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Dit onderzoek is geschreven aan de hand van de afstudeerstudio ‘Architecture, Brand & Sustainability’ 
waarbij het onderzoek gedeelte ging over hoe steden op een duurzame manier omgaan met hun stad, waarbij 
vooral gekeken werd naar het effect van de-industrialisatie van steden. Aan de hand van casestudies zijn er 
manieren onderzocht waar ‘brands’ steden hebben verlaten vanwege een verplaatsing in de arbeidsmarkt. 
Welke manieren gebruiken steden om deze leegstaande panden weer tot een broeiende en aantrekkelijke 
locatie te maken binnen steden? Zonder dat daarbij buurten sociaal ontwricht worden en er grote sociale 
ongelijkheden ontstaan? Er is tijdens dit onderzoek gekozen voor de aanpak van het herbestemmen van 
een leegstaande fabriek die zijn sociale rol vervulde voor de buurt, maar later verder in verval raakte. Wat 
er mede voor zorgde dat de buurt verslechterde. Door middel van het combineren van een openbare- en 
buurtfunctie is er getracht de buurt te verbeteren en zijn identiteit naar de stad toe te versterken.

Samenvatting
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‘Brand & Sustainability’ zijn onderwerpen waarmee we dezer dagen in de architectuur veel te maken hebben 
en dit waren de hoofdonderwerpen binnen deze studio. Het gaat hier over de grote ‘brands’ die ieder hun 
eigen weg willen inslaan en daarmee ook hun eigen visie op duurzaamheid willen introduceren. Maar een 
steeds groter probleem is de verplaatsing in onze industrie van een producerende naar een creatieve 
en service sector. Vaak hebben we het dan over het probleem van de de-industrialisatie. Het fabriceren 
van producten kan tegenwoordig elders vele malen goedkoper, waardoor fabrieken leeg komen te staan 
die veelal ontworpen  zijn voor het fabriceren van een bepaald goed. Dit roept natuurlijk problemen en 
vragen op, over wat we met deze panden moeten doen en hoe deze panden geen slechte invloed kunnen 
uitoefenen op de omliggende bebouwing. Ligt het zoeken naar duurzaamheidsoplossingen voor steden 
dan niet bij het herbestemmen van deze panden aangezien deze deel zijn geworden van de omgeving? 
Binnen dit onderzoek is er daarom gekeken naar manieren van aanpakken om dit soort probleemgebieden 
aan te pakken. Aan de hand van een leegstaande fabriek is er een herbestemming uitgevoerd om zo de 
geschiedenis en de identiteit van de buurt te behouden maar ook te verbeteren. 

Inleiding
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M3 Essay

How deindustrialization is affecting the 

sustainability of our cities
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Detroit auto-industrie

Leipzig  machines

Manchester Katoen
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Introduction
Facebook, a place where I can randomly be lost in time when I 
stumble upon images of abandoned cities. Looking at these 
fascinating images of houses, factories and cities which are 
forgotten or ignored by our society, I am always triggered in exploring 
to find out what actually happened to these places. When I Look at 
before and after images, I am struggling with the fact that a place 
can change so fast in time due to an economic, politic or social 
problem. Globalization, natural disasters, wars or deindustrialization, 
what happened?

Deindustrialisation has played a big role in the shrinkage of cities 
in the 20th century, and its negative effects are also going to be 
noticeable within the 21th century. So what is deindustrialisation 
exactly? What are its effects and how have cities dealt with these 
problems?
Cities have dealt with it on a slow or fast way and they all have 
multiple approaches of dealing with the problem. This gave me 
a reason to research what the effects have been on a few cities 
like Detroit, Leipzig and Manchester which already faced or are 
facing this problem. What is the effects of deindustrialization on the 
sustainability of our city and how do we react on them?
In this essay I have looked at 3 cities. These cities had different 
ways that led to the deindustrialization of the city and they all dealt 
with it on a different way. Based on literature studies I looked at the 
main strategies and goals to counter shrinkage, what has been the 
largest problem for these cities resulting in a lot of vacant land. Are 
there correlations within these plans and are they relevant for future 
cities that are dealing with deindustrialization on a large and small 
scale?   
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Deindustrialization
With the term deindustrialization we refer to the process of a 
declining industry. But how should we look at this process? 
Cairncross and Lever gave multiple ways of interpreted this process: 
a decline in the output of manufactured goods or in employment in 
the manufacturing sector, a shift from the creating sector into the 
service and creative sector, a decline of the external trade in the 
manufactured goods and the financial state of a country, resulting 
in a situation wherein it is unable to gain products or goods due to 
import costs effecting the manufacturing of its production.1 

Detroit, Leipzig, and Manchester all faced a period in time wherein 
the process of deindustrialization started to grow without any 
solutions to counter the process, resulting into a declining city. All of 
them reacted differently on this process, whereby Detroit the most 
recent one eventually even had to declare itself bankruptcy. This 
ended up in a collapsing housing market and a high unemployed 
rate, forcing people to move out of the city. They all had this turning 
point, were they had to make changes to get out of this declining 
spiral, visible in the timeline of the 3 researched cities.
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Fig. 1 Comparison in samescale of Detroit, Leipzig and Manchester
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Detroit and its car industry
Country:  Wayne
Area:  370 km2
Population:  680.250 (2014)
Density:  1,985/km2 (2014)
Max vacancy: 36%
Main Industry: Car manufacturing

Detroit, once the largest car manufacture city of the United 
States, with a population of 1.8 million people, declared 
bankruptcy in 2013 due to the staggering industrial market. 
From 1950 the city started to fall into decline due to multiple 
causes, but its biggest problem was the cities dependency 
on the mono structural economy of the car industry in Detroit. 
Deindustrialization was inevitable because of the rising 
Asian market, which Detroit  tried to counter in vain. The 
car industry has always been the main market for Detroit, in 
which General Motors played a big role. By fusing multiple 
manufacturers together, GM became a growing problem for 
the city of Detroit. Within this period GM faced a difficult time 
and eventually declared bankruptcy which left the city not 
only without their primary source of income but also a big 
part of the secondary service layer such as car dealers. This 
slow process of decline within the economic sector slowly 
started to hit Detroit, which created lots of vacant land and 
buildings over time.2

Detroit, once a city for 1.8 million people now only has 
680.000 thousand people left. These people only use 
80.000 houses of the 350.000 which the city used to have. 
Besides that, 22% of the industry and 36% of commercial 
parcels are vacant. This huge amount of vacancy is slowly 
changing the city into a ghost town. 

Fig. 3  Detroit
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Besides that, the large footprint of the city is making this effect 
even harder for the city of Detroit to attract investors to increase the 
economy of Detroit.

