] . De architectuur moet zo sterk zijn dot 
het gebruik van de bewoner geen afbraak doe! aan de esthetische kwaliteilen. 
Het spannings-veld tussen de gebruiker en de architect moet als een kwaliteit 
gezien worden; het gebruik van de bewoner is een toevoeging. "fen woning is 
pas een woning als er mensen in gaan wonen." [citaat: Habraken, N.J.4] 

BRONVERMELDING 

[l] Davies, C. (2005) The Prefabricated Home. London: Reoktian Books Ltd 

6. PROBLEEMSTELLING 

Architectuur is geen product; ze kunnen niet aan elkaar gelijk gesleld 
worden. Daarenlegen kan een product wel ingezel worden bij het maken van 
architectuur. Heide hebben andere kwaliteiten en kunnen dus elkaar verslerken. 
De seriemaligheid en standaardisatie van een product kunnen binnen de 
architectuur flexibiliteit opleveren die he! aspect duurzaamheid in he! ontwerp 
meenemen. Hinnen de woningbouw moel er naar een balans gezochl worden 
tussen architectuur en product; tussen identiteit en uniformiteit, tijdloosheid en 
tijdelijkheid. 

"Hoe kan men binnen de woningbouw een gestandaardiseerd product inzetten 
om flexibiliteit te bereiken zonder daarbij de kwaliteiten van architectuur te 
verliezen?" 

[2] Davies, C. (2006) Christie Davies curses Modernist design, the enemy of freedom, and Post-Modernist thinking, the enemy of reason. Artikel afkomslig van exposilie Modernism: 
Designing a new warld 1914-1939 in the Victoria ond Albert museum. London (13 juni 2006) 
[3] Elgersma, P., Westra, J. & Willems, M. (2005) Bits & Pieces: Bloemlezing van technische architectuur. Eindhoven: Tu/e 
[4] Habroken, N.J. (1961) De dragers en de mensen: het einde van de massowoningbouw. Amsterdam: Scheltema & Holkema N.V. 
!5) Leupen, B.A.J. (2002) Kader en generieke ruimte; een onderzoek naar de veranderbare woning op basis van het permanente. Rotterdam: 010 Publishers 

ideale woning is een vast kader met een aanpassingsvermogen. "Haar gelang Dennis Villanueva en Liandre Soans 
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02 DE TIMMERFABRIEK HOOFDONDERZOEK 



Oe Timmerfabriek aan de Baschstraat 

Vanuit het vooronderzoek ben ik op zoek gegaan naar een /ocatie, dit 
heeft geleid tot een keuze voor de Timmerfabriek a/s context van miin 
ontwerpopgave. 

I DE LOCATIE 

De Timmerfabriek behoort lot het induslrieel erfgoed van de Sphinx; een 
fabriek waar men voorheen glas en aardewerk fabriceerde en die legenwoordig 
een van de grote sanitairfabrikanlen is. 

Als onderdee/ van het Sphinx-terrein, een groot industrieel /andschap, bevindt 
de Timmerfabriek zich op een prominente plaats in Maastricht. Het Sphinx-terrein 
sluit aan op het ruimteliik weefse/ van de Midde/eeuwse stad en de slructuur 
van veslingwerken uil de 1 le Eeuw. De figging aan 'I Bassin, een aangelegde 
binnenhaven ten Noorden van het stadscentrum in opdracht van koning Willem 
I in de periode 1824-1826, was een voor de hand liggende keuze. 'T Bassin was 
hel eindpunl van de Zuid-Wil/emsvaarl die een verbinding tussen Maastricht en 
's Hertogenbosch maakte, waardoor Maaslricht een belangriike schake/ in het 
handels-en industrieverkeer werd. 

l. MAASTRICHT 

Moastricht; "een p/aals waar men de Maas kan oversteken ". [citoot; Derix, 
G.~] Als hoofdstod van Limburg kent deze een lunge ontstoonsgeschiedenis. 
Het is niet olleen de audste stud van Nederland, tevens een van de eerste 
industriesteden. Het ontstoon van de stud began met nederzettingen aon beide 
zijden van de Moos. De bouw van verdedigingswerken tegen de Germonen heel! 
de stud Moostricht gevormd. Het ploatsje Mosoe Trojectum in 57 voor Christus 
groeide uit tot een echte hondelsnederzetting, dot met name le donken was aon 
de gunstige ligging aon de moos en de wegen noor Tongeren en Nijmegen. 

In de derde Eeuw we rd de interesse voor de stud groot. De Romeinen bouwden 
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24 Luchtfoto Maastricht 



een castellum om de stud le verdedigen. Toch we rd Mooslrichl in 450 overgenomen 
door de Germoonse Franken en bloeide Moostrichl op lot hondelscenlrum. No 
enige lijd lot he! Duilse Rijk behoord le hebben en loler onder he! gezog von 
de herlog von Rrobonl en de prins-bisschop von Luik (1268) gesloon le hebben, 
probeerde Willem von Oronje in 1568 Moostrichl le veroveren. Dil lukte hem 
uileindelijk in 1576. 

Toch kwom er ook een einde oon deze Nederlondse overheersing; Mooslrichl 
kwom in he! bezil von de Sponjoorden, die in 1632 door prins Frederik Hendrik 
weer verdreven werden. Doormee was hel echler nog steeds niel gedoon. De 
Fransen sloegen lot drie mool loe en veroverden ook drie moo! Mooslrichl. Ze 
goven de stod echler steeds weer lerug oon de Nederlonders. 

In 1814 richlle prins Willem van Oronje de provincie Limburg in he! Nieuw 
Verenigd Koninkrijk der Nederlonden op. De hooldstod Mooslrichl kwom, door de 
somenvoeging van verschillende gebieden van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlonden, de Ooslenrijkse Nederlonden en he! Prinsbisdom Luik, op een 
cenlrole posilie le liggen. Von deze posilie werd gebruik gemookl. 

De Zuid-Willemsvoorl werd oongelegd ols een belongrijke schokel in he! 
hondels-en induslrieverkeer. De oonleg van di! konool en de binnenhoven 'I Rossin 
zijn van grool belong geweesl bij de ontwikkeling van Mooslrichl lot een van de 
eerste induslriesleden von Nederland. In 1815 was er sproke van een periode 
van lerugvol in hondel en nijverheid; he! verlrek van de Fronse bezellingsmochl 
en doormee somenhongend he! wegvollen von de Fronse morkl, kon niet door de 
Nederlondse morkl gecompenseerd worden. De Zuid-Willemsvoorl en 'I Rossin 
hebben de polenliele condilies von de slod no deze periode verslerkl.1 
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26 Ontstaansgeschiedenis 'I Bassin 



2. 'T BASSIN 

'T Bassin was van groot belong bij de ontwikkeling van Moostricht tot 
induslrieslod. In de stodsplottegrond van Mooslrichl van 1575 is le zien dot 
het Noordwesten van Moostricht in deze tijd nog vrijwel onbebouwd is. De 
geschiedenis loot zien hoe dit gebied zich heeft ontwikkeld tot het Sphinx-terrein 
zools we dot vondoog de dog kennen .s 

Stadsplattegrond Maastricht 1575 

In 1579 werd Moostricht een gornizoenstod woordoor het Noordwestelijk 
deel van Moostrichl een onder oonzien kreeg. Op het huidige Sphinxlerrein, dot 
begrensd werd door de Middeleeuwse stodsmuur, logen olleen hel kloosler van 
de Nieuwe Riesen en hel begijnenhof van Sint-Andries. Nu werden er kozernes 
gebouwd om soldoten te huisveslen. Het strolenplon zools wij dot nu kennen 
stomt uit deze tijd. 

In 1632 nom Prins Frederik Hendrik Moostrichl in beslog, woorno een 
vestinggordel werd oongelegd volgens hel Oud-Nederlonds slelsel. fen oontol 
verbouwingen van kloosters vond ploots. Door schode die was opgelopen lijdens 
beschielingen van Moostricht werd ook de Sint-Andrieskopel verbouwd. Een 
derde klooslercomplex werd gesticht woor in 1673 penitenten von Nomen noor 
Mooslricht kwomen om een nieuwe communouteil le vestigen . Zij bouwden op 
hel Sphinx-terrein een klooster en een kerk, die in 1676 weer vernield werden . 
Door de komsl van de Fransen in 1794 kreeg de militoire functie de overhand 
en kwom er een einde oon de geestelijke instellingen . De bedri jvigheid in het 
gebied begon zich le ontwikkelen . De joodse begroofploots die in deze tijd werd 
oongelegd bleef nog in gebruik lot 1812. Resten van deze begroofploots zijn 
mogelijk nog onder het osfolt le vinden. 

In de geschiedenis van Moostricht vonden er lussen 1814 en 1845 grole 
veronderingen plools; hondel en industrie werden van grotere betekenis. 
Mooslrichl werd onder kon ing Willem I een schornierpunt in de hondel tussen 
de Noordelijke en Zu idelijke Nederlonden. De Zuid-Willemsvoort werd oongelegd 
en men richlle zich op verbelering van de verbindingswegen tussen Noord- en 
Zuid-Nederlond. Door de Belgische opslond in 1830, woordoor grole delen van 
Zuid-Limburg in honden van de Belgen kwomen, rookie Moostricht tot 1839 van 
Noord-Nederlond ofgesneden. Moostricht en Sint Pieter bleven in Nederlonds 
bezit woordoor oon het personen- en goederenverkeer een einde kwom. loch 
bouwde Mooslrichl in deze lijd een in du striele voorsprong op. 

Petrus Regoul bouwde op grote school fobrieken oon de Boschstroot en wordt 
beschouwd ols de grote oprichter van de Sphinx en zijn Sphinx-terrein. Longe lijd 
werkle hij in de glos- en oordewerkwinkel van zijn moeder. No het overlijden 
van zijn moeder begon hij zelf een kristolslijperij, die zich ol gouw ontwikkelde 
tot een induslrieel imperium besloonde uit een glos- en oordewerkfobriek, 

geweerlobriek en spijkerfobriek. 
'T Bassin ontwikkelde zich in de 19e eeuw lot een vestingploots van 

economische bedrijvigheid. Via de Zuid-willemsvoorl werden steenkool en 
grondstollen oongevoerd en industriele produclen olgevoerd. Petrus Regout 
mookte volop gebruik van de tronsportmogelijkheden die het konool en de haven 
bod en . 

Rond 1850 nomen de economische octivileilen rondom het Bassin toe. Noost 
Regoul slichllen oak de ondernemers Lhoiisl en Weustenrood een popierlobriek, 
woorbij ze voor he! vervoer van grondstollen oak von 'I Bos sin gebruik mookten . 
Deze drukte vroeg om een vergroting van 'I Bassin, deze was echter door de 
veslingwol en bebouwing niet mogelijk. 

No de ophefhng van de vestingwerken in 1867 kocht Petrus Regout een deel op 
om zijn oclivileiten olsnog uit le kunnen breiden. 'T Bassin zorgde voor nieuwe 
mogelijkheden . Toen hij in bezil wist le komen van het Oostelijke deel van het 
Sphinx-lerrein, werden er gebouwen gevestigd woor producten konden worden 
opgeslogen en ingepokt, woorno ze geloden en verscheepl werden. Er ontstond 
een verdeling in het Sphinx-fobrieksterrein oon beide zijden van de Boschstrool. 
Het Westelijk deel funclioneerde ols productiehol, lerwijl het Oostelijke deel ols 
oonslurend orgoon werkle. Hier werden modellen geloond en opgeslogen, krotten 
en kisten geproduceerd om producten le vervoeren en werd he! hele Sphinx
terrein van stroom voorzien. Oil mookte he! Oostelijk deel van he! Sphinx-lerrein 
tot een belongrijke schokel van her productieproces. Her funclionele aspect en 
her gebruik van nieuwe technieken om elhciiinl, veilig en snel le produceren 
slonden voorop bij de opbouw van het fobrieksterrein . 

Rond 1870 kreeg 't Bassin het oonzien zools dot legenwoordig le herkennen 
is. De bebouwing breidde zich verder uit met de fobrieken van Regout. Her 
economische belong nom doorentegen of; de kroppe, bochtige route van de Zuid
Willemsvoort, 'I Bassin en het konool werd moeilijk toegonkelijk voor de steeds 
grotere schepen. 

Vona! 1899 ging de toepossing van nieuwe krochtbronnen en bouwmoleriolen 
een rol spelen. Met name de opkomst van elektriciteil en de inlrede van 
gewopend beton zijn van belong geweest. Oil hod niet olleen gevolgen voor de 
gebouwen, die hierdoor hoger konden Worden. Dok voor de productie van de 
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Boschstraal verdeelt hel Sphinxterrein in een Oostelijk en Westelijk dee/ 

3. CLILTULIRHISTORISCH ENSEMBLE 

De Boschstroat verdeelt het Sphinxterrein in een Oostelijk en Westelijk deel. In 
he! westelijke dee I draaide het om de productie. Terwijl het Oostelijk deel van het 
Sphinxterrein functioneerde als een aansturend orgaan; een belangrijke schakel 
die werd beschouwd als zowel he! begin- als eindpunt van he! productieproces. 
Hier bevonden zich niet alleen de kontoren van de directie, hier werden ook 
producten getoond en opgeslogen. Doornaast fabriceerde men in dit Oostelijk 
deel kisten en kratten om producten le kunnen vervoeren. Door de ligging aan 't 
Bassin konden producten vervolgens snel en makkelijk vervoerd worden. 

Het hoogwaardig cultuurhistorisch ensemble aan de Oostzijde, dot deel uit 
mookt van he! to tale industriele landschap van de Sphinx, is vroeg in de twintigste 
Eeuw opgericht met behulp van zowel moderne als troditionele technieken. He! 
brein van de Sphinx vestigde zich hier, waardoor dit ensemble een centrole positie 
heel! ingenomen. Mede door de eigentijdse, moderne technieken die hier werden 

Culruurhislorisch ensemble in Oosleliik dee/ 

ingezet, werd aanzien verkregen . De Timmerfabriek, ook in dit Oostelijk deel 
van het Sphinx-terrein, vormt een belangrijk onderdeel van dit cultuurhistorisch 
ensemble. Daarnaast is het de samenhang met de bijgelegen bebouwing, die 't 
Bassin tot een gebied met veel kwaliteiten maakt.6 

De Timmerfabriek als onderdeel von her culluurhislorisch ensemble 29 
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3.1 HET KETELHUIS 

Het Ketelhuis (4) is een elektriciteitscentrale die in 1910 in traditionele stijl 
werd gebouwd. Deze stoat ten Oosten van de Timmerlabriek, door waar de Zuid
Willemsvaart uitkomt in 't Bassin. Dit bouwwerk kenmerkt zich door de zakel ijke, 
eclectische bouwkunst zoals deze in de traditie van gasfabrieken en elektrische 
centrales gebruikelijk was. Een stop naar een strakkere elektriciteitsarchitectuur 
word! hier echter zichtbaar. 

In eerste instantie was dit gebouw vrijstaand, moor werd later omgeven 
door nieuwe fabriekshallen . Deze zijn, in tegenstelling tot het Ketelhuis zelf, 
uitgesloten van bescherming. Zo ook de kistenmakerij/zagerij die tussen de 
Timmerfabriek en het Ketelhuis stoat, deze zal bij de herontwikkeling van 't 
Bassin worden gesloopt . 

De Zuidgevel van het Ketelhuis die grenst aan 't Bassin is symmetrisch 
ingedeeld waarbij de verandering van de elektriciteitsarchitectuur zichtbaar 

wordt. De veel toegepaste rondboogvensters zijn hier, door de opkomst van 
de nieuwe bouwmaterialen beton en stool, vervangen door rechte rumen. De 
opbouw in traveeiin is wel nog aanwezig. Echter de drie boven elkaar gelegen 
vensterrijen zijn hier vervangen door een hoog roam. De rumen van de eerste 
laag werden in 1967 geblindeerd. 

Het Ketelhuis is van cultuurhistorische waarde die bepaald is door de 
bouwstijl, de esthetische kwaliteiten, het materiaalgebruik en de ornamentiek. 
Het vormt een essentieel onderdeel van de bebouwing rond 't Bassin en heeft 
een opvallend representatiel karakter. Met di! gebouw wilde men prestige 
tonen; en wel he! feit dot men door he! gebruik van elektriciteit op een veel 
ellicientere manier te werk kon goon. Deze elektrische centrale is zeldzaam door 
de rijke detaillering en is een van de weinige centrales die in Nederland in stand 
is gebleven. 

luidaanzicht van de Timmerfabriek met ten Oasten het Kete/huis 1:500 31 
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3.2 HET REMISEGEBOUW 

Het Remisegebouw (7) ligt ten Noorden van de Timmerlobriek. Het gebogen 
limpoon boven de enlree, het beeldbepolende element van deze bokstenen gevel 
uit 1888, benodrukte de vroeger oonwezige inril noor de ochtergelegen stall en en 
remise. Tegenwoordig is deze inrit verdwenen en zijn de oorspronkelijke kozijnen 
vervongen door rechte kozijnen. De vroegere oonwezigheid van de stollen is op 
de binnenploots nog le zien; ze stoon er nog gedeeltelijk. 

Niel olleen de gebouwen, ook de hoveninfrostructuur, de sluiscomplexen 
en kunstwerken zijn ols rijksmonumenl beschermd en bepolen somen de 
idenlileil van het gebied. Ook de hoogteverschillen, die gebruikt werden voor 
hovengereloteerde functies zools opslog, zijn kenmerkend voor dit gebied oon 
't Bassin. 

Westgevel van de Timmerfabriek mer Remisegebouw ten Noorden 1:500 
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4. DE TIMMERFABRIEK 

De Timmerfobriek werd in 1905 gebouwd, in een tijd dot men zocht noor 
oplossingen voor de toepossing van ijzer in de orchitectuur. Het was niel olleen 
belongrijk een ruimte voor he! productieproces te creeren, het gebouw diende ook 
een visitekoortje le zijn. In het gebouw en he! Sphinx-terrein komt de toenmolige 
orchitectuurtheorie noor voren. Met name he! rotionele en schilderochtige 
bouwen, moor ook een streven noor een eigentijdse mootschoppelijke stijl en 
decorotie in de orchitectuur zijn kenmerkend voor die tijd.8 

De opkomst van he! rotionele bouwen vond ploots in de l 9e Eeuw, met Eugene 
Viollet-le-duc ols een van de belongrijkste grondleggers. Vorm moest niet olleen 
uit de functie voortkomen. Volgens he! rotionele bouwen dienden constructie en 
ornament op elkoor ofgestemd te worden, woorbij decorotie uitsluitend werd 
toegepost om die constructie te occentueren. Doornoost dienden de toegeposte 
moteriolen luisterend noor de eigenschoppen ingezet te worden . Een gebouw 
moest een boodschop uitdrogen, woorbij voor elk type gebouw noor een 

bijpossende stijl werd gezocht. De orgonisotie en de opzet van een gebouw 
moest een ofspiegeling van he! innerlijk zijn. De uitstroling noor de buitenwereld 
toe moest eerlijk zijn, moor moest ook weer niet gelijk teveel blootgeven. Men 
streefde noor het zogenoomde "schilderochtige verrossingseffect"; een gebouw 
dot zich stop voor stop blootgeeft. 

