
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Suikerfabriek Blokweg Zevenbergen
herontwikkeling van het rijke industriële verleden

Blijleven, B.B.

Award date:
2017

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/24a95eb6-cab4-4139-bffd-7cc90554cb8d


SUIKERFABRIEK BLOKWEG 
ZEVENBERGEN

HERONTWIKKELING VAN HET RIJKE INDUSTRIËLE VERLEDEN

Afstudeerproject Boyd Blijleven
Studentnummer 0816963
Technische Universiteit Eindhoven

Afstudeerstudio ‘Industrial Past and Future’ - o.l.v. 

ir. Jos Bosman 
ir. Marcel Musch 
Geert Das MSc

Technische Universiteit Eindhoven
Den Dolech 2
5612 AZ Eindhoven
Faculteit Bouwkunde
Master Architecture, Building & Planning









PREAMBULE 

SUIKERFABRIEK BLOKWEG

Voor het afstuderen heb ik de opdracht tot innovatie en vernieuwing van de oude biet-
suikerfabriek van Suiker Unie in Zevenbergen opgepakt. Na een schriftelijke analyse 
en het verrichten van een bureaustudie heb ik veel informatie verzameld. Na vergaren 
en analyseren van deze informatie heb ik polshoogte genomen in Zevenbergen. Ben 
met eigen ogen gaan aanschouwen wat er nog van deze fabriek over is en in welke staat 
het verkeerd. De infrastructurele inbedding en de huidige ligging vormden niet direct 
aanleiding om heel enthousiast te worden. De oude panden waren omringt door allerlei 
gebouwen waardoor de oude historische gebouwen amper tot hun recht komen. Met an-
dere woorden de omgevingsfactoren en de ruimtelijke ordening waren niet uitnodigend.

Dit alles aanschouwend en op mij in laten werken gaf het aanzicht van de voormalige 
Suikerfabriek aan de Blokweg in Zevenbergen,  mij de indruk dat het verleden er niet 
meer toe deed. In de huidige staat oogt het uitgewoond en vergeten, los van alle archi-
tectonische kwaliteiten is het een gebouw dat is verbruikt. Aangepast aan de eisen van 
de industrie, die een periode had doorgemaakt waar enkel de hoeveelheid eindproduct 
er toe deed. Uitbreiding op uitbreiding tekenen de gevels, de massa en de ruimten in de 
Suikerfabriek. Dit heeft mij geïnspireerd op zoek te gaan naar een passend ontwerp voor 
de herontwikkeling van de Suikerfabriek, waardoor het zijn verloren glorie terug krijgt 
dat zorgt voor de herintreding van het object binnen het stedelijk weefsel van Zevenber-
gen, die een groot deel van zijn rijkdom te danken heeft aan de suikerindustrie.

In deze afstudeeropdracht wordt de oude suikerfabriek,  in bouwkundige en architec-
tonische zin, weer nieuwe leven ingeblazen. De oudheid en het verleden worden weer 
verbonden en verenigd met het heden. Er wordt een nieuwe bestemming gegeven aan 
de gebouwen die zo kenmerkend zijn voor de gemeente Zevenbergen. Er is in die zin 
ook aansluiting gezocht bij de intenties van de gemeente tot vernieuwing. In het rapport 
neem ik de lezer mee om uiteindelijk te komen tot invulling van de afstudeeropdracht 
waarbij het oude gebouw in volle glorie wordt opgeknapt en gerestyled en een nieuwe 
hedendaagse functie krijgt. Verleden en heden worden op een naar mijn oordeel architec-
tonische prachtige wijze met elkaar verenigd.

Ik wens u veel leesplezier. 
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BIETSUIKER IN NEDERLAND

INTRODUCTIE IN 1813

De aanwezigheid en ook de huidige 
industriële en economische waarde van 
de Suikerindustrie in Nederland stamt 
uit de gouden eeuw, waar de VOC ruwe 
rietsuiker importeerde vanuit de Caraïben 
en Indië. De toenmalige infrastructuur liet 
echter het transport van het ruwe product 
in zijn kwantiteit niet toe, dit leidde ertoe 
dat de ruwe rietsuiker geraffineerd werd 
in de havenstad waar het binnen kwam. 
Amsterdam en Rotterdam waren toen 
al de havensteden waar dit proces zich 
voltrok. Als gevolg daarvan telde in 1770 
Amsterdam 120 raffinaderijen, en stonden 
er in Rotterdam 40. 
De vraag naar suiker bij rijke delen van 
de bevolking was zo groot dat suiker in 
de 18de eeuw de bijnaam van het ‘witte 
goud’ kreeg. De handel in rietsuiker 
floreerde. 