Although this amount of land is Detroit largest asset, with the current 
density a simple ‘build and they will come’ tradition is not going to 
work. Detroit has the opportunity to create a new urban model which 
is focused on the sustainability of the city, which will translate into 
a greener, more socially and economically vital Detroit. For this the 
DFC (Detroit Future City) was created, a group of local and national 
talents and a lot of Detroiters. Together they created a framework 
with 4 strategic ideas that should create a better Detroit.3

-They city should consist out of multiple employment districts 
instead of 1 industrial heart that has to carry the city.
-It should connect people to opportunity, a well formed new 
infrastructure and public system should give people an easier 
connection to the city. 
-A greener city where landscapes contribute to health, landscapes 
have huge possibilities to structure social and cultural relationships.
-A city of distinct, attractive neighbourhoods, there’s enough land to 
create many different neighbourhood types and lifestyles.4

Besides these goals the city also needs to think about the current 
state of the land of Detroit. The underutilization of land, the challenging 
economic market, the unhealthy environment for residents, the over 
scaled, non-sustainable infrastructure and the need for more open 
space and recreational resources. They all should be addressed 
with the four strategic ideas as these will influence the city of the 
future. 
For the creation of these goals the city should keep 3 levels of 
consideration as a fundamental set of reference points. 
-Create a new and diverse open space system for the city.
-Redefine corridors and complete streets.
-Develop innovative regulatory reform.5
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Fig. 5  Vacancy rates and characteristics
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Fig. 6 Leipzig

Leipzig and the influence of war
Country:  Germany
Area:  297 km2
Population:  544.479 (2014)
Density:  1,800/km2 (2014)
Max vacancy: 34%
Main Industry: Mechanical engineering

Detroit, once the largest car manufacture city of the United States, 
with a population of 1.8 million people, declared bankruptcy in 
2013 due to the staggering industrial market. From 1950 the city 
started to fall into decline due to multiple causes, but its biggest 
problem was the cities dependency on the mono structural 
economy of the car industry in Detroit. Deindustrialization was 
inevitable because of the rising Asian market, which Detroit tried 
to counter in vain. The car industry has always been the main 
market for Detroit, in which General Motors played a big role. By 
fusing multiple manufacturers together, GM became a growing 
problem for the city of Detroit. Within this period GM faced a 
difficult time and eventually declared bankruptcy which left the 
city not only without their primary source of income but also a big 
part of the secondary service layer such as car dealers. This slow 
process of decline within the economic sector slowly started to hit 
Detroit, which created lots of vacant land and buildings over time.2

Detroit, once a city for 1.8 million people now only has 680.000 
thousand people left. These people only use 80.000 houses of 
the 350.000 which the city used to have. Besides that, 22% of 
the industry and 36% of commercial parcels are vacant. This huge 
amount of vacancy is slowly changing the city into a ghost town
To counter this suburbanization process Leipzig came with a few 
policies to create better living qualities to attract investors and to 
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stimulate the re-urbanisation of the city centre.

-New policies shifted their focus on stabilizing the current 
population and adjusted the housing stock to the population 
size.
-Demolition of housing that were neglected, so that these 
areas could be recreated as parks or squares for the 
attraction of people to these remodelled areas
-Creating an investment friendly strategy to attract new 
companies so that the export base of Leipzig will increase.
-Lowering prices of un-renovated sites and buildings in 
the older districts, which are still over-inflated by subsidy 
expectations.8

While Leipzig was focused on the re-urbanization of its 
city centre with young people and households in the early 
2000s. The process of gentrification also started, since its 
partly driven by the same dynamics and at the beginning 
of the process, some social heterogeneity. Therefor the 
negative influences of gentrification were not noticed at 
first, besides the rising prices of properties gentrification 
often also creates social issues like social equity and social 
segregation when gentrification takes place for a longer time. 
Which the municipality also noticed after a time, although 
with the current policies, building contractors and investors 
could freely invade the housing market.9   
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Rebranding Manchester 
Country:  England
Area:  115 km2
Population:  520.215 (2014)
Density:  4,349/km2 (2014)
Max vacancy: 34%
Main Industry: Cotton
20th century

Manchester a city that often is seen as the first industrial city, due 
to its rapid growth in the 1850s. The main industry of Manchester 
focused on the manufacturing and trading of cotton. Banks and 
other financial services grew simultaneously with this cotton trade. 
The extreme growth of the cities export product lead up to a 
population of 703.000 within the 1950s. After that the city coped 
with a severe long decline, due to the effects of suburbanization 
and the shift in types of employment. This shift particularly hit the 
manufacturing sector with a job decline of 64%. Eventually this also 
hit the population of Manchester leading up to a population decline 
of one-third between 1951 and 1981, from 703.000 to 462.700. By 
2001 Manchester hit its lowest point with a population of 414.819, 
Manchester had seen its population almost been halved and has 
seen it economy and labour market worsen.7

Yet from 2001 the city started to grow again, to become the third 
fastest growing city in England with an increase of 19%. To create 
this shift from the decline of the city of Manchester, it had to make a 
huge change from a 19th century industrial city in to a world capital 
of the 20th century. Manchester rebranded itself through a series 
of regeneration initiatives, developments and campaigns. Creating 

Fig. 9 Manchester
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a new image vibrancy, cultural, leisure and economic image for the 
city.

To get to this vision three key elements played an important role. 
The first element is the evolution of the vision for the city’s future role, 
aiming at repopulating the city centre, capitalising on the sporting 
prowess of the city, creating a consumer base to the city and a 
encouragement of a high-tech

base. The second has been the distinctive delivery of regeneration 
mechanisms, resulting in regeneration companies dedicated out 
of a team of council departments. With the function of finding key 
players for relevant regeneration programs. And the third element 
is the partnership process of regeneration programs. Setting up a 
capitalising partnership concept took away the rivalry in the process 
of bidding for competitive resources.10

Gentrification also played an important role in creating a new cultural 
scene in Manchester. The public-private initiatives gave the new 
generation, affordable spaces to realize subcultural programmes. 
Reuse of empty warehoused and factory buildings became important 
factors in the growing music scene. The unplanned growth also 
created a new demand for single persons and architects started to 
see the potential of lofts. 

Manchester started with rebranding of its city centre, this part 
got hit the most by the suburbanisation and therefor gave a lot of 
opportunities for transformations. This had drastically been done by 
reshaping whole parts of the centre into areas with new directions 
like business parks, cultural centres and a sport hub.11
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Fig. 11 Parts  in Manchester with regeneration 
projects

Castlefield - Public-private planning, gentrification of 
warehouses 

Spinningfields - Creating new business quarter, as 
the main core of the business centre. Gentrification 
to improve the area 

Hulme - Demolishing of worst high-rising buildings 
for low-rise buidlings

Great Northern initiative - Boasting cultural, leisure, 
and commercial facilities

Northern Quarter - Redefined as a vibrant creative 
quarter. Due to an initiative, creating affordable space

City centre renewal area and millenium quarter - The 
IRA Bombing 1996, rebuild and transform the city 
centre

Piccadilly initative - Rebranded with sport and leisure 
initiatives. Commenwealth games, Piccadilly gardens

New East Manchester - Sportcity framework, to 
regenarate the whole area with a new programme
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Conclusion
We can conclude that every city is dealing with the problem 
of deindustrialization on its own way. Which is mainly based 
on the process that lead to the effect of deindustrialization. 
Eventually every city is using the same method for its 
regeneration process, the use of vacant areas that can 
being transformed into greenspace for a qualitative better 
living environment, the search for new methods on attracting 
new sources of employment for the city and the methods 
used for reusing large amounts of vacant buildings. To get 
to these methods cities most of the time tried to counter the 
problem at its main problem, although in every case study 
they eventually had to come up with a different approach. 
For Detroit they created a whole new city plan with stages 
of regeneration parts with key goals for every part. For 
Manchester they used a whole different approach for the 
attraction of new companies and for Leipzig they used 
approach of re-urbanising the centre instead of in outer 
areas that were so attractive for people. For Manchester and 
Leipzig the terms of gentrification were noticed a lot since it’s 
an effect that goes with the regeneration of a city. This can 
go in good terms like in Manchester were it actually gave the 
centre a boost and a new cultural function, or it could go into 
a bad direction whereby social problems are starting to play 
a role that should be resolved before social segregation is 
becoming a too large issue in an area. The most interesting 
part within these social problems is the social equity. How 
are we dealing with the direct environment and community 
when we are redeveloping an area which has been vacant. 
Therefor my research question is: How can we adaptively 
reuse a vacant industrial building, to enhance the social 
equity of the built environment?
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Onderzoeksvraag
Hoe kunnen we op een slimme manier een 
industrieel verlaten pand herbestemmen, om 
daarmee de sociale gelijkheid van de buurt te 
verbeteren? 