De gesloten gevels van de Timmerfobriek zorgen voor dit "schilderochtige 
verrossingseffect". De Westgevel stool ols een scherrn voor de ochterliggende 
ru imten, woorbij het troditionele melselwerk in eerste instontie de 
ochterliggende stolen constructie en de sheddokstructuur verbergt. Doorentegen 
loot dit metselwerk wel subtiel de rotionele structuur van he! gebouw zien, de 
ochterliggende constructie wordt benodrukt door verspringingen in de gevel. 

De Westgevel loot doornoost de opbouw in twee te onderscheiden delen zien . 
Enerzijds het mogozijn, onderzijds de kontoren gecombineerd met een toonzool. 
Juist door een combinotie van deze twee is er een nieuw type gebouw binnen 
de industriebouw ontstoon. Twee typen die ofzonderlijk wel bekend zijn, moor 

in combinotie nergens anders le vinden zijn. Ondonks de duidelijke tweedeling 
van de gevel, worden ze door de overeenkomstige stijl ols eh geheel ervoren. 
Het decorum lijkt voor beide gebouwen hetzelfde te zijn, toch is er sproke van 
een duidelijk verschil. Het korokter en de functie van he! gebouw zijn bepolend 
geweest voor de vorrnentool van de gevel en decorotie is ingezet om het 
gebouw oonzien te geven. Aongezien zich in beide delen uiteenlopende functies 
bevinden, werd de vormentool ook anders. Het mogozijn heeft doortoe een heel 
sober uiterlijk gekregen woorbij de ornomentiek de ochterliggende constructie 
benodrukt, terwijl de ornomentiek von de kontoorgevel vonwege zijn bijzondere 
positie veel uitbundiger is geworden. 

11oorsnede Timmerfabriek beslaande silualie 1:500 35 





De oondocht voor tradi1ie is terug le vinden in de loepossing van de boksteen 
waarin middeleeuwse en classicistische vormen zijn verwerk1. De decoratie van 
onder andere muizentandfriezen, lisenen, rondbogige vensterpartijen en plinten 
is ingezet om de achterliggende constructie le accentueren . De bokstenen gevel 
verbergl als een scherm he! innerlijk, moor geeft eerlijk met behulp van decoralie 
he! stramien van de ochterliggende constructie bloat. De Oost- en Westgevel 
zijn symmelrisch opgebouwd met centraal een segmentboogvormige houten 
inrijpoorl. Aon weerszijden van deze poor! is de gevel verder opgedeeld in zes 
segmenlen, die de gevel verlicaal indelen. Binn en deze segmenten bevinden zich 
op de eersle laag stolen boogvenslers, verdiept in een segmentvormige lijst. De 
tweede laag heeft blinde-imilolie-venslerlijslen, de lotale gevel geeft zo een 
gesloten indruk. 

In tegenstelling lot de lraditionele oplossing voor de gevels, word! de 
interesse voor nieuwe bouwmethoden binnen zichtbaar. Stool, als nieuw 
bouwmaleriaal, is gebruikt voor het realiseren van de 'lichte' droogconstructie. 
Een kolommenstructuur op een stramien van 4,6 m, heeft tot een vrij indeelbare 

plottegrond geleid. De toepassing van stool komt ook lerug in de glozen 
scheidingswonden, woar de koud op elkaar aangesloten roeden een interessonte 
verbinding (een zeer vroege stolen verbinding) hebben opgeleverd. 

Ook voor de dokconstructie was stool geschikt. De sheddokconstructie is uil 
lichte stolen pronelen samengesteld en zorgt, door de op het Noorden gerichte 
ramen, voor een mooie en functionele lichtinval. 

{ 
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Baksteen op lraditianele manier ingezel, decaralie en stolen canslructie 37 
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Het kantoor en de toonzaal van de Timmerfabriek bevonden zich in het deel 
dot decoratiever is uitgevoerd. Daarnaast werden hier de producten en modellen 
van de Sphinx getoond. 

Deze eenlaagse ruimte is geheel ingericht volgens de typologie van het 
klassieke peristyliumhuis van de Grieken en Romeinen en loot de hierarchie van 
de functies binnen dit gebouwdeel zien. De toonzaal, bekroond met een groot 
daklicht, vormde het belangrijkste onderdeel van het gebouw. De gevels en de 
grate lichtkoepel kaderen een ruimte in die rijkelijk is voarzien van ornamenten 
en beelden. Dit was het visitekaartje van de Sphinx; hier werden de producten 
getoond. De entree leidde de bezoeker via een gesloten gang naar deze toonzaal, 
ook deze gang is geaccentueerd door de daklichten. 

De kantoren, die ondergeschikt aan deze ruimte waren, bevonden zich in 
de overige, zeer functioneel ingedeelde ruimten. Typisch is dot dit deel van de 
Timmerfabriek zowel aansluit op de klassieke traditie, alsook op de industriele 
architectuur van de bijgelegen gebouwen. 

Peristyliumopbouw van toonzaal en kantarendeel 41 
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Het magazijn van de Timmerfabriek bestaat uit twee verdiepingen. De 
begone grond heeft hoge ruimten (Sm hoog), ingedeeld op basis van de ratianele 
structuur van de kolommen . Enkele gemetselde muren delen het gebouw 
verder in. Ondanks de hoogte van deze verdieping en de rumen in de Oost· en 
Westgevel, zijn enkele ruimten erg donker. Oat het vloeroppervlak in verhouding 
tot de gevel erg groot is, heeft men met een aontal vides willen compenseren. 
loch dringt er nog moor weinig licht via het sheddak tot de begone grond door en 
zijn er zeer donkere plekken aanwezig. 

De hoofddraogconstructie bestaat uit een stolen kolommenstructuur, die het 
gebouw opdeelt in traveeiin. Deze structuur zet zich door in een in het zicht 
gelaten balkenstructuur aan het plafond. In de richting van de traveeen liggen 
de stolen balken op de lichte stolen kolommen. Een secundaire <onstructie 
daartussen is gemoakt met lichtere balken. Deze structuur maakte een vrij te 
bepalen betonnen vloer mogelijk. De vides maken de balkenstructuur ook op de 
eerste verdieping zichtbaar. 

/mpressies interieur Timmerfabriek 43 
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Sheddakconstructie eerste verdieping; richting Hoardep 

Op de eersle verdieping zorgen de sheddoken met glos oon de Noordelijke 
zijde voor een diffuse lichtinvol, woordoor ramen op deze eerste verdieping 
overbodig woren. Door de orientolie op he! Noorden volt er geen direct zonlicht 
noor binnen en warm! de ruimle in de zomer niel teveel op. Op deze verdieping 
is geen enkele muur geplootsl en door de ronke stolen conslructie heeft de hol 
een open en wijds korokler. 

De vides zorgen voor een verbinding von de twee verdiepingen. De grote vide 
cenlrool in he! gebouw benodrukl de cenlrole hol ols basis von he! geheel. Deze 
hol heefl een zodeldok die voor een lichtinvol zorgl. 

De wisselwerking tussen binnen en builen is te zien door de loepossing van 
gelijksoorlige decorotieve elemenlen. He! Louis XIV- patroon is vertoold in een 
boksteenmotief dot de middeleeuwse uilslroling moest ondersleunen. loch 
overheersl aon de binnenzijde de funclionolistische slijl, mede door de stolen 
conslructie. De heldere slructuur geeft he! gebouw zowel binnen ols builen een 
rilme. De slromienmool die binnen bepoold word! door de stolen conslructie, 
koml in de bokslenen gevels lerug door verspringingen in he! melselwerk. 

He! sheddok is een ruimtebepolend element voor de eersle verdieping, deze 
verdeelt de binnenruimle in lwoolf lroveeen. Moor niel olleen deze richting is 
belongrijk voor de beleving van he! gebouw. Een zichtlijn door het gebouw dwors 
op de richling von deze lroveeen geefl noor he! Noorden en noor het Zuiden een 
under bee1d. Richling he! Noorden loop je noor he! lichl toe, terwijl je bij een 
looprichling noor he! Zuiden he! lichl in de rug heh!. 
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STUD IE 

De sheddokconstructie is voor de eerste verdieping ruimtebepolend. 
Een toevoeging van een wand of een onder element is van invloed op de 
beleving;. 

Dot de Timmerfobriek bekroond is met een sheddok mag getoond word en. 
Nieuwe toevoegingen moeten niet de aondocht van dit dok wegnemen, ze 
moeten deze juist benodrukken. Een kleine studie toonde mij dot het door 
loten lopen van wonden tot de sheddokconstructie de oondocht op dit dok 
vestigt. 

1. Een wand die zich oon de vorm van het dok oonpost, onderbreekt de 
lengterichting van het sheddok, en scheidt zo een deel of. 

2. Een wand, die het sheddok niet rookt loot zien dot de sheddokstructuur 
zich over het hele gebouw doorzet. 

3. Door wonden in de richting van de trovee te plootsen, komt de nodruk 
op het dok te liggen. Deze ruimte heeft zijn eigen sheddok, men wordt zich 
hier niet bewust van het leit dot deze structuuur zich over het hele gebouw 
op dezelfde manier doorzet. 

4. Door de wand lager te houden, zet zich de sheddokstructuur wel door, 
wel ligt hier de oondocht niet meer zo zeer op het sheddok, moor op de totole 
ruimte boven de wonden. 
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5. PLAN BELVEDERE 

Het pion Belvedere word! omschreven ols een belongrijk speerpunl in de 
stodsvisie 2030 van Moostricht. Met nome voor de jonge ondernemers dient 
Moostrichl, op he! gebied von woningen en culturele voorzieningen, interessont 
le warden. De herinrichting van de Timmerlabriek en zijn omgeving vormt een 
belongrijk onderdeel van di! pion. 11 

"Belvedere moel het cultuurleven in Moastricht een nieuwe krochtige impuls 
geven. Het moet niet alleen plaats bieden aon bestaande cultuur (biivoorbeeld 
een theoterzaal), moar ook aan een zogenaamde broedplaatscultuur, waar 
;ongeren kunnen experimenteren." [citool; Cillekens, C.3] 
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Het gebied Belvedere ligt oon de Noord- Westrond van Moostricht. He! vormt 
een overgongsgebied tussen he! oude stodscenlrum van Moostricht en Belgie 
(lonoken). He! gebied ligt dicht bij de stod in he! verlengde van de morkf. loch 
blijlt he!, mede door de onoverzichtelijke inlrostructuur, een ofgezonderd deel 
von Moastricht. 

Belvedere is een inleressont gebied; een gebied met een eigen korokter 
en rijkdom. Zo kenmerkt he! zich door oonlrekkelijke hoogteverschillen en de 
oonwezigheid von woter en groen. In 2000 is men don ook begonnen met he! 
onderzoeken van de mogelijkheden voor he! opnieuw inrichten von di! gebied. 
De definitieve somenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Moostricht, de 
belegger BPF Bouwinvest en de ING real estate vond plaots op 7 juli 2004. De 
herinrichting is niet olleen van belong voor de stad, ook voor het gebied zelf 
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Deelgebieden in plan Belvedere 

zol he! diverse mogelijkheden opleveren. Zo zal het gebied meer bij de stad 
betrokken kunnen warden, waorbij de nabijheid van he! stadshort positiel zol 
goon werken bij het creeren von een levendig gebied. Doarnoost kunnen de 
historische kwoliteiten en he! relief interessont zijn bij de herinrichting, waorbij 
het draoit om diversiteit en somenhang. 

Het stedenbouwkundig Masterplan von Belvedere is bepaold als een roomwerk 
dot voorwaarden stelt voor een longdurige ontwikkeling. Als bosis is deze 
samengesteld uit een infrostructuur en openbore ruimte. Het pion ontwikkelt 
zich door de invulling van de ofzonderlijke deelgebieden woorin het gebied 
is onderverdeeld. Elk deelgebied heelt en krijgt door deze benodering een 
eigen kwaliteit, identiteit en korakter. Daarnaasl zijn he! onderling verbinden 
van de groengebieden en de toekomstige verkeersolwikkeling van en naar de 
Noorderbrug een belangrijk aspect in di! stedenbouwkundige plan. 

Het deelgebied Bellevue zal een woonpork van oppartementen en 
grondgebonden woningen in een compacte setting goon warden. Belangrijk 
bij deze ontwikkeling is he! natuurlijke relief; de bebouwing zol don ook loog 
gehouden worden. Bosscherveld is het deelgebied dot word! bestemd tot een 
woonwijk met ruimte voor kleinscholige werkgelegenheden. lnformele vitoliteit 
is het sleutelwoord van di! deelgebied, wot tot uiting zol komen in de vorieteit van 
de bebouwing en een olwisseling von deze bebouwing met groen. In Boschpoort 
zal het wonen aan en op het woter goon zorgen voor een eigen en olwisselend 
korokter. Een overzichtelijke Boscherweg en een levendige Boschstroat zullen 
de verbinding van Boschpoort naar de binnenstad goon verbeteren. Het 
Frontenkwartier gaol een belongrijke schokel warden in het pion Belvedere; olle 
lijnen zullen hier goon somenkomen en vonuit olle zijden zol het Frontenkwortier 
een opvollend gebied warden. Tenslotte zol het deelgebied Binnensingel he! 
overgongsgebied von he! Moostrichtse stadshort noor Belvedere goon warden. 
Bij de herontwikkeling von di! gebied zol de monumentale bebouwing centrool 
komen le stoon. De binnenhoven '! Bassin is ol uitgediept en is tegenwoordig in 
gebruik door pleziervoortuigen. In de toekomst zol '! Bassin goon uitgroeien tot 
een levendig gebied voor ontsponning. De winkeltjes en restaurants die in de 
werfkelders oon deze binnenhoven gevesligd zijn hebben ol een begin gemookt. 
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5. OUD VS NIEUW 

De keuze voor een bestoond gebouw, brengt een relotie tussen oud en nieuw 
ter sproke. Ook voor de Timmerfobriek goat deze relotie een belongrijke rol 
spelen. De ontwerpopgove gaol over interventies in een hislorische context. 
Hoe moet de bond tussen deze inlervenlies en het besloonde benoderd 
worden? Geschiedenis is een van de belongrijkste kennis- en inspirotiebronnen 
voor orchitectuur, woorbij he! volgens N. de Vreeze drooit om de betekenis, de 
woordering en de inlerpretotie van de hislorische context. Zowel met betrekking 
op de orchitectuur, ols op de stedenbouw.10 

De vroog die in he! boek Re-Arch nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen 
gesteld word! is; "Hoe om te goon met de geschiedenis van een gebouw, 
wanneer dot gebouw opnieuw het onderwerp wordt van een architectonisch 
ontwerp; wanneer deze verbouwd, uitgebreid, van een nieuw uiterliik voorzien 
of heringericht wordt?" [citool; Provoost, M. 10] 

"Eigenheid met respect voor het oude" is een vook terugkerend onlwoord, een 
evenwicht tussen oud en nieuw. Moor wonneer is er sproke van di! evenwicht? 
Een eenduidige ontwerpslrotegie is niet le omschrijven; elk project vroogt om 
een ondere benodering en een ondere positie van de historie van het oude in het 
nieuwe onlwerp. Contrast is een van de mogelijkheden woorbij de nodruk komt 
le liggen op de eigenheid en eigentijdsheid van het ontwerp. Deze o-historische 
houding die Nielsche formuleerl; historie is olleen om vernieuwd of verworpen te 
word en, lijkt mij niellerecht 9• De historie mo et juist ingezel word en bij het nieuwe, 
ik street noor een continu"lteil van het verleden in he! nieuwe. Bij een onologie 
goat he! juisl om de interferenlie tussen oud en nieuw; een verbondenheid leidt 
tot een nieuwe idenliteil. En dot is oak een streven bij de herbestemming van 
de Timmerfobriek. Tegenwoordig warden oud en nieuw steeds meer gelijktijdig 
en gelijkwoordig noost elkoor geplootst. lk hen niel van mening dot he! nieuwe 
volledig door het oude opgenomen dienl te worden. Het nieuwe mag zeker van 
het oude le onderscheiden zijn, integendeel; ik beschouw oud en nieuw ols twee 
zelfstondige componenlen van een gebouw, componenlen die somen moelen 
werken en vorm geven oon een nieuwe woon- en werkomgeving. 

De Timmerfobriek ols ·aud' gebouw ken! een hislorie; een geschiedenis van 
zwore orbeid, van prestige, van een sociole omgeving. Een geschiedenis die 
ook de orchitectuur van he! gebouw heeft bepoold. Decorolie is loegepost om 
he! gebouw oonzien le geven en een visitekoorlje van de Sphinx le loten zijn. 
De toepossing van he! toen nieuwe bouwmoleriool stool heeft een grote vrij 
indeelbore ruimte opgeleverd. Moor mookte oak een lichte sheddokconstructie 
mogelijk, woordoor orbeiders longe dogen konden moken in de door de 
Noorderlicht verlichte ruimten, mogelijk. De Timmerfobriek zelf is al zeer 
uitgesproken in zijn verschijningsvorm; een nieuw type gebouw binnen de 
industriebouw van de twintigste Eeuw. De nodruk ligl doorbij op het voste 
slromien door de stoolconslructie, de sheddokstructuur en de decorotie. De 
verdeling in segmenten geeft zowel voor he! interieur ols he! exterieur een ritme 
oon he! gebouw. Dit is een gegeven, woor met he! nieuwe op gereogeerd moet 
warden. Een ochtergrond, oftewel een decor woortegen zich de nieuwe woon- en 
werkomgeving gaol ofspelen. 
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II MODE IN DE ARCHITECTUUR 

1. UNIEK 

De /aatste ;aren heeft er een be/angriike verandering van een collectieve naar 
een steeds meer individuele maatschappii plaatsgevonden. Mensen willen zich 
steeds meer onderscheiden, ze willen uniek zi;n. Door midde/ van kleding, het 
interieur van hun huis, de auto waarin ze riiden, met a/le mageli;ke hu/pmidde/en 
tonen ze hun identiteit aan de buitenwereld. Mode s/uit door goed op aan, 
architectuur liikt dot niet te kunnen. 

2. HET ALLEDAAGSE 

De woningbouw heeft in de geschiedenis van de architectuur een unieke positie 
ingenomen. Werd er door de architect eerst alleen "het bijzondere" ontworpen, 
waorbij volt te denken aan een kerk of museum, lijdens het Modernisme werd 
het alledaogse belangrijk. Architecten gingen ontwerpen voor het olledoogse 
wonen en werken. 

De modernisten deden een poging serieproductie in de woningbouw le 
introduceren. Zij zogen hierin de oplossing voor het nooorlogse woningtekorl. 
De machine d habiter van le Corbusier lief een huis zien dot geheel in dienst 
van de bewoner stond, een huis dot het !even zou vergemokkelijken. Dit streven 
resulteerde in een functionele orchitectuur die industrieel vervoordigd leek te 
zijn . Functionele, rotionele woningen woorin de leefomstondigheden verbeterd 
woren en die oonsloten op het olledaagse !even, werden gezien als het ideaal. 
Moor ook de mens werd ols een ideaalbeeld voorgespiegeld. Er werd ontworpen 
voor dit ideoolbeeld; elke woning was hetzellde. 

