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V O O R W O O R D

Het onderzoek dat ik heb geschreven is 
sterk gerelateerd aan mijn interesse 
in grootse industriële complexen zoals 
graansilo’s. Deze kolossale clusters 
hebben een gesloten karakter en worden 
daardoor dikwijls bestempeld als ge-
heimzinnig en buitenaards. Het terrein 
van De Heus Mengvoeders in ’s-Herto-
genbosch behoort ook tot deze catego-
rie. Waar velen van mening zullen zijn 
dat het beter is om deze complexen 
uit ons stadsbeeld te verwijderen, 
probeer ik juist op zoek te gaan naar 
de schoonheid van deze fabrieken. Er 
zit een bepaalde kwaliteit verborgen 
in deze gebouwen en dat is iets wat 
ik in mijn onderzoek heb getracht te 
achterhalen.
De combinatie die er wordt gemaakt 
tussen het esthetiseren van bepaalde 
typen industrieën, de zoektocht naar 
een verborgen schoonheid en het res-
pecteren van hetgeen wat er reeds aan-
wezig is zorgen voor een krachtige 
rode draad binnen mijn afstudeer- 
project. Het plan van de gemeente  
’s-Hertogenbosch om alle gebouwen - 
behalve het monument - in het gebied 
te slopen zodat er hoogwaardige woon-
torens geplaatst kunnen worden, is in 
deze belangrijk.
Het onderzoek is geschreven in het  
Engels waarna ik door zal gaan in het 
Nederlands. Deze keuze is gemaakt voor 
de Nederlandstalige initiatiefnemers, 
uitvoerders en andere betrokkenen bij 
de herbestemming van De Heus.
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A B S T R A C T

The grain elevator - an utilitarian ob-
ject of pure functional and economical 
efficiency.	A	mechanical	megastructure	
much admired by the modern movements 
and	 strongly	 influencing	 the	 interna-
tional architecture of the 20th centu-
ry (Banham, pp. 109). The birthplace of 
this new type of industrial engineer-
ing is Buffalo, New York - where, in 
1843,	merchant	Joseph	Dart	and	machin-
ist Robert Dunbar built the world’s 
first	steam	powered	elevator	following	
precedents set by Oliver Evans (Ban-
ham, pp. 110). The invention was an 
essential	solution	for	the	inefficient,	
outdated and medieval techniques used 
in the harbour of Buffalo - uninten-
tional- ly and unwittingly shaping the 
architecture of the future. 
This paper focuses on the grain el-
evator and its connection with mod-
ern architecture of the International 
Style.	At	first,	I	will	concentrate	on	
the image of the silo during the in-
ter-war period and more particular on 
its ideological and political ideas 
that were embedded in them. Moreover, 
I want to clarify the impact of these 
new alienate and superhuman objects in 
terms of form and structure. Secondly, 
with the use of analysing pictures I 
want	to	explain	the	influence	of	this	
industrial architecture on both sides 
of the Atlantic, especially focussing 
on West-European Modernism, Italian 
Futurism, Russian Constructivism and 
North-American Brutalism. 
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I N T R O D U C T I O N

By 1937, the German architect Walter 
Curt Behrendt stated it was the ex-
ample of America that gave decisive 
impulse to the German architects when 
they	first	tried	to	clarify	the	problem	
of structure. Moreover, he explains 
that this impulse did not originate 
in the skyscraper, as one might as-
sume, but in the simple structures of 
industrial buildings such as the grain 
elevators located in the great ports 
of	the	United	States	(Behrendt,	1938,	
p. 99). 
An important actor in spreading these 
similar interests was Le Corbusier, 
whose fascination for the grain eleva-
tor, and the industrial architecture 
in general, had a strong impact on 
the Modern architecture. In an article 
titled Sur la Plastique published in 
l’Esprit Nouveau Le Corbusier wrote 
that the study of these particular in-
dustrial forms was part of his research 
into “l’origine mécanique de la sensa-
tion plastique”, in which he concluded 
that the primary elements worked me-
chanically rather than symbolically. 
In other words, “Le Corbusier built 
his architectural theory around the 
primary elements because they worked 
mechanically to produce human affec-
tions”	(Tell,	2014,	p.	168).	
His writings worked as a powerful 
catalyst and thus the industrial ob-
jects ceased to be a merely functional 
structure and acquired various imputed 
new meanings (Hatherley, 2015, p. 475)
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H I S T O R Y  O F  T H E 
G R A I N  E L E V A T O R

Great Lakes that could bring the pro-
duce theoretically in any landward di-
rection (north to Canada; south to the 
states of Ohio and Pennsylvania; and 
west to Minnesota, Wisconsin, Illi-
nois, Indiana and Michi- gan) - and on 
the other, where the canal established 
a connection between the Erie Lake and 
the Hudson river extending to New York 
City and the Atlantic Ocean. Buffalo 
benefited	tremendously	from	this	posi-
tion and became the recipient of large 
amounts of grain (Brown, 2009). This 
increasing quantities of products and 
the fact that the harbour still relied 
on antiquated facilities resulted in 
the necessary invention of the grain 
elevator	in	1843.	
Thanks to this creation, which worked 
seven times faster than its non-mech-
anised predecessors, the city of Buf-
falo was able to support the incre-
dible growth of American agricultural 
production	in	the	1840s	and	1850s,	but	
especially after the Civil War, with 
the upcoming construction of the rail-
roads (Brown, 2009). Subsequently, the 
American cities were connected through 
an emerging international grain trade 
of unprecedented proportions that even 
shipped the produce to England, Germa-
ny and the Netherlands (Brown, 2009). 
It was the increasing amount of ru-
ral productivity - set in motion by 
the invention of the grain elevator 

The birthplace of this new type of 
industrial engineering is Buffalo, 
New	 York	 -	 where,	 in	 1843,	 merchant	 
Joseph Dart and machinist Robert Dunbar 
built	 the	 world’s	 first	 steam	 powered	
elevator following precedents set by  
Oliver Evans (Banham, pp. 110). The 
invention was an essential solution 
for	 the	 inefficient,	 outdated	 and	 me-
dieval techniques used in the harbour. 
Buffalo gained a unique strategical 
postion in American geography after 
completion	of	the	Erie	Canal	in	1825.	
It is since the realisation of this 
new infrastructure located at the in-
tersection of two great water routes: 
on one side, the connection of the 

- that America itself became an ag-
ricultural and economic colossus on 
the world stage: the planet’s single  
largest producer of wheat, corn, oats 
and rice, a distinction it claims to 
this day (Brown, 2009).

Location of Buffalo and the Erie Canal

Wheeler Elevator, Buffalo - 1908



17

O N D E R Z O E K

Cargill Pool Elevator, Buffalo - 1925



18

O N D E R Z O E K

D E F I N I T I O N  O F  T H E 
G R A I N  E L E V A T O R

In general the grain elevator can be 
defined	 as	 an	 “economic	 and	 expedient	
structural solution to the problem of 
storing enormous quantities of grain” 
(Hatherley, 2015, p. 475). The silos 
have an ultra modern form that repre-
sents rural functionality and are used 
for just one purpose: distribution 
and storage of agricultural harvest 
(p.	480).	The	grain	elevators	can	be	
seen as a result of a somewhat acci-
dental functionalism. Or as Hatherley 
states it: “this form is often taken 
as one of pure technocracy, an elegant 
form created by technical imperatives” 
(p. 475). Banham states in his book 
A Concrete Atlantis that the grain  
elevators “deviate from the strict and 
objective rationality of economical 
construction”	(Banham,	1986,	p.	17).	
Though,	aforementioned	definitions	were	
made	 long	 after	 the	 first	 ones	 were	
constructed and thus are descriptions 
with a mere pragmatic tone of voice. 
The impact of these industrial buil-
dings on the earlier architectural 
critics was much stronger. Annemarie 
Jaeggi, for example, refers to the 
words of Arthur Holitzscher written in 
1912 in his travelogue Amerika - Heute 
und Morgen. He describes these immense 
structures as objects built by giants 
- as something superhuman transcendent 
of normal earthly capacities (Jaeggi, 
2000, p. 49). 

Starting from that period the grain 
silos were published and distributed 
throughout Europe. It was the young 
architect Walter Gropius who got fa-
scinated by them and started accumu-
lating images of these gigantic and 
eternal objects. At a lecture on in-
dustrial art and building in Hagen in 
1911	he	first	exhibited	them,	and	two	
years later, in 1913, he published his 
images in the Yearbook of the German 
Werkbund (Hatherley, 2015, p. 476). 
According to Dave Tell, the “photo-
graphs achieved fame as icons of mo-
dernity” and since than architectur-
al critics started meddling on this 
topic and registering their importance 
(Tell, 2014, p. 165). 
In his book Towards a New Architec-
ture, Le Corbusier uses examples of 
grain elevators in order to explain 
the beauty of primary forms and un-
derlines their relevance since these 
shapes “can be clearly appreciated” 
(p. 23). He describes these images of 
“cubes, cones, spheres, cylinders or 
pyramids” as “distinct and tangible 
within us and without ambiguity” (p. 
29). Le Corbusier states that light 
advantageously reveals these great 
primary forms and that architecture in 
its essence is the “masterly, correct 
and	magnificent	play	of	masses	brought	
together in light” (p.29). He claims, 
like	 Walter	 Gropius,	 to	 find	 in	 the	