Het doel van het onderzoeksvraag is het opzoek gaan 
naar een manier om in een bepaald gebied een gebouw te 
herbestemmen zodat de buurt beter gaat functioneren als 
buurt zelf. Maar ook als een aantrekkingskracht voor de stad.

Uit casestudie onderzoeken zijn vaak sociale problemen 
opgedoken die langzaam zijn ontstaan tijdens het herstellen 
van gebieden. Deze problemen ontstaan meestal wanneer 
gebieden geen herstelplan hebben en in handen vallen van 
vastgoedontwikkelaars. Vaak ontstaat er snel het probleem 
van gentrification, waarbij uiteindelijk sociale segregatie vaak 
een probleem vormt. 

Twee veel toegepaste manieren om buurten te herstellen 
zijn het toepassen van een publieke functie om mensen aan 
te trekken of het toepassen van groen. Bij het toepassen 
van groen gaat het niet zo zeer om het verbeteren van een 
bepaald gebied of gebouw, maar het gaat er vaak eerder om 
het gebied zelf aantrekkelijker te maken om ontwikkelingen te 
stimuleren voor een verdere groei en herstel van het gebied.

Deze twee manieren worden toegepast op een locatie 
in Berlijn waar een ijsfabriek al een langere tijd leeg staat. 
De omliggende bebouwing is door de jaren heen in verval 
geraakt door meerdere factoren waarvan de ijsfabriek er een 
is. Het herstel zal moeten zorgen voor het verbeteren en het 
stoppen van het verval in het gebied.
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De Eisfabrik in Berlijn
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Locatie keuzen
Voor het kiezen van de locatie waren twee belangrijke eisen gesteld. Het 
moest een gebied zijn waarin een leegstaand industrieel pand een rol 
speelde in de huidige staat van de omgeving en het gebied zelf moest 
genoeg vraag hebben naar verdere ontwikkelingen. 

Er is daarom gekozen voor de Eisfabrik in Berlijn dat in het drukste deel van 
Berlijn ligt, Mitte. De locatie bestaat uit een diversiteit aan groeperingen wat 
mede tot stand komt door zijn ligging nabij de Berlijnse muur. Het gebied 
zelf ligt aan een van de probleemgebieden: Stadtspree en Neukolln. Deze 
zijn opgesteld door het Berlin2030 plan.12

Dit gebied ligt ten zuiden van de Spree en vormt een tegenstelling in 
vergelijking met het Mediaspree gebied dat ten noorden van de Spree ligt. 
Waar de Mediaspree plaats maakt voor grote bedrijven, hotels en andere 
grote gebouwen, moet de Stadtspree het hebben van zijn lokale bevolking. 

Het gebied ten noorden van de Spree staat ook wel bekend om zijn 
Berlijnse mix, waarbij gedacht wordt aan verschillende nationaliteiten, de 
creatieve sector, buurtculturen, kleine media en service bedrijfjes.13 

Het grootste doel voor dit gebied is het creëren van een sterke en stabiele 
economie gebaseerd op kleinere ondernemingen vanuit de creatieve sector, 
die gepaard gaan met goedkopere betaalbare woningen. Daarnaast zorgt de 
locatie aan de Spree voor aantrekkelijke woon- en recreatiemogelijkheden. 
Daarnaast wordt er veel overlegt met de lokale bevolking en partijen, zodat 
het gebied niet in de handen valt van grotere coöperaties die de locatie 
eerder willen omtoveren tot een Mediaspree 2.0.14

De Eisfabrik ligt in de buurt van een van de laatste eindhaltes binnen het 
toeristische gedeelte van Berlijn, East Side Gallery. Waar iedereen  de 
noordkant van de Spree volgt om uiteindelijk bij de East Side Gallery te 
komen, ligt er aan de Zuidkant van de Spree een verborgen schat, 
‘Die Eisfabrik’
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Fig. 12 Berlijn2030 Plan
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Fig.13 Tijdlijn

1893 - Stichting van fabriek

1914 - Uitbreiding

1945 - beschadigd door bombardement

1995 - Sluiten van de fabriek

2010 - Koeltoren afgebroken

2013 - Onder bewaking vanwege een incident

2015 - Afsluiten van de fabriek doormiddel van  
             het   dichtmetselen van de ingangen

Geschiedenis van de Eisfabrik
Het begon allemaal rond eind 1800 toen natuurijs 
nog gesneden werd uit de rivier de Spree, waar 
later de Noord -Duitse ijsorganisatie AG besloot om 
op dat moment om een nieuwe fabriek te plaatsen 
die kunstmatig ijs zou gaan fabriceren. Dit heeft de 
fabriek gedaan tot 1995, maar door de opkomst van 
diepvriezers en de teruglopende vraag naar ijs moest 
het pand uiteindelijk sluiten. Daarna nam de creatieve 
sector het pand over en maakte er een broedplaats 
van waarbij voornamelijk graffiti een grootte rol speelde. 
Het was een hotspot onder de lokale bevolking en het 
werd onder de plaatselijke bevolking gezien als een 
monumentaal pand. De groei van deze broedplaats 
had te maken met de locatie en de ligging van de 
fabriek.15

De fabriek lag aan de grens van de Berlijnse muur, een 
gebied dat niet gewild was en daardoor vaak bewoond 
werd door de allochtone bevolking en artistiekelingen. 
Deze trend heeft zich door gezet na de val van de 
muur en de desinteresse van het gebied het is er 
alleen maar erger op geworden. Een hoop panden zijn 
in verval geraakt wat nadelige effecten uitstraalde naar 
de omliggende bebouwing. Waardoor de ijsfabriek 
uiteindelijk ook in verval viel en werd na meerdere 
incidenten uiteindelijk dicht gemetseld.16
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Fig.15 Eisfabrik Fig.16 Machinekamer

Fig.18 Dak van de EisfabrikFig.17 Ketelhuis
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De huidige staat
Nadat de fabriek in 1995 buiten 
werking werd gesteld, is het verval van 
de ijsfabriek vrij vlot verlopen. Buiten 
het feit dat het pand gebruikt werd als 
canvasdoek voor graffiti kunstwerken, 
werd het veelal gebruikt als een plek 
voor underground feestjes. Dit verliep 
niet altijd geheel vlekkeloos en het een 
en andere sneuvelde daarbij. Gelukkig 
zijn de mooiste kenmerken van de fabriek 
bewaard gebleven, wat te zien is  aan 
de gevels. De oost- en zuidzijde hebben 
nog steeds het gevelpatroon met hun 
bijbehorende bakstenen karakteristieke 
elementen die de gevel op sommige 
plekken meer uitstraling geeft dan de 
raamopeningen zelf. De westgevel is door 
de jaren heen alleen nog maar gebruikt 
als een canvasdoek voor graffiti, omdat 
de aanliggende bebouwing verwijderd 
was en zo een bakstenen gevel achter 
liet. De noordgevel heeft het esthetisch 
gezien nog het zwaarste te verduren 
gehad doordat er een hoop dingen 
zoals balkons en trappen zijn verwijderd 
in de loop der tijd. De noordzijde diende 
daarnaast voornamelijk als toegang voor 
de transportroutes van het ijs richting 
de opslagruimtes, in de vorm van grote 
openingen.17