Dit was dan ook de reden dat Nederland 
voor 1811 geen interesse toonde in 
de opkomende rol van bietsuiker. Een 
Berlijnse scheikundige had destijds 
ontdekt dat ook suikerbieten een grote 
hoeveelheid suiker konden bevatte die 
vergelijkbaar was met het suiker uit de 
rietsuikerplanten. 

Het was in 1795 dat de Fransen Nederland 
binnen vielen, wat rond 1800 leidde tot 
een nationaal handelsverbod. Hierdoor 
kwam de import van ruwe rietsuiker tot 
een halt en daarmee de aanvoer voor de 
raffinaderijen. Door aanblijvende vraag 
naar suiker moest er een alternatief 
worden gevonden. Gedreven door de 
import blokkade werd Europa min of 
meer gedwongen om, aan de toenemende 
vraag aan suikers te kunnen blijven 
voldoen, zelf suikerbieten te produceren 
en te raffineren. Zo ook in Nederland.
In 1811 verscheen de eerste fabriek in 
Oosterbeek, Gelderland. De productie 
van bietsuiker kreeg echter tijdens de 
Franse tijd nog geen voeten in aarde, 
de bieten waren van slechte kwaliteit 
en de technologie was niet ver genoeg 
om het een winstgevende operatie te 
maken. Zodoende verdween de eerste 
Bietsuiker fabriek in 1813 gelijk met 
het einde van de Franse tijd. Waar 
Frankrijk en Duitsland door gingen met 
het experimenteren met bietsuiker ging 
Nederland na het herinrichten van de 
handelsroutes met Indië, weer door met 
de productie van rietsuiker. Jaren later 
op initiatief van de gebroeders De Bruyn 
wordt een winstgevend productieproces 
geïmporteerd vanuit Frankrijk. De 
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Fransen zijn er na jaren innovatie in 
geslaagd het bietsuiker productieproces 
winstgevend te maken, tevens heeft de 
industriële revolutie er voor gezorgd 
dat machines kleiner werden en zo alle 
benodigde machines vervoerd en dus 
geëxporteerd kon worden. 

De gebroeders De Bruyn zagen dat 
de bietsuiker productie in landen als 
België, Frankrijk en Duitsland technisch, 
organisatorisch en financieel haalbaar 
was. Het was daarom hun ambitie 
deze vorm van suikerproductie ook in 
Nederland te introduceren. Ze hadden 
hun kapitaal verdiend in de productie van 
rietsuiker maar trokken zich vanwege 
financiële reden in 1857 terug uit de 
Nederlandsche Suikerraffinaderij. Om 
begin 1858 de firma De Bruyn & Co op 
te richten, Sociëteit voor Landbouw en 
Industrie.
In 1858 opende zij de eerste 
biersuikerfabriek in Nederland, genaamd 
Azelma. De benodigde installatie kon zo 
worden geïmporteerd uit Parijs, Frankrijk. 
Met deze voor die tijd moderne installaties 
maakte  de firma Cail het productieproces 
technisch mogelijk.  

In de eerste twee jaar, na opening van 
Azelma, werd er al duidelijk dat de 
gebroeders de Bruyn een winstgevende 
onderneming hadden opgericht. Dit bleef 
niet onopgemerkt en trok belangstelling 
van andere investeerders. In het begin van 
1862 werd er in Zevenbergen, Dordrecht 
en Rijswijk bietsuiker geproduceerd. 
Later dat jaar kwam er een fabriek bij in 
Oudenbosch. In 1863 werden er fabrieken 
gebouwd in Halfweg en Bergen op Zoom. 
In datzelfde jaar opende een fabriek in 
Roosendaal haar deuren. Het merendeel 
van deze fabrieken werd ingericht door 
Cail uit Frankrijk. 

De groei bleef aanhouden. In 1866 liet de 
Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek 
een tweede fabriek in Oudenbosch 
bouwen. De bouw van fabrieken ging door 
tot 1873, toen suikerprijzen begonnen te 
dalen. Nederland telde toen maar liefst 33 
fabrieken, waarvan 21 in Noord-Brabant. 

Het is best merkwaardig hoe het aantal 
bietsuikerfabrieken in Nederland zo snel 
toenam, omdat het aanbod van bietsuiker 
verhoudingsgewijs uit proportie was ten 
opzichte van de vraag naar het product. 
Gedurende de jaren zestig van de 19e 
eeuw heeft de ruwsuikermarkt geen 
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last gehad van de schaarste, daarbij 
waren de ruwsuikerprijzen vanwege 
de internationale concurrentie aan het 
dalen. Nederland hief geen invoerrecht op 
buitenlandse suiker, hierdoor was er geen 
noodzaak om de grondstof in eigen land 
te verbouwen en was er zelden schaarste 
bij raffinadeurs. 

