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VOORWOORD
Het schrijven van dit afstudeerrapport is de laatste fase van 
mijn studieloopbaan. Tijdens mijn HBO Bouwkunde opleiding 
heb ik voor het eerste kennisgemaakt met herbestemming. De 
interesse werd groter naarmate ik mezelf meer ging verdiepen 
in de mogelijkheden van deze projecten. De opleiding speelde 
heel slim in op de krimpende economie. Nieuwbouwprojecten 
kwamen bijna niet van de grond. Renovatie, restauratie en 
herbestemming hebben in tijden van crisis de voorkeur. 

Op de Technische Universiteit van Eindhoven ben ik mijn ken-
nis op dit vlak gaan verbreden. Met het toeleggen op indus-
trieel erfgoed in het afstudeertraject. Ik was me er tot dusver 
nog niet zo van bewust wat voor fascinerende gebouwen het 
soms kunnen zijn. Het afgelopen jaar ben ik niet alleen beter 
gaan kijken naar erfgoed, ik ben het ook beter gaan zien. Het 
beter begrijpen van deze architectuur opent misschien wel 
een nieuwe deur, in een nieuwe richting.

Voor wat betreft het studeren is het voor mij voorlopig even 
klaar, ik ben toe aan het werkveld!
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The preservation of history and beauty of industrial heritage 
in the redevelopment process. 

This thesis focuses on the main question ‘How do we pre-
serve history and beauty of industrial heritage in the rede-
velopment process?’. This question arises from an interest 
and background study of the leather-industry. Poor farmers 
in Noord-Brabant started a tannery. After industrialisation it 
became	an	industry.	This	handy-craft	influenced	the	develop-
ment of the region a lot. 
At the end of the twentieth century the leather companies 
leaved the Netherlands. The old factories were abandoned 
and the historical value of the industry and its glory days be-
came a memory. Understanding heritage will possibly lead to 
preservation and redevelopment of these industries. Only in 
this way the history and architecture will be kept alive. 
To achieve this, the main question will have to be answered. 

Studies of successful redevelopment projects gave inspiration 
for the design project. An interesting combination of a (bio-
logical) food market with close to it a gastronomy and lounge 
room, rises in the former leather factory in Rijen. The intro-
vert theme of both urban landscape and building are trans-
formed in an extrovert theme.
Historical elements, the composition of the building compart-
ments and the new function has been used, to give the histor-
ical marker a new fresh position in the identity change of the 
industrial village.

The main conclusion is that the preservation of history and 
beauty of industrials heritage lies in more than only the build-
ing itself. To transform a building and its environment, a quit 
good knowledge of the architectural history, emotional values 
and the former functional use is required. A successful rede-
velopment concur with making right choices and well thought 
arguments. Only than history an beauty of industrial heritage 
will be kept alive in the redevelopment process.

SUMMARY
Transformation of private industry, to community goods
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INLEIDING

De afstudeerstudio ‘Industrial Heritage past&future’ richt zich 
specifiek	op	voormalige	intensieve	industrieën	in	Noord-Bra-
bant die bijgedragen hebben aan de sterke ontwikkeling van 
de provincie. Sigaar-, textiel-, zuivel- en de lederindustrie zijn 
de	voornaamste	grote	industrieën	die	in	deze	regio	actief	zijn	
geweest. Door bijvoorbeeld de lage loonkosten en perfecte 
ligging konden bedrijven zich hier vestigen en groeien. 

Aan het eind van de 20ste eeuw kwam hier een einde aan. 
Bedrijven zochten goedkopere manieren om het eigen product 
te ontwikkelen. De industrie vertrok naar het buitenland, wat 
resulteerde in leegstand van bedrijven en fabrieken. 

De fabrieken die ooit zorgden voor werkgelegenheid en 
ontwikkeling van de gemeenschap, zijn nu niet meer dan uit-
gestrekte braakliggende terreinen die vervallen raken. In de 
eerste jaren van de achteruitgang werden complete gebou-
wen gesloopt en de bijbehorende grond opnieuw ontwikkeld.
Gemeenten en instanties zoals Stichting BOEI, komen steeds 
meer	te	weten	over	de	industrieën	en	de	bijdragen	aan	de	be-
langrijke ontwikkeling in Noord-Brabant. Hierdoor ontstaat er 
meer betrokkenheid, liefde en interesse voor het behoud van 
de nog resterende fabrieken en cultuur. De panden zijn het 
laatste stukje geschiedenis en herinnering aan de bloei-jar-
en van de provincie. Om de cultuurhistorische waarde van de 
gebouwen te beschermen, worden de panden op de erfgoed 
lijst gezet. Zo worden de gebouwen bewaard voor toekoms-
tige generaties. Maar het verdwijnen van de functie zorgt er 
voor dat de betekenisvolle fabriek van vroeger, nu niet meer 
is dan een lege huls.

Het herbestemmen van de enorme fabrieken en terreinen is 
noodzakelijk om de panden in stand te houden. De omvang en 
de diversiteit in morfologische ontwikkelingen van de indus-
trieën	maakt	transformatie	niet	altijd	gemakkelijk.	
Daarom is het belangrijk dat we meer te weten komen over 
de industrie en het gebruik van de fabriek. Meer kennis over 
de transformaties van de gebouwen leidt er toe dat we meer 
grip krijgen op de architectuur. De gebouwen zijn historische 
markers in stad of dorp, die kunnen zorgen voor verdere groei. 
Het doel van herbestemming is niet om de geschiedenis te 
slopen en onzichtbaar te maken, maar juist het gebouw weer 

onderdeel te laten zijn van de lokale identiteit. Dit moet suc-
cesvolle transformatie en herbestemming tot gevolg hebben.
Om tot een succesvolle herbestemming te komen moeten er 
beslissingen worden gemaakt, die consequenties hebben voor 
het erfgoed. Maar welke plek heeft industrieel erfgoed nu ei-
genlijk in de huidige samenleving? En hoe kunnen de gebou-
wen zonder de industrie weer bijdragen en deel uitmaken van 
de gemeenschap? 

Diverse	ideeën	en	gedachten	over	wat	nu	werkelijk	waardevol	
is aan de fabriekscomplexen is voor ieder verschillend. Wat 
geeft de doorslag in het proces van behoud en vernieuwing? 
Hoe ga ik bijvoorbeeld om met een oud gebouw vol littekens, 
dat meerdere operaties heeft ondergaan? En hoe kan ik als 
architect een nieuwe functie plaatsen in een bestaande con-
text, zonder afbreuk te doen aan het gebouw en haar ges-
chiedenis?

In mijn literatuur- en archiefonderzoek heb ik mij in een peri-
ode van 5 maanden verdiept in het ontstaan en ontwikkeling 
van de leerindustrie en herbestemming van erfgoed in het 
algemeen. De fascinatie voor de leerindustrie nam toe op het 
moment dat ik het beroep en de vervaardiging van het leer 
betere begreep. De fabrieken functioneerde op zichzelf als een 
machine. De aaneenschakeling van ruimten waren ieder een 
bepaalt onderdeel in het proces van het maken van leer.
Herbestemmen	 van	 dit	 industriële	 erfgoed	 leidt	 er	 toe	 dat	
twee verschillende ‘werelden’ samen smelten en kunnen 
voortbestaan. Enerzijds het oude ambachtelijk beroep wat na 
jaren van ontwikkeling en transformatie zich moeten mengen 
in de hedendaagse moderne omgeving. Waar andere waarden 
worden gehecht aan gebruik van ruimte en bouwtechnische 
kwaliteiten van panden, dan de industrie van vroeger. Wat is 
er	voor	nodig	om	een	fabriek	met	haar	industriële	verleden,	
te beschermen en toch in een nieuw ‘jasje’ te kunnen steken?

De hoofdvraag die is ontstaan luidt: ‘Hoe behouden we histo-
rie en schoonheid van industrieel erfgoed in het herbestem-
mingsproces?’

Om de vraag te beantwoorden analyseer ik de voormalige 
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Zoollederfabriek Van Gorp in Rijen. Daarnaast ga ik de fabriek 
herbestemmen wat resulteert in een ontwerp. 
Met het onderzoek wil ik een algemeen beeld krijgen van in-
dustrieel erfgoed en de omgang met deze complexen. De re-
sultaten van het onderzoek leiden niet tot een stappenplan 
‘herbestemmen van industrieel erfgoed’, maar de benadering 
en interpretatie van het ontwerp kan wel een bijdrage leveren 
aan de keuzes die door alle betrokken partijen bij toekomstige 
herbestemmingen gemaakt moeten worden. 

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan een theoretische houding 
van mij ten opzichten van industrieel erfgoed. Hierin leg ik uit 
hoe ik aan het thema van mijn onderzoek kom en wat de relat-
ie is met de afstudeerstudio. Om tot een persoonlijke houding 
te komen heb ik een literatuur onderzoek gedaan en refer-
entie projecten geanalyseerd. De inspiratie die is opgedaan 
hebben uiteindelijk geleid tot mijn concept en thematiek van 
het ontwerp. Nadat ik dit heb behandeld leg ik de relatie tus-
sen de literatuur, de referentie projecten, ontwerpopdracht en 
mijn ontwerphouding. Uiteindelijk worden de resultaten van 
het ontwerp op drie verschillende schaalniveaus behandeld. 
De eerste schaal richt zich op de analyse van het dorp. Daar-
na spits ik mij toe op het kader waarin het gebouw geplaatst 
is. De derde schaal is het gebouw zelf. Hierin behandel ik het 
programma, de strategie en de visie. 
Tot	slot	geef	ik	een	reflectie	op	mijn	ontwerp	en	mijn	theore-
tisch positie in het geheel. 
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THEORETISCHE HOUDING
PARAGRAAF 2.1
Het thema van het onderzoek richt zich op de historische 
gelaagdheden van erfgoed. Als er naar industrieel erfgoed 
gekeken wordt, gaat men er impliciet vanuit dat een gebouw 
slechts één verleden heeft. Dat het gebouw in die status is 
neergezet en dat dit de oorspronkelijke staat is. De complex-
en zijn echter in de loop der tijden continu aangepast. 

Het hergebruiken van erfgoed blijkt echter niet altijd even 
makkelijk. We weten in de meeste gevallen te weinig over de 
geschiedenis van het pand. Bovendien zijn de fabrieken niet 
altijd hoogstaande architectuur. Een aaneenschakeling van 
aanbouwen in verschillende stijlen, maken het herkennen van 
cultuurhistorische bouwlagen lastig. Welk onderdeel of bouw-
laag is nu eigenlijk waardevol?