Fig.19 De Eisfabrik
N
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Fig.20 Noord  Fig.21 Oost

Fig.22 West Fig.22 Zuid
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De fabriek bestaat uit 3 delen: de ijsruimte, 
de machinekamer en het ketelhuis. 
Hierbij bestaan de ijsruimte en de 
machinekamer uit 2 lagen. Het oppervlak 
van de fabriek beslaat ongeveer 2400 
m2. De machinekamer kenmerkt zich 
voornamelijk door zijn kolomstructuur en 
de grote machines die in de ruimte staan. 
Aan de machinekamer zat de vroegere 
hoofdingang van de fabriek die tevens 
grensde aan de “Spree” waar het ijs 
vroeger uit gehaald werd. Daarnaast is 
er een atrium in het gebouw te vinden 
die de ijsruimte en de machinekamer 
verdeelde. Deze diende voornamelijk voor 
het transport van de grote kunstmatige 
ijsblokken binnen het gebouw door 
middel van een takelkraan op het dak. 
De ketelruimte was de hoogste ruimte 
die voorzien was van twee grote ketels 
die niet alleen maar warmte produceerde 
voor de fabriek, maar ook tot 1995 een 
belangrijke rol speelde als het leveren 
van warm water voor de omliggende 
bebouwing. Het gebouw was naast een 
weergevende functie ook een functioneel 
gebouw voor de buurt zelf. Doordat het 
een van de laatste bestaande oude 
fabrieken in Berlijn is valt het nu onder de 
‘Denkmalschutz’,  een culturele erfgoed 
organisatie. 18  

1 2 5 10

Fig.23 Beganegrond

ijsruimte

Machinekamer

Ketelruimte
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 Fig.24 Doorsnede Eisfabrik
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Stedenbouwkundig onderzoek
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Omgeving
De fabriek is niet tot nauwelijks 
te zien voor voorbijgangers 
vanwege zijn ligging aan de Spree 
en zijn omliggende bebouwing. 
De fabriek is eigenlijk alleen maar 
goed te zien vanaf de brug en 
vanaf daar kan men alleen maar de 
blinde gevel zien. De omliggende 
bebouwing bestaat uit een groot 
bedrijfspand ten oosten van de 
fabriek en de daarom liggende 
bebouwing bestaat voornamelijk 
uit verlaten panden of panden met 
een slechte staat. Deze komen 
het straatbeeld niet ten goede en 
laat het een onaangenamen sfeer 
uitstralen. Daarnaast bestond de 
omliggende bebouwing vroeger 
uit veel fabrieken, die verplaatst 
zijn naar gunstigere locaties.

1
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56
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Fig.25 Omgeving



49

1

4

7

2

5

8

3

6

9



50

De locatie van de Eisfabrik 
kenmerkt zich vooral door zijn 
ligging aan de Berlijnse muur. 
Gebieden aan de Berlijnse muur 
waren geen gewilde plekken 
om te wonen en vaak kwamen 
er dan de mindere welvarende 
mensen te wonen. Toen de muur 
eenmaal was gevallen trokken 
de meeste mensen weg uit de 
aanliggende gebieden. Hierdoor 
ontstond er veel leegstand in de 
wijken grenzend aan de muur. 
Deze wijken werden later veelal 
bewoond door de allochtone 
bevolking en door artistieke 
mensen die met weinig tevreden 
waren. De buurt kenmerkt zich 
daarom als een creatieve buurt. 19

De hoeveelheid openbare 
groenlocaties aan de Spree 
zijn ook erg gering. Iets waar 
de huidige situatie verbetering 
aan kan toebrengen. De 
gehele zuidzijde aan de Spree 
kan verbeterd worden door 
het aanleggen van een nieuw 
groengebied, om het gebied een 
verdere boost te kunnen geven.
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Fig.26  Berlijnse muur en omliggend groen
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Openbaar vervoer
Een van de twee belangrijkste 
infrastructuurroutes in Berlijn is de 
S-Bahn die ten noorden van het 
Ostbahnhof station ligt. Dit is de 
belangrijkste toevoer route voor 
toeristen die veelal in het gebied 
van de ijsfabriek uitstappen om 
East Side Gallery te bekijken. Het 
enige nog staande stukje oude 
Berlijnse muur, maar die ook een 
verdere verbinding maakt met 
het centraal station en Alexander 
Platz met als bezichtiging de 
Fernsehturm. Een andere 
belangrijke infrastructuurroute is 
de buslijn die meerdere haltes 
heeft liggen aan de Köpenicker 
Strasse.

Fig.27 Openbaar vervoer
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Problemen en mogelijkheden
Samenvattend kenmerkt het 
gebied zich door zijn sombere 
uitstraling van leegstand en 
vervallen panden, maar het ziet 
veel potentie in de educatie en 
de creatieve gemeenschap. In de 
vorm van goedkopere woningen en 
atelier ruimten om zo het gebied te 
stimuleren. 

Daarnaast nodigt de open 
structuur aan de zuidzijde van 
de Spree zich uit om een groene 
verbinding te maken met het 
zuidelijkere gedeelte waar nu nog 
een afvalverwerkingsbedrijf zit, dat 
zich wil gaan verplaatsen naar een 
gunstigere locatie.

Leegstand / vervallen panden
Onderwijs
Potentie om gebied te stimuleren

Fig.28 Problemen en mogelijkheden
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Groenstrook
Het nieuwe gebied kenmerkt zich 
vooral door zijn nieuwe openbare 
groenstrook die zich verder 
uitbreid langs de Spree om zo 
het gebied te stimuleren in zijn 
ontwikkeling. Aan deze nieuwe 
groenstrook is ruimte gemaakt 
voor woningbouw en combinatie 
woningen met ateliers. Daarnaast 
worden de lege gaten ten zuiden 
binnen het gebied opgevuld 
met woningbouw die aan het 
nieuwe groengebied grenzen. 
Daarnaast krijgt de Eisfabrik een 
nieuwe functie als cultuur- en 
buurtcentrum zodat het niet 
alleen bezoekers trekt, maar ook 
functioneel is voor de omliggende 
bewoners.

Fig.29 Nieuw plan  voor het gebied

Köpenicker strasse
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Fig.30 Vogelperspectief
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Cultuurfabrieken
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De Eisfabrik wordt herbestemd tot een cultuurfabriek vanwege zijn creatieve en culturele omgeving. 
Daarnaast is er genoeg ruimte om een eventuele aanbouw te kunnen maken aan de fabriek. Voor 
verder onderzoek van functies, routing en ruimtegebruik is er gekeken naar 2 andere cultuurfabrieken, 
het ECI in Roermond en het Energiehuis in Dordrecht.20

Het ECI in Roermond, Elektro Chemische Industrie, heeft een groot scala aan functies. Zo bevat het 
een poppodium, theaterzaal, expositie ruimtes en een filmzaal. Qua functies komt het redelijk overeen 
met het beoogde doel voor de Eisfabrik. Vaak is te zien dat er gezocht wordt naar manieren om ruimtes 
actief te houden. Ruimtes worden daarom niet alleen gebruikt voor hun hoofddoel maar ook voor 
repetities en oefeningen. De routing in het ECI is redelijk eenvoudig vanwege de vorm van het gebouw. 
Op de begane grond een C-vorm met daaraan de hoofdfuncties en op de verdere verdiepingen een 
gang met daaraan kleinere functies zoals opvang ruimtes en ateliers. Wat goed te zien is aan het ECI 
is dat alle ruimtes erg opgepropt zitten in het gebouw, waardoor de oude interieurkenmerken van de 
fabriek minder sterk naar voren komen. 