grain elevators an inspiration for a 
new form of architecture (p. 31). Dave 
Tell states that modern architecture 
became an universal architecture be-
cause of Le Corbusier’s persuasion ma-
chine, powered by his fascination of 
the grain elevator (Tell, 2014, p. 
165).
In	 1928,	 Erich	 Mendelsohn,	 on	 the	 
other hand, describes them as a ter-
rifying and uncontrollable organisms, 
ferocious and primal. He sees an “un-
planned confusion; Monster cranes with 
gestures of living creatures’ and 
‘childhood forms, clumsy, full of pri-
meval power dedicated to purely prac-
tical needs. Primitive in their func-
tions of ingesting and spewing out 
again. (...) a preliminary stage in a 
future world that is just beginning to 
achieve order ... an enormous organism 
... an expressiveness that corresponds 
to world consumption” (Mendelsohn, 
1928,	pp.	44-5).	
Mosei Ginzburg, like Erich Mendelsohn, 
didn’t agree with the opinion of  
Gropius and Le Corbusier that the silo 
has the connotations of order and the 
eternal. He rather saw these mechani-
cal and monstrous objects as elements 
of an insurgent futurism. Mendelsohn 
and Ginzburg saw this industrial ar-
chitecture as a “moving, jagged and 
complex piece of montaged anti-ar-
chitecture”, instead of the “oppres-
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sive, looming and eternal” imagined by 
Gropius and Le Corbusier (Hatherley, 
2015,	p.	487).	
Comparing the aforementioned archi-
tectural critics of the early 20th 
century, it’s notable to state that 
they were on opposite sides, but even-
tually, they all saw the silos as a 
starting point of a new order and un-
derstood	the	influence	this	industrial	
architecture could have on the future. 
Thus, the visual impact of the grain 
elevator was strong and the effect on 
architecture paramount. Moreover, the 
political en social iconography relat-
ed to these objects became seriously 
relevant. In here the dream-analysis 
of Banham is essential in order to cla-
rify the process that the silos ceased 
to be a merely functional structure 
and instead acquired various imputed 
new meanings. He draws attention to 
how these wholly utilitarian objects 
become the focus for both futuristic 
and archaic, dynamic and eternal ideas 
and dreams. 
In this period the grain elevator be-
comes an image of progress, authority, 
sheer power and vastness. The over-
whelming structures of great scale and 
size became an “image of an achieved, 
or achievable, emancipatory modernity, 
unifying city and country” (Hatherley, 
2015, p. 474). 
In the book Egyptian Art, Wilhelm 
Worringer compares the grain eleva-
tors with the structures of Ancient 
Egypt. He describes them as images of 
an essentially blankminded, ultra-or-
ganised and despotic state (Worringer 
&	Rackham,	1928,	p.	23).	Also	Walter	
Gropius sees correlations between both 
structures: “America, the home of in-

dustry, possesses some original majes-
tic constructions which far outstrip 
anything of a similar kind achieved 
in Germany. The compelling monument- 
ality of the Canadian and South Ameri-
can grain silos, the coal silos built 
for the large railway companies, and 
the totally modern workshops of the 
North	American	firms	almost	bears	com-
parison with the buildings of Ancient 
Egypt” (Benton, Benton & Sharp, 1975, 
p. 54). 
It will be interesting to understand 
whether the image of the silo in the 
United States and in the Soviet Union 
under the Stalinism regime created 
similar perspectives. 
In the early 1920’s, the Polish poet 
Osip Mandelstam, wrote that the ‘new 
social pyramids’ - this is how he sig-
nifies	the	silo’s	-	supported	a	wrong	
model, since they could express an 
image of power and enslavement, such 
as it did in Ancient Egypt (Proffer, 
1987,	 pp.	 519-20).	 El	 Lissitzky,	 a	
Russian avant-garde artist, also be-
lieves the Egyptian pyramid is oppres-
sive. According to him, the silo is an 
image bursting with dialectics: on one 
hand it’s the new form of an ancient 
and dynastic domination, on the other, 
it’s the image of a revolutionary fu-
ture	(Hatherley,	2015,	p.	485).	
Though, this results in a different 
imagery if the political background 
is not equal. Whereas, in the United 
States, the image of the silo’s offers 
a powerful economic position, and so 
they tend to display its industrial 
nature rather than covering it up. In 
the Soviet Union, on the other hand, 
it suggests a “continuity between the 
Soviet dream of a socialist America, 

and the abortive industrial revolution 
of late Tsarism” (Hatherley, 2015, 
p.	 480).	 In	 other	 words,	 the	 image	
of the grain elevator could, on one 
hand, be expressed in prosperity and 
physical growth, and, on the other, 
on political preference and non-phy-
sical dreams. Walter Gropius, at a 
lecture on industrial art and buil- 
ding in Hagen,described the silo’s as 
“a combination of socially concerned 
‘reformed’ capitalism and an appeal to 
the awesome eternal values of form and 
hierarchy” (Hatherley, 2015, p. 476).

Boris Klinch, Mayday in Moscow - 1932
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Concrete-Central Elevator, Buffalo - 1915
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Lake & Rail Elevator, Buffalo - 1927



24

O N D E R Z O E K

I N F L U E N C E  O F  T H E 
G R A I N  E L E V A T O R

In The Concrete Atlantis, Banham 
states that the grain elevator had be-
come “established icons of modernity”, 
and the connection between these in-
dustrial buildings and the modern ar-
chitecture remains strong. He even 
stated that the silo’s are “the most 
internationally	influential	structures	
ever put up in North-America”, thus 
explaining the a powerful impact it 
has on the architects of the modern 
generation (Tell, 2014, p. 164). 
What interests me, and what is the 
main aim of this paper, is to under-
stand	the	influence	of	the	grain	eleva-
tors on modern architecture. This will 
be analysed in terms of morphology, 
conceptualisation and the use of mate-
rials. I want to clarify this with the 
use of pictures and a selection will 
be made on four different movements 
from four different countries, namely 
the West-European Modernism (Purism), 
Italian Futurism, Russian Constructi-
vism and North-American Brutalism.

ITALIAN FUTURISM

What all these movements have in com-
mon is that they want to get rid of 
all	 the	 influences	 from	 the	 classi-
cal architecture, thus creating a new 
language without any reverent to the 
precedent architectural styles. This 
is underlined in the Foundation Mani-

festo of Futurism - written by the 
Italian poet Filippo Tommaso Marinet-
ti, published in Le Figaro on February 
the 20th, 1909 - in which he declared 
that “modern structural materials and 
our	 scientific	 concepts	 absolutely	 do	
not lend themselves to the discipline 
of historical styles” (Curtis, 1996, 
p. 109). The Futurist movement of the 
early 20th century in Italy was impor-
tant in the shift of perspective and 
William	Curtis	defines	it	as	a	“collec-
tion of progressivist attitudes, anti-
traditional positions and tendencies 
towards abstract form, with the ce- 
lebration of modern materials and on 
indulgence in mechanical analogies” 
(Curtis, 1996, p. 111). These philo-
sophical, poetic and eventually formal 
attitudes were in contrast with the 
preservationist approach of the Arts 
and Crafts movement that stood for 
sentiments and nostalgia (Cur- tis, 
1996, p. 99). In the work of Antonio 
Sant’ Elia, one of the protagonists 
of the Futurist movement, the “spi-
rit of times was inevitably tied to 
the evolution of mechanisation” (Cur-
tis, 1996, p. 111). He stated that the 
authentic modern architecture has to 
consider this dynamic mechanisation in 
“its functions, its methods of con-
struction, it aesthetics, and its sym-
bolic forms” (Curtis, 1996, p. 111). 
In the projects that Sant’ Elia de-

Antonio Sant’ Elia, La Citta Nuova - 1914

Extraction of the most essential volumes
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signed the theme of the city as a 
dynamic machine is always incorpo- 
rated and - even more importantly - 
the buildings were composed out of 
pure forms and stripped down to their 
most essential volumes of rectangles, 
cylinders and cones (Curtis, 1996, p. 
111), thus referring to the simplis-
tic but alienate forms of the grain 
elevator. 
So the Futurist architects were vi-
sioning the city as a machine and were 
in favour of revolutionary change, 
speed and dynamism of all sorts. The 
expression of the projects had not so 
much a political importance, a theme 
which	 was	 on	 the	 contrary	 definitely	
present in Russia.
 
RUSSIAN CONSTRUCTIVISM

Simultaneously with the Futurist move-
ment, architecture evolved in quite a 
similar way in former Soviet Union. 
Even though the political background 
was different, what the Constructi-
vist Russian architects had in common 
with the Italians was their interest 
in industrial architecture. Whereas 
the Futurist movement had no political 
affiliation	 whatsoever,	 the	 Russians,	
on the contrary, had a strong connec-
tion with the political situation in 
society (Curtis, 1996, p. 107). 
So it is important to understand the 
context in which Russian society 
evolved during the inter-war period. 
The Soviet architecture of the 1920s 
emerged in a post-Revolutionary atmos-
phere and had a strong relation with 
the new social order. It encouraged 
individuals to formulate an architec-
ture that had to express not so much 

the values of the existing order, but 
one that emerged from the progressive 
attitudes of the Revolution. Thus, the 
former national traditions ceased to 
be important and the primary aim was 
on the process of emancipation within 
society (Curtis, 1996, p. 201). 
This wish to neglect all links with 
the past brought problems for the ar-
chitects who were in search of a lan-
guage of expression appropriate to the 
new ideals, resulting in a period of 
visual experimentation in which ideas 
existed mostly and exclusively on pa-
per. A new vocabulary was required, 
one	 that	 could	 fit	 in	 the	 current	 
situation (Curtis, 1996, p. 202). 
The solution seemed to be extracted 
from Futurist ideas, that were co-
opted, adjusted and moulded in combi-
nation with Marxists ideals in order 
to	find	“suitable	metaphors	to	express	
the supposed inner dynamism of the 
revolutionary process”. Machine-wor-
ship became an essential theme, as if 
mechanisation	could	be	identified	with	
social and historical progress. Thus, 
the artists in the Soviet Union were 
obliged to understand the deeper pro-
cesses of society more than anywhere 
else in the world (Curtis, 1996, p. 
203). 
A few of the most important architects 
in the interwar period were El Lis-
sitzky, Vladimir Tatlin, Ivan Leonidov 
and the Vesnin brothers, all facing 
the	 challenge	 of	 finding	 a	 new	 voca-
bulary to express the composition of 
Soviet society. Some projects of the 
aforementioned architects will be de-
scribed	briefly	in	the	following	para-
graphs. The aim is to understand the 
relation of these projects within the 

context of society, the connection 
with industrial architecture and the 
similarities with the preceding Futu-
rist movement. 
Explanatory to the subject of post-
Revolutionary idealism were the ab-
stract Prouns (1921) by El Lissitzky, 
which were seen as a bridge between 
the utopian and pragmatic. The paint-
ings had a idealistic content and 
functioned as a basic form-language to 
sculpture, furniture, typography, ar-
chitecture and urban planning. Because 
of the work of this protagonist, free 
experimentation with basic geometri-
cal shapes was encouraged in order to 
discover a new language of composition 
which	might	shape	a	city	and	influence	
architectural thinking (Curtis, 1996, 
p. 203). 
One of the best examples of a pro-
ject	reflecting	the	context	within	so-
ciety is probably the Monument to the 
Third International (1919-20) by Vla-
dimir Tatlin. Three volumes - a cube, 