Het moment dat het gebouw is neergezet en de perioden dat 
het erfgoed transformaties heeft ondergaan, zijn fragmenten 
uit het verleden, die het gebouw en de herinneringen daaraan 
maken tot wat het nu is. Oude en nieuwe constructies komen 
met elkaar in aanraking en zo ontstaan er zichtbare veran-
deringen. Achtereenvolgende transformaties, kunnen er voor 
zorgen dat een evenwichtige samenhang van het gebouw, 
door de nieuwe aanpassingen is verdwenen. 

Afhankelijk van de waarde die de architect en de opdrachtgev-
er hechten aan de verschillende bouwperioden, zal er gekozen 
worden voor het behoud, of benadrukken van perioden. Dit 
kan samenhangen met de mogelijkheden die de keuze voor 
het behoud in de toekomst heeft: Het geheel herstellen van 
bijvoorbeeld een middeleeuws kasteel in oude staat, zonder 
mogelijkheden om dit nu te gebruiken, zal een nieuwe periode 
van verval inleiden. 

Het is daarom als architect van belang en de uitdaging, om de 
historische lagen te herkennen en op een correcte manier in 
een vernieuwde compositie te kunnen plaatsen. Op die manier 
kan	er	geprofiteerd	worden	van	deze	historische	markers	en	
door herbestemming blijft de cultuurhistorische waarde voort-
bestaan. 

In de literatuur studie heb ik mij verdiept in architect Carlo 
Scarpa. Door een gebouw te analyseren en te lezen over de 

handelingen die de architect heeft genomen voor het maken 
van zijn ontwerp. Heb ik informatie vergaard over een mo-
gelijke aanpak hoe erfgoed benadert kan worden. Carlo Scar-
pa is een wereldberoemde architect die complexe historische 
gelaagdheden in bouwwerken kan ontrafelen. Een goed voor-
beeld is zijn theoretische benadering van Castle Vecchio in 
Verona. 

Na het onderzoek kon ik stellen dat voor ieder project een 
andere aanpak mogelijk is. Gelaagdheid kan op verschillende 
manier	zichtbaar	worden	gemaakt.	Het	identificeren	van	his-
torische lagen, voor erfgoed van enkele honderden jaren, zijn 
duidelijker te herkennen dan erfgoed van tientallen jaren oud. 
Het analyseren van de lokale architect Moons en haar werk uit 
de regio Noord-Brabant, geeft andere inzichten over het be-
handelen van erfgoed dan de benadering van Scarpa. Archi-
tect Moons heeft enkele leerlooierijen herbestemd. Vanwege 
de kortere geschiedenis zijn er in vergelijking met Castle Vec-
chio minder grote ingrepen nodig. Zij kan zich beperken tot 
het herstellen van de gevel en het bewoonbaar maken van 
het erfgoed.

Gebruikte literatuur zoals: ‘Herbestemming industrieel erf-
goed oude fabrieken nieuwe functies’ – J. Broeren en ‘Her-
bestemming van industrieel erfgoed in Nederland’- P. Nijhof 
geven mede inzicht over de ontwikkeling, mogelijkheden, 
beperkingen en het van de grond krijgen van een dergelijk 
herbestemmingsproject.

Gerealiseerde herbestemmingsprojecten zoals leerlooierij 
Driessen in Dongen en leerlooierij Huijben in Oosterhout, zijn 
getransformeerd van fabriek naar woonruimte. Door de open-
structuur in de uitwerking van de constructie, lenen deze geb-
ouwen zich goed voor het maken van woningen. 

Een	commerciële	opzet	 zoals	een	musea	of	 theater	vormen	
een mooi decor voor grote fabriekshallen. Maar de vraag 
daarnaar is niet altijd aanwezig. De watertoren, ontworpen 
door stadarchitect J. A. van der Kloes, die gelokaliseerd is op 
voormalig Eneco-terrein te Dordrecht, is een geslaagd refer-
entie project wat commercieel is ingericht. Het gebouw en 
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terrein zijn getransformeerd van waterfabriek, waar het water 
uit het Wantij gezuiverd werd, dient nu als hotel. De water-
bassin is ingericht tot biologische moestuin, waar het aan-
grenzende pompgebouw nu fungeert als restaurant Villa Au-
gustus. Een centra waar allerlei nieuwe functies gecombineerd 
kunnen worden. Een soortgelijk project na herbestemming is 
een voormalige machine fabriek in Hamburg – Altona. De fab-
riek wordt nu wekelijks gebruikt als markthal, waar de lege 
ruimte wordt gevuld met kraampjes en foodtrucks. Daarnaast 
dient het als centrum waar lezingen, workshops, concerten en 
dergelijken kunnen worden gehouden. 

Bovengenoemde referenties zijn, zoals veel fabrieken, op 
zichzelf staande gebouwen. Voor de buitenwereld een intro-
vert terrein. Het private terrein is een zelfvoorzienende om-
geving. Om het gebouw en terrein her te kunnen gebruiken 
en er een publieke functie in te plaatsen, moet de thematiek  
extrovert worden. 

De leerlooierijen met resterende historische elementen, ge-
plaatst binnen een kader van bakstenen gevels en klepramen 
voor ventilatie. Stralen in de compositie en aaneenschakeling 
van ruimten eenvoud uit. Het gebouw functioneert als een 
machine. 

‘Villa Augustus’ en ‘Die market Fabrik’ zijn voorbeelden waar 
combinaties van meerdere functies elkaar kunnen versterken. 
De grootschaligheid in opzet van het terrein en fabriek met 
imposante hoge gevels, zijn in mijn ogen tevens aanknoping-
spunten voor het ontwikkelen van een concept. Fabrieken zijn 
zo geconstrueerd dat de ruimten een openstructuur hebben. 
Dit vergemakkelijkt hergebruik van de gebouwen, omdat je 
kunt kiezen hoe je de ruimte in gaat delen. 

Door de achtergrondstudie van de leerindustrie had ik keuze 
uit diverse looierijen en lederfabrieken om te onderzoeken. 
Voormalige Zoollederfabriek Van Gorp in Rijen is een gebouw 
dat in 100 jaar tijd diverse veranderingen heeft meegemaakt 
en doorstaan. Het is een fabriek dat was gelokaliseerd aan de 
rand van het dorp. Door de ontwikkeling van Rijen en de toe-
name van werkgelegenheid, is het dorp gegroeid en bevindt 

de fabriek zich inmiddels in het centrum. Het terrein en het 
complex zit nu verstopt achter woningen en bedrijven. 
Vroeger diende één van de bedrijfshallen als lagere school. 
Daarna is een boer met het gebouw en terrein een leerlooierij 
begonnen. Nadat hij failliet ging maakte Van Gorp in 1926 een 
doorstart en groeide uit tot een van de grootste Zoolleder-
fabrieken uit Noord-Brabant. De fabriek breidde meerdere 
malen uit en zo ontstond er een serie van aaneengeschakelde 
gebouwen. Het meemaken van twee oorlogen heeft gezorgd 
voor verschillende ingrepen in het gebouw. Uitbreiding en ver-
nieling heeft zichtbare littekens achtergelaten op gevels en 
constructies. Die tijden van morfologische transformaties en 
het aan elkaar koppelen van verschillende tijdsperioden wek-
te na de achtergrondstudie mijn interesse. Mijn houding ten 
opzichten van deze architectuur is het voor mij van belang dat 
de identiteit en karakteristieken van de leerindustrie zichtbaar 
zijn. Historische elementen en verwerking van materialen die 
refereren naar de geschiedenis moeten bewaard blijven. De 
beleving van de ruimte, die een gevoel van nostalgie opwek-
ken, zijn voor mij van belang in het ontwerp. 
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STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE
PARAGRAAF 3.1
Door	de	aanleg	en	de	officiële	ingebruikname	van	de	spoorlijn	
Breda-Tilburg op 1 oktober 1863 betekende vooral voor Rijen 
een mogelijkheid tot verdere uitbreiding van de industrie. Ri-
jen groeide in de bloeitijden uit tot het kloppende hart van de 
leersector. Het bezat tezamen met naast gelegen dorpskernen 
Dongen en Gilze de grootste fabrieken. Bovendien lag er een 
uitstekende kanaalverbinding, waardoor Rotterdam en Ant-
werpen per boot te bereiken waren. De 15 jaar na de II Wereld 
Oorlog waren 90% van de lederfabrieken in Rijen gevestigd. 
Rijen	bezat	mede	goede	grondstoffen	 in	de	natuurlijke	om-
geving. De huid conserveren door het behandelen met di-
erlijke vetten, heeft tot gevolg gehad, dat andere wijze van 
looiing is gevonden. En één van die methoden is de planta-
ardige looimethode, namelijk door middel van uittreksels van 
houtsoorten, zoals kastanje, eiken, quebracho-hout. In eerste 
instantie de schors van onze bomen. 

Kostenreductie door investering in moderne en minder arbe-
idsintensieve machines, leidde tot een verhoogde productie 
en kwaliteit verbetering. Uiteindelijk werd het wettelijk ver-
plicht om fors te investeren in mileu vriendelijk werken. Te-
vens werderen er nieuwe bedrijven gevestigd in lage loonlan-
den. Dit betekende de achteruitgang van de leernijverheid in 
deze regio. Eind jaren 90 waren er nog slechts 10 leerfabriek-
en in deze gemeente actief, waar Zoollederfabriek Van Gorp 
er één van was.

De groenrijke omgeving van Rijen, ligt op nog geen 10min ri-
jden met de trein van de stad Breda en Tilburg. Het dorp bev-
indt zich in de groenstructuur nabij het natuurgebied Surae 
en bedrijventerrein ‘Haansberg’. Attractie park ‘De Efteling’ en 
de ‘Loonse en Drunese Duinen’ bevinden zich op 20min rijden 
met de auto. Rijen ligt wat dat betreft in een zeer aantrekkeli-
jke en kansrijke omgeving voor toerisme en recreatie.

Om het gebied, het dorp en de stedenbouwkundige ontwik-
keling van Rijen beter te begrijpen heb ik contact gezocht 
met de gemeente. In een gesprek met projectleider Jeroen 
Tolboom heeft hij mij kennis laten maken met het dorp en 
haar ambities.

Geschiedenis, omgeving en structuur Rijen

Rijen is op het gebied van architectuur een stad en dorp 
tegelijk. Het bevat stads elementen zoals een station, win-
kelcentrum de Laverije en diverse hoogbouw. Dit geeft het 
dorp een stedelijke uitstraling. Daarnaast heeft het ook het 
knusse dorpsgevoel met veel groen, vriendelijke uitstraling. 
Door de kleinschaligheid is alles dichtbij.