Alison en Peter Smithson hadden in 1956 veel kritiek op deze moderne 
woningbouw. Zij waren van mening dot de moderne massabouw le abstract en 

modelmatig was. Er moest meer aondachl zijn voor de leefomgeving; gebouwen 
moesten goon communiceren met hun omgeving. Architecten zouden een 
voorbeeld moeten nemen aan modeontwerpers en de maolschoppelijke situotie 
steeds weer opnieuw in ontwerpen moeten meenemen.18 

De architect moet zich richten op het sociole, alledaagse !even van de mens. 
Er moet aandacht zijn voor spontaniteit, de wil van de mens, de verschillende 
leefstijlen. Verandering en beweging moeten binnen de woningbouw mogelijk 
zijn. Dit geelt de mens de mogelijkheid individueel te zijn. Kan de mode, zoals de 
Smithsons beweren, als een voorbeeld voor de architectuur gezien worden? Hoe 
zou de architectuur van de woningbouw, net als mode, kunnen beantwoorden aan 
veranderingen in de maatschappij? 

3. CONFECTIE ALS MAATPAK 

Mode kenmerkt zich door het vluchtige en tijdelijke karakter. Veranderingen 
en ontwikkelingen in de maotschappij kunnen met de mode snel gevolgd worden. 
Zo ook de ontwikkeling naar een steeds meer individuele maotschappij. Een 
maatschappij waarin de mens moor al te graag zijn persoonlijkheid, zijn eigen 
identileil wil loten zien. 

3.1. Wegwerpproduct 

Dal mode kan beontwoorden aan deze snel veranderende en dynamische 
maatschappij heelt te maken met de status van een 'wegwerpproduct'. Die status 
heelt mode echter niet altijd gehad. 

De tijd , cultuur en de mensheid zijn van invloed geweest op het ontstaan van 
het begrip mode zools wij dot heden ten doge kennen. Kleding is niet altijd als 
vanzelfsprekend gelijk aan mode geweest. Mode was alleen haalbaar en bedoeld 
voor de welgestelde. In 1850 kwam door verandering in door de uitvinding van de 
naaimachine; mode we rd voor iedereen toegankelijk. De oorlog zorgde vervolgens 
voor verdere ontwikkelingen. Vrouwen die andere werkzaamheden moesten 
goon verrichten en een andere positie in de maatschappij hadden verworven, 
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vroegen voor andere kleding. Dot eenvoud en gemak in deze 'nieuwe' kleding 
voorop stonden, zorgde voor nieuwe mogelijkheden in de confectie-industrie. 
Mode werd, door in grote hoeveelheden gefabriceerd te kunnen worden, vanaf 
nu echt voor iedereen toegankelijk. (onfectiekleding werd populair en verdreef 
he! maatkostuum. 

Tegenwaordig is kleding door de gevoeligheid voor trends een 
"wegwerpproduct". Kleding kan en word!, als het niet meer volgens de laatste 
trends is snel vervangen. Levensstijlen blijven veranderen, en door sluit 
confectiekleding goed op aan. "la mode, c'est capter /'esprit du temps" [citaal; 
Chanel, c.2°] 

ledereen kan met behulp van confectie een eigen imago creeren. Hoewel 
madetrends het modebeeld beheersen en door de masso gevolgd worden, heel! 
de consument van kleding keuzevrijheid. In de mode is olles mogelijk; olles 
mag en kon. Kleding word! don ook op olle mogelijke monieren gecombineerd. 
ledereen meet zich een eigen imago oon, misschien wel meerdere. Een lijdelijk 
imago, dot ook weer mokkelijk opzij gezet kon worden en vervongen kon worden 
door een nieuwe. Met mode kon iedereen uitdrukking oon een eigen identiteit 
geven; met confectie een mootpok creeren. 

4. VERLANGENS 

"Wonen" is ook tijdelijk en kenmerkt zich door verondering. Tegenstrijdig is 
he! feit dot orchitectuur, waorbinnen het wonen ploots vindt, juist een penmonent 
karakter heel!. Architectuur verlongt don ook wel eens noor het vluchtige van 
de mode; wil zich ook kunnen tronsfonmeren en bewegen. Moor dit lijkt niet le 
mogen! 

mode. Architectuur streeft immers noor het tijdloze, de tegenhanger van het 
tijdelijke korokter van de mode. Mode en orchitectuur hebben andere verlongens. 
loch verlongen ze ook noor elkoor. Dot mode ook de orchitectuur oongoot durft 
echter moor een enkele architect toe le geven. Erick van Egeroot spreekt zich 
door stellig over uit. 

"/ wont architedure to be fashionable. Some architeds are so na"i"ve that 
they claim orchitedure has and should have nothing to do with fashion. That's 
nonsense. Whimsy, superhcially and the notion of change every three months 
appeals many of them. But to me at least, its what makes contemporary 
architecture irresistible." [citoot; Egeroot, E.von 10] 

Hij heel! gelijk dot ook orchitectuur ofhonkelijk is van, en zich iets moet 
oontrekken van de tijd. Door kon niet onderuit gekomen worden. Een gebouw 
moet ontworpen worden voor het heden, niel voor de toekomst. Architectuur 
heel! le moken met smook; en smoken veronderen. 

Oil brengl ons tot "het probleem" van de orchitectuur; het permonenle 
korokter kon niet beontwoorden oon spontoniteit, de wil van de mens en de 
levensstijlen die door de joren slerk veronderen en verschillen van individu tot 
individu. Een gebauw word! over het algemeen ontworpen voor een levensduur 
van vijltig joor of longer; woorbij de technische levensduur van de verschillende 
onderdelen van een gebouw sterk uit elkoor kon liggen; de inbouw gaol veel 
minder long mee don de constructie. Het probleem zit hem in het lei! dot deze 
technische levensduur niet somenvalt met de functionele levensduur. De wen sen 
en eisen van de gebruikers veronderen door de tijd. 

4.2. Mobiele orchitectuur 

In de projecten van Archigrom, een groep Londense orchitecten uit de joren 
4.1. Mode toboe '60, is sprake van een letterlijke vertaling van tronsformotie en beweging in de 

architectuur. Architectuur wordt een object. Oil gaol zelfs zover dot het moeilijk 

Mode heel! niet alleen betrekking op kleding, het kon ook slaan op monieren. le zeggen is of dit object ols orchitectuur, of loch gewoon ols mode beschouwd 
Mode word! don ook wel beschreven als een vrij algemene moor voorbijgaande moet worden. De suitoloon van Archigrom is een voorbeeld woorbij de mens 
gewoonte. Architectuur probeert zich voortdurend te zuiveren van het woord woont in een pok. In (uishicle, een onder project van Archigrom, word! de woning 
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een mobiele leefomgeving. He! huis verdwijnt hier ols he! wore; het wordt steeds 
meer een huid, dichter op he! mensel ijk lichaom. Er is geen sproke meer van 
orchitectuur; de woning word! een kledingstuk.9 



4.3. Het onbekende 

Mode probeert zich tegelijkertijd los te maken van het troge karokter van 
de architectuur. Een modeontwerper ontwerpt voor de onbekende consument. 
Couturiers, inkopers en trendwotchers pikken gedochten op uit het dagelijkse I even 
en proberen deze te verweven in hun nieuwe collectie. Zo proberen ze in zekere 
zin le voorspellen wot mensen over het algemeen willen en zullen gaan drogen. 
Dot is een zeer snel proces; de ene collectie is nog niet uitgebrocht, of de nieuwe 
wordt al weer bedacht. Mode verlangt ook eens noar rust, mode wenst ook eens 
vereeuwigd te worden. En dot is juist het moeilijke van de mode; in de confectie· 
industrie ontbreekt een context, er wordt ontworpen voor het onbekende. Is 
dot wot een architect ook zou moeten doen? Ontbreekt er bij mode een zekere 
context, voor de architect begint een opdrocht meestal met een gegeven context. 
Dot betrelt niet alleen een specifieke locotie. Ook de wensen en eisen van een 
gebruiker of doelgroep, waor hij voor bouwt, stellen al voorwoorden oon een 
ontwerp. Hij ontwerpt een mootpok voor de eerste bewoners, terwijl ook hij met 
het onvoorspelbore te moken heeft; de toekomstige bewoners. 

5. FLEXIBILITEIT & IOENTITEIT 

Actueel is het streven noor flexibiliteit in de woningbouw, een 
oonpossingsvermogen van de woning. Flexibiliteil in de woningbouw om 
le kunnen beontwoorden aon toekomstige ontwikkelingen, onvoorspelbore 
veranderingen in eisen . Moor ook insprook en expressie van idenlileil in de 
woningbouw vindt de consumenl tegenwoordig belongrijk. 

5.1. lllusie 

In de architectuur van de huidige Vinex-wijken is de woorde die men oon 
identiteit hecht zichtboar. In deze wijken probeert men monotonie tegen te gaan 
en diversileil le bevorderen . Er lijkt ploots te zijn voor trends. Verschillende 
architecten krijgen een stroot of buurt toebedeeld en mogen zich uitleven. Dit 
lever! binnen een wijk verschillende stijlen op, en dus een gevorieerd beeld. 
Echter de woningen zijn in principe allemaal hetzelfde. Ze zijn niel meer don 
een rijtjeswoning met een "bijzondere" bekleding; "woningbauw met een pro
fashion -eel sousje" zools Jon Westro 19 het beschrijlt. 

Vinexwijken werken in zekere zin. De bewoners zijn tevreden; hun huis is 
herkenboor, ze kunnen zich met hun woning identificeren. Dot de bewoner 
een keus heeft, is een illusie. Een illusie woorvon ook in de mode sproke is; 
mensen denken een keuze le hebben. Ze stellen met kleding in feite olleen moor 
een idenlileil somen uit een confectieoonbod van identiteiten. lk citeer Dirk 
Louwoerl1; "Oat is de paradox van een industrie van het gepersonaliseerde". 

Het is een tegenslrijdigheid die ook le moken heeft met de aard van de mens. 
Enerzijds wil men uniek zijn, onderzijds wil men tot een groep behoren en niet 
de uitzondering op de regel zijn. En dot is juist de krocht van de mode; "want 
de made probeert twee tegengestelden te verzoenen, uniciteit en unifarmiteit' '. 
[citaol; Eric de Kuyper1] En dot geldt ook voor Vinexwijken; mensen kiezen voor 
een identileit binnen een wijk, moor behoren doornoost ook veilig tot een 'zelf 
gekozen ' stroot. 

Aon veronderingen kunnen over het olgemeen ook de huidige Vinex-woningen 
niet beontwoorden . Ze kunnen zich moeilijk oonpossen oon nieuwe wensen van 
de bewoners, oon veronderende gezinssomenstellingen, nieuwe technologieen 
en welvoort. 

Een voorbeeld van een Vinex-woning, woor zowel flexibil iteil ols idenlileil 
ols uitgongspunt werden genomen, zijn de groeiwoningen van Mode orchitecten 
in Almere. De bewoners kregen bij het bouwen van hun huis keuzevrijheid; 
zij mochten hun woning met stondoordcomponenten naor eigen wens 
"somenstellen". Keuzevrijheid kregen ze in kleur, grootte, indeling en een 
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aanbod van accessoires. Van ftexib iliteit is sprake omdot ze hun woning later 
kunnen uitbreiden .21 Dit project lijkt in eerste instontie gesloogd; er zijn ondonks 
een uniform straatbeeld individuele woningen ontstoon. Woningen die in ieder 
geval voldoen aon de wensen von de eerste bewoners. lk betwijfel echter of 
een woning in de toekomst nog oongepost zol worden. Teveel ingrijpen zullen er 
moeten plaatsvinden. 

5.2. Kader en generieke ruimte 

Volgens Bernard Leupen zijnftexibiliteiten veronderbaorheid de sleutelwoorden 
om le kunnen ontwerpen voor het onvoorspelbare. Hij maakte een onderscheid 
in een permanent en een veronderend onderdeel, die hij benoemde tot koder en 
generieke ruimte. Het permanente onderdeel nom hij als uitgongspunt; het koder. 
Deze stelt voorwoarden en dehnieert de veronderbore ruimte; de generieke 
ruimte. Op deze manier wilde Leupen vrijheid voor het onbekende creeren. 
Het permonente onderdeel, bijvoorbeeld de constructie, heel! een longere 
levensduur en blijft bij veranderingen stoon . Alleen de veronderende onderdelen 
zijn ftexibel en worden afgebroken of oongepost. Verschillende onderdelen of 
een combinatie van onderdelen van een gebouw kunnen een koder vormen. 
Doartoe mookte Leupen een onderscheid in een vijftol logen, respectievelijk de 
constructie, de huid (gevel en dok), de enscenering (binnenmuren), de dienende 
elementen (leidingen) en de ontsluiting (troppenhuizen).1 

Een orchitect moet vol gens Leupen een kader ontwerpen, een koder dot ploots 
biedt oon een functie en progrommo passende bij de betreffende locotie. Dit 
koder is belongrijk voor het korakter van het permonente deel; een orticulotie 
van het koder zou de werking ervon versterken. De took van de architect is de 
juiste moterialen en constructies toe te possen. Vervolgens warden de bewoners 
erbij betrokken. 

Bernard Leupen ging met dit principe door op het concept dot John Hobroken 
al in 1961 ontwikkelde ols een alternotiel voor de mossowoningbouw. Hij 
introduceerde een scheiding tussen drager en inbouw. Dit beschreef hij 
in zijn boek droger en inbouw. De droger stond voor gemeenschoppelijke 
verantwoordelijkheid, terwijl de inbouw onder individueel zeggenschop viel. Dit 
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principe zou vorieteit en individualiteit in de woningbouw opleveren.11 

Het menselijk lichaam kan ook als een droger beschouwd worden. Deze 
drager stoat geheel los van het kledingstuk, wot het kledingstuk veronderlijk 
moo kt. Dit draogt mee aan het tijdelijke korakter van de mode. Doordot kleding 
geheel los stoat van het lichoam, is het in leite een omhulsel; een bekleding. 
De drager kan zich snel en eenvoudig van een oangemeten imago ontdoen. In 
de architectuur maakt de droger; de constructie deel uit van het ontwerp. En dot 
levert moeilijkheden op voor zowel ftexibiliteit als identiteit. Een scheiding in 
kader en generieke ruimte; droger en inbouw is zeker geen slecht idee. 

6. DE ARCHITECT 

Een woning, ols belangrijke basis in he! leven van de mens, zou een 
oonpossingsvermogen moeten hebben. Er moet aondocht zijn voor de esthetische 
levensduur, die naast de functionele levensduur alwijkt von de technische 
levensduur. Niel alleen speciheke wen sen met betrekking tot het wonen worden 
door de bewoner belangrijk gevonden. Ook de esthetische uitstraling von hun huis 
moet met de tijd meegaan, en trends kunnen volgen. Doordat men tegenwoordig 
zoveel waarde aan identiteit hecht, goon op alle gebieden de voorkeuren von de 
consument een steeds grotere rol spelen. Zo ook in de architectuur. De oplossing, 
om trends en veranderingen ook in de woningbouw op le vangen, ligl echt niet 
in tijdelijke architectuur. 

Een ondere benodering van de architectuur van de woningbouw is 
noodzakelijk. De architect moet op een ondere monier goon ontwerpen. Hij 
moet zich reoliseren dot hij bouwt voor de levende mens en het alledaagse. 
Zijn architectuur moet ruimte bieden aan spontaniteit, de wil van de mens en 
vemhillende leelstijlen . Daarnaast weet hij niet wot de toekomst brengen zot. 
De architect moet ontwerpen voor het onvoorspelbare. 

Belongrijk doarbij is dot hij niet alles moet willen sturen en bepalen. Hij 
moet iets durven overlaten aan de bewoners zelf. Architectuur moet gebruik 
oankunnen. Architectuur moet een structurerende achtergrond voor het gebruik 
worden. Gebruik van een gebouw door bewoners betekent niet een einde van 

de orchitectuur. lnvullingen en oanpassingen door bewoners kunnen ook juist 
interessont zijn. Een lichaom krijgt volgens Dirk Lauwoert pas betekenis door 
kleding.1 Een gebouw krijgt pas betekenis door de individuele invulling van de 
bewoners. 

Een goed ontwerp kan beantwoorden aan uiteenlopende wensen en eisen van 
verschillende gebruikers, moor kon ook met veronderingen in de maatschoppij 
mee veranderen. Een architect moet een koder ontwerpen. Door juist le 
zorgen voor een ordening, door een sprekende structuur of constructie, kon 
een voortdurende verandering van invulling door gebruikers plaatsvinden. 
Verandering zonder dot de architectuur van het gebouw wordt aangetast. Een 
krochtige orchitectuur moet ploots kunnen geven oon veronderingen. 

De bewoner wordt gedwongen om zijn individuele invulling al le stemmen op 
het gegeven koder. Het koder stelt voorwoorden aon de ftexibele inbouw. Deze 
voorwoorden zullen gedurende de hele technische levensduur blijven gelden . 
De functionele en esthetische levensduur stoon geheel los van het permonente 
onderdeel. He! kader is tijdloos en word! tijdelijk ingevuld. 

7. MODE IN DE ARCHITECTUUR 

Binnen tijdloze architectuur kan er dus wel plaats zijn voor mode. Spontoniteit, 
de wil van de mens en verschillende leelstijlen, moor ook verandering en 
beweging zijn in de woninghouw mogelijk. Hinnen tijdloze architectuur is ook 
ftexibiliteit en identiteit mogelijk. Architectuur hoeft zelf niet tijdelijk te worden, 
het dient ruimte te bieden oon tijdelijkheid. Door een onderscheid te maken 
tussen een tijdloos en een tijdelijk onderdeel, is er in de woningbouw plaats 
voor zowel het verlongen van orchitectuur ols het verlongen van de mode. 

Architectuur biedt ploots oon mode. 
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111 KUNST EN CULTUUR 

fen wlture/e invulling van de Timmerfabriek za/ het deelgebied de 
Binnensingel, dat bii de binnenhaven 't Bassin ligt, gaan verlevendigen. 't Bassin 
is een p/ek die vroeger voor welvaart zorgde; de fabrieken trokken arbeiders 
en maakten het gebied tot een sociale omgeving. De fabriek was de plek voor 
ontmoeting. De industrie is nu uit de stad getrokken en 't Bassin is nu een plek 
waar ie niet snel komt. De sociale structuur is weggeva/len. 