Fig.31 ECI Roermond
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Verdieping 0

Verdieping 1

Verdieping 2

Verdieping 3

Grand-cafe

Commerciele ruimte

Leslokaal

Expositie

Popzaal

Film Film

Theater

Toneel

Dans

Kunst

Kinder-
ruimte

Expositie

Fig.32 Plattegronden
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Het Energiehuis in Dordrecht herbergt bijna dezelfde functies als het ECI. Een poppodium, theaterzaal, 
expositieruimte en een Grand Café. Het grootste verschil in de functies is de grote hoeveelheid aan 
educatie voorzieningen. Het gebruik van combinatie voorzieningen, theater en dans, leidt tot een beter 
gebruik van de capaciteit van het gebouw. Vanwege de originele hoge ruimtes, wordt het  toepassen 
van functies die naar een hoge ruimte verlangen makkelijker toepasbaar, zonder daarbij belangrijkere 
kenmerken aan te passen. De routing binnen het Energiehuis is geregeld door middel van een sterke 
scheidingsas waaraan ook hier functies liggen. 

Fig.33 Energiehuis Dordrecht
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Verdieping -1
Verdieping 2

Verdieping 1
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Verdieping 3
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Theater

Dans

Leslokaal
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Fig.34 Plattegronden
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Werkplaats

Beide fabrieken bezitten over een grote hoeveelheid aan m2, iets dat de Eisfabrik al heeft. Het maken 
van een uitbreiding is dus een minimale eis om de Eisfabrik te laten fungeren als een cultuurfabriek. 
Daarnaast is gebleken dat bij de aanpassingen van de fabrieken veel kenmerken verloren kunnen gaan 
naarmate er bepaalde functies worden toepast die meer verlangen van de ruimtes dan dat ze in hun 
eigen staat kunnen toelaten. Het Grand Café in het Energiehuis laat sterk zien wat voor karakter en 
kenmerken de ruimte voorheen hadden. In vergelijking met het poppodium, waarbij de ruimte aan allerlei 
andere eisen moet voldoen, gaan er een hoop karakteristieke kenmerken verloren. 

De Eisfabrik gaat fungeren als een publiek- en buurtgebouw, daarom is er gekozen voor het combineren 
van functies zoals gedaan wordt bij meerdere cultuurfabrieken. Deze combinatiefuncties zijn gerelateerd 
aan categorie, waardoor het gebouw een drukkere bezetting krijgt. Dit komt doordat het niet alleen 
afhankelijk is van toeristen en bezoekers, maar ook van gebruikers die wekelijks gebruik maken van de 
functies.

Kunst Eten Digitaal

DansMuziek

Cultureel buurtgebouw

Concertzaal Theater

Expositie Restaurant Bioscoop

Oefenruimtes Oefenruimtes

Lessen E-sports

Fig.35 Functies
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Fig.36 Grand-cafe Energiehuis

Fig.37 Poppodium Energiehuis
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Concept
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Zichtlijnen
De Eisfabrik is altijd de ‘onzichtbare’ 
fabriek geweest van de buurt, 
waar niet veel buitenstaanders 
vanaf wisten. De reden hiervoor 
is de omliggende bebouwing, 
waardoor het gebouw niet geheel 
zichtbaar is. Daarnaast is ook de 
enige zichtbare gevel, een dichte 
gevel. 

Om meer ruimte te maken voor 
het ontwerp kan er aan de Oost 
kant uitgebouwd worden. Het 
nadeel is dan dat de fabriek nog 
meer wordt weggestopt door 
bebouwing, terwijl het doel juist 
het verbeteren van het gebouw is. 
Er is daarom gekozen om boven 
op de fabriek een sculptuur te 
maken die de locatie benadrukt. 
Op deze manier gaat de fabriek 
zelf als basis dienen voor het 
geheel en daarmee meer tot zijn 
recht komt.

 Fig.38 Zichtlijnen

1

2
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Fig.39 1. Foto vanuit de trein

Fig.40 2. Foto vanaf de brug
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Cultureel buurtcentrum
Het gebouw zal 5 verschillende 
categorieën gaan bevatten, eten, muziek, 
Digitaal, kunst en dans. Daarnaast zal 
iedere categorie een publiekelijke functie 
gaan vervullen, maar ook een functie 
waar de buurt baat bij heeft.

Het gebouw gaat een publieke route 
bevatten die aan moet sluiten op het 
nieuwe groen gebied waardoor het 
gebouw deel neemt aan het nieuwe  
plan.  

Bepaalde categorieën hebben in hun 
gebruik vaak al een hellingbaan zitten 
zoals een tribune bij dans en muziek 
en in een bioscoop. De vormen van 
de hellingbanen worden verder in het 
gebouw gebruikt zodat men zich niet 
alleen verticaal in een bepaalde functie 
kunnen verplaatsen, maar ook verder 
naar andere functies door het gebouw 
heen.

Op deze manier ontstaat er een 
publieke buitenroute die voor iedereen 
toegankelijk is waaraan verscheidene 
culturele functies zitten.
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Sky View

Kunst

Digitaal

Muziek
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n

Dans

Kunst

Digitaal

Muziek

Ete
n

KunstDigitaalM
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Fig. 41 Cultureel buurtcentrum,
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Fig. 42 Route
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Vormstudie
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Voordat het eindontwerp werd gekozen 
is er een intensief proces aan vooraf 
gegaan waarbij er veel is gewerkt met  
schetsmodellen. Een paar van deze 
modellen worden toegelicht op hun 
belangrijkste kenmerken die terug te 
vinden zijn in het eindontwerp. Tijdens 
het eerste model was het idee tot stand 
gekomen om de hellingsbanen van de 
zalen te hergebruiken voor de verticale 
ontsluiting van het gebouw. Op deze 
manier krijgen de zalen een tweede 
functie en wordt de basisvorm van het 
gebouw gevormd door de zalen.

In het tweede model is er vooral gekeken 
naar een basisopzet voor de dimensies 
van de zalen. Hoeveel ruimte is er nodig 
en hoeveel hoogteverschil moet er 
zijn, wil een ruimte onder een zaal nog 
gebruikt kunnen worden. 

N

N

Fig.43 Schetsmodellen
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Met het derde model is er geprobeerd 
om een onderscheid te creëren tussen 
de oude en nieuwe fabriek. Dit wordt 
gedaan door het gebruik van een 
plateau dat buiten het plot van de 
Eisfabrik valt. Door het loslaten van het 
plot als kaderlijnen ontstaan er meer 
mogelijkheden om het gebouw verder 
uit te breiden waardoor de zalen meer 
naar de buitenkant kunnen worden 
geschoven. 

In het vierde model krijgt het gebouw 
al meer vorm en begint het een vorm 
aan te nemen van een spiraal. Door 
het verplaatsen van de zalen naar de 
buitenkant, krijgt de buitenroute die 
gevormd wordt op de daken van de 
zalen meer potentie. Als vervolgstap is 
er gekeken naar de constructie van het 
gebouw. Een kern zal het gebouw in het 
midden dragen en de kolommen vangen 
de overige krachten aan de zijkanten op.