El Lissitzky, Proun 1D - 1919
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a pyramid, and a cylinder - are su-
spended inside two interlacing spi-
rals of open structural latticework. 
The inspiration for this utopian dis-
play of engineering came from a vari-
ety of sources such as oil derricks, 
fairground constructions, and the Fu-
turist image such as Boccioni’s spi-
ralling Bottle Unfolding in Space. In 
this paper project one can get a sense 
of the new orientation in the Soviet 
Union. Tatlin intended, for example, 
that the monument should be exceeding 
400 meters and painted red, the colour 
symbolising the Russian Revolution. 
Moreover, the double helixes were de-
signed as an expression of the new 
order. A famous Russian art scholar 
and writer, Nikolai Punin, wrote: “the 
spiral is a line of liberation for hu-
manity: with one extremity resting on 
the	ground,	it	flees	the	earth	with	the	
other; and thereby becomes a symbol 
of disinterestedness, and of the con-
verse of earthly pettiness”. Tatlin’s 
tower can thus be seen as an “emblem 
of Marxist ideology, in which the ac-
tual movements of the parts, and the 
sculptural dynamism of the armature, 
symbolised the very idea of a revolu-
tionary society” (Cur- tis, 1996, p. 
205). The power of the designers’ idea 
was important. If it had been built, 
it would have diminished all nearby 
buildings, effectively overshadowing 
the monumental churches and palaces of 
the Tsarist regime. 
Two projects designed by the Vesnin 
Brother, the Palace of Labour (1923)
and Leningrad Pravda (1924), are also 
an expression of the situation in So-
viet society. In the project for the 
competition for the Palace of Labour 

the different functions were articu-
lated in simple contrasting forms. 
These main volumes were linked to-
gether by dramatic circulation bridges 
and than liberally dressed with a com-
bination of radio masts, taut wires, 
and ships’ hooters. This results in a 
communal building that is, like many 
other in the Soviet interwar period, 
expressed as a social engine. As a 
second example I want to highlight the 
proposal for the Leningrad Pravda, de-

O N D E R Z O E K

Ivan Leonidov, Lenin Institute of Librarianship - 1927

Vladimir Tatlin, Monument of the Third International - 1920

Vesnin Brothers, Palace of Labour - 1923

Lenin Institute of Librarianship - plattegrond
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signed by the Vesnin Brothers in 1924. 
In here, the visible movement of lifts 
within their glass cages is referring 
directly to the Futurist notion of a 
building as a sort of machine. This 
dynamic approach in combination with 
the use of light materials in the de-
sign is precisely recalling the Sant’ 
Elian images of a new architecture 
(Curtis, 1996, p. 206). 
Finally, the Lenin Institute of Li-
brarianship (1927) by Ivan Leonidov is 
analysed, in which he tried to forge a 
synthesis of poetry and fact together 
with form and function. The audito-
rium was expressed as a glass sphere, 
a form that conveys simultaneously a 
universalising intention and a meta-
phor of enlightenment. But this image 
of the world is not earthbound and 
thus has almost the character of a 
balloon which wishes to pull free of 
its cables and rise into the air. This 
theme of spatial hovering and visual 
lightness seem to be metaphorical, as 
if Leonidov was attempting to extract 
a meaning from Marxist ideas. The  
other main element is the stack tower 
expressed as a slender skyscraper. In 
here, elements slide past one another 
in the way of a Lissitzky abstraction 
in his aforementioned Prouns (Curtis, 
1996, p. 211). 
So architects in the Soviet Union  
applied their minds to the full range 
of social functions, but they also 
gave thought to the ideal relation-
ships between them all, to town plan-
ning and other spatial reorganisations 
in the country. Artistic imagination 
here attempted to work hand in hand 
with economic reorganisation at the 
largest scale in the generation of a 

new visual and spatial culture.
 
EUROPEAN PURISM

In La Tourette Monastry, Le Corbu- 
sier implemented vestiges of the tra-
ditional enclave in his plan. With the 
use of bare concrete and stark forms 
he	 intended	 to	 find	 an	 equivalent	 to	
the stonework of old buildings. Thus, 
resulting in a monastery that “did not 
ape the prototypes but transformed 
them, restating them in a new struc-
tural terminology in concrete” (Cur-
tis, 1996, p. 423). 
The interior of the monastery (to 
paraphrase Le Corbusier) is d’une  
pauvreté totale or of a total pover-
ty. “it possessed a stern moral beauty 
arising from the interplay of stark 
concrete surfaces, colour and light.” 
With great precision Le Corbusier was 
able to create a powerful “relation-
ship of plan and volume, of the dense 
and the transparent, of the heavy and 
the light.” He managed to do this with 
the use of carefully controlled visual 
cues, in which visitors are led in a 
downward spiralling movement through 
spaces of varying light and intensity 
(Curtis, 1996, p. 424).
 
NORTH-AMERICAN BRUTALISM

In the following section I will fo-
cus on the North-American Brutalism of 
the 1960’s, and in particular the Go-
vernment Service Center in Boston by 
Paul Rudolph. The design process of 
this great project began in 1962 and 
its construction started in 1966 and  
lasted until 1971. The architect de-
velops a design that linked together 

Le Corbusier, La Tourette Monastry - 1960

Extraction of the most essential volumes

Inner courtyard, La Tourette Monastry
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Similarities between Paul Rudolph and Le Corbusier (right) Extraction of the most essential volumes

Paul Rudolph, Government Service Center Boston - 1971

three structures, whereas the initial 
idea was that Rudolph had to shape 
just one of the three buildings on the 
complex. 
Paul Rudolph was trained by Walter 
Gropius at Harvard University, but he 
soon rejected the reductivism of his 
teacher. This is visible in the Go-
vernment Service Center, in which the 
buildings “were surely part of a ro-
bust reaction against the spindly In-
ternational Style of the 1950’s” (Cur-
tis,	1996,	p.	558).	
In	 finding	 his	 personal	 style,	 Paul	 
Rudolph referred often to the spa-
tial dramas of the Italian Baroque 
and the late works of Le Corbusier, 
such as the aforementioned La Tourette  
Monastery. Many similarities can be 
found in the work of this North-Ameri-
can	architect	(Curtis,	1996,	p.	558).	
Paul Rudolph, and his contemporaries 

of the Brutalist movement, drew es-
sential lessons from Le Corbusier in 
the direct use of materials. Rudolph 
learned from him the expression of 
monumentality and ruggedness, and gave 
his own moral meaning to it (Curtis, 
1996, p. 434). 
This acquired knowledge is clearly uti-
lised in the Government Service Center 
in Boston. Here, the building is given 
a vaguely primitive air with the use 
of its violent contrast of scale and 
colossal piers in rough corduroy con-
crete. The complex was stepped in sec-
tion with curved stairs and cascades 
of platforms linked to spiralling  
towers, resulting in a kind of  
fortress with a sequence of sil- 
houettes that are expressed in an ex-
aggeratedly irregular external volume 
(Curtis, 1996, p. 560).
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They preserved its industrial meaning 
but	criticised	and	modified	it.	That’s	
a very crucial difference compared to 
the Futurists. 
The Constructivist movement can not 
be separated from political ideology. 
Here, industry is linked with agri-
culture and thus the consists of the 
whole country, both urban and rural. 
With the use of powerful imagery a 
domestic connection is established  
aiming for unity of the people and the 
nation. In the USA, on the other hand, 
the goal of the imagery is to express 
technical prosperity in terms of in-
novation,	efficiency	and	mechanisation.	
So the difference is that in communist 
Russia the community is the most im-
portant and in capitalistic America it 
is the nation. But between these two 
great countries, one important simi-
larity can be found. On both sides 
they tend to use the silo architecture 
as a tool for propagandising certain 
ideals. 
In contrast with the Soviets, the 
West-European Purists separated the 
industrial meaning from the grain  
elevator. These architects - Le Cor-
busier among them - merely utilised 
its primary forms but neglected the in-
dustrial connotation completely. More 
as a sculptor instead of an engineer 
he	used	the	primary	forms	and	modified	
them. In La Tourette Monastery one can 
see the result of this composition of 
basic volumes that are set in motion. 

In order to conclude this essay, the 
influence	of	industrial	architecture	on	
the different Modern movements will be 
clarified.	 In	 the	 four	 regions,	 vary-
ing from Italy to Western Europe - and 
from Russia to North-America, the im-
pact of industrial architecture on the 
new movement differs. These distinc-
tions are both on a political level as 
on an architectonic one. 
Whereas the Futurist movement in  
Italy has a very powerful ideology, 
the relation with industrial architec-
ture and politics is less worthy to 
note. The reference to the grain ele-
vator is not necessarily evident, even 
though primary forms are used and modi- 
fied.	 The	 elements	 are	 set	 in	 motion	
with the use of cutting basic forms, 
resulting in a shift from the static 
to the dynamic. Though, in contrast to 
the Russian Constructivists, the theme 
of movability is used more direct and 
in this manner it relates to Sant’ 
Elia’s descriptions of the city of the 
future as a dynamic machine (Curtis, 
1996, p. 539). 
So where the grain elevator didn’t 
‘arrive’ in Europe yet when the Fu-
turist movement was set in motion, 
it surely landed on European soil in 
the time the Soviet Constructivists 
started developing their ideals. This 
is the reason why the Russian archi-
tects have a stronger connection with 
the grain elevator. Russian architects 
used silos as an important reference. 