De leerindustrie heeft er mede voor gezorgd dat het dorp een 
mix is van  verschillende nationaliteiten. Vooral de Turkse ge-
meenschap is hier sterk toegenomen. Rijen is een plaats waar 
wordt gewoond en gewerkt. De leerindustrie heeft van het 
agrarische lintdorp een groot industriedorp gemaakt. De in-
dustrie speelt nog steeds een belangrijke rol. Inmiddels bes-
chikt Rijen met name over gemengde bedrijventerreinen. De 
industriële	bedrijven	zijn	grotendeels	gevestigd	aan	de	zuid-
zijde van het dorp. Met de komst van het Aeroparc heeft deze 
zone een nieuw gezicht gekregen.



| 15

Route Dongen - Rijen
Stream

Railway
Route Breda - Tilburg
Spoorlijn Breda
Route Breda - Tilburg
Route Dongen - Rijen
Sloten

Fig. 3 Kaart Rijen omstreeks 1910
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Bestemmingsplan & analyse Rijen
PARAGRAAF 3.2
Rijen kan worden verdeeld in drie wijken: het oude lint, Ri-
jen-west en Rijen-oost. 
Lederfabriek Van Gorp is gevestigd aan het oude lint. Dit was 
vroeger de handelsroute tussen Gilze-Rijen-Dongen die zich 
voortzetten in ‘De Langstraat’ die liep van Raamsdonksveer, 
langs Waalwijk richting Den Bosch. 
Aan het oude lint van Rijen liggen waardevolle gebouwen 
van vroeger, zoals de kerk, voormalige fabriekspanden en 
monumentale villa’s. Afgewisseld met moderne ontwikkelin-
gen zoals het Wilhelminaplein, winkelcentrum De Laverije en 
woonwijk	Goudsmit	Hoff.

Rijen-west gebouwd op het bos van Boswachterij Dorst. Dit is 
een wijk vol bomen, restanten van het bos toen de wijk er nog 

niet stond. Rijen-oost is een open landschap dat zorgt voor 
een groene uitstraling. Wolfsweide en Mathilde Wibautplein 
zorgen voor groen. Achter de huizen lopen brede paden met 
afwisselend groen. Op deze locatie zijn in de toekomst nieuwe 
wijken gepland. Hierdoor zal Rijen zich nog verder uitbreiden. 

‘Op dit moment ontstaat er al een verschuiving van het aan-
tal ondernemers aan de Hoofdstraat’, vertelt Jeroen Tolboom. 
‘Kleine bedrijven zoals een lokale cafetaria en pizzeria ver-
plaatsen zich meer Noordwaarts’. 

De gemeente constateert dat hierdoor het centrum splitst en 
een nieuw klein tweede centrum ontstaat ten hoogte van de 
voormalige leerfabriek Van Gorp in de toekomst. Uiteraard 

Fig. 4 Bestemmingsplan centrumgebied Rijen 

Zoollederfabriek Van Gorp
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Fig. 5 Rijen plangebied

kan een dorp of stad maar één echt centrum hebben. De grote 
supermarkt en kleine ondernemingen voor de dagelijkse lev-
ensbehoefte functioneren nog altijd in het centrum. Maar met 
de ontwikkeling van woonwijken in Rijen-Oost is de vestiging 
van nieuwe ondernemingen aan de Noordzijde van Rijen een 
vereiste. Zodat ook hier de burgers worden voorzien van hun 
dagelijkse levensbehoefte. 

Zoollederfabriek Van Gorp
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Fig. 6 Groenstructuur 

Groenstructuur

Zoollederfabriek Van Gorp
Groen
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Fig. 7 Groen verbindingsstroken bestaand

Groen verbindingsstroken bestaand

Zoollederfabriek Van Gorp
Groen stroken
Hoofdstraat
Vijf Eikenweg
‘By-pass’
Spoorzone



20 |
Fig. 8 Groen verbindingsstroken nieuw

Groen verbindingsstroken nieuw

Zoollederfabriek Van Gorp
Groen stroken
Hoofdstraat
Vijf Eikenweg
‘By-pass’
Spoorzone
‘By-pass’
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Fig. 9 Wegenstructuur

Wegenstructuur
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Fig. 10 Verbindingswegen bestaand

Verbindingswegen bestaand
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Fig. 11 Verbindingswegen nieuw

Verbindingswegen nieuw
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Rijenbreuk
PARAGRAAF 3.3
Uit het vooronderzoek komt naar voren dat Rijen precies op 
een breuklijn ligt tussen verschillende bodemlagen. In het 
kort wordt hier beschreven wat de breuklijn inhoud en wat 
dit voor gevolgen kan hebben op het ontwerp.

‘De vorming van de aardkorst staat onder invloed van in-
wendige krachten. Soms gaan die gepaard met verbinding 
of trillingen, die verandering in de bodemstructuur teweeg 
brengen.
Van de bodem in Brabant is in het verleden een gedeelte 
langzaam verzakt. De laagte die hierdoor ontstond wordt 
de Centrale Slenk genoemd. In het oosten wordt deze slenk 
begrensd door de Peelrandbreuk, in het westen door de 
Rijenbreuk. Deze breuk in de bodem loop aan de oostkant 
van Rijen (ter hoogte van de huidige Zwarte noordwestelijke 
richting verder. Zo’n breuk valt het beste te vergelijken met 
sterk verdroogde aarde, die een grote scheur in de bodem 
doet ontstaan en die allerlei kleine vertakkingen te zien 
geeft. De breuk zelf is in het landschap niet echt te zien.

Fig.12 Doorsneden bodemlaag

Highway A58

Oude Rijksweg

Rijenbreuk

Rijenbreuk

Rijenbreuk

Railway

Rijen

Gilze

HultenMolenschot

Characterization Rijenbreuk

Divisionscheiding

Wel is de aanwezigheid van de Rijenbreuk een belangrijk 
gegeven in het landschap, want ten oosten ervan komt de 
matige grove zandlaag van de Formatie van Sterksel aan of 
vlak aan de oppervlakte. En aan de westzijde ligt met haar 
klei en leemlagen de Formatie van Kedichem. Rondom de 
breuk, die overdekt is met dek zanden, komen scherp be-
grensde overgangen in bodemlagen voor, die van invloed zijn 
op de landschappelijke verscheidenheid, de grondwaterstand 
en de begroeiing. Bij grondwerkzaamheden moet dan ook 
altijd rekening worden gehouden met de loop van de breuk 
en haar zijtakken. Een klein voorbeeld zijn de dubbele rij es-
senbomen op het Raadhuisplein. Deze bomen staan precies 
op een zijtak van de Rijenbreuk, waardoor ze niet snel een te 
kort aan water zullen hebben.’ - J.C.A.A. de Hoon (2004)
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Highway A58

Oude Rijksweg

Rijenbreuk

Rijenbreuk

Rijenbreuk

Railway

Rijen

Gilze

HultenMolenschot

Characterization Rijenbreuk

Division

Fig.13 Rijenbreuk

Snelweg A58

Spoorlijn
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MOTIEF STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT
PARAGRAAF 4.1
Lederfabriek Van Gorp is gelegen aan de Hoofdstraat 77 in 
Rijen. 
Het plangebied waar het gebouw onderdeel van uitmaakt, 
heeft een afmeting van ca. 300 x 150meter. De project locatie 
omvat hoofdzakelijk een mix van werk,- en woonfuncties. De 
voormalige fabriek wordt op dit moment gebruikt en verhuurt 
als opslag ruimte, gehuurd door een yoga club en de handel 
en reparateur van klassieke Vespa scooters. Het gebouw vin-
dt haar ontsluiting aan de Hoofdstraat zijde. Daarnaast heeft 
het een binnentuin aan de achterzijde, in het hart van het 
plangebied. Deze tuin wordt omsloten door de omringende er-
fafscheidingen van de werk,- en woonfuncties. Doordat de ka-
vels ten opzichten van elkaar verspringen, ontstaan er diverse 
hoekjes in de binnentuin. Een schuurtje, heg, kas, moestuin, 
gras, bomen en struiken van de omringende erfgrenzen, zor-
gen er voor dat er diepte ontstaat vanuit verschillende per-
spectieven. Dit zorgt voor een speels en open karakter van 
het binnen gebied. 

De bebouwing in dit gebied varieert van een karakteristiek 
monumentaal fabriekspand tot een garagebox of fabriekshal 
opgebouwd uit golfplaten. Tevens bevinden zich aan de his-
torische lint en enkele zijwegen van het dorp, woonhuizen. De 
gebouwen zijn direct aan de straat geplaatst. Waardoor het 
woonhuis de scheiding is tussen de doorgaande weg en de 
rustige, smalle, langgerekte achtertuin. 

Analyse omgeving voormalige Zoollederfabriek

Fig. 17 Voormalig lederfabriek GB. Seelen (erfgoed) Fig. 14 Bestaande voorgevel Van Gorp 

Fig. 16 Garageboxen achterin binnentuin

Fig. 15 Binnentuin westzijde Van Gorp 
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Fig. 18 Bestaande situatie 

Zoollederfabriek Van Gorp
Bestaande werkfunctie
bestaande woonfunctie

Fig. 14
Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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Scenario’s ontwikkeling plangebied
PARAGRAAF 4.2 
De maquette laat hier zien dat het huidige hart afgesloten is 
van de omgeving. Het is letterlijk een verstoptte binnenruim-
te, met slechts twee onopvallende ontsluitingswegen.

Fig. 19 Fase ontwikkeling 1
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Fig. 20 Fase ontwikkeling 2

De centrale binnentuin wordt het hart van de stedenbouwkun-
dige ontwikkeling. Het hart zal een middel moeten worden dat 
in een later stadium het gebouw met de omgeving verbind. 
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Fig. 21 Fase ontwikkeling 3

Met het vervaardigen van het leer, kwam bij het onthar-
en/-vlezen van de huiden een substantie vrij dat lijm-extract-
en bezat. De zogenaamde lijm werd opgevangen en verkocht 
aan de plasticfabriek die in het zuidelijke deel van het plange-
beid gesitueerd stond. 
In het volgende scenario wordt deze industrie verwijdert uit  
het plangebied. De fabriek zal moeten worden verplaatst naar 
het bedrijventerrein Haansberg.

Het verplaatsen van de fabriek, betekent dat er een grote 
open ruimte ontstaat naar de binnentuin. Zoals te zien ontsta-
at er een passage vanaf de voorzijde van de fabriek, langs het 
gebouw richting de openruimte. Hier vindt het aansluiting met 

de naastgelegen wijk. Deze wijk is opgebouwd uit verschillen-
de hofjes, met een kneuterige uitstraling.