N

N

Fig.44 Schetsmodellen
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Het vijfde model laat zien dat verdere 
uitbreiding voorbij de fabriek van 
toepassing is vanwege een uitwerking 
op de dimensies van de zalen. De 
zalen zelf begonnen ook problemen te 
veroorzaken, aansluitpunten en hoogte 
verschillen gaan een steeds groter rol 
spelen in het tot stand komen van de 
vorm van het gebouw.

 

Het zesde model is een variant 
geworden op het vierde model waarbij 
de verplaatsing van een van de grotere 
zalen is gemaakt naar de westkant. De 
westkant van de Eisfabrik bestaat uit 
een dichte gevel. Hier wordt een nieuwe 
ingang geplaatst, zodat het gebouw van 
alle kanten te betreden is. De ruimtes 
beschikken over de juiste dimensies 
alleen de overgang van dak naar dak is 
nog niet overal optiomaal toegepast.  

N

N

Fig.45 Schetsmodellen
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Het een-na-laatste model nadert de 
eindvorm van het gebouw. De vorm van 
het gebouw is meer verbonden met het 
oude deel door middel van een connectie 
met de schoorsteen. Een nieuwe open 
kern in het midden zorgt ervoor dat er 
een doorkijk is van beneden naar boven. 

In het laatste model is de tunnel die de 
Eisfabrik verbind met het nieuwe deel 
verwijderd om zo de Eisfabrik meer tot 
zijn recht te laten komen. De ontsluiting 
die was geplaatst in het verwijderde 
deel, gaat naar het noordelijke deel 
van het gebouw. Hier komt een nieuw 
trappenhuis dat de de fabriek verbind 
met het dak van de fabriek waar het 
nieuwe gebouw begint. 

N

N

Fig.46 Schetsmodellen
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Eindontwerp
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Die Eisfabrik
De fabriek die herbestemd wordt 
dient als basis voor het hele 
gebouw. De extra entree aan 
de westkant van het gebouw 
zorgt er voor dat de fabriek 
van alle kanten te betreden 
is. Zodra men door een van 
de entrees heen is, wordt er 
meteen duidelijk dat het een 
openbaar- en buurtgebouw is 
door de verscheidene functies. 
Het noordelijke gedeelte van 
het gebouw wordt gerenoveerd 
maar blijft wel een overdekte 
buitenruimte. Het zuidelijke 
gedeelte van de fabriek wordt 
herbestemd tot een openbare 
werkplaats in combinatie met 
atelierruimtes met daarnaast 
nog een grand café in het oude 
ketelgebouw die aan de Spree 
en het nieuwe groengebied ligt.

Fig.47 De Eisfabrik
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IJsruimte
De oorspronkelijke ijsruimte 
waar het ijs gemaakt werd, 
wordt het meeste aangepast. 
De ruimte gaat naast de graffiti 
expositie dienen als algemeen 
informatie punt en het krijgt 
een verticale ontsluiting naar 
het dak van de Eisfabrik. De 
trap is vrij gehouden van de 
zijkanten zodat de gehele wand 
gebruikt kan worden voor graffiti 
kunstwerken. De ijsruimte is 
een openbare ruimte met een 
buitenklimaat en zal de hele 
dag open zijn om bezoekers 
verder te lijden naar het dak 
van het gebouw. In de avond 
zal deze ruimte wel afgesloten 
worden om nog enige sociale 
controle uit te kunnen oefenen 
op het gebouw.

 Fig.48 Ontsluiting

N
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Kernen
Naast het trappenhuis zal de 
ijsruimte de vier dragende 
kernen gaan behuizen, die 
het grootste gedeelte van het 
gebouw zullen gaan dragen. 
In de kernen zitten liften die 
per twee tal functioneren en 
op verschillende verdiepingen 
uitkomen. Op deze manier is 
het slechtste stukje van de 
fabriek herbestemd als basis 
voor het nieuwe gedeelte dat 
boven op de fabriek plaats gaat 
nemen.

Fig.49 Kernen

N
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Eten
Het eerste nieuwe gedeelte van 
het gebouw zal bestaan uit een 
restaurant waarop men meteen 
uitkomt wanneer ze de trap of 
de lift pakken. Dit restaurant 
gaat naast zijn restaurantfunctie 
ook dienen als een plek waar 
kookcursussen gehouden 
kunnen worden of waar de 
dichtbij gelegen koksschool 
lessen kan geven. 

Vanuit het ontsluitingspunt kan 
men ook richting het oude 
dak lopen wat vroeger een 
hotspot en ontmoetingsplek 
was van de Eisfabrik. Deze 
ruimte zal opnieuw worden 
ingericht zodat dat het ook 
kan voldoen aan deze sociale 
ontmoetingsplek. Daarnaast 
kan men via dit gedeelte de 
publieke route verder afleggen 
door over de daktuin te lopen 
richting het volgende gedeelte 
van het gebouw.

Restaurant

Daktu
in

Fig.50 Restaurant

N
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Muziek
Wanneer men de route 
vervolgt door het gebruik van 
de openbare publieke route 
over het dak van het restaurant 
of via het trappenhuis, komt 
men uit bij de concertzaal die 
voornamelijk bedoeld is als 
poppodium maar natuurlijk ook 
vrij gebruikt kan worden voor 
andere optredens. Naast dat 
het dak van de concertzaal 
fungeert als de openbare route, 
zal het ook repetitieruimtes en 
een opnamestudio bevatten.

 Fig.51 Concertaal
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Digitaal
Naarmate we verder gaan 
met de route wordt het dak 
pakket dikker. Tot aan de 
concertzaal hebben we te 
maken met een extensief groen 
dak en daarboven hebben 
we een intensief groen dak, 
wat de mogelijkheid geeft om 
zwaardere beplantingen aan te 
leggen. Het derde deel van het 
cultuur gebouw bestaat uit een 
bioscoop die tevens gebruikt 
kan worden voor e-sports 
(game) events en congressen. 
Deze ruimte kan daarnaast 
gekoppeld worden aan de 
expositieruimte die er naast zit.

  
 Fig.52 Bioscoop
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Kunst
De een-na-laatste functie van 
het gebouw zal exposities tonen 
van eigen werk dat gemaakt is 
in de werkplaats en ateliers, 
maar ook van buitenstaanders. 
Ook zal er buitenkunst te zien 
zijn op de openbare route 
van het dak van het gebouw. 
De expositieruimte kan, zoals 
eerder gezegd, gekoppeld 
worden aan de bioscoop om 
zo een grotere ruimte te vormen 
voor een groter evenement.

  Fig.53 Expositie
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Dans
De laatste functie van het 
gebouw beslaat een theaterzaal 
waar dansuitvoeringen maar 
ook congressen gegeven 
kunnen worden. Daarnaast zijn 
er repetitieruimtes te gebruiken 
voor danslessen. Wanneer de 
publieke route tot het einde 
uitgelopen wordt, wordt men 
beloond met een skyview over 
het hele gebied heen.  

 Fig.54 Theater
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Publieke route
De daken van het gebouw 
moeten de openbare publieke 
route vormen waaraan de 
functies ook met hun ingangen 
liggen. Iedere functie wordt dus 
vanaf buiten betreden, zodat 
iedere functie een op zichzelf 
staand gebouw vormt.