Creating a comprehensive play of pri-
mary shapes working together in a Con-
structivist and Cubist manner.
This tradition is pursued in the work 
of Paul Rudolph, in which - referring 
to Le Corbusier - a composition of 
intersecting volumes is constructed. 
The use of concrete and its shaping 
is similar in the work of Paul Rudolph 
and Le Corbusier, resulting in a plas-
tic and dynamic piece of art. 
The aforementioned movements all have 
one thing in common: a certain at-
titude in the search for an Utopia. 
These ideologies are different con-
sidering the political background in 
the country and its connection with 
the industrial architecture. Whereas 
one - without a doubt - is directly 
influenced	 by	 both	 the	 image	 of	 the	
grain elevator and politics, like the 
Constructivist in the Soviet Union. 
Others - like Le Corbusier and subse-
quently the Brutalists - neglect the 
impact of industrial architecture, but 
uses its primary forms as a foundation 
that	 will	 be	 modified	 and	 transformed	
into a new architectural language.

C O N C L U S I O N
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V O O R W O O R D

Tijdens het schrijven van mijn onder-
zoek werd het duidelijk dat mijn in-
teresse ligt bij grootse industriële 
complexen. Deze locaties zijn vaak 
gelegen aan het water - dat een be-
langrijke rol vervult - en hebben 
een gesloten en mysterieus karakter.  
Fabrieken waarin de opslag van een 
product - zoals graan - centraal staat 
bezit deze kwaliteiten en vandaar dat 
de keuze voor De Heus Mengvoeders te 
’s-Hertogenbosch gemaakt is.   
Door de gemeente ’s-Hertogenbosch is 
een bestemmingsplan opgesteld die de 
ruimte biedt om het terrein de komende 
10 jaar - in een tijdsperiode van 2014 
tot 2024 - als culturele en creatieve 
hotspot aan te wenden. Het doel is om 
met initiatiefnemers een proces aan te 
gaan waarin niet gedacht wordt aan het 
eindresultaat, maar juist uit te gaan 
van organische en spontane ontwikke-
ling. 
De informatie uit dit hoofdstuk is af-
komstig van de gemeente ’s-Hertogen-
bosch en het bouwhistorisch onderzoek 
van DOOK Erfgoedwerk. Eerstgenoemde 
hebben de beleidsvoering en het plan 
van aanpak beschreven met daarin de 
de informatie over zichtlijnen, func-
tioneel kader, toegestane functies en 
de taakomschrijving van de Stichting 
Tramkade. In het bouwhistorisch onder-
zoek afkomstig van DOOK Erfgoedwerk 
wordt een analyse van het terrein ge-
maakt met een omschrijving van de ge-
bouwen en de locatie.
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In	2008	heeft	de	gemeente	het	terrein	
en de gebouwen van de voormalige meng-
voederfabriek De Heus in de kop van 
‘t Zand aangekocht. De fabriek is aan 
het begin van de 20e eeuw gebouwd als 
meelfabriek	en	in	1948	werd	de	fabriek	
omgebouwd naar mengvoederfabriek. Het 
gebouw werd uitgebreid met verschil-
lende hallen en vleugels en groeide 
uit tot het dichtbebouwde industriële 
complex dat begin 2014 leeg kwam te 
staan. Tot mei 2014 vonden hier nog 
bedrijfsactiviteiten plaats. Inmid-
dels zijn deze activiteiten gestaakt 
en is het terrein vrij van gebruik aan 
de gemeente opgeleverd. 
Het doel was om hier een stedelijke 
herontwikkeling te realiseren. 
Aanvankelijk was het plan om - met 
uitzondering van het monumentale, 
vroeg 20e-eeuwse gebouw - alle gebouw-
en te slopen en een nieuwe woonwijk te  
realiseren. De centrale ligging nabij 
de Bossche binnenstad en het station 
en de ligging van het terrein aan de 
Dieze waren de belangrijkste pluspunt-
en voor een hoogwaardige woonbuurt. 
Mede door de economische crisis ligt 
een traditionele gebiedsontwikkeling 
op dit moment nog niet voor de hand. 
Er wordt momenteel - in de stad ’s-
Hertogenbosch - prioriteit gegeven aan 
de ontwikkelingen van andere locaties 
zoals het GZG-terrein, het Paleis-
kwartier en de locatie Willemspoort. 
Op 3 juni 2014 heeft de gemeenteraad 
een besluit genomen over een plan van 

aanpak met betrekking tot het terrein 
van de voormalige mengvoederfabriek. 
Er is besloten om het bestaande ter-
rein en de aanwezige gebouwen van De 
Heus tijdelijk aan te wenden als een 
culturele en creatieve hotspot.
Voor wat betreft de wijze van re-
aliseren, wordt uit gegaan van een 
pilot waarbij geëxperimenteerd wordt 
met een organische ontwikkeling zonder 
eindplan. Dit moet resulteren in een 
plek waar het bruist en waar niet de 
gemeente het programma bepaalt maar 
juist de ‘kracht van de stad’. Or-
ganische en spontane groei met een tijd- 
elijk karakter vormen een belangrijk 
bestanddeel van de ontwikkeling. Geen 
vooropgezet plan, maar wel een visie 
op de ontwikkeling. Die tijdelijkheid 
kan tevens geleidelijk overgaan in een 
permanent karakter in de ontwikkeling 
van het gebied. 
Het bestemmingsplan biedt de ruimte om 
het terrein en de gebouwen de komende 
10 jaar - in een tijdsperiode van 2014 
tot 2024 - als culturele en creatieve 
hotspot aan te wenden.
Inmiddels hebben vele initiatieven 
zich aangediend. Een aantal partijen 
- die zich sterk willen maken voor de 
programmatische invulling van de ge-
bouwen en het terrein - hebben zich 
bij de gemeente gemeld. Het doel is 
om hier een creatieve en culturele 
hotspot te laten ontstaan. Niet ge-
dacht vanuit een eindplan, maar vanuit 
een organische ontwikkeling. 

I N L E I D I N G
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voederbedrijf Koudijs. 
De meelfabriek is op U-vormig grondplan 
gebouwd, met in de oksel het trappen-
huis, uitlopend in de watertoren, die 
boven het gebouw uitsteekt. In later 
tijd is ook de binnenplaats bebouwd, 
waarmee het gebouw een vierkant grond-
plan heeft gekregen. In de loop van 
de tijd is de fabriek uitgebreid in 
westelijke richting.
De ligging en context van het terrein 
anno nu laat zien dat het terrein van 
de Heus niet meer de noordelijke be-
grenzing van de stad vormt, maar daar 
juist een onderdeel van is geworden. 
Aan de noordzijde wordt het gebied 
nu begrensd door een gemengd gebied 
waarin onder andere gebouwen met een 
grotere schaal zijn gesitueerd. 
In 2014 werd de nabijgelegen en ver-
nieuwde Willem II Fabriek geopend. 
Wat voorheen een sigarenfabriek was 
is nu een verzamelgebouw voor muziek 
en	 beeldende,	 digitale,	 grafische	 en	 
audiovisuele kunsten, producties en 
vormgeving. 
De vroegere koekjesfabriek van Verkade 
is hergebruikt als cultureel centrum 
voor	dans,	muziek,	toneel	en	film.	
Ook de Factory, een voormalige scheep-
schroevenfabriek heeft een andere 
functie gekregen en wordt momenteel 
gebruikt als skatecentrum. 
Met deze ontwikkelingen heeft dit ge-
bied reeds een transitie gekregen in 
de richting van kunst en cultuur. De 
verbinding met het westelijk stadsdeel 

Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op het terrein van de voormalige meng-
voederfabriek De Heus. Dit terrein ligt 
in de kop van ‘t Zand en wordt globaal 
begrensd door het spoor, het gebied 
Orthenpoort ten noorden van de Dieze, 
de Diezebrug, de Buitendijkstraat en 
het terrein van de Verkadefabriek. 
De voormalige Meelfabriek uit 1909 
is gebouwd voor de heer H. Bruyelle, 
waarschijnlijk naar ontwerp van de ar-
chitect F.C. de Beer, in traditioneel-
ambachtelijke stijl. Het gebouw staat 
op het oostelijke punt van het bedrijfs- 
terrein, dat is gelegen aan de rand 
van het negentiende-eeuwse centrum van 
‘s-Hertogenbosch en langs de Dieze. 
Sinds	 1948	 heeft	 het	 fabrieksgebouw	
onderdeel uit gemaakt van het meng-

en de Brabanthallen is sterk verbeterd 
met de nieuwe spoorbruggen. Door te 
kiezen voor een grote overspanning is 
de relatie ruimer en visueel aantrek-
kelijker geworden. Ook sociaal gezien 
is de verbinding veiliger geworden. De 
Veemarktweg is inmiddels heringericht.

AANWEZIGE BEBOUWING

Op het terrein - met een oppervlakte 
van ca. 20.000 m2 - staan verschillende 
gebouwen: silo’s, hijskraan, opslag- 
loodsen en fabrieksdelen. Niet alle 
onderdelen van de voormalige fabriek 
lenen zich voor hergebruik aangezien 
enkele ruimtes ongeschikt zijn door-
dat deze in gebruik waren als machine- 
kamers (met een beperkte hoogte) ener- 
zijds en opslagruimte (met de aan-
wezigheid van silo’s) anderzijds. 
Daarnaast worden twee bouwdelen ge-
sloopt (onderdeel H en K).
  
CULTUURHISTORISCHE WAARDE
 
Het terrein van de voormalige meng-
voederfabriek bestaat uit een veelheid 
van gebouwen en functies uit verschil-
lende bouwperioden. Het molengebouw - 
tevens het oudste gebouw op het ter-
rein - is gebouwd in opdracht van de 
heer H. Bruyelle. Dit pand is - samen 
met het ketelhuis - gebouwd rond 1910 
naar een ontwerp van architect F.C. de 
Beer en staat aangemerkt als beschermd 
Rijksmonument.