I. DE CREATIEVE KLASSE 

Cultuur kan in veel steden als een kolalysotor werken en een identileil aon 
de betreffende slad geven. Zo ook oan Maastrichl, die door de aanwezigheid 
van de Academie Beeldende Kunslen Maaslrichl, de Academie van Bouwkunst, 
de Jan van Eyck Academie en andere culturele instellingen al arlistieke allure 
heel!. Als "culturele hoofdstad", zoals he! regelmalig word! genoemd, trek! 
Maastricht scheppende kunslenaors oan. Volgens Richord Florida 1 is he! niel 
alleen belangrijk voor een slad creatieve mensen (waartoe ook kunslenaars 
behoren) aan le lrekken, moor ook in he! bijzonder de crealieve bewoners en 
innovatieve talenlen in een stad vast le houden. 

De creatieve economie zoals deze in he! boek "creativiteit en de star!" 
beschreven word!, duidt op kunsl en cultuur. De crealieve klasse bestaal uil 
mensen die de vrijheid hebben zelf een woonomgeving le kiezen. De creolieve 
klasse voegl verhalen toe aan producten, moor is ook juist die klasse die 
behaefte heel! aan een levensslijl waorbinnen ruimle is voor individualileil en 
communicalie. Opvallend is dot deze mensen, samenhangend me! he! streven 
noar individualiteil, zoeken naor outhenlieke plekken, bijvaorbeeld oude 

industriegebieden. Ze zoeken naar authenliciteil en geschiedenis die ze in 
contact brengl met he! verleden. De hislorie vorml een basis, een houvasl en is 
echl. Oude gebouwen slimuleren ons, verbinden ons en brengen ons somen zegl 
Jane Jacobs 1• Ze leveren mogelijkheden voor de creatieve klosse; om le werken, 
producten te Ion en en collego's le onlmoelen. 

"Old ideas can sometimes use new buildings, new ideas must come from old 
buildings." [citoat: Jacobs, J. creativiteit en de slod1

] Richard Florida sluit zich bij 
deze uilspraok aon. "Oude industrieterreinen bieden de infrastructuur die nodig 
is voor het ontstaan van nieuwe wlturele ideeen, nieuwe technologische ideeen, 
nieuwe economische ideeen, en het samenspel daartussen." [cilaal; Florida, R. 1

] 

Moor wot heel! deze crealieve klosse voor een wensen betreffende 
hun woonomgeving? De creatieve klosse is zeer uiteenlopend in hun 
woonmilieuvoorkeuren; " { ... ) het creatieve woonmilieu bestaat niet" [Bonlje, 
M. & Musterd, S.1] Haas! kunstenaors worden ook bijvoorbeeld muzikanlen, 
archilecfen en modeonlwerpers gerekend lot deze cultureel creotieven. Vanaf 
de jaren 60 kreeg men inleresse in verouderde en vervallen orbeiderswijken en 
induslriegebieden. Pokhuizen en fabrieken kregen een lweede leven als atelier 
of apparlemenl. In Amsterdam bijvoorbeeld volt op dot deze cultureel creotieven 
groog sledelijker wonen; in of vlak bij he! cenlrum en in de aangrenzende 
negenliende- eeuwse centrumrand. Di! leidl tot concenlroliegebieden van 
crealieven. 

In Maaslrichl is er ook sprake van een concenlralie von kunslenoors en 
ondere crealieven op aulhenlieke plekken . He! Landbouwbelang6 bijvoorbeeld, 
dot voorheen gebruikl werd voor groanverwerking en opslog, is een gebouw 
dot joren heel! leeg gesloon toldot er onder andere door de kunslacademie 
tenloanslellingen en feeslen gehouden werden. Later is he! door kunstenaors 
gekroakl om er le wonen en werken. Zij zogen een primo leefomgeving in 
he! verlolen gebouw. In de "groansilo" is een leefgemeenschop onlsloan 
woor kunslenaars me! elkaar belrokken zijn en samenleven. Uit hun website 
is op le merken dot ze levreden zijn met deze woon- en werkomgeving. 
He! Londbouwbelang is een culturele broedplaats geworden, een plek waor 
verschillende ocfivileilen plaalsvinden en woar mogelijkheden zijn voor 
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iedereen. 
"Mensen kunnen hier ongestoord werken en zich ontplooien op een vrije 

manier zoals dat nergens anders kan. Er komen hier verschillende disciplines bij 
elkaor die onderling weer nieuwe samenwerkingsverbanden sluiten en nieuwe 
ideeiin uitwerken. Kortom; het is een plek woar het oltijd bruist van /even en 
activiteit." [citaat; bewoners Londbouwbelong6) 

Moor ook een oontal andere oude fobrieksponden van de Sphinx, gevestigd 
in de oangrenzende centrumrond van Mooslricht, zijn al door creolievelingen 
in gebruik genomen. Ook hier blijkl deze keuze somen le goon met de 
oontrekkingskrochl van hel historisch stodsmilieu, de levendige stadscultuur en 
het oonbod oon hoger onderwijs. 

Een culturele invulling van de Timmerfobriek zol ook van betekenis zijn voor 
zijn omgeving. Door een gevorieerd oonbod oon kunsten warden mensen noor 
een nog onbekend gebied gelrokken. Cultuur zol warden ingezet om enerzijds 
hel induslrieel erfgoed le behouden, en onderzijds om een rustpunl binnen 
de hecliek van de stod le reoliseren. Hoewel 'I Bassin lot Mooslrichl behoorl 
en in de nobijheid van hel cenlrum ligl, heeft hel een lerughoudende houding 
ten opzichte van de drukke binnenstod. Hel is een op zichzelf sloond deel van 
Moostrichl. Door het herbeslemmen van de leegstoonde monumenlen zol hel 
zich goon verlevendigen, en een gebied warden woor iels le doen is door de 
oonwezigheid van winkels, horeco en cultuur. 

"[. .. ]wot nu een donkere, bouwvallige plek aan de Boschstraat is zal dan een 
lichte, levendige omgeving zijn, woor mensen cultuur maken en van cu/tuur 
kunnen genieten." [citool; Buurl bulletin Belvedere 20054

) 

Er zijn enkele voorbeelden in Nederland te noemen waar cultuur is ingezet om 
industrieel erfgoed nieuw !even in te blozen. Zo is de Westergoslabriek, als enige 
bewoord gebleven gosfobriek in Nederland, met de conferentie 'Creativity & the 
City ' in Amsterdam een multifunctionele ruimte geworden door oon industriele 
monumenten een nieuwe culturele functie toe te kennen . Juist door het 
eigenzinnige korokter van de gebouwen in tact te houden, is er een ruimte met 
een creotieve en culturele uitstroling ontstoon. Dit is bereikt door de gebouwen 

niet opnieuw in te richten, moor door elk gebouw een nieuwe functie te geven. De 
Westergosfobriek lijkt het begrip "creotiviteit" te hebben geintroduceerd. 1 

Een onder voorbeeld is het pokhuis Wilhelmina, ook in Amsterdam. Dit gebouw 
is gerenoveerd, moor volledig ingericht door de kunstenoors die dit pokhuis sinds 
1988 in gebruik nomen. Door de grate verscheidenheid oon beroepen die hier 
bij elkoar zijn gekomen, is er een uniek werkgebouw ontstoon met een eigen 
korokter. 

In Tilbury is museum de Pont gevestigd in een voormolige wolspinnerij. Dit 
museum werd in de teX1iellobriek gereoliseerd omdot deze functioneel gezien 
volledig voldeed oan de eisen van het museum. De lichtinval was doorbij een 
belongrijk aspect. Met het doel het bestoonde gebouw zo min mogelijk oon te 
tosten zijn ze oon de bouw begonnen. Door de speciheke kenmerken van het 
gebouw in het nieuwe onlwerp mee te nemen, heeft men het korokler zoveel 
mogelijk willen behouden . Oil fobrieksgebouw loot oon de buitenzijde niets 
van het interieur, dot geheel bepoold is oon de hand van de funclie, zien. Het 
proces van verwerken van de ruwe wol lol goren heeft geleid lot een eenvoudige 
functionele plollegrond, moor !evens lot een olwisseling van korokteristieke 
ruimlen. De toevoegingen zijn los van hel gebouw onlworpen om een duidelijk 
onderscheid le moken tussen de bestoonde structuur en deze loevoegingen. 
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Riiksacademie in Amsterdam 

2. DE KUNSTENAAR 

Kunstbroedplootsen zijn ol in verschillende steden in Nederland te vinden. 
Een under voorbeeld is de Rijksocodemie oon de Sorphotistroot in Amsterdom6, 

hier is sproke von een bredere opzet. In dit internotionole kunstenoorsplotform, 
no een verbouwing en uitbreiding von de voormolige Covoleriekozerne door 
Koen von Velsen, kunnen kunstenoors uit de hele wereld werken oon onderzoek, 
projecten en presentotie. Advisors bezoeken de ateliers om de kunstenoors in 
hun werk te begeleiden. Door deze advisors, moor ook door de kunstenoors zelf 
worden regelmotig gosten uitgenodigd en zijn er discussies, seminars, excursies 
en workshops over octuele gemeenschoppelijke themo's die voortkomen uit eigen 
werk of foscinoties doorbuiten. In de prolessioneel uitgeruste werkplootsen 
wordt gewerkt en geexperimenteerd met traditionele en eigentijdse moteriolen 
en technieken . Binnen de orgonisotie die gericht is op de individuoliteit von de 
projecten, spelen de gemeenschoppelijke fociliteiten een belongrijke rol ols 
basis voor inleractie.3 

Twee nieuwe bouwvolumes zijn op de binnenploots von de kozerne geploatst, 
waorop ook de gesloten bakstenen corre georienteerd is. Deze volumes vormen 
het nieuwe kloppende hurt van het gebouw, dot geplaotst is longs een ossenkruis 
schuin ten opzichte von de rechthoekige oudbouw. Dit suggereert het niet kunnen 
possen van deze volumes binnen het bestoonde. Het assenkruis dringt door tot 
in de kazerne, die op een deconstructivistische wijze het oude met het nieuwe 
confronteert. loch is de orchitectuur ingetogen; het hele gebouw heelt de sfeer 
von een werkplaats gekregen. 

In Berlijn is Tocheles een historisch, architectonisch monument dot in Februori 
1990 door een groep jonge kunstenoars in gebruik is genomen 7• Ook dit gebouw 
is speciool door zijn stolen constructie. In tegenstelling tot de Rijksacodemie is 
deze nieuwe bestemming niet ontworpen, moor door kunstenaars zelf ingevuld. 
Karokteriserend is het individuolistische korokter van het gebouw en de 
verscheidenheid aan activiteiten die er plaats vindt. Dit heeft Tocheles tot een 
internotionool bekend kunstcentrum von Berlijn gemookt, dot ook von invloed 
is op de onmiddellijke omgeving. Collectiviteit en individuoliteit en doormee 
samengaand unilormiteit en identiteit komen binnen deze gebouwen samen. 
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Nu volgen een aantal fascinaties en bezoeken aan kunstinstellingen, die 
biigedragen hebben aan miin ideevorming betreffende de woon- en werkomgeving 
van de kunstenaar. 

GEORGANISEERDE CHAOS 

Deze loto loot een project von kunstenores Vanessa Beecroft zien. lk 
rookie gefoscinee 'd door de eenheid en uniformileil die deze foto uitstrooll. 
loch lonen deze meisjes een persoonlijkheid. 

Alles wot de vrouwen von elkaar zou onderscheiden is door Vanessa 
Beecroft geelimineerd. Ze zijn nook!, hun lichomen en hoofden zijn geel 
geschilderd en hun schoamhoor is weg geschoren. In eerste inslanlie 
staan ze somen in een strokke, bijno militoire formatie. Orie uur later is de 
minimalistische compositie lolaol veronderd in chaos; de dames krijgen 
longzoam moor zeker hun eigen persoonlijkheid lerug doordat iedereen no 
een lijdje een meer naluurlijke en informele houding goal aonnemen. Ze 
wijken steeds meer al van de loegewezen posilie en vergelen die ook weer 
in te nemen . "De meis;es ziin zelf verantwoordelijk voor de chaos die ik op 
het einde wil zien." [cilaol; Beecroft, V. l] 
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ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN MAASTRICHT 

De Acodemie Beeldende Kunsten in Maastricht is ontworpen door Wiel 
Arets. Door een bezoek aan deze acodemie heh ik een beeld proberen te 
vormen over de ruimlen die kunstenaars wensen en op welke manier ze van 
de aangeboden ruimlen gebruik maken. 

Deze kunstacademie is een uitbreiding van de bestaande Rijkshogeschool. 
De nieuwbouw was bedoeld voor de faculteiten visuele kunsten en 
architectuur. Door Wiel Arets werd een ontwerp gemaakt vaor een losstaand 
volume, dot middels een loopbrug met het bestaande wordt verbonden. Oat 
sociale interactie tussen de gebruikers van het gebouw voorop stond, is te 
zien aan de manier waarop het gebouw georganiseerd is. Het hele complex 
heeft een entree, waardoor ook het nieuwe volume op maar een manier te 
bereiken is. Zowel studenten als professoren leggen dezelfde route al naar 
de verschillende faculteiten, waardoor communicatie binnen dit gebouw een 
prominente plaats heeft ingenomen. 

Het nieuw gebouwde volume bestaat uit vier lagen, ingedeeld door een 
kolommenstructuur van 5 bij 5 meter. Hoewel de verschillende verdiepingen 
gelijke plattegronden hebben, oogt elke verdieping toch anders. De 
verschillende faculteiten maken ieder op eigen wijze gebruik van de 
ruimten. 

Opvallend is dot de gebruikers de grote vrije ruimten, als resultaat van 
de kalommenstructuur, op eigen manier invullen. lo is er op een verdieping 
tussen de kolommen een presentatieruimte gecreeerd, terwijl een andere 
afdeling in het grid van de kolommenstructuur verschillende ruimten naast 
elkaar heeft samengesteld. 
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KUNSTTOUR MAASTRICHT 

Elk joor word! er in Moostricht een kunsttour georgoniseerd. De kunsttour 
omvot een uitgebreid progrommo waoronder open ateliers, programmo's in 
Maastrichtse kunstinstellingen en culturele broedplaatsen en exposities in 
galeries. Als leuke bijkomstigheid; de centrale ontmoetingsplaats zal zich bij 
de volgende editie in de Timmerfobriek vestigen. 

De open ateliertour is georganiseerd om he! contact tussen publiek en 
kunstenaar le bevorderen. Kunstenoors kunnen zo uitleg bij hun werken 
geven. 

Net als de kunsttour in Maostricht zijn er orgonisoties in ondere steden 
die eens per jaar een route van atelier noor atelier somenstellen. De 
bezoekers krijgen zo niet olleen een kunstwerk, moor ook de monier waarop 
he! gemookt is, de ruimte waarin he! gecreiierd word! en de ochterliggende 
gedachten le zien. 
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KUNSTHU IS llXHE 

Om een idee le krijgen hoe workshops in zijn werk goon, de ruimten die 
daarvoor nodig zijn, moor ook omdat ik he! zelf erg leuk vind, ben ik een 
workshop schilderen goon volgen. In een Belgisch dorpje in een 18e eeuwse 
hoeve woont een kunstenares die beschikt over ruimten voor workshops en 
cursussen, die regelmatig door verschillende kunstenoars en specialisten 
gegeven worden . 

Opvallend was gelijk he! inlormele karokter. We parkeerden de auto naast 
de hoeve op de kiezelstenen. Door een groot ijzeren hek kwomen we op een 
binnenplaatsje, waor stoeltjes en een tafeltje stonden en woor bomen en 
planten voar een gezellige steer zorgden. Via de 'ochterdeur' kwomen we 
gelijk in de workshopruimte. Een kleine ruimte woor een oontol schilderezels 
al op ons stonden le wochten. Verschillende mensen stonden in de kleine 
ruimte bij de deur; le eten, le kletsen, thee le drinken. Kortom; een gezellige, 
ongedwongen steer. Typerend voor 'de kunstenoor '? 

De ruimte was niel geordend; een tale! stond onlogisch midden in de ruimte. 
Overol waor mogelijk, hingen schilderijen oon de muren . Andere schilderijen 
stonden in logen schuin tegen de muren . Een slope( tijdschrilten log op een 
kostje tegen de muur. Bij een wosbok; gekleurd door de verf, stonden !al van 
glozen pollen, kwasten en bakjes. 

Ondertussen liepen longzaam de ondere cursisten binnen. Allemaal met 
schilderijen, doeken en kisten met verfspullen in de hand. Andere mensen 
doorkruisten de ruimte met stoelen en krukjes in hun honden. He! ging 
ollemaol net longs elkoor door. Moeilijk via een kleine trap kwamen zij in 
de tweede workshopruimte. Een ruimte woor een vijltol vrouwen op talels 
de meegebrochte stoelen opnieuw oon he! bekleden waren. Hier klonk he! 
lawaai van de schietopparotuur woormee de nietjes met grote 

krocht in he! hout geschoten werden. Aongrenzend oon de ondere zijde van 
de ruimte was de doorgong noor de woning van de kunstenores, hier werd 
koffie en thee voor de cursisten gemaakt. 

Ondonks de open verbinding tussen de verschillende ruimten, werd he! 
lawaai van de ene ruimte in de schilderruimte niet ols storend ervoren. Heel 
zocht, uit de woning, op de ochtergrond hoorde ik muziek. De schilderende 
vrouwen kletsten. Ook ging regelmatig een bel, en liepen er voortdurend 
men sen achier je door. Ondonks alle drukte heerste er een rust. 

Opvollend vond ik he! lei! dot er in deze ruimte geen romen woren die 
uitzicht naar buiten gaven. Hoge romen zorgden voor lichtinvol. Verder werd 
je olleen ge"inspireerd door olle schilderijen om je heen. lnspirotie kwom ook 
uit he! delen van de kleine ruimte met ondere cursisten. ledereen was op 
zijn eigen monier met z'n eigen werk bezig, moor hod ook oog en tips voor 
de onderen. 

Ook hier is er eens per joar een open dog. He! kunsthuis word! opengesteld 
voor cursisten en publiek, iedereen is don welkom op he! fees!. Kunstenoars 
worden uitgenodigd hun werken en werkzoomheden le loten zien . Publiek 
word! enthousiost gemookt voor cursussen en mooie dingen. Oil olles vindt 
ploats in een inlormele steer. 
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3. KUNST IN DE TIMMERFABRIEK 

He! bezoek oon de Acodemie Beeldende Kunslen, he! volgen van een 
schilderworkshop in kunslhuis Lixhe en he! bezoeken van een oonlol ateliers 
oongesloten bij de kunsllour von Mooslrichl hebben bijgedrogen oon mijn idee 
over de woon- en werkomgeving van de kunslenoor. 

De Timmerfobriek ols broedplools; een plek woor men kon experimenleren, 
een plek woor werk en ontmoeting somengoon, moor woor voorol oondochl 
is voor de individuele kunstenoor. Vonuil de colleclivileil zol de kunstenoor 
geslimuleerd warden zich, in de veiligheid van he! grole geheel, ols cultureel 
ondernemer le onlwikkelen. 

Hoewel de woonvoorkeuren van kunstenoors zeer uileenlopen, kon er wel 
gesteld warden dot een creotieveling woorde hechl oon een combinolie van 
wonen en werken. He! zogenoomde two-in-one dot Jasper van Zwol benoeml 
in he! ortikel "the combination of living and working" 7 word! vook loegeposl 
ols he! gaol om werkluncties zonder vosle werktijden. Belongrijk vind ik dot bij 
de herbeslemming van de Timmerfobriek lot kunstbroedploots ruimle is voor 
werken, moor ook voor wonen. 