Ontsluiting
Er zijn 3 manieren hoe men 
zich verticaal kan verplaatsen 
in het gebouw. De snelle route 
doormiddel van de liften, de 
langzame route door middel 
van de openbare route over 
de daken en een korte weg 
waarbij men het trappenhuis 
gebruikt. De routes zijn ook 
te combineren zodat er 
verschillende routes zijn die 
men kan afleggen.

 Fig.55 Expositie
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Lift
Verticale ontsluiting door middel van 
de liften, de liften stoppen niet op 
elke verdieping

Daken
Verticale ontsluiting door middel van 
de daken wat ook de publieke route 
is.

Trappenhuis
Ontsluiting door middel een open 
trappenhuis dat tussen de kernen 
zit.
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De nieuwe Eisfabrik 
Een nieuwe fabriek is herrezen boven op een van 
de oudste nog bestaande fabrieken van Berlijn, het 
sculpturelen nieuwe gebouw dat boven op de Eisfabrik 
te zien is, is vanaf vele plekken zichtbaar. Voorheen 
was de schoorsteen al het hoogste punt in het gebied, 
maar nu wordt het hoogste punt gebruikt door over het 
gebied heen te kijken wanneer men het eindpunt heeft 
bereikt van de openbare route. 

Het nieuwe gebouw is voornamelijk vanaf 3 kanten 
te bereiken, vanaf de Köpenicker Strasse, vanaf 
het Ostbahnhof station over de brug en vanuit het 
westen vanaf het begin van de nieuwe groenstrook. 
Het gebouw is begaanbaar van alle kanten, maar 
de ingang aan de westzijde valt wel het meeste op. 
Een gesloten gevel met daarop graffitikunstwerken 
en slechts een gat wat de doorgang vormt naar de 
patio van de oude Eisfabrik. Vanaf daar kan men het 
gerestaureerde gedeelte ingaan waar een openbare 
werkplaats geplaatst is. Hier kan de buurt gebruik van 
maken. Naast de werkplaats zit een grand café met 
een terras aan de nieuwe groenstrook met als uitzicht 
de Spree. Het noordelijke gedeelte van het gebouw 
is verbouwd tot een ontsluitingsroute naar het dak 
van het nieuwe gebouw dat boven op de Eisfabrik is 
geplaatst. De ruimte zelf is bedoelt als graffiti expositie 
waar gebouwhoge kunstwerken te bezichtigen zijn. 
Met daarin de 4 belangrijkste kernen waaraan het 
gebouw hangt. Tussen de kernen in zit een trappenhuis 
dat naar het eindpunt van het gebouw loopt.

Wanneer je aan aangekomen bent op het dak 
van de Eisfabrik bevind je je op de oude sociale 
hangplek van de fabriek. Voorheen was dit de plek 
waar mensen bij elkaar kwamen en feestjes werden 
gehouden. Er is bovenop de oude fabriek een metalen 
sculptuur gemaakt die zijn vorm te danken heeft 
aan de aaneenschakeling van vele zalen van het 
cultuurgebouw. De eerste functie van het gebouw 
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betreft het restaurant. Wanneer je het restaurant ziet, 
zie je dat er geen ramen in de gevel zitten en dat 
alles op het midden van de ruimte is gefocust. In het 
midden zit dan ook een groot open kookeiland waar 
eten wordt gekookt en waar kookcursussen gegeven 
kunnen worden. Daarnaast kenmerkt de ruimte zich 
door de vele daklichten waardoor licht naar binnen valt. 

Het oude dak van de Eisfabrik is daarnaast het startpunt 
van de publieke groene route op het gebouw. Wanneer 
men de eerste trap belopen heeft, komt men uit op 
het dak van het restaurant. Hier zijn bankjes te vinden 
om te rusten en tevens kan er naar beneden gekeken 
worden op het kookeiland. Wanneer je de route verder 
afloopt kom je uiteindelijk aan bij de ingang van de 
concertzaal of je kan weer een trap nemen om je route 
te vervolgen op het dak van de concertzaal. 

Wanneer je door de ingang van de concertzaal heen 
bent bevind je je als het ware meteen achter het 
podium van de zaal en kan je zien hoe het er van 
achteren uitziet. Als je verder loopt zal je, net zoals bij 
het restaurant, merken dat er geen ramen zijn maar 
daklichten waardoor licht naar binnen glipt. Aan het 
einde van de hal kan je de oude schoorsteen zien van 
de Eisfabrik, tevens kan je hier naar het dak van de 
concertzaal gaan om het dak te zien. Als je eenmaal 
in de zaal bent, zie je meteen de eerste opening in 
de gevel. De openingen in het gebouw zijn allemaal 
naar binnen gekeerd. Dit zodat wanneer men het 
trappenhuis neemt, dat zich tussen de kernen in klemt, 
ook een sneak preview kan nemen van de binnenkant 
van de functies. Verder zitten er oefenruimtes en een 
opnamestudio op het dak van de concertzaal. 

De volgende functie die betreden kan worden vanaf 
het dak is een bioscoop waar niet alleen maar films 
gedraaid worden, maar ook als e-sports (gaming 
events) ruimte gebruikt kan worden. Op het dak van 
de bioscoop begint de buitenexpositie waar dingen 
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geëxposeerd worden die gemaakt zijn in de werkplaats 
of in de ateliers van de Eisfabrik.
Via de buitenexpositie kun je een ingang vinden naar het 
binnen gedeelte van de expositieruimte die opgedeeld 
is in 2 delen. Een gedeelte waarin de ruimte schuin 
op loopt, waarbij de kunst gebruik kan maken van de 
hoogte van de ruimte en een laag gedeelte dat grenst 
aan de bioscoop. Deze ruimtes kunnen voor grotere 
events aan elkaar gekoppeld worden, waardoor het 
een ruimte wordt die over 3 lagen verdeeld is.    

De laatste functie van het gebouw is de theaterzaal. 
Ook deze ingang is te vinden aan de buitenkant van 
het gebouw en ligt ook naast de laatste trap die leidt 
naar het hoogste punt van het gebouw. Wanneer je 
via de ingang van het theater binnenkomt, wordt je 
via de achterkant naar de zaal zelf geleid. De zaal zelf 
ligt verdiept in de ruimte zodat je van bovenaf naar 
beneden kan kijken naar een voorstelling. Daarnaast 
valt te zien dat de theaterzaal de enige functie is met 
een open gevel die van buitenaf te zien is. Vanuit deze 
opening kun je een groot deel van Berlijn zien aangezien 
je je op een hoogte begeeft van bijna 41m hoog. De 
ruimte onder de ingang van het theater bied ruimte om 
te oefenen en backstage ruimtes voor de artiesten. De 
ruimte kenmerkt zich daarnaast aan het vele gebruik 
van hout. De vloeren bestaan uit hergebruikte houten 
vloeren van andere theaterzalen.