Begrenzing plangebied
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In de bouw- en cultuurhistorische 
analyse van bureau ‘DOOK Erfgoedwerk’ 
wordt onderscheid gemaakt tussen het 
molengebouw en ketelhuis enerzijds en 
de overige gebouwen anderzijds. 
Het molengebouw is gerealiseerd op een 
U-vormig grondplan en is een illu-
stratief en zeldzaam voorbeeld van in 
die tijd gebouwde meelfabrieken, met 
de voor dit type kenmerkende ligging, 
omvang en vormgeving.
Het molengebouw met kenmerkende wa-
tertoren en ketelhuis bezit bouwhis-
torische waarden die tot uiting komen 
in de toepassing van voor die tijd ge-
bruikelijke materialen en constructies 
zoals gietijzeren kolommen, gewal-
ste ijzeren onderslagbalken en houten 
binten. Verder zijn er vroege toepas-
singen van gewapend beton aanwezig. 
Een groot deel van deze elementen zijn 
in originele staat bewaard gebleven.
Het molengebouw en ketelhuis hebben 
een hoge monumentwaarde en - als van-
zelfsprekend - gaat herbestemming van 
deze bouwdelen dus gepaard met streng-

Begrenzing rijksmonument Aanwezige bebouwing

ere controles omdat de monumentale 
waarden gehandhaafd moeten worden.
De overige constructies en bouwdelen 
op het terrein, ontworpen in latere 
fases en door andere architecten, 
bezitten minder samenhang en hebben 
qua schaal, materialisatie en vorm een 
geringe bouw- en cultuurhistorische 
waarde. 

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

Silocomplex
Expeditieloodsen

Molengebouw
Kraan

Veevoederfabriek
Doseerinstallaties

Directiekantoor
Overkapping

Bulksilo
Wig

Kantoor
Ketelhuis
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Foto’s 2014
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Foto’s 2014
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Foto’s 2014
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Foto’s 2014
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Bebouwing 1910 Bebouwing 1940
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Bebouwing 1950 Bebouwing 1960
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Bebouwing 1970 Bebouwing 1980
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Bebouwing 2000 Bebouwing 2014
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delijk wonen, recreatie en extra par-
keervoorzieningen. Dit gebied wordt 
een belangrijke schakel tussen de oude 
binnenstad en het Veemarktkwartier 
met de Brabanthallen en De Gruyter-
fabriek. De nieuwe spoorbruggen en de 
nieuwe brug van de Parallelweg, heb-
ben een positief ruimtelijk effect op 
de stad en maken de onderdoorgang van 
het spoor en de weg aantrekkelijker en 
sociaal veiliger. De overzijde van de 
Dieze krijgt als ruimtelijk contrast 
een groener karakter. Deze oever gaat 
een ecologische verbinding vormen van 
Dommel en Aa.  
Voor de implementatie van de tijde-
lijke plannen verenigen twee initia-
tiefnemers zich voor een periode van 
10 jaa, De Conceptenbouwers en Pleis-
terplaats De Vrijheid. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor het programmatisch 
beheer van het terrein en de gebouwen. 
Inmiddels zijn beide partijen verenigd 
in een stichting, genaamd De Tramkade. 
De invulling van het terrein met func-
ties zal fasegewijs plaatsvinden, zo-
dat steeds per fase nadere afspraken 
worden gemaakt met de initiatiefne-
mers. Insteek is dat het programma-
tisch beheer ‘zelfvoorzienend’ is en 
de uiteindelijke gebruikers zorgen 
voor een sluitende business case. 
In het raadsbesluit van 2014 werd uit-
gegaan	van	het	opstellen	van	een	flexi-
bel bestemmingsplan voor het gebied op 
basis van een ruimtelijk en functio-
neel kader.

In de Ruimtelijke Structuurvisie op-
gesteld door de gemeente van ‘s-Herto-
genbosch staat omschreven dat er een 
behoefte is aan een locatie voor exper-
imenten en de ontwikkeling van nieuwe 
concepten op het gebied van cultuur, 
onderwijs en horeca en voor innoveren-
de kleinschalige bedrijvigheid. Door 
hiervoor één plek te bieden, kunnen 
nieuwe ondernemers elkaar inspireren 
en versterken, waardoor een culturele 
en creatieve hotspot kan ontstaan. Er 
zijn veel beginnende ondernemers die 
hun interesse kenbaar hebben gemaakt 
bij de Stichting Tramkade - de ver-
antwoordelijke instantie voor het het 
gebruik en programmatisch beheer van 
het terrein en de gebouwen. De bestaan- 
de gebouwen worden - voor zover dit 
verantwoord mogelijk is - hergebruikt 
voor de nieuw toegelaten functies. 
In 2003 heeft de gemeenteraad van  
‘s-Hertogenbosch de Ruimtelijke Struc-
tuurvisie vastgesteld waarin ze rich-
ting geven aan de ruimtelijke ambi-
ties van de stad. Over de Kop van ’t 
Zand wordt geuit dat restauratie en 
hergebruik van het waardevolle oudste 
deel van de vrijkomende veevoederfa-
briek wordt nagestreefd voor culturele 
broedplaatsfuncties, atelierwoningen 
en/of kleinschalig werken. De recre-
atieve functies kunnen met name wor-
den gesitueerd langs de kade. De Kop 
van ’t Zand kan hierdoor een leven-
dig waterfront krijgen. Deze plannen 
kunnen worden gecombineerd met ste-



47

B E S T E M M I N G S P L A N

Luchtopname De Heus, ‘s-Hertogenbosch
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het gebied zullen enkele ondergeschik-
te onderdelen van het complex worden 
verwijderd zodat een heldere structuur 
ontstaat bestaande uit drie gebouw- 
delen. Het middelste deel (E en F) 
gaat hierdoor als een spil in het ge-
bied werken. Het gebouw heeft entrees 
aan beide zijden en kan dus als mid-
delaar functioneren. De gemeente is 
verantwoordelijk voor minimaal onder-
houd en beheer op het terrein: zij 
zorgt ervoor dat de gebouwen wind en 
water dicht zijn en constructief en 
bouwkundig veilig zijn. 
De ligging van het gebied is bijzonder: 
het ligt op de noordelijke punt van 
het gebied t ‘Zand, aan het water van 
de Dieze. Het gebied kent verschillen-
de kwaliteiten: de ligging langs het 
water is er één van. De combinatie met 
Verkadefabriek kan programmatisch en 
ruimtelijk tot een versterking leiden. 
Dat laatste zou kunnen worden vormge-
geven door de beide gebieden inciden-
teel met elkaar te verbinden. Een mul-
tifunctionele	 en	 flexibele	 inrichting	
kan voor beide partijen een verbeter-
ende uitwerking hebben. 

ZICHTLIJNEN
 
Voor de oriëntatie en heldere lees-
baarheid van het gebied maar ook voor 
het functioneren van het gebied -  
zowel op de schaal van stad als op het 
terrein - zijn zichtlijnen van groot 
belang. Het terrein bestaat uit een 

Stichting de Tramkade faciliteert en 
coördineert de verschillende projecten 
en evenementen op het terrein en gaat 
daarbij uit van het fenomeen placemak-
ing. Placemaking gaat over het zien, 
activeren, en managen van ‘ontmoetings- 
plekken’ in openbare ruimte. De com-
munity staat centraal bij placemaking, 
bestaande uit de mensen die dagelijks 
samen acteren in de openbare ruimte; 
bewoners, ondernemers en bezoekers van 
het gebied. 
Dit moet resulteren in een broedplaats 
voor ontwerpers, designers en crea-
tievelingen, alsook een locatie waar 
mensen samenkomen.
De gedachte achter de gekozen opzet is 
ruimte te laten voor creativiteit en 
de kracht van de stad. Het bestemmings- 
plan	 moet	 daarom	 ook	 voldoende	 flexi-
biliteit en ruimte bieden.
 
BEBOUWING

De komende tien jaar zal het terrein 
Tramkade voor uiteenlopende activi-
teiten gebruikt worden. Flexibiliteit 
en tijdelijkheid zijn de trefwoorden 
die hierbij centraal staan. Dat bete- 
kent dat er sprake zal moeten zijn van 
reversibiliteit. Er zal op het terrein 
in dit kader geen permanente nieuwbouw 
worden toegelaten. 
In principe worden geen gebouwen ge-
sloopt. In verband met eisen van de 
Brandweer en voor een goede oriëntatie 
en een goede “doorwaadbaarheid” van 

aantal gebouwen die in de loop van de 
tijd met elkaar zijn vergroeid. Voor 
het overzicht en de oriëntatie van 
bezoekers is het gewenst dat er een 
aantal heldere structuurlijnen worden 
aangebracht. Deze zichtlijnen verdelen 
het gebied in te behappen onderdelen.
De karakteristieke toren van het  
molengebouw (C) is voor de Bossche-
naren een beeld dat collectief herkend 
wordt. Vanuit verschillende posities 
is het torentje prominent zichtbaar. 
Vanuit de oostelijke richting langs de 
Zuid Willemsvaart, de Aa en de Dommel 
enerzijds (1). En anderzijds (2), van-
uit zuidelijke richting lopend vanaf 
de Stationsweg de binnenstad van ’s-
Hertogenbosch in op de Wilhelminabrug.
Een derde belangrijke zichtlijn is die 

Zichtlijnen
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van de Tramkade in noordelijke rich-
ting tussen het hoofdkantoor (gebouw 
E/F) en de hallen B1, B2 (3). De lijn 
komt uit op de overzijde van de Dieze 
en geeft een blik op de moskee. Door 
een deel van de verbinding van beide 
gebouwen te verwijderen kan de zicht-
lijn worden versterkt.
Een vierde zichtlijn wordt gevormd 
vanuit de Tramkade op het monument 
(gebouw C) en op de grote wand van de 
bulksilo (gebouw J)(4). Beide wanden, 
zowel die van het monument als die van 
de fabriek zijn bekleed met een gepro-
fileerde	stalen	plaatmateriaal.	De	wand	
van de bulksilo is reeds ontmanteld 
wat een aantrekkelijker effect geeft.
Vanuit de noordelijke richting is het 
terrein zichtbaar vanuit de treinen 
die over de nieuwe spoorbruggen de stad 
binnen komen (5). Vanuit dit standpunt 
zijn de cilindervormige silo’s een 
interessante blikvanger die zodoende 
een strategische functie zouden kunnen 
vervullen. 
De kade van het gebied zal een belang-
rijke plaats innemen bij de te ver-
wachte activiteiten. Aan de westzijde 
van het gebied wordt de lijn langs 
het water nu afgesloten. Door een be-
scheiden ingreep kan op deze plaats 
een zichtlijn en wandelroute worden 
gerealiseerd langs het water in de 
richting van de Brabanthallen.