In dit scenario zal de kracht van de intieme binnentuin verdwi-
jnen. in het realiseren van een volgende stap, zal op deze plek 
een gepaste invulling moeten worden gegeven.
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Fig. 22 Fase ontwikkeling 4

Het doorbreken van de noordelijke wand van het plangebied 
kan worden gerealiseerd door de omheining van een verlaten 
autogarage terrein te verwijderen. 

De wanden van deze doorgang aankleden met kleine boompjes 
of een haag, vormt zo een verbindingszone tussen de noord- 
en zuidzijde van het projectgebied.
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Fig. 23 Fase ontwikkeling 5

Door een aantal gebouwen en afrasteringen te verwijderen 
wordt de binnentuin aanzienlijk groter en verliest het haar 
waarde. 
Dit scenario heeft niet de voorkeur, omdat de historische 
smalle langgerekte thematiek van de tuin en de fabriek, hier-
door verdwenen is.
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Fig. 24 Fase ontwikkeling 8

Het onderhanden nemen van het bedrijven terrein aan de 
westzijde biedt mogelijkheden voor een smalle toegang richt-
ing de binnentuin. 
Fig. 29 laat hier een aanzicht zien van voornamelijk garage-
boxen. Door de laagbouw is de schoorsteen van de lederfab-
riek een zichtbaar historische marker in het hart van het st-
edenbouwkundige plan.
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Fig. 25 Fase ontwikkeling 7

Het reduceren van de gebouwen op de bedrijfsterreinen geeft 
een hele nieuwe betekenis aan het plangebied. 
Het gevaar bestaat dat een te grote reductie van erfafscheidin-
gen en gebouwen het gebied te veel openmaken. 
Het	wenselijke	effect	en	thematiek	van	de		binnentuin	zal	hi-
erdoor kracht verliezen.

De scenario’s brengen wel goed in beeld hoe het ‘hart‘ 
benandert kan worden. Door het invullen van bijvoorbeeld 
voldoen groenvoorzieningen, zal het omsloten karakter van 
de tuin worden gewaarborgd.
Het	 creëeren	 van	 smalle	 langegerekte	 verbindingswegen,	
is een klein stukje van de tuin vanaf de omliggende straten 
zichtbaar. Hierdoor wordt de interesse van de nieuwsgierige 
voorbijganger opgewekt.
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Transformatie
PARAGRAAF 4.3
Enkele bedrijfspanden binnen het kader van het projectgebied 
zijn door het materiaal gebruik in contrast met de gebakken 
bakstenen gevels van omliggende gebouwen. Tevens zorgt de 
bouwhoogte en het grootte oppervlak er voor dat de binnentu-
in vanaf buiten het terrein nauwelijks te zien is. Naar mate je 
het binnen gebied betreedt loop je van een doorgaande weg, 
door een ‘omsloten’ muur van woningen en bedrijfsgebouw-
en, en treedt je binnen in een overzichtelijke tuin met diverse 
zichtlijnen over het gehele binnen gebied. Transformatie van 
deze gemengde functie, wat neigt naar een stedelijk karakter 
in het hart van een dorp, moet er toe leiden dat het binnen 
gebied toegankelijk wordt en gebruikt kan worden door de 
gemeenschap.	Het	maken	van	enkele	looproutes	(die	variëren	
van een smal steegje of een wat bredere groenstrook met 
looppad) naar de gemeenschappelijke binnentuin, geeft het 
gebied een recreatief karakter. Een gebied waar recreatie mo-
gelijk is, maar de woon,- en werkfunctie de overhand heeft. 
Een deel van de binnentuin zal worden ingericht als park, wat 
past in de natuurlijke sferen van de gemeente Rijen. Daar-
naast zal er ruimte worden gereserveerd voor de aanleg van 
een gemeenschappelijke moestuin en enkele kassen.

Fig. 27 Aanzicht Hoofdstraat - gesloten gevelwand

Heistraat

Rector Buijschstraat
Looiersveld

H
oo

fd
st

ra
at

Fig. 26 Overzicht straatnamen plangebied
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Fig. 29 Aanzicht Rector Buijschstraat - garageboxen bedrijfsterrein

Fig. 28 Aanzicht Heistraat - gesloten gevelwand
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Fig. 31 Aanzicht Looiersveld 

Fig. 30 Aanzicht Looiersveld - vrijstaande bedrijven
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Fig. 33 Schematische weergave plangebied extrovertFig. 32 Schematische weergave plangebied introvert

PARAGRAAF 4.4
De	twee	figuren	hieronder	zijn	een	schematische	vertaling	van	
de transformatie introvert - extrovert. 
Het openbreken van een introverte thematiek, zorgt voor een 
interessant karakter en ontstaan van een nieuwe extroverte 
thematiek van het binnen gebied. Door het aanleggen van 
looproutes naar het hart van het binnenterrein, wordt het 
gesloten gebied toegankelijk voor omgeving. De verschillende 
zichtlijnen van buitenaf, versterken de kracht van de binnen-
tuin en de oude lederfabriek, die zorgen voor een vredig en 
speels karakter op het voormalige fabrieksterrein.

De geslotenheid van het hart geeft een intiem gevoel. Dit is 
een sterke eigenschap die door de transformatie niet verloren 
moet gaan. Daardoor is het van belang dat de openingen die 
gemaakt worden aan de omsloten gevelwand, subtiel worden 
doorgevoerd. Te brede looprouten en zichtlijnen kunnen er 
namelijk toe leiden dat dit gevoel verdwijnt.

Thema en karakter
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Kerk

Stedenbouwkundig plan
PARAGRAAF 4.5

Fig. 34 Bestaande situatie plangebied
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Kerk

Fig. 35 Nieuwe situatie plangebied
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Relatie stedenbouwkundig plan - gebouw
PARAGRAAF 4.6
Op de eerste lengte doorsneden van het plangebied is te zien 
dat het gehele terrein een gesloten thematiek heeft. Het in-
troverte karakter vertaalt zich ook in het bestaande gebouw. 
Alleen in de horizontale richting bevat het gebouw een open-
constructie structuur.
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Fig. 36b Doorsneden nieuwe situatie plangebied - gebouw

Fig. 36a Doorsneden oude situatie plangebied - gebouw
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Fig. 37 ‘Bird-eye-view’ stedenbouwkundig concept

Stedembouwkundige maquette
PARAGRAAF 4.7
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Fig. 38 Vooraanzicht Van Gorp
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Fig. 40 Aanzicht Rector Buijschstraat - Looiersveld

Fig. 39 Aanzicht Heistraat - Rector Buijschstraat
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Fig. 41 ‘Bird-eye-view’ hart Van Gorp tuin
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ZOOLLEDERFABRIEK VAN GORP

PARAGRAAF 5.1
Het handwerk in de looierijen ontwikkelde zich tot productie 
met machines. Waardoor deels het productie proces versnel-
de en constante kwaliteit gewaarborgd kon blijven. Uit het 
vooronderzoek blijkt dat lederfabrieken functioneren als een 
machine. Elke ruimte was een onderdeel in het vervaardigen 
van huid tot leder.
De windmolen zorgde er voor dat de huiden in roterende vat-
en kon worden gestopt. Daarna kwam de ontwikkeling van 
de	 looistoffen	 op	 gang.	 Het	 gebruik	 van	 verschillende	 con-
centratie	looistoffen	versnelde	het	proces	nog	meer.	Nadat	de	
stoommachines het werk van de windmolens overnamen werd 
er meer aandacht besteed aan het chemische proces van het 
looien. Dit proces wordt nu nog steeds geoptimaliseerd om 
het leer makkelijker te laten bewerken en tevens nog duur-
zamer te maken.

Gebruik van ruimte

Fig. 44 Het overtrekken van de huiden

Fig. 43 Droogzolder waar de huiden aan haken werden gehangen

Fig. 42 Ontkalken van de huiden in roterende looivaten
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Fig. 45 is een plattegrond van de Firma Van Gorp. Dit bedrijf 
was een vache lisse fabriek. In de meest westelijke ruimte 
(het nathuis) werden de huiden in de looikuipen gedaan en 
vervolgens ontvlees en onthaard op de machines. De huiden 
konden hier ook gesplit worden, daarna werden ze in de vol-
gende ruimte in looikuipen gedaan zodat ze konden weken. 
Hier was ook ruimte om de huiden op te slaan. In het centrum 
van de fabriekshal stonden nog meer looikuipen en vaten. In 
deze kuipen werden de huiden naar de naastgelegen kuip get-
rokken,	waar	verschillende	concentraties	looistoffen	in	zaten.
Boven de hal bevond zich de droogzolder. Aan de zuidzijde 
van de hal was de machine kamer. Die stond in verbinding 
met de machines. Aan de oostzijde van het gebouw werd het 
leer gerold en opgeslagen. Daarna kon het verkocht worden.

looikuipen

split machine

onthaar /
-vlees machine

lijm-vlees kuip

opslag huiden

looikuipen

bezinkingsbak

borstel machine

split machine

ontwateringspers

looivat

pers machine

opslag huiden

machine kamer

looikuipen
looivat

rails

Fig. 45  Plattegrond voormalige Zoollederfabriek Van Gorp
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PARAGRAAF 5.2
Uit het stedenbouwkundig vooronderzoek van Rijen komt naar 
voren dat enkele kleine ondernemingen zich vestigen aan 
de noordzijde van Rijen. Tevens wordt door ontwikkeling in 
oost-Rijen, de vraag naar de dagelijkse levensbehoefte groter.
Een aannemelijk gevolg van een grotere gemeenschap, bete-
kent ook dat de vraag naar gemeenschappelijke voorzienin-
gen, zoals horeca, sportfaciliteiten, recreatie mogelijkheden 
en dergelijken stijgen. De omgeving van Rijen is daarnaast 
een trekpleiser voor toerisme en ‘cultuursnuivers’. 
Het dorp dat is verrezen uit de stank en smog van de indus-
trie, is nu verweven met natuurlijk groen. Een gezond klimaat 
waar de mens in de tijd van nu, steeds bewuster mee bezig 
is. Persoonlijke gezondheid, het ‘bewust’ leven, waar de juiste 
voeding de boventoon voert. 

Deze aanknopingspunten leiden naar een gecombineerde 
functie van een grote markthal en een gastronomie. De mark-
thal in het hart van de fabriek, is bestemd voor verkopers 
zoals een (turkse)bakker, poelier, kruidenier, kaas- en groen-
teboer	 etc.	 Producten	 zoals	 (koffie)bonen	 en	 noten,	 biolo-
gische levensmiddelen, verse slager en visproducten horen 
ook thuis in deze markthal.