Als je op het eindpunt van het gebouw bent, wordt 
je beloont met een prachtig uitzicht over Berlijn waar 
de openbare route uiteindelijk voor belopen wordt. Alle 
daken van het gebouw zijn aangelegd met beloopbaar 
groen waarbij tot en met de concertzaal gebruik wordt 
gemaakt van een normaal groen dak en daarboven 
van een intensief groen dak. Via deze manier wordt de 
nieuwe groenstrook extra benadrukt over een verticale 
richting en neemt het gebouw nog meer deel aan het 
gebied. 
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 Fig.59 Verdieping 0
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Fig.60 Nieuwe trappenhuis
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 Fig.61 Verdieping 1
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Fig.62 Nieuwe trappenhuis
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 Fig.63 Verdieping 2
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Fig.64 Aansluiting oud op nieuw
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 Fig.65 Verdieping 3
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Fig.66 Restaurant
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 Fig.67 Verdieping 4
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Fig.68 Dak van het restaurant
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 Fig.69 Verdieping 5
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Fig.70 Concertzaal
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 Fig.71 Verdieping 6
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Fig.72 Dak van de concertzaal
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 Fig.73 Verdieping 7
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Fig.74 Dak van de expositie
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 Fig.75 Verdieping 8
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Fig.76 Expositie
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 Fig.77 Verdieping 9
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Fig.78 Groendak
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 Fig.79 Verdieping 10
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Fig.80 Theaterzaal
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 Fig.81 Verdieping 11
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Fig.82 Dak van het theater
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 Fig.84 Westgevel 
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 Fig.85 Zuidgevel 
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 Fig.86 Oostgevel
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 Fig.87 Noordgevel
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 Fig.88 Doorsnede AA
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 Fig.89 Doorsnede BB
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 Fig.90 Doorsnede CC
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Duurzaamheid

Door het gebruik van een groen dak in combinatie met een grijs water systeem wordt de opgevangen regen langzaam met de stroom van het gebouw mee opgeslagen in reservoirs die zich onder de grond bevinden maar ook in de schuine delen van de rest ruimtes van de zalen. Het dak zorgt voor een dubbele koeling van het gebouw, het groen dak zelf maar ook de water stroom die zich via de 
daken verplaats richting de reservoirs zorgt voor een natuurlijke koeling van het gebouw. 

Op het dak zit niet alleen normaal groen maar ook plant-e, een techniek die ontwikkeld is in Wageningen waarbij energie uit planten gehaald wordt. Een eis voor deze techniek is de beschikking over genoeg water, wat in combinatie met het groen dak (waarin water reservoirs zelfs zitten voor het groen) goed toegepast kan worden op de bovenste 2 daken. 

Daarnaast wordt het gebouw gekoeld op ijs, in ijs kan meer energie opgeslagen worden die langzaam over de dag vrij gegeven wordt. Daarnaast zal het ijs in de nacht gefabriceerd worden door de verkregen energie die overdag is opgewekt en kan aangevuld worden met nachtstroom wat goedkoper is. Doordat het ijs in de nacht gemaakt wordt hoef je overdag geen energie te steken in het 
koelen van je gebouw. 

De functies in het centrum zijn ook losse opererende functies die los van elkaar gebruikt kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat ze niet afhankelijk van elkaar zijn omdat ze allemaal een eigen buiten ingang hebben die aan de publieke route gelegen zit.

Functie: Expositie
Capaciteit: 150
Opp: 700 m2

Functie: Concert & poppodium
Capaciteit: 600 staand
Opp: 450 m2

Functie: Ateliers, expositie & 
grand cafe
Capaciteit: 300
Opp: 1000 m2

Functie: Restaurant
Capaciteit: 100
Opp: 320 m2

Functie: Bioscoop
Capaciteit: 160
Opp: 340 m2

Functie: Theater (dans)
Capaciteit: 160
Opp: 360 m2

Wateropslag in hellende delen  Koelen op ijsEnergie opwekking door planten

 Fig.91 Doorsnede
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Duurzaamheid en gevel materiaal keuze
Naast dat het herbestemmen van de Eisfabrik al een vorm van duurzaamheid 
is, zijn er ook nog andere aspecten van het gebouw die bijdragen aan de 
duurzaamheid van het gebouw. Het groen dak valt het meeste op. 

Naast dat het belopen kan worden, voorziet het op sommige plekken ook van 
stroom voor kleine lichtbronnen door de toepassing van plan-e. Een techniek 
waarbij energie uit planten gehaald kan worden. Een belangrijke eis voor het 
toepassen van deze techniek is het hebben van water waarin het elektrolyse 
proces kan plaatsvinden. Dit is van toepassing op het dak van het theater en de 
expositie. 

Daarnaast zorgt de vorm van het gebouw dat het water langzaam naar beneden 
loopt, dit zorgt voor een natuurlijke koeling en wordt het water toevoer voor de 
planten ook langzaam aangevoerd. 

Naast dat de schuine zalen zorgen voor een verticale ontsluiting, zorgen ze er ook 
voor dat er ruimte ontstaat in de schuine delen voor het opslaan van grijswater.
Ook zal de ruimte dienen voor installaties. Doordat iedere plafond meteen 
verbonden is met de buitenlucht hoeven er geen grote afzuigkanalen gemaakt te 
worden in het plafond, maar dit kan gedaan worden met kleine lokale afzuigingen. 

Voor de koeling van het gebouw is er gekozen voor ijs. In ijs kan meer energie 
opgeslagen worden en dit kan op elk moment van de dag gedaan worden. In 
dit geval zal dat het vaakst ‘s nachts gedaan worden, vanwege een goedkoper 
nachtstroom tarief. Wanneer de energie eenmaal opgeslagen is, kan het langzaam 
over de dag verspreid worden.

Voor de materiaal keuze is er vooral rekening gehouden met de Eisfabrik. Het 
materiaal moest een duidelijk verschil zijn, maar het hoefde daarnaast niet zo 
erg te contrasteren met de rest. Er is daarom gekozen voor een metalen gevel 
met een verweerde uitstraling. Deze platen hebben daarnaast de industriële 
uitstraling die past bij de nieuwe fabriek die als het ware de oude bakstenen 
fabriek overneemt. 
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Constructie

Voor de constructie van het gebouw 

zal een deel van het dak van het 

oude gedeelte verwijderd worden 

en plaatsmaken voor een nieuw dak. 

Wanneer dit deel verwijderd is, worden 

er vier nieuwe kernen geplaatst met 

daarin een trappenhuis. Daarna 

worden er kolommen rondom de 

fabriek geplaats zodat de functies die 

behuisd worden met staalconstructies 

hun krachten kunnen afdragen aan 

twee kanten.

Details

De twee details laten de aansluiting 

zien van het nieuwe- en oude 

deel waarbij het nieuwe deel ook 

wat krachten afstaat op de dikke 

bakstenen muur. Het andere detail 

laat zien hoe de schoorsteen het 

regenwater opvangt dat uiteindelijk 

uitkomt bij een grijswateropslag.

 Fig.92 Doorsnede
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Pebles

Light intensive Vegetation
Metal perforated sheet

Water reseroir for plants

Attachment curtain wall to construction

Drainage

Leaf filter

Water drainage that leads to a water reservoir

Aluminum curtain wall

Wideslab floor 250 mm

Steel beam 550 mm

Attachment of metal perforated sheet

Root barrier membrane
Thermal roof insulation

 Fig.93 Detail schoorscteen
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Kiezels

Licht intesief groendak

Stalen koker

Water reservoir voor planten

Bevestiging van stalen plaat aan skelet

Drainage

Stalen gevelplaat

Breedplaatvloer 250 mm

Stalen ligger 400 mm

Bevestiging van stalen plaat

Wortel berscherm folie

Thermische dak isolatie

Stalen plaat

Bestaande bakstenen muur

Koudebrugonderbreking

Watergoot

Afwerkvloer 30 mm

Isolatie 100 mm

 Fig.94 Aansltuiting oud & nieuw
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