FUNCTIONEEL KADER
 
De Stichting Tramkade heeft tot doel 
op het terrein een verzameling inno-
vatieve projecten en evenementen te 
realiseren en verschillende samen-
werkingsverbanden aan te gaan. De pro-
jecten en evenementen zijn autonome 

B E S T E M M I N G S P L A N

entiteiten die zich individueel en 
onafhankelijk van elkaar verhouden tot 
het geheel. Zo ontstaat een veelzijdig 
gebied waar ruimte is voor creatief 
ondernemerschap. 
De stichting hanteert daarbij als in-
steek dat projecten en evenementen: 
1) streven naar sociale, culturele en/
of economische innovatie; 2) structu-
reel samen werken met andere projecten 
en evenementen; 3) fysiek gevestigd 
zijn op het terrein; 4) zorgen voor 
publiek toegankelijke, levendige ac-
tiviteiten; 5) onderdeel zijn van de 
lokale, Bossche economie; 6) een slui-
tende, zelfstandige business case vor-
men; 7) onafhankelijk, rechtstreeks en 
interactief met de stad communiceren. 

TOEGESTANE FUNCTIES
 
In het bestemmingsplan - dat het wet-
telijk kader vormt voor het gebruik 
van het terrein - worden de functies 
zo ruim mogelijk omschreven. Zodoende 
kan	er	een	grote	flexibiliteit	ontstaan	
in de invulling van het terrein. De 
toe te laten functies betreffen: kunst 
en cultuur; sociale en maatschappeli-
jke voorzieningen; recreatieve- en 
sportvoorzieningen; kleinschalige be-
drijvigheid; zakelijke dienstverle-
ning; horeca en detailhandel. 
Om het gebied het gewenste bruisend en 
levendige karakter te geven en bezoek-
ers te trekken, is het noodzakelijk dat 
op het terrein een mix van creatieve, 
culturele en commerciële functies ont-
staat. Daarbij is een zekere hoeveel-
heid van horecafuncties noodzakelijk. 
Deze zullen ondergeschikt moeten zijn 
aan de mix van culturele, maatschap-
pelijke en creatieve functies. 

Reeds ontmantelde gebouwen
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Voor ontmanteling (links) na onmanteling (rechts)
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Een kleine ingreep op het dak van de doseerinstallaties creëert een nieuwe setting
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Tijdens het schrijven van mijn onder-
zoek en het behandelen van het be-
stemmingsplan werd het duidelijk dat 
mijn interesse ligt in het doen van 
kleine ingrepen met betrekking tot de 
herbestemming van industrieel erfgoed. 
Dus geen grootse, permanente en kost-
bare projecten maar juist kleinschal-
ig, intiem, tijdelijk en betaalbaar. 
Het bouwen van installaties krijgt zo- 
doende de voorkeur. 
Een eis die ik mezelf op wil leggen is 
dat ik de mogelijkheid moet hebben om 
de objecten zelf te bouwen. De maak-
baarheid van het product is zodoende 
van belang.
De referenties die volgen in dit hoofd-
stuk nemen dit gegeven in acht. De in-
spiratie varieert van exemplaren die 
alleen gericht zijn op vormgeving en 
dus een puur esthetische functie heb-
ben, zoals de foto reportage van Bernd 
en Hilla Becher en de compositie van 
de verschillende maritieme logistieke 
machines die daar op volgen. Aan de 
hand van laatstgenoemde is er een start 
gemaakt met het ontwerpen van instal-
laties waar men in kan verwijlen. An-
deren voorbeelden hebben betrekking op 
de technische aspecten en daarmee de 
maakbaarheid van het product. Kunste-
naar Frank Havermans is hierin voor 
mij een belangrijke bron van inspira-
tie geweest. In het hoofdstuk dat be-
trekking heeft op mijn eindproject zal 
er nogmaals naar zijn werk gerefereerd 
worden.
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Bernd & Hilla Becher, fotoreportage industriële archeologie
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Frank Havermans 
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Frank Havermans (eigen foto’s - CHV Noordkade, Veghel)  
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V O O R W O O R D

De fabriek van De Heus is in de loop 
der tijd uitgebreid met verschillende 
hallen en vleugels en groeide zodoende 
uit tot het dichtbebouwde industriële 
complex dat begin 2014 leeg kwam te 
staan. Mede door de economische cri-
sis ligt een traditionele gebieds-
ontwikkeling momenteel niet voor de 
hand en wordt er prioriteit gegeven 
aan de ontwikkelingen van andere loca- 
ties zoals het GZG-terrein, het Paleis- 
kwartier en de locatie Willemspoort. 
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft 
daarom een bestemmingsplan opgesteld 
die de ruimte biedt om het terrein de 
komende 10 jaar - in een tijdsperiode 
van 2014 tot 2024 - als culturele en 
creatieve hotspot aan te wenden.
Na die tijdsperiode van 10 jaar is 
het doel van de gemeente om stede- 
lijke herontwikkeling te realiseren op 
het terrein. Aanvankelijk was het plan 
om - met uitzondering van het monu-
mentale, vroeg 20e-eeuwse gebouw - 
alle gebouwen te slopen en een nieuwe 
woonwijk te realiseren.
Dit gegeven is essentieel in mijn con-
cept waarin ik - in plaats van alle 
gebouwen te slopen - er naar streef 
om de juiste balans te vinden in het-
geen wat reeds aanwezig is en hetgeen 
wat er verlangd wordt. Zodoende kan 
dit gebied een uniek karakter krijgen. 
De ontmantelingen die in werking zijn 
gezet vervullen hier - in combinatie 
met de toe te voegen activators - een 
belangrijke rol.
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Foto’s 2016 - ontmanteling van gebouwen
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Foto’s 2016 - ontmanteling van gebouwen
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Foto’s 2016 - ontmanteling van gebouwen
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De fabriek is aan het begin van de 
20e eeuw gebouwd als meelfabriek en 
in	1948	werd	de	fabriek	omgebouwd	naar	
meng-voederfabriek. Het gebouw werd 
uitgebreid met verschillende hallen 
en vleugels en groeide uit tot het 
dichtbebouwde industriële complex dat 
begin 2014 leeg kwam te staan. Tot 
mei 2014 vonden hier nog bedrijfs- 
activiteiten plaats. Inmiddels zijn 
deze activiteiten gestaakt en is 
het terrein vrij van gebruik aan de  
gemeente opgeleverd. 
Het doel is om hier een stedelijke 
herontwikkeling te realiseren. 
Aanvankelijk is het plan om - met uit-
zondering van het monumentale, vroeg 
20e-eeuwse gebouw - alle gebouwen 
te slopen en een nieuwe woonwijk te  
realiseren. De centrale ligging nabij 
de Bossche binnenstad en het station 
en de ligging van het terrein aan de 
Dieze waren de belangrijkste pluspunt-
en voor een hoogwaardige woonbuurt. 
Mede door de economische crisis ligt 
een traditionele gebiedsontwikkel-
ing op dit moment nog niet voor de 
hand. Er wordt momenteel - in de stad  
’s-Hertogenbosch - prioriteit ge-
geven aan de ontwikkelingen van andere  
locaties zoals het GZG-terrein, het 
Paleiskwartier en de locatie Willems-
poort. 
Op 3 juni 2014 heeft de gemeenteraad 
een besluit genomen over een plan van 
aanpak met betrekking tot het terrein 
van de voormalige mengvoederfabriek. 

Er is besloten om het bestaande ter-
rein en de aanwezige gebouwen van De 
Heus tijdelijk aan te wenden als een 
culturele en creatieve hotspot.
Voor wat betreft de wijze van  
realiseren, wordt uit gegaan van een 
pilot waarbij geëxperimenteerd wordt 
met een 
organische ontwikkeling zonder eind-
plan. Dit moet resulteren in een plek 
waar het bruist en waar niet de gemeen-
te het programma bepaalt maar juist de 
‘kracht van de stad’. Organische en 
spontane groei met een tijdelijk karak- 
ter vormen een belangrijk bestanddeel 
van de ontwikkeling. Geen vooropgezet 
plan, maar wel een visie op de ontwik-
keling. Die tijdelijkheid kan tevens 
geleidelijk overgaan in een permanent 
karakter in de ontwikkeling van het 
gebied. 
Het bestemmingsplan biedt de ruimte om 
het terrein en de gebouwen de komende 
10 jaar - in een tijdsperiode van 2014 
tot 2024 - als culturele en creatieve 
hotspot aan te wenden.
Inmiddels hebben vele initiatieven 
zich aangediend. Een aantal partijen 
- die zich sterk willen maken voor de 
programmatische invulling van de ge-
bouwen en het terrein - hebben zich 
bij de gemeente gemeld. Het doel is 
om hier een creatieve en culturele 
hotspot te laten ontstaan. Niet ge-
dacht vanuit een eindplan, maar vanuit 
een organische ontwikkeling. 