De eerder beschreven Rijksocodemie in Amsterdam neem ik ols voorbeeld. He! 
uitnodigen van begeleiders, professionele kunstenoors en ondere goslen, moor 
ook de mogelijkheid lot he! orgoniseren van lezingen, seminars en workshops 
zol de Timmerfobriek een extra dimensie geven. De ofgeronde kunslopleiding 
voortgezel kon hier warden voorlgezel, woordoor de ruimle tussen he! olronden 
van de studie en de slop noor de 'ech!e' kunslwereld word! overbrugd. Een 
kunstenoor, die een erkende kunslopleiding heeh ofgerond, mag no een seleclie, 
een joor long in de Timmerfobriek wonen en werken. Hij mag gebruik moken 
van de collectieve fociliteiten, inclusief begeleidingen, en krijgl een individueel 
(woon)otelier loegewezen. lo zol er een broedploots von uileenlopende kunslen 
ontstoon, woor individuele ateliers en colleclieve werkruimten in diensl van de 
kunstenoor komen le sloon. De Timmerfobriek zol een veelzijdige werkomgeving 
voor de kunstenoor warden. 

Mijn doe/ is een p/ek te creeeren waar jonge, net afgestudeerde kunstenaars 
een jaar de kons krijgen zich verder te antwikkelen en zichzelf in de 
kunstwereld te introduceren. lij krijgen een tijdelijk waanatelier laegewezen, 
en kunnen gebruik moken van uiteenlopende fociliteiten, van werkplaatsen tot 
lezingruimten. 

De kunsllour heel! me loten zien dot he! openslellen van ateliers en 
werkploolsen he! contoct tussen publiek en de kunstenoor bevordert. Ook 
publieksgerichle oclivileiten zullen publiek he! gebouw binnenholen en de 
kunstenoor de mogelijkheid geven zijn werk oon de 'builenwereld' le tonen. 
Kunstenoors kunnen niel olleen hun eigen exposities somenslellen, ze kunnen 
bezoekers ook een kijkje in hun ateliers loten nemen en ui!leg over hun 
werkzoomheden geven. 

He! is le verwochlen dot met name in he! weekend de Timmerfobriek publiek 
zol lrekken. Mensen nemen over he! olgemeen in de weekenden en vokonlies 
de lijd om museo en golerien le bezoeken. Gedurende de week zol he! vook 
rustig en doordoor onrendobel zijn. De Timmerfobriek zol flexibel hierop moeten 
kunnen inspelen; he! ontwerp zol zowel een oplossing leveren voor de publieke 
weekenden ols wel gedurende de private week . 

BRONVERMELDING 

Bewoners krijgen een joor de kons zichzell binnen de muren van de 
Timmerfobriek le onlwikkelen; di! heeh een doorslroming van gebruikers 
lot gevolg, wot vroogl voor een flexibele benodering van de invulling. Elke 
kunslenoor heeh immers zijn eigen wen sen. 

Ruimte en vrijheid zijn hierbij belongrijke lermen. Ruimle woorin ze kunnen 
experimenteren en hun creolivileil kwijl kunnen binnen colleclieve projeclen. 
Moor ook ruimlen die ze noor eigen wensen kunnen invullen en gebruiken, 
woor ze de vrijheid hebben mensen uil le nodigen en exposilies le orgoniseren. 
Ruimle en vrijheid zullen een belongrijke plools innemen bij he! herbestemmen 
van de Timmerlobriek lot kunslbroedplools. 

He! kunnen wonen en werken in deze fobriek is een kons voor de kunstenoor. 
Een kons voor een zeer korle periode, dot hem/hoar zol slimuleren olles hieruit 
le holen. Dinnen he! collectieve korokter van he! gebouw moel er plools zijn voor 
de idenlileit van de individuele bewoner. 

De orchitectuur moel ols een ochlergrond zijn en ervoor zorgen dot de woning 
geheel in teken van zijn werk koml le stoon. De kunstenoor moel blij zijn hier le 
kunnen wonen, moor ook blij zijn deze no een joor weer le kunnen verlolen. 

[lJ Franke, S. en Verhagen, E. (2005) [reolivileil en de slod, hoe de creolieve economie de slad veranderl. Rotterdam; Noi uitgevers 
(21 Leupen,B. Heijne,R. Zwol, J.von (2005) Time-based orchileclure. Rotterdam; OlO publishers 
131 Vermossen,J. (2005) Tableau Vivonl op hoge hokken, Vanessa Beecroh Snoecks 05, 224-233 
[3J Wilkins, C. (1995) Re·orch nieuwe onlwerpen voor oude gebouwen. Ro!lerdom; van de Rhee 
(4J www.Belvedere-moostrichl.nl 
[SJ www.kunslhuislixhe.ni 
[61 www.londbouwbelong.com 
(71 www.rijksocodemie.ni 
[BJ www.super.locheles.de 
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03 SHED 2.0 ONTWERP 



De draagronslrurlie van de Timmerfabriek 

I KADER EN GENERIEKE RUIMTE IN DE TIMMERFABRIEK 

De Timmerfabriek als kader; een vaststaand gegeven. fen kader dat een 
historie kent en onderdeel uitmaakt van de stedenbouwkundige situatie. De 
bakstenen gevels en de stolen draagconstructie bepalen de structuur van het 
gebouw en maken grate vrij indeelbare ruimten mogelijk. Deze dehnieren 
volgens het principe van Bernard Leupen het kader. 

Hoe kan er binnen de Timmerfabriek, me! minimale aanpassingen en 
geprefobriceerde elemenlen, een woon-, werk- en onlmoelingsplaats voor 
beginnende kunslenaars gecreeerd warden? 

He! maken van een onderscheid in een permanenl en veranderend onderdeel, 
zal voor de Timmerfabriek mogelijkheden opleveren. 

"Het is juisl het onveranderbare, het permanente dat voorwaarden schept voor 
veranderbaarheid, het is het permanente dat vrijheid geeft aan het tijdelijke. Oil 
permanente is het kader en dehnieert de ruimte waarbinnen de verandering 
plaats kan vinden. Het goat hier om ruimte die in bouwkundige zin begrensd 
wordt. De begrenzing wardt door de materialen die het kader vormen bepaald" 
[cilaal; Leupen, B. 1] 

Een herbeslemming zal la!en zien dal de draagconslruclie, de enige 
aanwezige laag in de Timmerfabriek, onder verschillende omslandigheden 
als kader kan funclioneren. De lichle s!alen conslructie heel! ervoor gezorgd 
do! er grole vrije ruimlen zijn onlslaan waar vroeger he! arbeiderswerk kon 
plaalsvinden. Door nieuwe lagen foe le voegen kan de draagconslructie van de 
Timmerlabriek oak voor de nieuwe lunclie goon lunctioneren. De laag dienende 
elemenlen, gebaseerd op he! nieuwe programma en reagerend op he! bestaande 
zal he! lweede koder goon vormen. Zo zal er sprake zijn van !wee kaders op 

verschillende niveaus, he! zogenaamde matrosjka-principe volgens de lheorie 
van Bernard Leupen. De kaders samen dehnieren de vrije gebruiksruimle en 
daarmee vrijheid voor de kunslenaars. 

Deze benadering, de scheiding lussen een permanenl en veranderend 
onderdeel, be!ekenl een heldere dehniering van oud en nieuw, die samen een 
nieuwe idenlileil gaan vonnen. 

Maar di! be!ekenl oak do! !ijdloosheid en !ijdelijkheid binnen een gebouw 
samenkomen. He! lijdelijke karakler van he! wonen, do! zich kenmerkl door 
een doorslroming van gebruikers en veranderingen in woonwensen, word! 
mogelijk binnen een lijdloos gebouw. He! crealieve woonmilieu beslaal immers 
niet en kunstenoars zijn zeer uileenlopend in hun woonvoorkeuren. Daarbij 
heel! deze crealieve klasse behoefte heel! aan een levensslijl waarbinnen 
ruimle is voor individualiteil en communicatie. Om een woon· en werkomgeving 
voor de kunslenaar le ontwerpen is een flexibele benadering nodig. Oil zal de 
Timmerlabriek dynamisch en inspiratievol maken, waarbij de archilectuur als 
een achtergrond voor he! veranderende wonen en werken word!. 

De Timmerfabriek is enorme ruimlen rijk. Deze ruimten suggereren veel 
vrijheid, maar doen dot door hun groolle juisl niel. In de Academie Beeldende 
Kunsten was le zien dot de kunslenaars grate vrije ruimlen met eigen middelen 
gingen indelen. Een nieuwe laog word! toegevoegd om de dienende lunclies 
onder le brengen, die nodig zijn om de Timmerfabriek ols kunstbroedplools le 
laten lunctioneren. Deze kunnen daarnoasl oak ruimlescheidend ingezet warden, 
waardoor ruimlen speciheker warden en naar mijn mening meer mogelijkheden 
zullen opleveren. Door deze laag dienende elemenlen kunnen de oonpassingen 
aon he! beslaande !evens beperkt blijven. 

Onder dienende funclies warden alle nodige luncties verslaan; luncties van 
betekenis voor de werkplaats, moor oak voor de atelierwoningen; funclies van 
toilet tot koslruimle. Vrije gebruiksruimlen, die door de draagconstructie en 
dienende elemenlen warden gedefinieerd, bevinden zich zo in de oulhenlieke 
ruimlen van de Timmerfabriek. De dienende elemenlen goon de ruimlen voor 
vrijheid definieren, waarbij deze zo warden vormgegeven en ingezel do! de 
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ruimtelijkheid behouden blijlt. 
"Haar ge/ang het kader sterker gearticuleerd wordt, vergroot het de vriiheid 

van hetgeen ingekaderd wordt." [citaol; Leupen,B.) 

lndividualiteit van de kunstenaar zal niet alleen tot uitdrukking komen in de 
vrije gebruiksruimten in de Timmerfabriek. Door de dienende elementen als een 
product samen te stellen, krijgt de bewoner ook binnen zijn woning insproak. 
Hij kan zijn eigen dienende zone met standaard onderdelen naar eigen wens 
invullen. Hij bepaalt zell of hij een keuken no dig heeft, en hoe deze don ingedeeld 
moet worden. De voordelen van een product worden op deze manier ingezet, om 
Hexibiliteit binnen een tijdloze architectuur mogelijk le maken . 

Om de Timmerlabriek in het weekend open le stellen voor publiek, wordt een 
tentoonstellingsroute vastgesteld, die de bezoeker door het gebouw zal leiden. 
Deze route zal mensen niet alleen een blik laten werpen op de samengestelde 
exposities, in de werkplaatsen en de ateliers. Ook de kwaliteiten van de 
Timmerfabriek zullen voor publiek zichtboor worden. 

In dit hoofdstuk zal te zien zijn hoe deze benadering in een ontwerp is 
vertaald. De drie te onderscheiden onderdelen waardoor de Timmerfabriek als 
kunstbroedplaats zal goon functioneren; de tentoonstellingsroute, de sheds en de 
relatie tussen beide, zullen aan de orde komen. 

Ten eerste zal het eerste kader; de Timmerlabriek en zijn tentoonstellingsroute 
beschreven worden . Wat de relatie van het bestaande met de stedenbouwkundige 
situatie is, en hoe deze van betekenis kan zijn voor de nieuwe lunctie van het 
gebouw. Moor ook hoe de draagconstructie von de Timmerlobriek de binnenruimte 
inkadert. Reagerend op dit gegeven zol de tentoonstellingsroute door het gebouw 
besproken worden. Een route die de bezoeker niet alleen een kijkje loot nemen in 
de werkplaatsen en ateliers, moor ook de aandacht zal richten op de kracht van 
de Timmerlabriek als werk- en woonomgeving. 

Ten tweede komt de nieuwe laag dienende elementen aan de orde; de 
plaatsing van deze elementen, de luncties die hier zullen worden ondergebracht 
en hoe deze vormgegeven zijn. 

De generieke ruimte die door deze twee kaders wordt gedehnieerd, zal 

tenslotte aan de orde komen. Er zal beschreven worden hoe de ruimten gebruikt 
goon worden; door de bewoners en door het publiek, moor ook hoe het gebouw 
gaot lunctioneren in de weekenden en gedurende de week. 
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Een beeld van de totale apzet en arganisatie van he! gebouw zal de uitleg 
van de verschillende belangrijke elementen binnen he! gebouw verduidelijken. 
Schematisch zullen de belangrijkste uitgangspunten van de organisatie don ook 
eerst aan de orde komen. 

De begone grond zal met name ingevuld worden met werkplaatsen. 
Werkplaatsen waar met machines hout en stool bewerkt kunnen worden, 
moor ook werkplaatsen waar kunstenaars kunnen beeldhouwen of schilderen. 
Het eenlaagse entreegebouw zal de gezamenlijke verblijfsruimte worden. 
Kunstenaars kunnen hier samenkomen, gebruik maken van de lezingruimte en 
in he! weekend ook bezoekers ontmoeten. Twee entrees (aan Oost- en Westzijde) 
brengen bezoekers in deze voormalige toonzaal samen, waar de route door 
de Timmerfabriek zal beginnen. Na door de kunstwereld geleid le zijn, zal de 
expositieroute in deze ruimte weer eindigen. 

De entree voor de bewoners van de Timmerfabriek stoat las van de publieke 

Maquettefoto 

entree en bevindt zich ter plaatse van de centrale hal in he! voormalige magazijn. 
Een grote poor! maakt he! mogelijk ook grote werken he! gebouw binnen 
le brengen. He! scheiden van de twee entrees draagt bij aan een duidelijke 
dehniering van de openbare en de private ruimten. 

Niel alleen een scheiding tussen publiek en bewoners, ook een scheiding 
tussen won en en werken is een belangrijk aspect in he! ontwerpproces geweest. 
Om oak di! onderscheid duidelijk le dehniiiren heel! een duidelijke opbouw van de 
ontsluiting van beide een belongrijke rol gespeeld. De entree brengt de gebruikers 
in de centrale hal; hier kamen won en en werken samen. De werkplaatsen grenzen 
gelijk aan deze hal. Voor he! bereiken van de woningen worden de kunstenaars 
longs de een meter hoge kasten naar de Oost- en Westgevel geleid. Hier worden 
ze door deze zelfde kasten longs de gevels naar de trappenhuizen geleid, die hun 
naar de atelierwoningen op de eerste verdieping zal brengen. 

Op de eerste verdieping bevinden zich don de sheds voor de kunstenaars. Elke 
kunstenaar krijgt een eigen shed als individueel atelier en woning toegewezen. 
Het element waar alle functies van he! wonen en werken ondergebracht zijn, 
maakt niet alleen de connectie met de begone grond. Ook de publieke ruimten 
op de eerste verdieping zijn via deze elementen le bereiken; prive goat zich hier 
vermengen met publiek. 
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II DE TIMMERFABRIEK EN DE TENTOONSTELUNGSROUTE 

Om publiek door het gebauw te leiden en de publieke functies te laten 
bereiken is de tentoonstellingsroute ontworpen. Deze tentoonstellingsroute 
is gepositianeerd en varmgegeven aan de hand van hel bestaande. De 
ontsluiting, maar aok de gebruiksruimlen voor de bezoekers warden zo helder 
gedehnieerd. 

De bezoeker word! door he! gebouw geleid, waarbij hij zich in eerste instanlie 
als een toeschouwer zal voelen. De route is als een los element, aan de stolen 
balkenstructuur in de ruimte gehangen . Ondanks de subtiele aanpassing van 
de vormgeving van deze route aan he! beslaande, zonderl deze zich door de 

afzonderlijke uilslraling ook van he! bestaande al. Over de muren en de 
zijwanden van he! kuipje gluurl de bezoeker de ruimlen in waar kunslenaars aan 
he! werk zijn of waor werken worden gelixposeerd. loch zal deze route, mede 
door de vormgeving als een houten kuipje, de bezoeker een beschermd gevoel 
geven. Hij zal volledig door di! element geleid worden, waarbij de al le leggen 
route geaccentueerd word! door de belijning van de planken. 

Langzaam moor zeker zal de bezoeker zich verder op de route meer in de 
kunslwereld goon thuis voelen. Na heel besloten naar boven le zijn geleid, open! 
de route zich om onderdeel le worden van de publieke verblijlsruimten. De grens 
tussen publiek en kunstenaars word! minder scherp. Ondanks de route, die ook 
hier hetzelfde warme karakler heeft en publiek verder door he! gebouw leidl, 
word! de bezoeker verleid van de route of le wijken. 

De route goat de beleving van de bezoeker sluren, de route gaol de oondachl 
vestigen op de karokteristieken van de Timmerfabriek. 

"Gebouwen ziin gearganiseerd rond plekken en routes. Niel de arganisatie 

van de functies is essentieel, maar de ruimteliike beleving die deze verduidelijkt. 
Het bewegen door een gebouw stuurt in belongri;ke male deze beleving. De 
beweging wordt mogeliik gemaakt door netwerken van hoofd- en secundaire 
routes die op strategische plaatsen verbiizonderd warden. Sams om van een 
uitzicht te genieten, soms om te zitlen, een boek in te kiiken of iets te drinken." 
[citaat; Velsen, K.van] 

Stop voor stop, zal de publieke route gevisualiseerd worden. De positionering 
van deze zal doorbij uitgelegd worden . De belangrijke karakteristieken, 
de kwoliteiten van de Timmerfobriek en hoe deze zijn ingezel in het nieuwe 
ontwerp, zullen doorbij aon de orde komen. 
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2.1 STEDENBOUWKUNDIGE SITUATIE 

De route begint bij de stedenbouwkundige situotie van de Timmerfobriek. 'T 
Bassin is het stortpunt van het pion Belvedere. De stedenbouwkundige opzet van 
't Bassin vormt een basis voor het nieuwe pion, een basis met veel verschillende 
kwoliteiten. De hoge cultuurhistorische woorde van de Timmerfobriek is niet 
olleen te donken oon het unieke korokter van he! gebouw zelf, moor ook oon 
de somenhong met de ondere bebouwing van '! Bassin die word! gekenmerkt 
door een grate diversiteit. De oonwezige industriele gebouwen van de Sphinx, 
de hoogteverschillen in he! mooiveld, he! water en he! groen zijn interessont bij 
de herontwikkeling. 

De Boschstrool die he! Sphinxterrein in een Dostelijk en Westelijk deel opdeelt 
vormde in he! verleden, ol sinds 1632 een belongrijke us, moor zol ook in de 
toekomsl een belongrijke us blijven. Deze zol zorgen voor een koppeling van het 
oude stodscentrum van Moostricht met, het in de verlenging liggende nieuw le 
ontwikkelen gebied de binnensingel. Er is ol een begin gemookl; vonuit de murk! 

heeft men een outovrije, brede boulevard richting he! plongebied Belvedere 
oongelegd. Doornoost zol de geplonde herbestemming von he! Eilelgebouw tot 
woon- en winkelgebouw de Boschstroot lot een levendige stroot moken en de 
verbinding noor de binnenstod verbeteren . 