De benaming ‘gastronomie’ heeft twee betekenissen. Gas-
tronomie houdt alles in wat met de hogere kookkunst te mak-
en heeft. Het heeft ook alles te maken met de betrekking tus-
sen voedsel en cultuur. Villa Augustus is een goed voorbeeld 
waar het streekproduct centraal staat op het menu. De gas-
tronomie die aan de westzijde van de markthal geschakeld zit 
zal iets soortgelijks zijn. De smaak en het klaarmaken van de 
producten, in een nostalgische sfeer van een fabrieksruimte, 
moet deze plek tot een ware beleving maken. 

Aan de westzijde van de gastronomie is een lounge ruimte 
gesitueerd. Waar zich op de verdieping daarboven een besta-
ande yoga zaal bevind. Deze functie is al aanwezig in de voor-
malige fabriek en sluit goed aan op het concept, dus het blijft 
gehandhaafd. 
In de oude machine kamer zit nu een klassieke Vespa dealer. 
De Vespa shop trekt vooral in de weekenden veel klanten uit 
binnen- en buitenland en is daarom een goede aanvulling op 
de nieuwe functie.  

Programma, thema en karakter

ANALYSE VAN GORP

Een typisch kenmerk van de voormalige lederfabriek is de op-
bouw van verschillende aaneengesloten ruimte, met een open 
constructie, in de horizontale richting. Alle afzonderlijke ruim-
te hebben een eigen functie gehad. Daarnaast zijn de spoor-
rails, hijsinstallatie, de handmatige klepramen, de looikuipen 
en de drooghaken op de zolders kenmerkende elementen, 
die het historische karakter en het verleden van het gebouw 
weerspiegelen. 

De restanten uit het verleden, het ensemble en gebruik van 
de ruimten, vormen het vertrekpunt van het ontwerp concept.

Fig. 46 geeft de routing weer zoals de fabriek vroeger gebruikt 
werd. Het was een belangrijk onderdeel in het proces van de 
leder productie. Als het pand logistiek goed in elkaar steekt, 
kun je daar tijdens het productieproces winst behalen.

Om het gebouw te kunnen herbestemmen, zal er een nieuwe 
functie in moeten komen. 
In het nieuwe plan wordt de routing ook gezien als een be-
langrijk middel voor het beleven van de schakeling ruimten. 
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Fig. 47  Routing nieuw

Fig. 46  Routing bestaand
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Fig. 50  Zuidgevel - uitzicht binnenplein

Fig. 48  Oostgevel - voormalig kantoor

Fig. 49  Zuidgevel - aaneenschakeling gebouwdelen

Impressie & reeks uitgangspunten
PARAGRAAF 6.2
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Fig. 52  Compositie - aaneenschakeling ruimte

Fig. 51  Grid op basis van looikuipen
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Fig. 54  Zuidgevel - compositie gebouwdelen - verbindingsroute Hoofdstraat

Fig. 53  Zuidgevel - hijsluiken
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Fig. 56 Relatie Markthal - gastronomie - lounge - moestuin

Fig. 55  Historische elementen
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TRANSFORMATIE VAN GORP

PARAGRAAF 7.1
De introverte thematiek van zowel het plangebied als het geb-
ouw dient doorbroken te worden. Dit kan gerealiseerd worden 
door in de gevels of vloerdelen openingen te maken.
Het ensemble van de diverse gebouwdelen is in mijn ogen een 
unieke samenstelling, waar de ontwikkeling en opbouw van de 
fabriek in terug te lezen is. 
Het materiaalgebruik in het interieur bestaande uit: staal op 
staal verbindingen met houtenvloerdelen en gestorte beton-
nen kolommen en vloerplaten. Dit zijn ook historische sporen 
van ontwikkelingen in de manier van bouwen.

Omdat de Zoollederfabriek erfgoed betreft, zijn aanpassingen 
aan de gevels lastig door te voeren. Dit hangt samen met 
ingrepen die mogelijk de compositie in het historische gevel-
beeld kunnen verstoren.
Een analyse van de diverse tijdsperioden op de gevel laten 
duidelijk zien hoe het gebouw tot stand is gekomen.

Het openbreken en verwijderen van enkele vloerdelen zorgen 
er voor dat het introverte gebouw, net als de buitenruimte, 
extrovert wordt. De aanpassing van diverse vloerdelen maakt 
interactie en samenhang in verticale richting mogelijk. Licht-
inval	speelt	in	het	dit	proces	van	samenhang	creëren	een	be-
langrijke rol. 

Architectonische onderbouwing

Fig. 59  Zuidgevel centrale hal - opbouw gevel perioden 1900-1934-1939Fig. 57  Staalverbinding voormalig schoolgebouw 1870

Fig. 58  Houtnerf bekisting doorgedrukt in betonconstructie
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Fig. 62  Langsdoorsneden gebouw extrovert

Fig. 61  Langsdoorsneden gebouw introvert

Fig. 60  Analyse opbouw zuidelijke gevel

1946 1946
1870

1948-19491900

1939
1934
19001900
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In de bestaande situatie kan er maar weinig licht het gebouw 
intreden. Dit komt doordat de doorloop hoogte van de verd-
iepingsvloeren ongeveer 2,0-2,10mtr bedraagt. 
Door het verwijderen en terugleggen van enkele vloerdelen, 
maar het intact laten van de draagconstructie, ontstaan er 
nieuwe (hoge) ruimte. Waardoor de hoek van inval van het 
zonlicht dieper de ruimte kan betreden. Het in verschillende 
ruimte openmaken van het dakvlak zorgt er voor dat er vol-
doende licht in het hart van het gebouw naar binnen kan schi-
jnen. In de centrale hal zal hierdoor de historische looikuipen 
belicht worden. 
Het consequent doorzetten van deze thematiek in de drie be-
langrijkste ruimte, is het element licht een verbindende factor 
die zorgt voor samenhang tussen de schakelingen.

Een traditionele leerlooierij  bestond uit een begane grondvloer 
waar de huiden bewerkt, gespoeld of gelooid kon worden. De 
verdiepingen daarboven werd het leer nog nabewerkt. Op de 
zolder hing het leer te drogen. De productie vond plaats in de 
verticale richting.
Met de intrede van de machines werd alleen nog maar de be-
gane grondvloer gebruikt om de huiden en leer te bewerken. 
Door het verwijderen en terugleggen van enkele vloerdelen in 
het ontwerp, wordt ook de verticale richting van het gebouw 
benut. 

Met het doorzetten van de extroverte thematiek, wordt de 
eenvoud van de constructie beter zichtbaar. Tevens maakt het 
verwijderen van bijvoorbeeld de tweede verdiepingsvloer in 
de markthal, het mogelijk om deze ruimte te gebruiken voor 
een nieuwe invulling.
De ruimten refereren door het intact laten van de draagcon-
structie en enkele karakteristieke elementen, zoals klepramen 
en looikuipen, naar de geschiedenis van het gebouw. 

Kenmerkend voor de lintbebouwing van vroeger, waren de 
lange gerekte smalle akkers. Zo staat ook het gehele complex  
Van Gorp; loodrecht op de Hoofdstraat gesitueerd. 

Fig. 64  Schematische weergave lichtinval nieuwe situatie

Fig. 63  Schematische weergave lichtinval bestaande situatie
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Fysieke samenhang tussen de buiten- en binnen ruimte kan 
alleen gemaakt worden door in de gevelwand(en) openingen 
te maken. 
Omdat de noord- en zuidgevel omsloten zijn door bebouwing, 
zal interactie met de omgeving gevonden moeten worden in 
de kop- en achtergevel. 

Het aanzicht vanaf de Hoofdstraat laat een gesloten gevel-
wand zien. Het voormalige kantoorpand is letterlijk aan het 
oude schoolgebouw geplakt. De statige klassieke gevel valt 
weg	achter	een	massieve	bakstenen	gevel	(zie	fig.	66	en	67)	
Uit het vooronderzoek blijkt dat het kantoorpand geen on-
derdeel van het erfgoed is. Hierdoor wordt de mogelijkheid 
gecreëerd	 de	 toegankelijke	 klassieke	 gevel	 in	 het	 zicht	 te	
brengen. 
Hierdoor zal de voorgevel 17 meter terug komen te liggen van 
de Hoofdstraat. Door de verspringing in de straatwand, trekt 
de entree nu de aandacht. Op de plek van het voormalige 
kantoorpand ontstaat nu de overgang van introvert-extrovert.

  

Fig. 67  Gesloten gevelwand - Hoofdstraat

Fig. 66  Klassieke gevel verstopt achter kantoorgebouw

Fig. 65 Voorgevel Van Gorp
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Door de transformatie zal er een balans moeten ontstaan tus-
sen oud en nieuw. De nieuwe functie is een verbindende factor 
voor zowel de ruimte onderling als de relatie die wordt gelegd 
met de omgeving.

Om een totale aaneenschakeling van het randgebied tot het 
hart van de tuin te kunnen realiseren, zal de westgevel (ach-
terzijde) een opening moeten krijgen.
Het doorbreken van deze gevel heeft consequenties voor het 
ensemble. In het maken van deze keuze is het verbeteren van 
de huidige leefbare kwaliteit van de ruimte een vereiste. Vol-
doende lichtinval is in een verblijfsruimte wettelijk verplicht. 
Bovendien is de compositie van de totale westgevel vergelek-
en met de doorbraak, in alleen het achterste compartiment.

Het doorbreken van de gevel op zowel begane grond als verd-
iepingsvloer niveau, wordt er een directe relatie met de bin-
nentuin gelegd voor de lounge- en yoga ruimte. Omdat het 
achterste compartiment niet in hetzelfde gevelvlak valt als 
de karakteristieke markthal, heb ik besloten dat het opnieuw 
vormgeven van deze zijde, in mijn ogen toelaatbaar is.

Fig. 69  Aanzicht westgevel bestaande situatie

Fig. 68  Aanzicht zuidgevel - achterste compartiment - bestaande situatie
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Fig. 71  Nieuwe invulling achterste compartiment

Fig. 70  Bestaande situatie achterste compartiment
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HERBESTEMMING

PARAGRAAF 8.1
Zoals	te	zien	is	in	fig.	73	is	het	voormalige	schoolgebouw	met	
de klassieke gevel de hoofdentree geworden. De bezoeker 
kan via deze ruimte de Markthal betreden. De entree staat 
in openverbinding met de hal. Bij de entree vindt men de lift, 
toiletten en een verticaal stijgpunt naar de eerste verdieping.