2 0 1 4
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2014 - axonometrie en aanzicht
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2014 - plattegrond en perspectief
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Stichting de Tramkade - verant-
woordelijk voor de programmatische in-
vulling van het gebeid - faciliteert 
en coördineert de verschillende pro-
jecten en evenementen op het terrein 
en gaat daarbij uit van het fenomeen 
placemaking. Placemaking gaat over het 
zien, activeren, en managen van ‘ont-
moetingsplekken’ in openbare ruimte 
waarin de community centraal staat. De 
activiteiten die georganiseerd worden 
zijn autonome entiteiten die zich in-
dividueel en onafhankelijk van elkaar 
verhouden tot het geheel. In het be-
stemmingsplan - dat het wettelijk kader 
vormt voor het gebruik van het terrein 
- worden de functies zo omschreven dat 
er	een	grote	flexibiliteit	ontstaat	in	
de invulling van het terrein waarin 
creatief ondernemerschap gestimuleerd 
wordt. Flexibiliteit en tijdelijkheid 
zijn de trefwoorden die centraal staan 
in de ontwikkelingen van het gebied. 
Dat betekent dat er sprake zal moeten 
zijn van reversibiliteit. 
In verband met veiligheidseisen en 
de bevordering van de oriëntatie en 
“doorwaadbaarheid” van het gebied zul-
len enkele ondergeschikte onderdelen 
van het complex worden verwijderd zo-
dat een heldere structuur ontstaat 
bestaande uit drie gebouwdelen. Het 
middelste deel gaat hierdoor als een 
spil in het gebied werken. Het gebouw 
heeft entrees aan beide zijden en kan 
dus als middelaar functioneren. 
Voor het verbeteren van de oriëntatie 

en heldere leesbaarheid van het ge-
bied, maar ook voor het functioneren 
van het gebied - zowel op de schaal van 
stad als op het terrein - zijn zicht-
lijnen van groot belang. Het terrein 
bestaat uit een aantal gebouwen die 
in de loop van de tijd met elkaar 
zijn vergroeid. Voor het overzicht 
en de oriëntatie van bezoekers is het  
gewenst dat er een aantal heldere 
structuurlijnen worden aangebracht. 
Het gegeven van het ontmantelen is  
essentieel in het concept waarin er - 
in plaats van alle gebouwen te slopen 
- er naar gestreefd wordt om de juiste 
balans te vinden in hetgeen wat reeds 
aanwezig is en hetgeen wat er ver-
langd wordt. Zodoende kan dit gebied 
een uniek karakter krijgen. De ont-
mantelingen die in werking zijn gezet 
vervullen hier een belangrijke rol.
Dit process van ontmantelen vormt dus 
de basis van de ontwerpstrategie. Het 
gesloten karakter van het voormalig 
mengvoederbedrijf transformeert in een 
open karakter waarin een constructieve 
structuur zichtbaar wordt. De huid 
wordt weg gehaald en het skelet wordt 
zichtbaar. Om dit meer kracht te geven 
worden er staketsels toegevoegd die 
zullen functioneren als een looproute 
op de aanwezige gebouwen. Op verschil-
lende strategische locaties - hierbij 
denkend aan bepaalde zichtlijnen rich-
ting de binnenstad van ’s-Hertogen-
bosch - kunnen rustpunten toegevoegd 
worden.

2 0 1 6
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2016 - axonometrie en aanzicht



129

P R O J E C T

2016 - plattegrond en perspectief
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Naast het ontmantelen vervullen de toe-
voeging van (tijdelijke) installaties 
een belangrijke rol in het concept. 
Het doel van deze objecten betreft het 
genereren van interesse in het ver-
laten gebied waardoor er activiteiten 
ontwikkelen en herinneringen worden 
gecreëerd. Dit zal resulteren in een 
waarde dat rondom het terrein zal ont-
staan dat de interesse zal kweken voor 
toekomstige ontwikkelingen. De instal-
laties worden dus gebruikt om iets te 
activeren en nemen dus een rol als ac-
tivator op zich. 
De installaties zijn stuk voor stuk 
plaats gebonden en hechten zich aan 
een	specifiek	locatie	op	het	terrein	via	
perceptuele motieven. De activators 
worden letterlijk in beweging gezet 
waardoor	de	flexibiliteit	en	multifunc-
tionaliteit gewaarborgd wordt en dat 
ten allen tijden de interesse en nieuws- 
gierigheid van de bezoeker zal stimu-
leren. Enerzijds gedragen de objecten 
zich als zijnde kameleons en passen 
zich aan aan hun omgeving waardoor 
het gebruik of de sfeer mee veran-
derd. Anderzijds behouden de acti-
vators hetzelfde gebruik, maar ver- 
plaatsen ze zich langs verschillende 
ruimtes waardoor de context en setting 
steeds blijft vernieuwen. De instal-
laties gedragen zich naar hun context 
en staan zodoende in dienst van het 
industrieel terrein. De realisatie van 
de activators wordt bewerkstelligd als 
een puzzel waarin de samenstelling van 

verschillende onderdelen op locatie in 
elkaar gezet kan worden.  
De activators kunnen zich aanpassen 
aan de gewenste situatie. Als er een 
behoefte is aan een bepaalde setting 
— zoals de industriële context of de 
oude binnenstad van ’s-Hertogenbosch — 
kunnen de objecten zich verplaatsen en 
zodoende voldoen aan een veranderende 
vraag. Een andere karaktereigensc-
hap is de manier waarop een activator 
georiënteerd kan worden waardoor haar 
flexibiliteit	 en	 multifunctiona-lite-
it gebruikt wordt. Op deze manier is 
het mogelijk om met hetzelfde object 
een variërende ondersteunende rol te 
vervullen voor verschillende activi-
teiten.   
Een installatie kan ook als doel heb-
ben om de gebruiker tijdelijk te la-
ten verblijven op het terrein. Op deze 
manier kan men deze nieuwe plek in 
de stad ’s-Hertogenbosch op een unie-
ke manier ervaren. Dit object - het 
kraanspoor hotel - lijkt de rol van 
een maritieme logistieke machine over 
te nemen en komt letterlijk in beweging 
om haar bezoekers op te halen. De in-
stallatie gaat in eerste instantie een 
grootse, afstandelijke en ‘exclusieve’ 
relatie aan met de beschouwer, maar 
— bij nader inzien — nodigt het ob-
ject de beschouwer uit tot een intieme 
en ‘inclusieve’ relatie. Het karakter 
van de activators kan zorgen voor een 
transformatie waarin de industriële 
omgeving even vergeten wordt.

2 0 2 0
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2020 - axonometrie en aanzicht
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2020 - plattegrond en perspectief
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Het jaar 2024 is het moment dat de 
gemeente ’s-Hertogenbosch de verant-
woordelijkheid over het terrein op zich 
zal nemen. Het 10-jarig bestemmings-
plan dat is opgesteld voor de tijds- 
periode van 2014 tot en met 2024 komt 
dan ten einde. Het moment is dan 
aangebroken om de geplande stedelijke 
herontwikkeling te realiseren op het 
terrein van de voormalige mengvoeder-
fabriek. Aanvankelijk is het plan om - 
met uitzondering van het monumentale, 
vroeg 20e-eeuwse gebouw - alle ge- 
bouwen te slopen en een nieuwe woon-
wijk te realiseren. 
Dit is een essentieel gegeven van dit 
voorstel waarin - in plaats van alle 
gebouwen te slopen - er naar gestreefd 
wordt om de juiste balans te vinden 
in hetgeen wat reeds aanwezig is en 
hetgeen wat er verlangd wordt. Zodoen-
de kan dit gebied een uniek karakter  
krijgen	 gedefinieerd	 door	 kernwoorden	
als wonen, werken, kunst, cultuur en 
recreatie. Om te voldoen aan de ge-
maakte plannen van de gemeente ’s-Her-
togenbosch wordt er in dit concept ook 
rekening gehouden met de toevoeging 
van residenties. In dit voorstel wordt 
er echter gestreefd naar een combina-
tie van verschillende functies.
De ontmantelingen die in werking zijn 
gezet vervullen hier - in combinatie 
met de toegevoegde activators - een 
belangrijke rol omdat dit al gere-
sulteerd heeft in waardecreatie van 
het terrein. 

Allereerst wordt er een diagonale as 
gecreëerd die het complex opent rich-
ting het spoor in het westen. Deze 
as wordt gemaakt door middel van het 
doorsnijden van beide expeditieloodsen 
en kan functioneren als een boulevard 
met aan weerszijden diverse horeca 
gelegenheden. De volgende stap is het 
weghalen van nauwkeurig geselecteerd 
gebouwdelen. Enkele gebouwen - die als 
niet waardevol zijn beschouwd - zul-
len worden gesloopt en kunnen ver-
volgens vervangen worden voor nieuwe 
woningblokken. Het directiekantoor 
- gelegen aan de waterkant naast het 
monumentale molengebouw - zal onder 
deze categorie vallen en volledig  
vervangen worden door residenties. 
Andere gebouwen - zoals de cilinder- 
vormige silos aan de oever van de Dom-
mel - worden enerzijds volledig ver-
wijderd en anderzijds ontmanteld zo-
dat er een interactie ontstaat tussen 
de nieuwe woningblokken en het skelet 
onder de huid van de originele silos. 
Enkele silos zullen blijven bestaan 
nadat ze zijn opgeknapt en aangepast 
voor een nieuwe functieDe assen die 
de bouwblokken doorsnijden zijn af-
komstig uit de omgeving en nemen de 
gewenste zichtlijnen in acht. Dit zal 
resulteren in een overzichtelijk ste-
delijk plan waarin de primaire en se-
cundaire assen de juiste proporties 
creëren.	Door	de	diversificatie	van	de	
gebouwhoogte wordt de relatie met het 
originele terrein versterkt.  

2 0 2 4



136  

P R O J E C T

2024 - axonometrie en aanzicht
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2024 - plattegrond en perspectief
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Realisatie van diagonale as

Realisatie van primaire assen

Verwijderen van elementen

Realisatie van secundaire assen

Toevoegen van nieuwe blokken

Diversiteit in gebouwhoogte
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— in een cultureel en commercieel per-
spectief — dat er toekomstige ontwik-
kelingen plaats kunnen vinden. Op deze 
manier nemen de objecten de rol als 
activator op zich en zullen dus daarom 
deze benaming krijgen. 
De installaties zijn stuk voor stuk 
plaats gebonden en hechten aan een 
specifiek	 locatie	 op	 het	 terrein	 via	
perceptuele motieven die diverse vari-
aties op een gelijk die van hechting 
articuleren. 
De activators worden letterlijk in 
beweging	 gezet	 waardoor	 de	 flexibi- 
liteit en multifunctionaliteit gewaar-
borgd wordt en dat ten allen tijden 
de interesse en nieuwsgierigheid an de 
bezoeker zal stimuleren.
De objecten gedragen zich als zijnde 
kameleons en passen zich aan aan hun 
omgeving waardoor het gebruik of de 
sfeer mee veranderd. Anderzijds be-
houden de activators hetzelfde ge-
bruik, maar verplaatsen ze zich langs 
verschillende ruimtes waardoor de con-
text en setting steeds blijft ver-
nieuwen. Dit gegeven zal wederom de 
interesse van de bezoeker stimuleren.  
Dit heeft als resultaat dat de instal-
laties zich gedragen naar hun context, 
ze staan zodoende in dienst van het 
complex ‘De Heus’.
De realisatie van de activators wordt 
bewerkstelligd als een puzzel waarin 
de samenstelling van verschillende on-
derdelen op locatie in elkaar gezet 
kan worden.  