Een tweede betongrijke os is de lijn die getrokken kon warden vonuit de 
binnenhoven 't Bassin. Door een ontwikkeling van 'I Bassin tot possontenhoven en 
publieke ruimle met horeco, terrossen en detoilhondel, wil men de levendigheid, 
creotiviteit en bedrijvigheid hier terug brengen. Met een mix van commerciele en 
culturele luncties wil men deze doelstelling bereiken. Een begin is gemookt met 
de horeco in de werfkelders. 

Deze twee assen, moor ook he! voorgebied ten Zuiden von de Timmerfobriek, 
zorgen ervoor dot he! gebouw geen ochterkont ken!. He! gebouw is vonof olle 
zijden te benoderen, en dienl zo ook behondeld le warden. 

De Timmerfobriek sluit op beide assen oon (de Boschstroot en de us vonuit de 
haven), moor scheidt deze ook von elkoor. De Zuidgevel van de Timmerfobriek 

lijkt ol een verbinding tussen beide le willen moken; deze gevel overbrugt 
he! hoogteverschil von vier meter met het schuine verloop. Om de ossen juist 
gescheiden le houden word! he! hoogteverschil ingezel, woordoor deze geheel 
ofzonderlijk van elkoor bezoekers noor de Timmerfobriek goon leiden. Het 
voorgebied oon de Zuidgevel word! een borriere met de gevel ols een belongrijke 
eye-catcher. Als het gebouw vonuit het Zuiden word! benoderd is dit de kopgevel; 
de gevel die he! eerst in zicht komt. Hoewel het voorgebied een borriere tussen 
de twee ossen moet zijn, zol doorentegen het zicht op de Zuidgevel niet door dit 
voorgebied belemmerd mogen worden. Door de porkeerploots, de hetsenstolling 
en containers verloogd in het mooiveld te leg gen, zullen deze uit het gezichtsveld 
vollen en zol dit de oondocht op de Timmerlobriek richten. 
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Oostentree Timmerlabriek 

2.2 ENTREEGEBOUW 

De tweedeling binnen de Timmerfabriek die zowel in plattegrond als aanzichten 
te ervaren is, wordt bij de herbestemming aangehouden. Het deel waar in he! 
verleden de toonzaal en kantoren waren ondergebracht, het meest aanzienrijke 
deel, word! he! entreegebauw van de nieuwe kunstbroedplaats. Zoals he! 
voorgebied een barriere tussen de twee assen vormt, za zal he! entreegebouw 
juist een verbinding tussen deze goon bewerkstelligen. 

De typologie van he! peristyliumhuis van de Grieken en Rameinen bepaalt de 
nieuwe indeling van di! deel. De toonzaal die bekroond word! met een daklicht 
is de belangrijkste ruimte in di! gebouwdeel. Moor oak de andere lichtkaepels 
die centraal door di! gebouwdeel lopen, geven een belijning aan he! interieur 
die, net als de ornamenten op de muren en he! plafond, bij he! opnieuw inrichten 
ingezet worden. 
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86 Westgevel I :500 



Twee entrees brengen de bezoekers samen in de centrale hal; de voormalige 
toonzaal. De eerste entree grenst aan de Boschstraat. Mensen die vanuit het 
centrum van Maastricht komen zullen van deze entree gebruik maken. 

Schuivende stolen persroosterpanelen zijn voor de gevel gezet om deze entree 
te accentueren. De transporantie zorgt ervoor dot de bestaande gevel zichtbaar 
blijft en niet wordt aangetast. Op de tijden dot het gebouw voor publiek geopend 
is, zullen de openstaande panelen mensen uitnodigen. Dot het gebouw gesloten 
is wordt echter oak duidelijk; de entree word! met een 'stolen hek ' afgesloten. 

Deze entree brengt de bezoeker vervolgens in een gesloten gang die bekroond 
is met daklichten. Als vanzelf word! de bezoeker naar de hal getrokken. De 
daklichten leiden de bezoeker naar een lichtere, grate ruimte die bekroond is 
met een groot doklicht. Hier zal de eerste blik vallen op de grote glazen gevel die 
zicht geeft op de industriele omgeving; het ketelhuis en de binnenhaven. 
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Plattegrand ver/oop route I :500 



De tweede entree bevindt zich aan de Oostzijde van dit entreegebouw. Hier zal 
publiek vanuit de binnenhaven via een grote trap longs de Timmerfabriek geleid 
worden . Een open entree aan deze zijde zal bezoekers prikkelen een kijkje in het 
gebouw te nemen. De horeca in de werfkelders aan 't Bassin word! hier als het 
wore doorgezet. Een kleine bar geeft bezaekers de mogelijkheid een drankje te 
nuttigen en plaots te nemen op het terras met uitzicht op de passontenhaven en 
de andere terrassen. 

Bij het betreden van deze entree komt de bezaeker, no eerst een rechte blik 
door de gang op de andere entree le hebben geworpen, gelijk in de centrale 
hal. 



Oostgeve/ 1:500 



De centrole hol is een ruimte bedoeld als collectieve verblijlsruimte. 
Kunstenaars ontmoeten elkoor hier, kunnen hier bij elkaar zitten en mensen 
ontvongen. Ook kon deze ruimte functioneren als een grand cafe en mookt een 
kleine keuken het mogelijk eten op te dienen. 

Als het gebouw open is, komen de bezoekers via beide entrees hier somen. 
le kunnen iets drinken, hun jas weghangen en aan de route beginnen. Een brede 
trap, waar tevens lezingen gegeven kunnen worden, maakt een grootse entree 
noor de 'kunstwereld'. 

De overgong van het entreegebouw noar de kunstbroedplaots is belangrijk; 
de bezoeker moet zijn verplaotsing naor de nog 'onbekende wereld' voelen. De 
bezoeker word! nieuwsgierig gemookt naar het achterliggende. De scheidende 
bokstenen muur word! geaccentueerd door een wit gestucte wand van 3,5 meter 
hoogte. Deze creeert een zone tussen de twee gebouwdelen, moor verbindt deze 
ook en begeleidt de bezoeker van het ene naar het andere dee!. 
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Eenzelfde muur creeert een tweede overgongszone tussen de gebouwdelen. In 
deze zone zol de route eindigen, moor hier zijn ook de toiletten en de gorderobe 
te bereiken. De centrole hol wordt op deze monier zo vrij mogelijk gehouden 
worden, woordoor de oondocht op de brede trap en de entree komt te liggen. 

In het weekend zullen de bezoekers, no door de Timmerfobriek te zijn geleid, 
via dit deel terug in de centrole hol komen. Door de week dient deze zone als 
een olternotieve entree noor de kunstbroedploots. (ursisten, begeleiders en 
bezoekers buiten de openingstijden kunnen gebruik maken van deze 'shortcut' 
noor de ateliers en de overige ruimten op de eerste verdieping. Mindervaliden 
komen via deze gong bij de lift om de eerste verdieping te bereiken. 
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Zichtli;n door vides 
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2.3 ROUTE BEGANE GROND 

De witte muur begeleidt de bezoeker verder de kunstbroedplaats in. Na het 
passeren van de bakstenen muur verandert de steer. De rationele structuur van 
kolommen en balken word! ruimtebepalend. 

In dit eerste deel word! de met haul beklede route aan een zijde begrensd 
door een rij kolommen, terwijl de andere zijde op de wil1e muur aansluit. De 
stijgende route bevindt zich recht onder de bestaande rechthoekige vide. Deze 
zorgt voor een lichtinval die de le belopen route binnen de donkere ruimte 
accentueert. De wil1e muur stoat in een lijn met de zichtbare balkenstructuur aan 
het plafond. Door een gelijke hoogte over zijn hele lengte en de balustrade aan 
de andere zijde die eenzelfde hoogte bereikt, ontstaat er een sterke belijning. 
Deze belijning trek! de aandacht van de bezoeker en loot deze een blik werpen 
op een zichtlijn door de bestaande vides van he! gebouw. De bezoeker word! op 
deze positie op he! uiteinde, 'he! hoogtepunt' van de Timmerfabriek gewezen. 
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De route die is vormgegeven ols een houten kuipje, krijgt een worme uitstroling 
door de bekleding met hout. De richting van de houten pion ken volgt de te lopen 
richting. 

De looproute zol met een hongconstructie oon de bestoonde bolkenstructuur 
bevestigd worden. De hongkobels zijn doorbij ofgestemd op het ritme van de 
kolommen. Een UNP 200 hongt oon de bolkenstructuur, woorbij de route oon de 
ondere zijde gedrogen wordt door de nieuw geplootste muur. 

Op enkele plootsen wordt de houten balustrade onderbroken door glozen 
stukken. Het glos tussen de stolen T-profielen stoat iets terug van de buitenrond 
van het kuipje. Ondonks deze onderbreking, moor door de dikte van de vloer die 
zich hier doorzet, wordt de route nog steeds ols een geheel ervoren. 

Schetsen route 

2 

Ooorsnede route 1:50, details 1:10 IOI 
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No de hoogte van de witte muur bereikt te hebben, stopt de route voor een 
tweede witte wand. De bezoeker wordt ols het wore gedwongen voor deze wand 
stil te stoon, en de eerste blik eerder op de route noor het einde van het gebouw 
weer op te nemen. Nu komt de oondocht te liggen op de glozen scheidingswond 
met de vroege stolen roedeverbindingen. 

De route die door deze muur noor links uitwijkt, loot de bezoeker nog een 
kijkje nemen in de onderliggende ruimte woor werken geexposeerd warden. Een 
glozen deel in de houten balustrade regisseert hier de blik. 

De bezoeker loopt om de muur heen, woorbij de route zich voortzet tussen 
deze muur en de bestoonde glazen gevel. Hij loopt nu richting de gevel woorbij 
er door het room zicht noor buiten is. 
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Vervolgens verbreedt de route zich; de grote hol die centrool in het gebouw ligt 
is een belongrijke as binnen de orgonisotie van de werkplootsen en de woningen. 
Deze centrole hol functioneerde in de vroegere Timmerfobriek al ols een entree 
met grate inrijpoorten en onderscheid zich door of te wijken van de zich 
repeterende troveeen met sheddoken. Deze hol heelt een bredere troveemoot 
en word! bekroond met een zadeldok die zorgt voor een mooie lichtinvol. 

De verschillende ruimten van de Timmerfobriek grenzen aon deze hal, 
waardoor de bewoners hier elkaar voortdurend ontmoeten. De bewoners komen 
hier niet olleen het gebouw binnen, via deze hal !open ze ook van de ene 
werkplootsruimte noor de ondere en van werkploots noor woning of andersom. 

De route die zich verbreedt is ols een 'rustpunt' voor de toeschouwer. Hier kon 
hij ploots nemen en genieten van een uitzicht op de levendige ontmoetingsruimte 
van de kunstenoors. 

C entra/e ha/ 
105 



Oorspronkeliike verdeling g/azen scheidingswand 

De route neemt no de verbreding zijn oorspronkelijke afmetingen weer aan. 
Onder de balkenstructuur volgt de route de vonm van de centrale vide. Deze 
draait zich richting de hal om de bezoekers vervolgens weer richting de volgende 
vide te leiden. De route wordt zo ingekaderd door de vide en een nieuwe glazen 
scheidingswand. Nog steeds krijgt de bezoeker bij het volgen van de route een 
beschermd gevoel, het houten kuipje leidt hem 'veilig' door de Timmerfabriek. 

De glazen scheidingswanden die in de lijn van de kolommenrij aan de centrale 
hal staan, zijn vormgegeven als een vereenvoudiging van de oorspronkelijke 
wanden aan de andere zijde van de vide. De horizontale belijningen worden in 
de nieuwe doorgezet. 

De route draait zich en verplaatst zich door de nieuwe glazen scheidingswand. 
De route, die zich ook ter hoogte van een horizontale belijning in de wand 
bevindt, is tevens een luifel voor de kunstenaar op begone grondniveau. Vanuit 
hier vormt zich, door een nieuwe witte verdiepingshoge wand, een gang die 
de kunstenaar in de aangelegen werkplaatsen brengt. De vide zorgt voor een 
lichtinval in deze gang. 
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Het volgende stuk word! het omsloten gevoel versterkt door een hoge witte 
muur evenwijdig oon de route. De blik van de bezoeker wordt met de trap mee 
noor boven geleid. Hier komt het sheddok in zicht; het 'hoogtepunt van de 
route'. 

Echter voordot de bezoeker omhoog loopt, kon hij nog een glimp van de 
werkzoomheden van enkele kunstenoors in de werkruimten op de begone 
grond opvongen . Doornoost wordt hier de rotionele structuur van de dienende 
e/ementen zichtboor. 

De trap brengt de bezoeker, door de vide, verder noor de eerste verdieping. 
Hier wordt hij nog iets hoger don deze verdiepingsvloer gebrocht, woordoor het 
op het Noorden gerichte sheddok ervoren word!. 

Gang door route en nieuwe wand 
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Op de eerste verdieping zet de route zich verder voort. De bezoeker word! op 
het hoogste niveau door de witte muur verder geleid, waardoor hij een eerste 
travee met sheddak ervaart. 

Een grote trap, legt een verbinding tu ssen de route en de lager gelegen 
expositieruimte. Deze trap kan gebruikt worden voor lezingen, moor oak voor 
de expositie. De bezoeker die eerst heel besloten, met een blik naar haven, 
door het gebouw is geleid, draait zich en wordt verrast. De route opent zich als 
het ware en geeft de bezoeker een overzicht over het hele gebauw; hij krijgt 
zicht over de lengte van de Timmerfabriek en ervaort de hele fobriek in een 
oogopslog. Het grootse, open korakter van deze verdieping blijlt in het nieuwe 
ontwerp behouden. 

De publieke ruimte, kon naar eigen wens ingedeeld warden. Echter de zichtlijn 
door het hele gebouw zal behouden blijven door de route die zich weer verder 
doorzet. De centrale vide in de Timmerfobriek dwingt de bezoeker ook hier 
van deze zichtlijn of le wijken. De route drooit zich om deze vide en geeft de 
bezoeker een blik op de centrale hol beneden. 

De route vervolgt zich na deze vide richting de volgende vide, woor de trap 
of de lilt de bezoeker weer noor de begone grond brengt. Hier zal he! einde 
van de route ervoren warden door een overgangszone. De bakstenen gevel is 
weer zichtboor, woordoorheen de witte muur de bezoeker weer terug naar de 
entreehol leidt. 
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Ill DE DIENENDE ELEMENTEN 

Wat is mijn visie ap het wonen en werken, de woning en het atelier van de 
kunstenaar? Eerder uit de tekst kwam al naar voren dat een kunstenaar veel 
waarde hecht aan een combinatie van wonen en werken. Hii verlangt naar een 
ruimte waar hij kan doen en laten wat hij wil; ruimte voor vrijheid. Het draait 
hierbij voornamelijk om het werken; de korte tijd die hii in de Timmerfabriek 
zal doorbrengen zal hij de woning zelf minder belangrijk vinden. Hier hoeven 
enkel de alledaogse handelingen plaats te kunnen vinden, de kunstenaar moet 
er kunnen /even. Maar hoe moet een kunstenaarswoning/ atelier vormgegeven 
warden om aan de uiteenlopende wensen van kunstenaars te kunnen voldoen? 

Om zoveel mogelijk 'vrije ruimte' te bieden en daarmee individuele expressie 
mogelijk te maken, zullen de benodigde functies een minimaal oppervlak van de 
Timmerfabriek in beslag moeten nemen. Zogenaamde dienende zones kunnen 
alle noodzakelijke functies onderbrengen; ontsluiting, douche, toilet, keuken, 
bed, installaties, opbergruimte enzovoort. Door deze functies te clusteren, komt 
de ruimte die overblijlt vrij om naar eigen wens en gebruik in te vullen. Deze 
ruimte wordt in zijn gebruik bevrijd van de dienende ruimten, en geeft plek aan 
de begrippen identiteit en flexibiliteit binnen het ontwerp. 

Om de positie van deze dienende zones en vormgeving vast te stellen 
verdient ook hier de historie van het gebouw aandacht. De Timmerfabriek wordt 
beschouwd als een decor waar met minimale aanpassingen een kunstbroedplaats 
kan ontstaan. Het nieuwe goat zich conlonneren aan het bestaande en probeert 
deze te versterken. De dienende elementen dienen zo ingezet te warden, dot 
deze zich met het oude goon verzoenen tot een nieuw geheel, waardoor verleden 
en heden zich goon vermengen, moor toch onafhankelijk herkenbaar blijven. 

Belangrijk is dot het eigenzinnige karakter van dit erfgoed bij het renoveren 
behouden blijlt. Zoals eerder beschreven, aansluitend op de theorie van kader 
en generieke ruimte van Bernard Leu pen, wordt de Timmerfabriek als het eerste 
kader beschouwd. 1 Een kader dot een historie kent, en onderdeel uitmaakt 
van de stedenbouwkundige context. De architectuur van de Timmerlabriek is 
ol zeer uitgesproken. Met name de zichtbare balkenstructuur, de vides en de 
sheddakconstructie zijn beeldbepalend voor het interieur. De Timmerfabriek 
biedt kwaliteiten aan, moor ook voorwaarden, die in het nieuwe ontwerp opnieuw 
onderwerp warden. Het bestaande zal van grote invloed zijn op de nieuwe 
organisatie en inrichting door het tweede kader; de dienende elementen. 
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Ba/ken- en kolammen sfrucfuur Raamverdeling in gevel 

Een belangrijke karakteristiek is de typische ritmische structuur. De structuur 
van lichte stolen kolommen binnen, die door het decoratief gevelprogramma 
ook een verticale belijning aan de gevel geeft, is belangrijk bij het bepalen 
van de positie van de dienende zones. Om ook ruimteverdelend te zijn worden 
deze dwars op de Oost- en Westgevel geplaatst. De grote ruimten die aan deze 
gevels grenzen hebben een lichtinval door de rumen op begone grondniveau. 
Elk segment bevat een tweetal rumen binnen een boogvormige lijst. Om deze 
lichtinval niet te belemmeren staan deze elementen don ook ter plaatse van 
de gesloten gevelstukken, waar de breedte (± 2m) van deze op gebaseerd is. 
Door het midden van dit vlak loopt de stramienmaat van de kolommen, waardoor 
deze binnen het element komen te staan. Met de dienende e/ementen wordt de 
strenge structuur van het gebouw op een eigen manier gevolgd. 

Positionering van dienende e/ementen ten opzichte van gevel 115 
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PIERRE CHAREAU 

Noor aanleiding van mijn oplossing voor de atelierwoningen, waarhij alle 
functies in een volume zijn ondergehracht die afsluithaar zijn door een schuif
systeem van stolen persroosters, werd ik verwezen naar Pierre Chareau. 