In de Markthal bevindt zich in het hart, het atrium met de 
looikuipen en twee verticale stijgpunten. Het grid van de loo-
ikuipen	2X2mtr	(fig.	51)	is	het	vertrekpunt	geweest	voor	het	
vloerpatroon wat tevens aan de voorzijde wordt doorgezet. 
Een betonnenvloertegel van 1x1mtr zal in dit grid worden 
geplaatst en doorgezet binnen het kader van het voormalige 
kantoorgebouw. 

De	 twee	 bovenste	 (fig.	 73)	 rijen	 kuipen	 worden	 op	 vloer	
niveau gehouden. Daar bovenop komen glasplaten zodat de 
gebruiker over de looikuipen kan lopen. De vierkanten bakken 
zullen van onderuit worden belicht. Tevens wordt de mogeli-
jkheid	gecreëerd	om	hier	iets	in	te	tentoonstellen.	

In de markthal staan de kraampjes verspreid over de ruim-
te, dan wel niet gebruik makende van de looikuipen. In deze 
informele ruimte is het mogelijk om via de spoorrails door te 
steken naar de gastronomie. 

Verweven van oud en nieuw

Fig. 72 Looikuip - leerlooierij museum Dongen
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Fig. 73  Plattegrond Markthal Van Gorp
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Vier verticale stijgpunten brengen je naar de eerste verd-
ieping. Omdat er geen ‘verplichte’ routing is bepaalt, heeft de 
bezoeker de mogelijkheid vanuit meerdere punten te dalen of 
stijgen naar een ander niveau.

Op de eerste verdieping is een grote openruimte ontstaan, 
waar de eenvoud van de staalconstructie goed zichtbaar is. 
Het verwijderen van de tweede verdiepingsvloer zorgt ervoor 
dat er een vrije doorloophoogte is van 2,2mtr t.h.v. de liggers.

Door de vides aan de langezijde van het gebouw, is er een 
fraai aanblik op de imposante gemetselde binnengevel.
De binnenwand aan de westzijde van de Markthal zal worden 
bekleed met geperforeerd aluminium. Achter de bekleding zal 
een akoestisch materiaal worden aangebracht om het weer-
kaatsende geluid in de Markthal te dempen.

Er is gekozen voor de afwerking in (donker grijs) zink, omdat 
dit de twee lange bakstenen binnenwand opbreekt. Het mate-
riaal zink is bovendien een product dat past in de industriele 
sfeer van het gebouw.
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Fig. 74  Eerste verdieping Markthal Van Gorp
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PARAGRAAF 8.2
Doordat de verdiepingsvloeren zijn losgekoppeld van de twee 
langgerekte zijden, bestaat er de kans dat de twee gevels 
kunnen gaan knikken. Om hier op in te springen breng ik een 
stabiliserende staalconstructie aan. In de dwarsdoorsneden is 
te	zien	dat	er	een	stalen	I-profiel	wordt	geplaatst	tegen	de	8	
meter hoge binnenwand. Op de eerste verdieping wordt de 
kolom	met	een	stalen	H-profiel	gekoppeld	aan	de	vloer.	
In	het	dakvlak	plaats	 ik	een	geschoorde	H-profiel	 t.h.v.	het	
bestaande ligger-kolom knooppunt (Par. 9.1 details).

Vanwege	 de	 esthetiek	 worden	 de	 (9)	 IPE-profielen	 overge-
dimensioneerd	 (I-250mm)	 en	 de	 HEA-profielen	 (H-100mm)	
bevestigd met M20-24mm bouten-moer verbindingen.

In het detail is tevens te zien dat de eenvoud van de besta-
ande staalconstructie, ook terug te zien is in de nieuw con-
structie. Dit is tevens in de bevestiging van de kleinere details  
zoals de railing ook doorgezet.
Het bewust in het zichtlaten van de verbindingen, versterkt de 
thematiek van de eenvoud. 

Op de dwarsdoorsneden is in het hart van de ruimte te zien 
dat de twee verticale stijgpunten uitkomen in een van de loo-
ikuipen die onderdeel zijn van de routing. Aan de looppad 
zijde is een opening gemaakt, zodat de gebruiker de kuip kan 
verlaten.

Doorsneden Markthal

Aan de voorzijde van de Markthal is de wand van het voor-
malige kantoorpand tot 60cm hoogte blijven staan. Door het 
verwijderen van dit massieve blok is niet getracht het gebouw 
uit te wissen. Het zichtbaar laten van de voormalige gevel 
in	het	vloervlak	en	 in	het	oostelijke	gevelbeeld	(zie	fig.	84)	
refereert naar het verleden en is onderdeel geworden van de 
nieuwe ruimte. 
In deze zone wordt het zandbed verhoogd. Hierdoor ontstaat 
er een fysiek verschil tussen de oude ruimte en de ruimte 
buiten deze ‘grens’. Het talud wordt onderdeel van de Mark-
thal doordat het grid van de binnenruimte hier is doorgetrok-
ken. Tevens biedt het plein dat ontstaan is, ruimte voor het 
uitbreiden van de markt.

Het grijze stucwerk van de klassieke gevel wordt herstelt. Aan 
de binnenzijde zal er een constrast ontstaan tussen de grove 
staalconstructie	en	de	fijne	lichte	structuur	van	het	stucwerk.	
Daarnaast worden de vier stalen raamwerken uit het achter-
ste compartiment teruggezet in de voorgevel van het voor-
malige schoolgebouw. Uit het vooronderzoek blijkt dat deze 
ramen oorspronkelijk afkomstig zijn van het stationsgebouw 
in Rijen. De twee middelste raamopeningen zijn nu twee en-
tree deuren geworden.

In het achterste compartiment, waar de loung- en yoga ruim-
te zijn gesitueerd, zullen vier volledig transparante raamparti-
jen worden gezet. Voor zowel de entree deuren als de vier 
nieuw geplaatste ramen geldt, dat dit geen ‘namaak’ ramen 
mogen zijn.
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Fig. 76 Dwarsdoorsneden DD Markthal - aanzicht westelijke zinken binnenwand
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Fig. 77  Lengtedoorsneden AA
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PARAGRAAF 8.3

Doorsneden entree

Fig. 79  Dwarsdoorsneden BB entree

GSPublisherEngine 0.2.100.100

11.769 18.770 15.160 17.727 6.823 17.484
87.733

14
.0

40
2.

01
0

0.
02

0 1.
20

0
5.

27
0

 South Elevation

 E
as

t E
le

va
tio

n

 North Elevation

B

B

C

C

Fig. 78  Overzicht tekening doorsneden BB-CC



| 71

GSPublisherEngine 0.1.100.100

Fig. 80  Dwarsdoorsneden CC entree
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Fig. 82  Dwarsdoorsneden EE Gastronomie
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Doorsneden Gastronomie & Lounge

Fig. 81 Overzicht tekeningen doorsneden EE-FF 
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GSPublisherEngine 0.1.100.100

Fig. 83  Dwarsdoorsneden FF lounge
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Fig. 84  Oostgevel aanzicht

PARAGRAAF 8.5

Aanzichten & Exploded view
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Fig. 85  Westgevel aanzicht
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Fig. 86  Noordgevel aanzicht
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Fig.87  Zuidgevel aanzicht
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Fig. 89  Exploded view constructie

Fig. 88 Ontwerp schets Markthal Van Gorp
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Fig. 90  Interieur axonometrie Markthal Van Gorp
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PARAGRAAF 9.1
Zie	fig.	85	voor	de	locatie	van	het	detail.

Details

TECHNISCHE UITWERKING

Fig. 91  Bevestiging stabiliteitsconstructie Markthal - horizontaal detail (1A) Fig. 92 Stalenraamwerk met handmatige klepramen - verticaal detail (2) 

Opgestort beton
Stalen voetplaat - verankerd draadeind Ø 24mm
Revet - Veerring - M24
IPE-profiel	250mm	(overgedimensioneerd)

-Stalen strip - chemisch verankerd in bestaande    
gevelwand - houdt kolom in positie 
- Kolom kan vrij uitzetten

- Bestaand schoonmetselwerk
- EPS korrels gevel isolatie
 (ramen verwijderen, korrels inbren-
gen, houten framewerk in spouwmuur 
aanbrengen tbhv afsluiten spouw en 
bevestiging stalenkozijn)

- Handmatig klepraam
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Fig. 93 Fundering met aangestortte betonnen poeren  - verticaal detail (1)

- Antraciet betontegel 1x1mtr + elastisch voegmiddel tegen  
   scheuren + krimpband langs bestaande gevelwand
- Lijm hoge kwaliteit (ivm vloerverwarming)
- 6-8cm dekvloer + vloerverwarming
- 170mm nieuw beton
- PE folie (tegen wegtrekken vocht uit beton)
- 160mm XPS (drukvaste isolatie)
- PE folie (tegen optrekkend vocht uit zandgrond)
- Verdicht zandbed (tbhv hoge drukopname vloer)

- Bestaand metselwerk + PE folie binnenzijde
   koude brug thv bestaand metselwerk en XPS      
   isolatie vloer
- EPS korrels (na-isolatie)
- Gestortte betonnen poer (aanbrengen voor de          
   betonvloer er in gaat).
- Draadeinde Ø 24mm  met voldoende stelruimte  
   kolom
- Nadat de kolom geplaatst is, voetplaat 
  aanstorten 
- Revet - veerring - M24
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Fig. 94 Verbinding railing met bestaande vloerconstructie - vooraanzicht (3A)

- Railing 12mm framewerk (geeft voldoende stijf  
  heid, schoren niet nodig)
- Railing bevestigd (M20) aan stalen steun.
- Steun met moer + bout verbinding aan bestaan  
  de houtbalklaag
- balklaag 170mmx65mm boven op bestaande IPE 
ligger (I-300mm)
- bevestigd op stalen HEA-kolom 150mm
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Fig. 95 Verbinding stabiliteitsconstructie met verdiepingsvloer en railing - verticaal detail (3)

- Hardstenen tegel 1x1mtr
   voegmiddel hoge kwaliteit
-	Estrich	vloerplaat	50mm	(opvangen	oneffenheid					
   bestaande plankenvloer + demping)
- bestaande vloerplanken 12mm
- bestaande balklaag 170mm
- IPE-Ligger 300mm

- Railing valt 150-200mm terug tbv veiligheid en   
  stevigheid railing framewerk
-	Stootrand	dmv	stalen	hoekprofiel	(als	eerst							
  aanbrengen)
-	afkitten	elastische	kit	(vloertegel-hoekprofiel								
  aansluiting
- Hardstenen tegel 1x1mtr
   voegmiddel hoge kwaliteit
-	Estrich	vloerplaat	50mm	(opvangen	oneffenheid					
   bestaande plankenvloer + demping)
- bestaande vloerplanken 12mm