Mijn concept manifesteert zich in de 
vorm van (tijdelijke) installaties in 
(relatief) afgelegen gebouwen op het 
complex van ‘De Heus’ in ’s-Hertogen-
bosch. Het doel van deze installaties 
betreft het genereren van interesse in 
het verlaten gebied waardoor er activi- 
teiten ontwikkelen en herinneringen 
worden gecreëerd. Dit zal resulteren 
in een bepaalde waarde dat het complex 
krijgt en daardoor interessant wordt 

De objecten kunnen zich aanpassen aan 
de gewenste situatie. Als er een be-
hoefte is aan een bepaalde setting — 
zoals de beschikbare industriële con-
text (beneden) of de oude binnenstad 
van ’s-Hertogenbosch (boven) — kan het 
podium zich bijvoorbeeld verplaatsen 
en zodoende voldoen aan de vraag. 
Een tweede karaktereigenschap is de 
manier waarop het object georiënteerd 
kan worden, dit kan naar beide kant-
en	waardoor	de	flexibiliteit	verbeterd	
wordt. Op deze manier is het mogeli-
jk om met hetzelfde object een onder-
steunende rol te vervullen voor ver-
schillende activiteiten.     
Op het dak van het hoogste volume op 
het terrein is er een prachtig en  
uniek uitzicht over de oude binnen-
stad. Wanneer de activator gepositio-
neerd staat op de bovenste verdieping 
zal de setting zich dus focussen op 
de stad ’s-Hertogenbosch. Het aanwezig 
zijn op een industrieel complex wordt 
even vergeten. Wanneer het podium om-
laag glijdt langs de gevel zou het een 
paar meter boven de grond gepositio-
neerd kunnen worden om zich zo van het 
gebouw af te oriënteren. Tijdens een 
bepaalde activiteit — zoals een fes-
tival — kan de DJ boven het publiek  
zweven. Op de begane grond kan het ob-
ject zich oriënteren in twee verschil-
lende richtingen. Enerzijds naar het 
gebouw toe en anderzijds van het ge-
bouw af. Hierdoor kan het een evenement 
met een sterk industrieel karakter en 

Ontmantelen van gebouwen

Toevoegen van activators
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tevens kan het een ondersteunende rol 
vervullen voor het nabijgelegen res-
taurant Van Aken. Zodoende kan de ac-
tivator zich verhouden tot zijn omge-
ving op verschillende manieren.
Het restaurant reageert op de terug-
kerende U-vorm in het molengebouw. Het 
object wordt geplaatst in het ontstane 
‘atrium’ en zal op en neer bewegen 
tussen de verdiepingen. Hier zullen 
de bezoekers van het restaurant een 
onvergetelijke ervaring beleven door 

P R O J E C T

Poppodium Restaurant De Mengfabriek Kraanspoor Hotel

met de keuken mee te bewegen naar het 
volgende gerecht op een andere ver-
dieping. 
Het hotel heeft als doel om de gebrui-
ker tijdelijk te laten verwijlen in 
een — normaal gesproken ontoegankelijk 
— industrieel complex. Op deze manier 
kan men deze nieuwe plek in de stad 
’s-Hertogenbosch op een unieke manier 
ervaren. Het object lijkt de rol van 
een maritieme logistieke machine — zo-
als een container terminal — over te 

nemen. De installatie gaat in eerste 
instantie een grootse, afstandelijke 
en ‘exclusieve’ relatie aan met de be-
schouwer, maar — bij nader inzien —  
nodigt het object de beschouwer uit tot 
een intieme en ‘inclusieve’ relatie en 
is bedoeld om tijdelijk in te ver-
blijven. Het minimalistisch interieur 
zorgt voor een contrast waardoor de 
industriële omgeving even vergeten 
wordt.
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Maquette restaurant schaal 1-50
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Maquette hotel schaal 1-50
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In de detaillering van de activators 
is kunstenaar Frank Havermans een be-
langrijke referentie gebleken. Zijn 
materiaalgebruik en manier van werken 
zijn dingen die nauw zijn bestudeerd. 
Het product dat gebruikt wordt in de 
bouw van de activators is een plaat-
materiaal genaamd multiplex. Dit ma-
teriaal is gemakkelijk te bewerken en 
eenvoudig in de gewenste hoeken te za-
gen. Door het verbinden van verschil-
lende constructies kunnen zodoende 
nieuwe vormen ontstaan van excentrieke 
kwaliteit. Om voldoende stevigheid te 
creëren moeten er aan de boven- en 
onderkant van de panelen aanvullende 
plaatmaterialen van multiplex beves-
tigd worden. Dit moet - in combinatie 
met extra bevestigde haakse stabilisa-
tors - resulteren in de gewenste stijf- 
heid van de bouwdelen. 
Waar men bij het gebruik van staal de 
mogelijkheid heeft om verbindingen te 
lassen, is dit bij het gebruik van 
hout niet mogelijk. Deze techniek van 
het ‘verhouten’ van staal heeft daarom 
extra aandacht nodig. 
De verschillende stukken plaatmateri-
aal worden aan elkaar gekoppeld door 
middel van spijkers en schroeven. Dit 
werk kan voorbereid worden in een werk-
plaats waarna het wordt getranspor-
teerd naar de gewenste locatie. Hier 
kunnen de bouwdelen aan elkaar worden 
gekoppeld met een connecties die een-
voudig weer te ontmantelen zijn. De 
techniek gebruikt voor deze permanente 

koppelingen is weergegeven in de de-
tails op de rechter pagina. 
De verbindingen tussen de verschil-
lende bouwdelen die Frank Havermans 
maakt in zijn installaties worden be-
werkstelligd met behulp van bouten en  
moeren. Dit geeft - naast de mogelijk-
heid om het bouwpakket te assembleren 
- een rauw effect met ‘eerlijke’ en 
zichtbare verbindingen.
Dit is ook de techniek die ik zal ge-
bruiken in het realiseren van de acti-
vators. Deze kan onderverdeeld worden 
in verschillende elementen die in een 
werkplaats gemaakt worden. Na vervoer 
van de onderdelen kunnen ze op loca-
tie gemakkelijk in elkaar gezet wor-
den. De verbindingen van de losse on-
derdelen wordt gemaakt door middel van 
bouten en moeren. De techniek gebruikt 
voor deze ontmantelbare connecties is 
weergegeven in de details op de pagi-
na rechts. In de geëxplodeerde axono- 
metrie zijn deze connecties ook zicht-
baar gemaakt, alsmede de bouwdelen die 
op bepaalde verbindingen ontkoppeld 
kunnen worden.
De combinatie van hout plaatmateri-
aal multiplex met de stalen bouten 
en moeren genereert een rauw en indu-
strieel beeld. Het materiaal zal op 
de juiste manier worden behandeld om 
verschillende weersomstandigheden aan 
te kunnen, maar toch zal de aantasting 
van het materiaal door het weer het  
ruige effect versterken naarmate de 
tijd verstrijkt. 

Frank Havermans, details van verbindingen 
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Detail B

Detail A

Detail A

Detail B
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Maquette detail schaal 1-5
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Maquette detail schaal 1-5
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Restaurant - nachtelijke sfeerimpressie
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Het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens dit pro-
ces is het belang van onderzoek doen naar de kracht 
van een industrieel complex. Wat is de ‘Genius Loci’ 
of met andere woorden de geest van een bepaalde plek? 
En wat maakt daardoor dat terrein zo bijzonder en  
anders dan andere? Zodra men weet wat een industrieel 
complex uniek maakt kan men ook gebruik maken van de  
mogelijkheden die voor handen liggen. Met een  
strategisch ontwerp kan hier op ingespeeld worden door 
de nadruk op de juiste elementen te leggen om zodoende 
een effectief resultaat te bewerkstelligen. Ik ben van 
mening dat dit onderwerp in mijn project goed behan-
deld is en dat er een resultaat is behaald waarin het 
unieke karakter van het terrein gewaarborgd en ver-
sterkt is. Bovendien heb ik altijd nauwkeurig rekening 
gehouden met het bestemmingsplan dat door de gemeente  
’s-Hertogenbosch is opgesteld om zodoende de realiteit 
niet uit het oog te verliezen. 
Als belangrijke aanbeveling zou ik aandacht willen  
vragen voor bepaalde elementen die ik (bewust) niet 
heb behandeld in mijn project. Het betreft hier in het  
bijzonder twee constructies die op het terrein staan 
aan de oever van de Dommel, namelijk de hijskraan en 
het brandweerhuisje. Beide elementen zijn strategisch 
zeer aantrekkelijk om uit te buiten en bezitten de 
kracht om op een mooie wijze gebruikt te worden. Zelf 
zou ik graag deze bouwwerken nader willen onderzoeken. 
Dit zou een volgende stap kunnen zijn in de toekomst.  
Een ander vervolg in het proces zou het testen van de 
haalbaarheid van de activators kunnen zijn. Er zou 
onderzocht moeten worden wat de objecten precies gaan 
kosten. Bovendien is het belangrijk om te bekijken hoe 
de	kosten	terugverdient	kunnen	worden	zodat	er	finan-
cieel gezien een lucratief product gemaakt kan worden. 
Om dit alles voor elkaar te krijgen zal ik de juiste 
mensen om me heen willen verzamelen die mij hier over 
kunnen informeren en adviseren. 
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