Pierre Chareau was designer en architect die een oeuvre heeft waarhin
nen mohiliteit, transparantie van materialen en vormen die een eigen !even 
lijken le hebhen, steeds terugkerende thema's zijn. Zijn meuhels hevatten 
vaak bewegende elementen, kunnen zelf bewegen of zijn aan he! gehouw 
verhonden. Zijn fascinatie voor he! theater is in zijn ontwerpen zichtbaar. De 
behoefte om le kunnen transformeren en de gedachte een ruimte le heschou
wen als een frame voor menselijke bewegingen, presentaties en representa
tie zijn van grote invloed op zijn ontwerpen geweest. Daarhij comhineerde hii 
graag de materialen stool en hout, waarhij hevestigingen in he! zicht werden 
gelaten. 

Deze afheelding loot zijn eigen appartement zien, en de monier waorop 
hii stolen frames gebruikt om onder andere schilderijen op le hongen. Ook 
een lamp word! aan dit stolen frame hevestigd. 2 



Doorsnede dienend element; rechthoekig volume 1:100 

He! dienend elementals kader maet herkenbaar zijn en ward! varmgegeven 
als een rechthoekig volume over twee verdiepingen. De architectuur van deze 
dienende elementen moet het gebruik aankunnen en he! kader accentueren, 
waardoor zowel he! permanente als het veranderbare zichtbaar word!. Hoe 
duidelijker de scheiding is, hoe generieker de ruimte is die gedehnieerd word!. 

De rechthoekige dienende elementen warden bekleed met stolen persrooster
panelen, die een extra lunctie aan deze elementen geven: he! kunnen afsluiten 
van de achterliggende ruimten. De keuze voor stolen persraosters hang! niet 
alleen samen met he! lei! dot ze he! industriele karakter van het gebouw 
versterken, het maakt ook eenvoudige bevestigingen mogelijk. Zo kunnen deze 
stolen roosters gebruikt word en voor bijvoorbeeld het ophongen van schilderijen. 
Door ervoor le zorgen dot olle panelen in een vlok staon zullen de dienende 
elementen als een rechthoekig volume op begone grand en eerste verdieping 
ervaren warden . 
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DIENEND ELEMENT PLAATS 

Aanzicht dienend element zonder persroosters 1: 100 



Aanzicht dienend element met persroosiers 1:100 



170 Ontsluiting atelierwoningen 



3.1. DE DIENENDE ELEMENTEN; DE WERKPLAATS 

Op begone grondniveou zullen zich de werkplootsen bevinden. De ruimten die 
niet oon de gevels liggen, zijn volledig ofgesloten ruimten die geschikt zijn voor 
de zwoordere machines. Doorbij volt le denken oon stool- en houtbewerkingen. 
De ruimten oon de gevel gelegen warden onderverdeeld door de dienende 
elementen. Deze werkplootsen kenmerken zich door het een meter hoge pod 
oon de gevel, dot de bewoners noor de woning brengt. Doordot di! pod een 
hoogle van een meter heelt, kon de route eronder ols kosl gebruikt warden. 
Deze kosten zellen zich door in de dienende elementen woor ze overlopen in 
een oonrechtblod met wosbok. Ze omkoderen zo de werkplootsen zonder deze 
of le sluiten. 

De stolen roosters definieren een rechthoekig volume die de ruimten opdeelt 
en plools biedt oon de dienende luncties. loch sluilen deze volumes, door 
hun lransporanlie, de verschillende ruimlen niet helemool van elkoor of. Er 
blijlt sprake van visueel contocl lussen de opeenvolgende ruimlen. De stolen 
roosters verbergen de ochterliggende onlsluiting noor de woningen op de 
eersle verdieping, de leidingen die vonuil deze woning noor beneden komen, 
moor ook de kostenslrook die zich hier doorzel. Deze kostenstrook met wosbok 
en brandslong bevol !evens een trap die een kortere route noor de eigen 
otelierwoning op de eersle verdieping mogelijk mookt. 

Wonen en werken vinden binnen een gebouw plools, door de werkplootsen, 
via de centrale hol, bereiken bewoners hun eigen woning. De dienende elemenlen 
geven niel olleen vorm oon de oongelegen werkplootsruimten en ateliers, de 
kopse konlen van deze elementen zijn ook van invloed op de ontsluiting van de 
woningen. Er ontslool een gong, die oon de ene zijde word! ingesloten door de 
bestoonde gevel en oon de ondere zijde door een opeenvolging van dienende 
elemenlen. De bewoners, die via dit verhoogde pod hun woning bereiken, krijgen 
nu zicht noor buiten. Door enkel dit pod verhoogd le leggen en niel of le sluilen 
word! een onderbreking van de lichtinvol noor de werkplootsen voorkomen. 
Wonen en werken warden loch van elkoor gescheiden. 
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122 Werkplaats voor staal- en houtbewerking 



Doordot de stolen roosters van deze dienende elementen le vouwen en 
daardoor open le schuiven zijn, kunnen de ochterliggende luncties gebruikt 
worden. Dit lever! flexibiliteit op; met de elementen kunnen ruimten worden 
ofgesloten, moor ook geopend worden, waordoor er een doorgang door de 
verschillende ruimten en dienende e/ementen word! gecreeerd. Voor elk deel 
van het gebouw lever! he! element een andere oplossing. 

De dienende elementen worden opgebouwd met stolen prohelen van Schafer, 
die later in di! hoofdstuk nog aan de orde zullen komen. Met deze prohelen word! 
er aangesloten op de balkenstructuur oan he! plalond. De belijning van deze 
balkenstructuur word!, met behulp van deze stolen prohelen, in de elementen 
doorgezet. De stolen opbouw van het element zorgt voor een industrieel 
karokter, moor sluit ook, door de lichte uitvoering, aan op de hjnheid van de 
Timmerlabriek. 
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3.2. DE DIENENDE ELEMENTEN; DE ATELIERWONING 

Hinnen de collectiviteit van het gebouw, waardoor kunstenaars elkaar 
kunnen stimuleren en inspireren, is individuele expressie voor de kunstenaar 
belangrijk. In de Timmerfabriek krijgen ze de kans binnen de 'veiligheid' van een 
gemeenschap zich individueel te ontwikkelen. lndividualiteit en communicatie 
zijn in een gebouw mogelijk. Echter de speciheke wensen van de kunstenaor 
zijn moeilijk le bepalen, ze verschillen van individu tot individu. "het creatieve 
woonmilieu bestaat niet." [citaal; Bontje, M. 1

] 

Op de eerste verdieping worden de elementen doorgezet, hier krijgen de 
kunstenaars een eigen shed; een eigen atelierwaning toegewezen. Doordat 
deze zich hier precies !er plaatse van de grens tussen twee sheddaken bevindt, 
wordt het element woningscheidend en zullen twee kunstenaars die beide 
een 'eigen' shed krijgen gebruik kunnen maken van eigen functies binnen di! 
dienend element. Zo bestaan oak de woningen uit een dienende zone en een 
vrije gebruikszone. 

Doordat twee kunstenaars een dienend element met elkaar delen, krijgen ze 
met elkaar te maken; ze maken gebruik van dezelfde trap en entreehalletjes. 
Het element scheidt de woningen van de publieke ruimten, moor scheidt twee 
atelierwoningen niet volledig van elkaar. 

De kunstenaar krijgt in zijn woning vrijheid in vrije gebruiksruimte, moor 
ook inspraak bij de samenstelling van zijn dienende zone. Deze bestaat uit een 
frame die door de kunstenaar ingevuld kon worden met de gewenste functies, 
hij kan zel! zijn keuken samenstellen, of juist opbergruimte haven een keuken 
verkiezen. 
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2 

3.3. FUNCTIONEREN VAN DIENEND ELEMENT 

De bewoner bereikt het troppenhuis, dot hij deelt met zijn buurmon, via het 
verhoogde pod oon de gevel. Het volume bekleed met de stolen persroosters 
en ook somengesteld met de Schiilerprohelen, kodert de trap noor de eerste 
verdieping in. Het eerste deel van deze trap heeft een flouwe helling, woordoor 
de bewoner zich longzoom verplootst en zicht blijft houden op de werkploots. 
Deze drooit zich, ols hij een hoogte van 3 meter heel! bereikt en verondert in een 
gesloten, steilere trap achier een deur. 

De bewoner koml met deze trap, nog steeds fn het dienende element 
bevindend, op de eerste verdieping. Via een klein holletje, betreedt de bewoner 
vervolgens zijn woning door het stolen persrooster noor binnen open le vouwen. 
Twee ponelen vouwen zich somen en creeeren ols het wore een entreeholletje, 
woor de jos oon het stolen rooster opgehongen kon worden. Hij betreedt de vrije 
gebruiksruimte, die hij geheel noor eigen wens in gebruik heeft genomen. Om 
vervolgens de ondere funcfies in het dienende element le gebruiken schuift 
hij de ponelen, die door het openen van de vouwdeuren schuifruimte hebben 
gekregen, opzij. Doordot ook oon het ondere uiteinde van het element, woor 
de doorgong noor de publieke ruimte zich bevindt, vouwdeuren oonwezig zijn , 
krijgt de bewoner over een breedte van vier ponelen vrijheid. Dit geeft hem de 
mogelijkheid om, op het moment dot zijn bed uitgeschoven is, loch ook een kopje 
kofhe in de keuken le zetten. 



De opengevouwen roosters die aan beide uiteinden voor de glazen gevel 
komen le staan, laten zien dot de woning in gebruik is (7). Ze creeeren daarnaast 
voor de dienende functies een zone met meer privacy. De stolen persroosters die 
schuin naast elkaar komen le staan, hlteren het zicht naar binnen. 

Als het bed, dot zich op hoogte in he! dienend element bevindt, word! 
uitgeschoven komt een trapje mee. De bewoner komt zo 'in' he! sheddak le 
liggen . 

De stolen roosters die als een scherm voor het dienend element staan geven 
een tweede functie aan dit element. Ze kunnen over de hele lengte gebruikt 
worden om bijvoorbeeld schilderijen op le hangen. De wand, die geheel in beslag 
word! genomen door de dienende functies, blijft zo le gebruiken. 

Bij he! verlaten van de woning wordt de bewoner, am zijn woning of te sluiten, 
gedwongen alle panelen weer te sluiten. Dan pas sluiten alle stolen roosters op 
elkaar aan en vormen een gesloten vlak. 
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3.4. DIEN ENDE ZONE; PRODUCT & ARCHITECTUUR 

Een atelierruimte behoort tot een traveemaat, IO heeft elk atelier zijn 
'eigen' shed. De sheddakconstructie is belangrijk voor de beleving van deze 
ruimte; de hoogte zorgt voor ruimtelijkheid en kan zelfs voor het onderbrengen 
van het bed gebruikt worden. Uiteraard zorgt dit dak voor een lichtinval in de 
atelierwoningen. 

Het stolen frame van de woning zal worden opgebouwd en een basis zijn 
voor de zelf in te delen ruimten. De dienende zone kan beschouwd worden als 

maten, en kunnen op willekeurige hoogten aan het frame bevestigd worden. 
Ook het plafond van het dienend element wordt tussen deze prohelen 

gevormd. Op een hoogte van 2300 mm zullen 'plafonds' het frame stabiel maken. 
De rail voor de stolen persroosters wordt aan het stolen frame bevestigd ter 
plaatse van deze plafonds. Het bed dot zich daarboven bevindt, heeft zo ruimte 
om boven de rail de ruimte in te schuiven . De stolen persroosters die het totale 
frame omkaderen zullen in de rail, die in de nieuwe cementafwerkvloer verwerkt 
zal worden, goon rollen en het frame afsluiten . [4] 

Het frame kan nu door de bewoner zelf verder, met standaard elementen, 
een stelling; een frame die flexibel, naar eigen wens ingevuld kan worden. Dit ingevuld worden. 
frame wordt opgebouwd uit de stolen prohelen van het kastensysteem van de 
fabrikant Scholer. De opbouw in verschillende onderdelen, maakt het eenvoudig 
de atelierwoningen binnen de bestaande Timmerfabriek te realiseren. 

Ten eerste worden twee van deze stolen prohelen gekoppeld met behulp van 
een houten plaat, die tevens voor stabiliteit zal zorgen. Deze worden als een 
geheel de Timmerfabriek binnengebracht en komen ter plaatse van de spanten 
te staan. De sheddakconstructie is opgebouwd uit driehoekige spanten op een 
hart op hart afstand van 2900 mm. Deze spanten zijn duidelijke markeringen 
in de ruimte. Bij het opstellen van de basis van het kastensysteem, zijn deze 
maatgevend geweest. Juist om de vorm van het dak te accentueren is het 
belangrijk deze lijnen door le zetten in de verticalen van de kast. [1] 

De bestaande kolom, waaromheen het dienende element zich vormt, zorgt 
voor een zone tussen de twee hierop aansluitende atelierwoningen. Deze zal 
gebruikt worden voor de leidingen, verwarming en afvoer. Ter plaatse van de 
spanten zullen deze zich vertakken en de ruimte in draaien. [2] 

Vervolgens zullen de achterwanden, die de dienende zones in tweeen goon 
delen, aan het frame bevestigd worden. Deze beginnen op een hoogte van 150 
mm boven vloerniveau, waardoor de achterliggende leidingen altijd, eventueel 
no het wegnemen van een vloertje, bereikbaar blijven. [3] 

De ruimte tussen de eerste dwarswanden kan worden onderverdeeld in drie 
delen; dit creeert drie 900 mm brede ruimten. Ook hier worden de verticale 
schiifer prohelen geplaatst. De standaardelementen zijn afgestemd op deze 
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3.5 PROFIEL SCHAFER 

Met de stolen pronelen is er vorm gegeven aan het frame van het dienende 
element. Zowel op de begone grond, waar deze de trap zal dragen, als op de 
eerste verdieping waar de woonfuncties zijn ondergebracht. 

Dit pronel is gekozen vanwege de vele bevestigingsmogelijkheden; aan 
elke zijde is een bevestiging mogelijk. Daarnaast is het een systeem dot grote 
krachten kan verdragen en stabiel is. 

De robuu ste uitstraling van dit prone I wordt ingezet om het in du striiile karakter 
van het gebouw ook in de woning door te zetten. Dot het dienende elementals 
een kast wordt beschouwd, mag in de vormgeving van deze benadrukt worden. 
Dit wil ik bereiken door de verschillende bevestigingen in het zicht te laten, moor 
ook de pronelen zelf zullen te zien zijn. Het dienend element moet het gebruik 
aankunnen. 
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UIT TE SCHUIYEN BED+ UDDER 

OP MONTAGELIPPEN BEYESTIGDE 
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YOOR DOUCHEKOP EN AANSLUITING OP 
LEIDING 

FACHBDDENREGALE 13000 60•JOMM 

AFDUPLUTJE OP MONTAGELIPPEN 

UUISELINGS YERLIJMD YUREN BEKLEED 
MET 3MM MDF EN 2MM HPL 

RUIMTE YOOR AFYOER 
LEIDINGEN EN YERWARMING 
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DETAIL l 

He! dienend elemenl wordt ols een kost vormgegeven, wot met de detoillering 
benodrukt word!. De opbouw met de Schafer pronelen geeft het dienend element 
het uiterlijk van een kost. Dot het uit verschillende onderdelen word! opgebouwd 
mag don oak zichtboor blijven. 

Het stolen frame zol ingevuld warden met houten delen, die in het element 
voor een worm korokter zullen zorgen. De dworswonden warden kont-en-klaar 
aongeleverd; een houten kruiselings verlijmde vuren plank wordt aan twee 
zijden oon een schiifer prone I bevestigd. (detail l) Doordat de houten wonden 
lussen de pronelen boven he! vloerniveau zweven, warden de pronelen die zo 
vrij komen te sloon, benadrukt. In de Timmerfobriek worden ze fer plaalse von 
de spanlen geploatsl. Deze worden op de vloer, die geegaliseerd zal worden met 
een nieuwe cementdekvloer, bevestigd. 

De achterwonden die 150 mm boven vloerniveau blijven zijn ook van hout, 
deze worden met behulp von een zuignap aon de ochterzijde van de pronelen 
bevesligd. (detail J). Een staalplaatje aan deze houten panelen zol in de 
openingen oon deze zijde van het prone! bevestigd worden. 
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DETAIL 4 

De roil voor het schuifsysteem van de stolen persrooslers kan in de nieuwe 
cementdekvloer weggwerkt worden . Deze rail zal de wielen onder de roosters 
gaan geleiden. (detail 2) 

De roosters die over de grond rollen, worden middels een U-prohel aon 
het stolen frame vostgehouden. Di! U-prohel bevindt zich ter hoogte van het 
ingelegde plofond, terwijl de roosters hiervoor longsschuiven. De roosters 
omkoderen zo, tot oon de sponlen, he! totole volume. (detail 3) 

Een oontol stolen roosters moeten noost het kunnen schuiven, ook uit he! 
vlok kunnen vouwen. Doordot de roosters echter voor de roil lopen, moel he! 
schornierpunl zich !er ploolse van de roosters bevinden. Dit betekent echter ook 
dot de geleiding in de bovenroil zelf niet schornierend mag zijn. Door hier twee 
wielen, verbonden middels een stolen prohel, noost elkaar le plaatsen, wordt 
het schornieren om een van de wielen voorkomen. (detail 4) 

Stalen vouwdeuren de Pont Ti/burg 
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TELESCOPISCHE GELEIDEI VOOI 
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Ooorsnede AA met uitgeschoven bed I :20 
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~ ~,, "" DETAIL 5 

De inrichting van he! stolen frame lever! flexibiliteit. De montogelippen moken 
veel bevestigingen mogelijk, zo ook voor de invulling. Doordot de houten wonden 
zich tussen de prohelen bevinden en er omheen grijpen, blijven de montogelippen 
vrij voor het bevestigen van het interieur. Elk onderdeel kon don eenvoudig in 
he! frame gehongen worden. 

He! bed bevindt zich boven de roil voor de bovengeleiding van de stolen 
persroosters. Op het moment dot de stolen roosters weg zijn geschoven, komt 
er ruimte vrij om het bed uit te schuiven. Een ladder die met het bed meeschuih, 
brengt de bewoner noor boven. Deze komt zo in het sheddok te liggen. 
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IV PUBLIEK - PRIVE 

Het ontwerp maakt een onderscheid tussen pub/iek en prive. Het pub/iek gaat 
het gebouw op een andere manier gebruiken a/s dat de bewoners dat doen. In 
het ontwerp gaon ze de Timmerfabriek dan oak op een andere manier ervaren. 

Daarnaast is er sprake van een onderscheid van pub/iek en prive in de 
ruimten van de kunstenaars. Oat wonen en werken binnen een industriii/e ha/ 
plaatsvinden, heeft in het ontwerp tot een visuele scheiding geleid, maar oak tot 
een geleideliike overgang van openbaar naar privt!. 

Twee ofzonderlijke entrees zorgen al voor een scheiding tussen publiek en prive 
en brengen deze los van elkoor het gebouw binnen. Het publiek verplootsl zich 
van een openboor gedeelte, noor een steeds meer prive- deel van het gebouw. 
De bewoners zelf doorlopen een zelfde soorl lroject. Vonuit de gezomenlijke 
werkplootsen komen zij in de individuele otelierwoningen. 