-	Aanbrengen	horizontaal	HEA-profiel	(tbhv	stabiliteit	wand)
- Bevestiging moer M20 + bout verbinding 
- Moer-veerring-revet 
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Fig. 96 Geperforeerde zinken binnenwand bekleding - horizontaal en verticaal detail (5)

- Bestaand schoonmetselwerk
- EPS korrels gevel isolatie
 (ramen verwijderen, korrels inbrengen, houten framewerk in spouwmuur  
  aanbrengen tbhv afsluiten spouw en bevestiging stalenkozijn)
-	stalen	kokerprofielen	5mm
-	Akoestisch	materiaal	(donker)	+	bevestigingsclips	achter	kokerprofiel				
  plaatsen
- Geperforeerd zink (donker) tbv dempen geluid Markthal
- Let op: zink binnenzijde kozijn afstand van stalen raamwerk ivm uitzet-
ten	EN	Binnen	raamprofiel	blijven	ivm	klepraam



| 87
Fig. 97 Raamwerk - horizontaal detail 2A

- Bestaand schoonmetselwerk
- EPS korrels gevel isolatie
 (ramen verwijderen, korrels inbrengen,   
 houten framewerk in spouwmuur aanbren 
 gen tbhv afsluiten spouw en bevestiging  
 stalenkozijn)
-	stalen	kokerprofielen	5mm
- Stalenraamwerk wordt identiek nagemaakt           
(huidige	raamprofielen	hebben	onvoldoende				
		profiel	voor	aanbrengen	dubbelglas)	(kwali		
  teit huidige raam zeer slecht)
-	Door	stalen	raamprofiel	-zonder	isolerende		
   laag -  treedt condensatie op, ventilatie  
   moet mogelijk blijven.



88 |



| 89
Fig.98 Schoorverbinding stabiliteitsconstructie met bestaande constructie (4)

-	Aanbrengen	geschoorde	HEA-profiel	(tbhv	stabiliteit	wand)
- Bevestiging moer M20 + bout verbinding 
- Moer-veerring-revet 

- Dakleer (bitumen)
- Onderlaag aanbrengen
- 160mm XPS harde persing, afschot 16mm/M1
- PE folie
- Bestaande vloerplanken
- Bestaande balklaag 170mmx65 hoh 600mm

- Ten hoogte van kolom een verticale randplaat lassen
(tbhv bevestiging schoorconstructie
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PARAGRAAF 10.1
Op de twee impressies is de openstructuur van de ruimte goed 
zichtbaar. Een referentie van de Markt fabriek in Hamburg 
geeft weer wat de invullling kan zijn van deze ruimte. 

De Markthal heeft aan de oostzijde haar hoofdingang. Via de 
passage kan men de Markthal via twee secundaire ingangen 
ook bereiken.

De passage loopt parallel aan de routing in het gebouw. Het 
pad staat in directe verbinding met de binnentuin. Via deze 
weg is de Vespa shop ook te bereiken. 

Markthal

IMPRESSIES & REFERENTIES

Fig.99 Impressie begane grondvloer Markthal

Voorbij	 de	 schoorsteen	 (zie	 fig.	 73)	 bevindt	 zich	 het	 terras	
van de Gastronomie. Het terras heeft hetzelfde grid dat terug 
te zien is in de interieur tegel van de Markthal. Houten bet-
onschotten, met een metalen lijst functioneren als straatwerk 
van het terras.
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Fig.100 Impressie verdiepingsvloer Markthal Fig. 101 Markt  fabriek Hamburg

Uit het vooronderzoek blijkt dat een combinatie van meer-
dere functies leidt tot een diversiteit aan publiek. De verd-
iepingsvloer in de Markthal leent zich uitstekend voor een 
kleine expositie. Een mogelik scenario zou een combinatie van 
beide functies kunnen zijn, waar verkoopkraampjes gemixed 
worden met tentoongestelde objecten. Het kan een positief 
effect	hebben	op	de	aantrekkingskracht	en	levensvatbaarheid	
van de locatie.
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PARAGRAAF 10.2
Een impressie van de Gastronomie laat zien wat de mogeli-
jkheden zijn om de looikuipen onderdeel te laten zijn van het 
interieur. 
Een aantal referenties zijn toegevoegd om zowel sfeer als het  
meubilair weer te geven dat kan worden toegepast in de Gas-
tronomie.

Deze ruimte heeft een formelere ambiance dan de Markthal. 
Ondanks dit mag een warme huiskamersfeer niet ontbreken.

Het meubilair zal een industrieel karakter hebben. De ma-

Gastronomie

Fig. 102 Impressie gastronomie - Looikuip biedt zit mogelijkheden

terialen staal, leer en hout zullen de boventoon voeren. Een 
openkeuken maakt interactie tussen bezoeker en werknemer 
mogelijk.
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Fig. 104 Grote eikenhouten tafel - leren stoelen met stalenframe

Fig. 106 Leren (hoge) krukken met stalen frameFig. 103 Open keuken - glaswand dient als scheiding

Fig. 105 Daklicht met veel lichtinval Fig. 107 Grill tafel
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PARAGRAAF 10.3
De impressie van de lounge geeft het beeld dat gevormd 
wordt wanneer je uitzicht hebt op de binnentuin.

Enkele referenties laten de sfeer van het exterieur zien. Te-
vens is een referentie van een grote roldeur toegevoegd die 
aansluit op de overgang tussen Gastronomie en de Lounge 
ruimte.

Lounge

Fig. 108 Impressie lounge - moestuin

De Lounge moet een ruimte zijn waar bezoekers samenkomen 
en kunnen genieten van de sfeer en de omgeving. De achter-
gevel heeft openslaande deuren, zodat er een fysieke verbind-
ing ontstaat tussen gebouw en binnentuin.
De tuin omvat een moestuin die de ruimte tussen het gebouw 
en het park invuld.
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Fig. 111 Stalenschuifdeur - afscheiding Gastronomie - Lounge

Fig. 109 Moestuin Villa Augustus

Fig. 110 Gooderham & Worts distillery - aanzicht buitenzijde

De referentie van de Distillery geeft een sfeerbeeld hoe het 
buitenaanzicht van de passage (Hoofdstraat-binnentuin) er bij 
nacht uitziet.
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CONCLUSIE

Tot	slot	een	reflectie	op	mijn	werk.	Mijn	 inziens	heb	ik	mijn	
‘houding’ vanuit het theoretische oogpunt goed in gedachten 
weten te houden. De historische gelaagdheid in dit gebouw 
blijft door het intact laten van het bestaande gevelbeeld en de 
aanwezige historische elementen goed zichtbaar. De ‘waar-
devolle’ elementen van de leerlooierij worden onderdeel van 
de nieuwe identiteit. 

Een ander belangrijke vragen vanuit de afstudeerstudio zijn: 
‘Hoe gaan we om met oude gebouwen?’. ‘Wat doen we met 
de leegstaande projecten waar niemand iets ‘waardevols’ in 
ziet?’	Hieruit	ontstond	de	specifieke	vraag:	‘Hoe	gaan	we	om	
met erfgoed?’

‘Hoe laten we de fabrieken, die vroeger betekenisvol waren 
voor de gemeenschap, weer onderdeel uitmaken van het ge-
heel? Dit zijn allemaal vragen die er voor gezorgd hebben 
dat ik bewust ben gaan nadenken over de geschiedenis en de 
opbouw van de architectuur van industriele complexen. Histo-
rie zit niet alleen in het uiterlijk van het gebouw, maar heeft 
overal sporen. Geschienis is af te lezen in de gevels en de 
opbouw van de constructie. Bovendien heeft de gescheidenis 
van een dergelijk pand ook een emotionele waarde. Dit gevoel 
over gebouw en omgeving wegen mee in het herbestemming-
sproces.

Het zoeken van geschikte referentie projecten en af te wegen 
welke keuzes de juiste zijn voor het slagen van een herbe-
stemming, zijn nuttige onderdelen geweest in het ontwerp-
proces. 

Mijn hoofdvraag: ‘Hoe behouden we historie en schoonheid 
van industrieel erfgoed in het herbestemmingsproces?’ is voor 
mij met dit ontwerp beantwoord. Het transformeren van een 
private fabriek, naar gemeenschapsgoed is wat mij betreft, 
gelukt! 
Het kiezen en afwegen wat nu belangrijke historie is en wat 
nu behoort tot echt schoonheid. Dat kan voor ieder verschil-
lend zijn. Wel kan ik concluderen dat het verdiepen in een 
onderwerp een echte ‘eye-opener’ is. De juiste argumenten 
opstellen voor de keuze die je maakt blijft voor dit onderwerp 
erg belangrijk. De transformatie van erfgoed heeft namelijk 

een aangepaste handleiding. 

Het was voor mij een interessant en leerzaam project, waar 
voldoende uitdaging in zat. In de begin fase zocht ik nog naar 
een goede route. Vooral de eerste stappen van het stedenbou-
wkundige plan waren lastig. Een moment vinden waar je de 
knoop gaat door hakken en je een keuze moet maken welke 
richting je uitgaat met het project, bleek uiteindelijk goed uit 
te pakken. 
Ik heb geleerd dat het ontwerpen echt een proces is, waar je 
volledig in moet duiken. Op de juiste momenten moet je af-
stand nemen en proberen de essentie van verhaal naar boven 
te halen. Ik heb het gevoel dat ik daarin sterk ben gegroeid 
afgelopen jaar. De mentoren hebben met het geven van feed-
back ontzettend bijgedragen aan mijn ontwikkeling.
De omvang van het project bleek voor mij, vooral in de eind-
fase even slikken. Alhoewel de aanpassingen aan de buitenzi-
jde van het gebouw beperkt zijn gebleven. Heb ik het thema 
aan de binnenzijde volledig weten om te draaien. Ik kijk terug 
op een geslaagd project, en ben erg tevreden en enthousiast 
over mijn werk.
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AFBEELDINGEN

Auteur. (sd). Fig. 1 Schematische weegave Markthal Van 
Gorp. 

Karimi, A. (sd). Fig 2. Noord-Brabant overzichtskaart leerfa-
brieken (1912). 

Karimi, A. (sd). Fig. 3 Kaart Rijen omstreeks 1910. 

Oranjewoud. (sd). Fig. 4 Bestemmingsplan centrumgebied 
Rijen. Bestemmingsplan centrum Rijen. Rijen.

Auteur. (sd). Fig, 5 Rijen plangebied. 

Auteur. (sd). Fig. 6 Groenstructuur. 