Op een oontol plekken in het gebouw ontmoeten publiek en prive elkoor. In de 
centrole entreehol van he! entreegebouw zijn ze beide welkom, vonuit hier goon 
ze echter hun eigen weg. Op de begone grond zullen ze deze scheiding blijven 
ervoren. De route met de gesloten balustrades dennieerl helder de te belopen 
route. Dot de route zich op enkele plekken open!, zorgt voor visueel contact 
tussen de bewoners en de kunstenoors. Aongekomen op de eersle verdieping, 
komen ze pas met elkoor in contact. 

De eerste verdieping kenmerkt zich door een heldere opbouw. De dienende 
elementen met de stolen persroosters die tegen de Dost- en Westgevel zijn 
geploolsl denniliren de woonruimlen voor de kunslenoor, moor koderen ook 
de publieke ruimle in. Juisl hierdoor is deze mokkelijk in te delen en door de 
kunstenoors op verschillende monieren le gebruiken. 

Doordot de route op deze verdieping veel minder gedwongen is, lijkt deze op 

le goon in de grote, vrije indeelbore ruimlen tussen de woningen. De witte muur 
mookt he! mogelijk schilderijen te exposeren, moor ook om video's of ondere 
digitole presentoties le ton en. Nao st deze muur en de route zijn he! de bestoonde 
vides die de ruimle verder denniliren. Somen scheiden deze elementen de publiek 
le gebruiken ruimlen van de woningen, moor sluiten deze doorentegen niet van 
deze ruimten of; ze loten de bezoekers, ols door een etologe wel een kijkje in de 
ochterliggende ateliers nemen. 

De bezoekers kunnen vonuit deze publieke ruimte ook de individuele ateliers 
betreden. De dienende e/ementen geven toegong tot de otelierwoningen, nodal 
de stolen persroosters door de kunstenoor vonuit de binnenzijde geopend zijn. 
De kunstenoor bepoolt zo zelf tot hoe ver hij bezoekers toelool. 

De goleries en de publieke ruimten op deze verdieping zijn ols het wore een 
tussenruimte. Publiek en prive komen hier somen; hier ontmoeten ze elkoor. De 
grens tussen beide verondert in een ontmoetingsgebied. 

BRONVERMELIJING 
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04 PRODUCT IN ARCHITECTUUR REFLECTIE 



PRODUCT & ARCHITECTULIR 

Hoe kan er binnen een industriee/ erfgoed met minimale aanpassingen en 
geprefabriceerde e/ementen een ruimte gecreiierd worden die a/s werk- woon
en ontmoetingsplaats voor beginnende kunstenaars kan dienen? 

Dot was de doelstelling van mijn ofstudeerproject Shed 2.0. Met een ontwerp 
voor de Timmerfobriek tot kunstbroedploots, heb ik geprobeerd door een 
ontwoord op te vinden. Verschillende vrogen zijn doorbij oon de orde gekomen. 

Een scheiding tussen een permanent en een veronderend onderdeel heeft tot 
een symbiose van oud en nieuw, tijdloosheid en tijdelijkheid, orchitectuur en 
product, individuoliteit en collectiviteit geleid. 

De Timmerfobriek krijgt een tweede leven ols kunstbroedploots. Het nieuwe 
ontwerp om het gebouw ols zodonig te lot en functioneren, heeft zich oongepost oon 
het bestoonde. Bij deze herbestemming spelen tijdelijkheid, veronderboorheid, 
onvoorspelboorheid en identiteit een belongrijke rol. 'De kunstenoor', die oon 
de orde is gekomen noor oonleiding van het bestoonde bestemmingsplon van 
de Timmerfobriek en zijn omgeving, zol moor een joor in het gebouw verblijven 
en weer snel opgevolgd warden. De Timmerfobriek biedt ploots oon mode; 
tijdelijkheid wordt mogelijk binnen een tijdloos gebouw. Veronderingen, de wil 
van de mens en verschillende levensstijlen zijn mogelijk door de scheiding in 
een permanent en veronderend onderdeel. De otelierwoning en werkplootsen 
hebben een oonpossingsvermogen door de inzet van een product. 

Op gebieden van flexibiliteit en identiteit levert een bouwsysteem 
mogelijkheden. Prefobricoge levert doornoost voordelen het bestoonde zo 
min mogelijk te belosten. Noor oonleiding van ons vooronderzoek stelden we 
dot orchitectuur en product niet somen goon. Met dit ontwerp heb ik toch een 
paging gedoon orchitectuur en product binnen een ontwerp te combineren. Een 
product is ingezet om de Timmerfobriek voor de nieuwe bestemming te loten 

functioneren. 
Bij het ontwerpen van de dienende zones komen product en orchitectuur dicht 

bij elkoor. Als product beschouwd, zorgen deze elementen voor veronderboorheid 
en identiteit. De kunstenoor kon zijn eigen 'kost' noor eigen wens invullen en 
oonpossen. Een opvolger krijgt weer deze mogelijkheden oongereikt. Masso 
geprefobriceerde elementen warden zo op een eigen monier ingezet. Konden 
bewoners bij het voorstel van Christopher Alexander eigenhondig veronderingen 
oon een muur oonbrengen, binnen dit ontwerp kunnen ze met behulp van de 
geprefobriceerde, gestondoordiseerde elementen een eigen kost somenstellen 
en oonpossingen doen. 

Niet olleen het product zelf, ook de ruimten die dit product inkodert en zo 
defrnieert, moken veronderboorheid en identiteit tot belongrijke themo's in de 
Timmerfobriek. De vrije gebruiksruimten die in hun gebruik bevrijd warden van 
de dienende ruimten, leveren ruimte en vrijheid voor de kunstenoor. 

In de Timmerfobriek is een product onderdeel van de orchitectuur geworden. 
Een product is gebruikt om het bestoonde te occentueren, opnieuw in te delen, 
moor ook opnieuw te loten functioneren ols woon- en werkploots voor de 
kunstenoor. In dot opzicht ben ik tevreden over het project shed 2.0. Enerzijds 
is de Timmerfobriek het uitgongspunt voor het ontwerp geweest, onderzijds 
het bouwsysteem met zijn stondoordmoten. Hierbij kwomen gedurende het 
ontwerpproces verschillende 'problemen' oon de orde; twee ofzonderlijke 
ospecten stelden eigen voorwoorden en beperkingen. 

Het herbestemmen van de Timmerfobriek verliep doorbij moeizomer don 
verwocht. lk vond het moeilijk binnen een erfgoed een bolons tussen oud en 
nieuw te vinden. Het gebouw zelf heeft al zoveel kwoliteiten, dot in het begin 
elke ingreep te groot leek. Het moken van een moquette van het bestoonde, 
heeft voor mij de kwoliteiten van de Timmerfobriek noor voren gebrocht. Het 
ontwerpen op een gedetoilleerder niveou was belongrijk, en heb ik ook met 
plezier gedoon. 

In de eigen shed kon de kunstenoor doen en loten wot hij wil. Gebruik is 
doorbij een toevoeging. De dienende e/ementen die oonsluiten op het rotionele 
korokter van de Timmerfobriek, zorgen voor een duidelijke defrniering en 
ordening. Zij vormen een ochtergrond en hebben het gebruik door de kunstenoor 
nodig om het gebouw te verlevendigen. Elke kunstenoor krijgt een zelfde basis 
oongereikt, en stelt zo met confectie zijn mootpok somen. 
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Abltnct 
Tue paper will focus on the historic developmcn1 of the urge to industrialize the residential building 
indlL'\try . 
One method of avoiding environmental burden caused by building activity is through oplimised and 
controlled production. Since lhe inrroducrion of mass production in the automobile industry, architects 
have looked envious a1 its benefi1s. The car. and in particular irs manufacruring process, has been 
adapted as a paradigm by many architects in many timeframes and for a variety of reasons. 
Tbe comparison of the building industry with the car industry however !Urns ou1 to be faulty. The 
paper will emphasize on significant differences m evolution. status, life span and perception. 
The conclusions sbow that the paradigm has become inadequate in our days. Recommendations of 
the paper include an alternative approach of mass production in housing and the plea for a more 
careful implei:nenration of conceprs from the automotive industry . 

Figure I : The components lay-out of 11. Toyota (left) !ind 11 1950 Lustron house (right). 
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Jntroductioo 

lo our era 1hc global attention for suslainabiliry and ecological consciousness shines 11 new ligh1 on the 
production of housing. There is renewed ancnrioo for efficiency. Aspects like reduction of resource 
depiction and better performing houses seem obvious and within reach. 11 seems a lcgirim11te idea thin 
industn11lizarion. prefabrication ~nd mass productioo are serious optio~ when it comes to a more 
controlled production of houses. 'The doing-m_ore-with-lc:ss slogao seduces us (11gain) to the advantages 
of mass producrion: 

MORE 

Space 
Q!.wliry 
Rcliabiliry 
Plwiforatily 
Comfort 

- LESS 

Wu1c 
Eocrgy 
Time 
Weigh1 
Moooy 
Fni.11n1ion 

Figure 2: The advantages of mus production: more: with less. 

Despite the fact !bat 1hc building industry makes use of an abundance of mass-produced building 
components {bricks, riles), mass producrion is a relatively tmcomrnon feature on the scale of the 
(~idcntia\) building. I! is however the standard in most othCT industries. The vast majority of the 
cv~day products we use arc manufacrurcd and assembled in large quantities in an ioduslrial way . 
Architecu through the ages have always been n1bcr envious of lodusrrial designers and the realisation 
of 1hcir products. One product in pe.rticular bad great interest of arcbitecu since irs vtry begi.Ming: 1hc 
car. For the first rime in ttistory, buildings got company from a new kiod of mcloscd spaces. 

Mass production and can 

The phcnomcooo of mass production becomes universally visible with the slart and n ise of the 
automotive indusny (some dcccnnia la1CT followed by the aviation indusny). The T -Ford, in 
production from 1908 to 1927, becomes the global icon or unifonniry. samene.u. "Any c~omCT can 
have a car painttd any colour that he wants, so long as it's black.", was Henry Ford's proverbial quote . 
1bc fall of the T-Ford was somehow due to the introducrion of (too) maoy colour options. The choice 
for n:cre black wasn ' t coincidental, it was purely pragmatic. The procns of painting and particularly 
drying a car body, took as long as 40 days and was the bonlcncck in the production process. Black 
s imply was the quickes1 to dry . [7] It seems a pragmaric dogma rminiscem of the reason wby houses 
should be made of bricic or wood . Lack of historic notion of how a car should look likc, l&tC'f made the 
1mplcmcntarion or changes and innovarions relatively easy and fa.st 

HJstory oflbe car paradigm 

Like a!! ~l.Orics wi1h significant ingredients of both architccrure and technological innovation, the story 
of mass produt:1ion should in fact start wich Joseph Paxton ' s Crys1a\ P11lace in London 1851. A non
rcsiUenrial projcc1 that showed Paxton was way ahead of his tn:t1e. II took another half a century before 
charaacristics sucb as repetition, modularity and s1andardiz.arioo were going to play a significant role 
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in so<:icry and drew widespread ancotion of designers and arch itects. It is in facl logic 1hat architects 
got interested in car design. After aU it was a technologit:al advanced and new spe1ial concept: a 
autonomous moveable enclosed space. 

Figure 3: Le Corbu.sicr: Maison Citroban 1920 ( left} and Voiturc Max imum 1928 (right). 

Le Corbu.sicr with rus design or Maison Ci1rohao (1920-' 22), was in fac1 the founder of lhe direc1 
comparison and glorific11ion of the automobile as an example: for housing manufacturing. The name 
iLSelf was a pun and a wink 10 tbc homophonous French car brand. He was 1hc first architect who 
openly linked the production of houses to the produc1 ion of cars. Already in 1925 he made the first 
steps in the direclioo ofs1andardization with the Dom-lno conccpl. In 1923 he furthcnnore propagates 
enginccr-acsthclics in his Ver.r wre Archi1ec111.re, where be cbaractc:rise• tbc house a.s a machine Q 
hoblter (a House Machine): 

"lf we cLiminate from our hearts and minds 11\1 dead concepts m regard to houses and look at the 
question from a critical and objec1ivc point of view. we shall anivc at the 'House Machine', the 
produc1ion house. healthy (and moBlly w too) and beautiful in the same way tbc working tools and 
insrrumcnlS which accompany our e.'\istcncc are beautiful." (5) 

Le Corbu.sicr litcnlly compares classic buildings with car designs and points out their similarity. Jn 
powerful images he j uxtaposes the evolution of the Paestum and the Parthenon (6• and s• a:nrury BC) 
with 11 1907 HurnbCT cabriol~ and a 1921 Delage 'Grand Spon' to illuS011tc the simi lar processes of 
re6oement leading to ultimate beauty (Figure S). 

"Let us display, then , 1hc Panhenon and the m<>l.Oc car so that it may be c lear that i1 is a question of cwo 
products of selection in differeo1 fields., ooe which has reached its climax and the other which is 
evolving. That enriches 1bc automobile. And whst then? Well it remains to use lbc car as a challenge 
to our houses and our greatest buildings. h is here that we come to a stop." (Le Corbusicr. Vers une 
Architecture) 

He elaborates his ideas in the design of the Pessac housing proJCCI ( t 927) and 11 car design Voiture 
Ma:s.imum ( 1928) and the Maison Maximum housing proposal ( 1929). 
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Figure 4: Richard Buckminster Fuller: Dymu1on car (left. In the back.ground Fred Keck's 1934 
Crystal House .) and Dymaxion House (right), 1927. 

Designs by Richard Buckminster Fulln, the Eames couple and Jean ProuvC intensified 1he idea that 
housing systems and prefabrication arc also architectural 1opics.. Ful ler with his 1927 designs of the 
Dymuion House and Dyma.'\ion Car was attracted. more or less like Le Corbu.'iier. by the efficiency of 
cars. His design proposals appeal to d)·namic~ plw m:i~1mum efficiency(,. Dyma:tion). 

Figure 5: Left: A 1932 advertisement for Oldsmobile showing the car in fron1 of one of Rich11rd 
Ncutn's houses. Righi: page from Le Corbusier's Ven une Arclrit«ture comparing clMSic Greek 

architc:ctutt with 1he e\'olu1ion of car dc:liign. 

ln the 1930's ca~ were linked to the Modernist movcmcJll in archlfecrurc. Sometimes literally. like m 
the 1932 advcrrisem(nt for Oldsmobile ('Modem to the Minute!'), where the car was photographl'd in 
from of Richard Neutra's Van dcr Letuw Research House in Los Angc-!1.'ll . 
The design approucb of Charles and Ray E11mcs'!0 own house in 1949 was different and, nonetheless 1b 

overall imponimcc, less relevant in this survey . They a:.sc:mblcd the cnrirc house from building 
componcms 'off the shelf'. [31 {7] 
After WWII the huge demand for affordable houso ga\'c 11 grea1 impulse: to industriali7..ation of the: 
housins inUustty . Catalogue houso boomed and were partially and/or 1cmporalily succe!S.:oful in the 
USA (Lu.:oiron 1950, (4)) 1:md Japan. European ancmpts however mainly railed. 
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In the ?O's 1he mainly British High-cech movement glorified technology and engjneers-aesthctics. 
Michael Hopkim for example developed his Patera building system in 1981 for factories and offices., 
aiming to result in a 'T-Model' kind of building, directly referring to the T-Ford. [3] 
ln 1973 Richard Bender wrote h.is legendary Crack in the Rear-11i~· Mirror. [2] On page 131 Bender 
reverses the paradigm and describes the manufacruring process of a car as in a way that is 'nonnal' and 
generally accepted in the 1ntditional housing industry. ln an hilarious way b:e des<;ribes 1he laboriow., 
time consuming and 01 times clumsy way the car gi=ts designed and manufactured. The story ends, 
years after the initial ske1ches of lhe car were rrude, with the celebration of the final delivery and 
paying the lawyer's fee . It shows how absurd and old-fashioned the design and realisar1on of a house in 
fact is. 

CnckJ In lht pandigm 

ScveTl:ll differences between cars and houses are of courSI! obvious. Beside the superficial, theK aK 
also more fundamental differences between c.a.n. and hoU.'ics that make 1hc popular panadigm go faulty. 

~: Holl.'iing is one of1bc vital necessaries of life, c:.i.rs e.sscntially are luxury products. 
fiw&ti.2n: Houses accommodate a wide range or aspects or living (working, c.ating. sleeping) while 
cars are more one dimensional. 
~: Cars move, houses seldom do, so then:: is no need for aerodynamics and weight reduc1ion. 
The sheet metal for cars doesn·1 have any compc1ition from bric:k . 
~: The total issue ofa c:emi.in car rypc is in the 100,000's or more. Houses generally still arc 
pro1orypcs. 
~:cars had an accelerated survcyablc evolution or about 100 ycan;. RC3idcmial building 
has a gradual wide-spread complex ~olu1ion or over 5000 years. 
Lift..112m: the life span of cars is in the 10 years range. Houses (in the Netherlands) often have a life 
span of over 75 years... 
De;;jm process: Car designers an:: employed by the car manufacturing company itself. Architects 
raKly arc an integral part ofa contracting-, building- or housing company . 
~: cars are consumer produc:ts. Holl.'ies arc long-tcnn invesonencs. This is perhaps the 
bonlencck in the stn.1gglc of residential building to get industrializ.cd. Hiscory hu proven that this point 
of view is very stubborn and hard to change. [I I] 
~: The automolive indll.'itry has cultivated and sophis1ica1ed the idea of 'optional 
standar<hzation' NwneroU.'i options (colours, engine, 3-5 doors, accessories C'lc.) within a single cu 
rypc, result in so many different combinations that no two ca.rs arc identi..;al. This concep1 is relatively 
new in the housing industry. (for example 1h~ Heiwo House of CEPEZED Arthitects. ts - 11]) 

ConclusioM and recommendattons 

Apparantly the differences between cars and houses outnumber the similarities. There is a cem1in 
coherence between all the aforementioned aspects. E.g.: the relative :short life span or cars. has 
contributed to the idea of cars being con~umer produc:l.'i.. The enonnous nuroben; of ca.rs being 
producl!d kgitimatl!S the employment Of design~n;: in the car ind\L(try itself. 
All m all houses arc mL>rc complex than cars, not technically but :-;ocial!y and spatially. Therefore a 
full-scale translation or car-design and -manufacturing conocpts to h~ing would be absurd. Though 
some aspects might be worth further research. like the concepts of 'optional standardization', 'lean 
production' and '7.cnrstock production' in the housing industry . 

Ir. Maar1en H PM Wj!lems 

The perception of time IS essentially different for houses and cars. In the car industry revolutions ure 
possible and accepled (space wagons, Smart), the housing indu..(try tolerates only i;tcp-by.sttp 
evolutions. 
Other aspects will have to be adjus1ed equally careful. One enmple is the idea or prototyping, 11.n idea 
with two different notions tn both worlds. The car industry makes models to !earn from. to modify and 
optimi1..e designs. ln pr(){otypc houses, we live. 
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