Auteur. (sd). Fig. 7 Groen verbindingsstroken bestaand. 

Auteur. (sd). Fig. 8 Groen verbindingsstroken nieuw

Auteur. (sd). Fig. 9 Wegenstructuur. 

Auteur. (sd). Fig. 10 Verbindingswegen bestaand.

Auteur. (sd). Fig. 11 Verbindingswegen nieuw. 

Auteur - nagetekend uit Rijen ontstaan, g. e. (sd). 
Fig. 12 Doorsneden bodemlaag. 

Auteur - nagetekend uit Rijen ontstaan, g. e. (sd). Fig. 13 
Rijenbreuk. (1986), J. S. (sd). 

Auteur. (sd). Fig. 14 Bestaande voorgevel Van Gorp. 

Auteur. (sd). Fig. 15 Binnentuin westzijde Van Gorp. 

Auteur. (sd). Fig. 16 Garageboxen achterin binnentuin. 

Auteur. (sd). Fig. 17 Voormalig lederfabriek GB. Seelen (erf-
goed). 

Auteur. (sd). Fig. 18 Bestaande situatie . 

Auteur. (sd). Fig. 19 Fase ontwikkeling 1. 

Auteur. (sd). Fig. 20 Fase ontwikkeling 2. 

Auteur. (sd). Fig. 21 Fase ontwikkeling 3. 

Auteur. (sd). Fig. 22 Fase ontwikkeling 4. 

Auteur. (sd). Fig. 23 Fase ontwikkeling 5. 

Auteur. (sd). Fig. 24 Fase ontwikkeling 6. 

Auteur. (sd). Fig. 25 Fase ontwikkeling 7. 

Auteur. (sd). Fig. 26 Overzicht straatnamen plangebied. 

(sd).Fig. 27 Aanzicht Hoofdstraat - gesloten gevelwand. 
Google maps, Rijen.

(sd).Fig. 28 Aanzicht Heistraat - gesloten gevelwand. Google 
maps, Rijen.

(sd).Fig. 29 Aanzicht Rector Buijschstraat - garageboxen 
bedrijjfsterrein. Google maps, Rijen.

(sd).Fig. 30 Aanzicht Looierveld - vrijstaande bedrijven. 
Google maps, Rijen.

(sd).Fig. 31 Aanzicht Looiersveld. Google maps, Rijen.

Auteur. (sd). Fig. 32 Schematische weergave plangebied 
introvert . 

Auteur. (sd). Fig. 33 Schematische weergave plangebied 
extrovert. 

Auteur. (sd). Fig. 34 Bestaande situatie plangebied. 

Auteur. (sd). Fig. 35 Nieuwe situatie plangebied. 

Auteur. (sd). Fig. 36a Doorsneden oude situatie plangebied - 
gebouw. 
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Auteur. (sd). Fig. 36b Doorsneden nieuwe situatie plangebied 
- gebouw. 
Auteur. (sd). Fig. 37 ‘Bird-eye-view’ stedenbouwkundig con-
cept. 

Auteur. (sd). Fig. 38 Vooraanzicht Van Gorp. 

Auteur. (sd). Fig. 39 Aanzicht Heistraat - Rector Buij-
schstraat. 

Auteur. (sd). Fig. 40 Aanzicht Rector Buijschstraat - Looier-
veld. 

Auteur. (sd). Fig. 41 ‘Bird-eye-view’ hart van Gorp tuin. 

Fig. 42 Ontkalken van de huiden in roterende looilvaten. De 
geschiedenis van het leerlooien in Noord-Brabant. Gianotten 
BV., Tilburg.

(1986), J. V. (sd). Fig. 43 Droogzolder waar de huiden aan 
haken werden gehangen. De geschiedenis van het leerlooien 
in Noord-Brabant. Gianotten BV, Tilburg.

(1986), J. V. (sd). Fig. 44 Het overtrekken van de huiden. De 
geschiedenis van het leerlooien in Noord-Brabant. Gianotten 
BV., Tilburg.

Auteur. (sd). Fig. 45 Plattegrond voormalige Zoollederfabriek 
Van Gorp. 

Auteur. (sd). Fig. 46 Routing bestaand. 

Auteur. (sd). Fig. 47 Routing nieuw. 

Auteur. (sd). Fig. 48 Oostgevel - voormalig kantoor. 

Auteur. (sd). Fig. 49 Zuidgevel - aaneenschakeling gebouw-
delen. 

Auteur. (sd). Fig. 50 Zuidgevel - uitzicht binnenplein. 

Auteur. (sd). Fig. 51 Grid op basis van looikuipen. 

Auteur. (sd). Fig. 52 Compositie - aaneenschakeling ruimte. 

Auteur. (sd). Fig. 53 Zuidgevel - Hijsluiken. 

Auteur. (sd). Fig. 54 Zuidgevel - compositie gebouwdelen - 
verbindingsroute Hoofdstraat. 

Auteur. (sd). Fig. 55 Historische elementen. 

Auteur. (sd). Fig. 56 Relatie Markthal - gastronomie - lounge 
- moestuin. 

Auteur. (sd). Fig. 57 Staalverbinding voormalig schoolge-
bouw 1870. 

Auteur. (sd). FIg. 58 Houtnerf bekisting doorgedrukt in be-
tonconstructie. 

Auteur. (sd). Fig 59 Zuidgevel centrale hal - opbouw gevel 
perioden 1900-1934-1939. 

Auteur. (sd). Fig. 60 Analyse opbouw zuidelijke gevel. 

Auteur. (sd). Fig. 61 Langsdoorsneden gebouw introvert. 

Auteur. (sd). Fig. 62 Langsdoorsneden gebouw extrovert. 

Auteur. (sd). Fig. 63 Schematische weergave lichtinval be-
staande situatie. 

Auteur. (sd). Fig. 64 Schematische weergave lichtinval nieu-
we situatie. 

Auteur. (sd). Fig. 65 Voorgevel Van Gorp. 

Auteur. (sd). Fig. 66 Klassieke gevel verstopt achter kantoor-
gebouw. 

Auteur. (sd). Fig. 67 Gesloten gevelwand - Hoofdstraat. 
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Auteur. (sd). Fig. 68 Aanzicht zuidgevel - achterste comparti-
ment - bestaande situatie. 

Auteur. (sd). Fig. 69 Aanzicht westgevel bestaande situatie. 

Auteur. (sd). Fig. 70 Bestaande situatie achterste comparti-
ment. 

Auteur. (sd). Fig. 71 Nieuwe invulling achterste comparti-
ment. 

(sd).Fig. 72 Looikuip - leerlooierij museum Dongen. Leerlooi-
erij museum. Dongha Museum, Dongen.

Auteur. (sd). Fig. 73 Plattegrond Markthal Van Gorp. 

Auteur. (sd). Fig. 74 Eerste verdieping Markthal Van Gorp. 

Auteur. (sd). Fig. 75 Overzicht tekening doorsneden AA-DD. 

Auteur. (sd). Fig. 76 Dwarsdoorsneden DD Markthal - aan-
zicht westelijke zinken binnenwand. 

Auteur. (sd). Fig. 77 Lengtedoorsneden AA. 

Auteur. (sd). Fig. 78 Overzicht tekening doorsneden BB-CC. 

Auteur. (sd). Fig. 79 Dwarsdoorsneden BB entree. 

Auteur. (sd). Fig. 80 Dwarsdoorsneden CC entree. 

Auteur. (sd). Fig. 81 Overzicht tekeningen doorsneden EE-FF 
. 
Auteur. (sd). Fig. 82 Dwarsdoorsneden EE Gastronomie. 

Auteur. (sd). Fig. 83 Dwarsdoorsneden FF lounge. 

Auteur. (sd). Fig. 84 Oostgevel aanzicht. 

Auteur. (sd). Fig. 85 Westgevel aanzicht. 

Auteur. (sd). Fig. 86 Noordgevel aanzicht. 

Auteur. (sd). Fig. 87 Zuidgevel aanzicht. 

Auteur. (sd). Fig. 88 Ontwerp schets Markthal Van Gorp. 

Auteur. (sd). Fig. 89 Exploded view constructie. 

Auteur. (sd). Fig. 90 Interieur axonometrie Markthal Van 
Gorp. 

Auteur. (sd). Fig. 91 Bevestiging stabiliteitsconstructie 
Markthal - horizontaal detail (1A). 

Auteur. (sd). Fig. 92 Stalenraamwerk met handmatige kle-
pramen - verticaal detail (2) . 

Auteur. (sd). Fig. 93 Fundering met aangestortte betonnen 
poeren - verticaal detail (1). 

Auteur. (sd). Fig. 94 Verbinding railing met bestaande vloer-
constructie - vooraanzicht (3A). 

Auteur. (sd). Fig. 95 Verbinding stabiliteitsconstructie met 
verdiepingsvloer en railing - verticaal detail (3). 

Auteur. (sd). Fig. 96 Geperforeerde zinken binnenwand be-
kleding - horizontaal en verticaal detail (5). 

Auteur. (sd). Fig. 97 Raamwerk - horizontaal detail 2A. 

Auteur. (sd). Fig.98 Schoorverbinding stabiliteitsconstructie 
met bestaande constructie (4). 

Auteur. (sd). Fig.99 Impressie begane grondvloer Markthal. 

Auteur. (sd). Fig.100 Impressie verdiepingsvloer Markthal. 

(sd).Fig. 101 Markt fabriek Hamburg. market fabrik ham-
burg. transglobal pan party, Hamburg.

Auteur. (sd). Fig. 102 Impressie gastronomie - Looikuip biedt 
zit mogelijkheden. 
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(sd).Fig. 103 Open keuken - glaswand dient als scheiding. 
Bistro. Houtse Meer, Den Hout.

(sd).Fig. 104 Grote eikenhouten tafel - leren stoelen met 
stalenframe. More-Itz, Drimmelen.

(sd).Fig.	105	Daklicht	met	veel	lichtinval.	Coffee	Casale	slide.	

(sd).Fig. 106 Leren (hoge) krukken met stalen frame. Bistro. 
Houtse Meer, Den Hout.

(sd).Fig. 107 Grill tafel. Shoreditch house.

Auteur. (sd). Fig. 108 Impressie lounge - moestuin. 

(sd).Fig. 109 Moestuin Villa Augustus. Villa Augustus. Ken-
nisbank herbestemming, Dordrecht.

(sd).Fig. 110 Gooderham & Worts distillery - aanzicht buiten-
zijde. Gooderham&Worts distillery, USA.

(sd).Fig. 111 Stalenschuifdeur - afscheiding Gastronomie - 
Lounge. Metal door. pinterest.