De bietsuikerindustrie heeft zijn groei in 
die tijd ook te danken aan de opkomst 
van de machine-industrie. Er was  geld 
te verdienen met deze machinale manier 
van suikerfabricage als er naast de 
installaties ook voldoende kwaliteit en 
ervaring binnen de organisatie aanwezig 
was. Gezien op het prille stadium van 
het machine tijdperk , was de ervaring 
van de vaklieden relatief schaars 
binnen Nederland. De buitenlandse 
machinefabrikanten speelden hierop in 
door samen met iedere fabrieksinstallatie 
enkele vaklieden mee te leveren. Franse, 
Belgische en soms Duitse vaklieden 
werden ingezet om plaatselijke arbeiders 
en directeuren op te leiden, die weer op 
hun beurt, vaak tegen betaling, kennis 
over konden dragen aan nieuwe fabrieken.     

De combinatie van techniek en 
gekwalificeerde arbeid wierp zijn vruchten 

af. In 30 van de 33 Nederlandse fabrieken 
lag  de verwerkingscapaciteit op  ruim 
400 ton bieten per week. Dit was in sterk 
contrast de buitenlandse concurrentie, 
waar een veel grotere spreiding in 
verwerkingscapaciteit voorkwam. Dit 
kwam voornamelijk door de variatie in 
type installaties in het buitenland. Het 
merendeel van de Nederlandse fabrieken 
produceerden met een installatie van 
Cail en hadden daarmee de ‘sucrerie 
perfectionnée’ visie en consistentie van 
deze Franse producent overgenomen. De 
combinatie van de ‘inleen’ van ervaring en 
de installaties van Cail was erg succesvol. 
De basis voor de bietsuikerproductie was 
daarmee definitief gelegd. In de provincie 
Brabant met in dit tijd overwegende 
agrarische functie hebben ingespeeld en 
gebruik gemaakt van deze ontwikkeling. 
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BIETSUIKERFABRIEKEN NEDERLAND EIND 19E EEUW
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BIETSUIKER IN ZEVENBERGEN

GEBROEDERS DE BRUYN

De suikerproductie kwam in Nederland, 
vergeleken met andere delen van Europa, 
laat op gang. De gebroeders de Bruyn 
begonnen hun eerste bietsuikerfabriek 
in 1858 in Zevenbergen, zij kozen voor 
Zevenbergen om verschillende redenen. 
Allereerst vanwege nabijheid  van de 
voor het proces  benodigde suikerbiet als 
grondstof. De Nederlandse boeren waren 
in die tijd nog niet zo enthousiast over 
suikerbieten. Door gebrek aan kennis 
en ervaring  was de wortel veeleisend 
voor de grond, en het suikergehalte 
lag nog laag waardoor er enorm veel 
verbouwd moest worden om aan een 
substantiele hoeveelheid suiker te 
komen. De opbrengst per vierkante 
meter was daarmee  laag en opzichte van 
buitenlandse boeren, wat het verbouwen 
van suikerbieten nog niet erg rendabel 
maakte. De Belgische boeren, met 
name uit de grensstreek met Nederland, 
hadden meer ervaring met suikerbieten 
omdat er in België al sinds de Franse 
tijd bietsuiker werd geproduceerd. Deze 
ervaring leidde ertoe dat zij bieten konden 
telen met een hoger suikergehalte. Omdat 
de Nederlandse boeren genoeg andere 
gewassen hadden om te verbouwen was 
er weinig tot geen animo was om deze 
kennis vanuit België te omarmen. 

Daarom kozen de gebroeders de Bruyn 
ervoor om de bieten vanuit België te 
importeren. Deze keuze lag voor de hand 
doordat er in die tijd, zoals al eerder 
benoemd, geen invoerrechten op de invoer 
van suiker werd geheven en daardoor ook 
niet op de grondstof. Daarnaast heeft 
Zevenbergen een gunstige ligging door 
de verbinding via de Roode Vaart met 
het Hollands-diep, wat de aanvoer van 
bieten en afvoer van bietsuiker via het 
water, oftewel de scheepsvaart mogelijk  
maakteke. Ook was Zevenbergen in die 
tijd al voorzien van een treinspoor, wat 
de in- en export vergemakkelijkte. De 
eerste fabriek van de gebroeders de Bruyn 
werd gebouwd aan de Huizersdijk, en 
werd de Azelma genoemd.  De Azelma 
suikerfabriek was in 1858 gereed voor 
productie.

Bijna 10 jaar later werd de 
meekrapfabriek, de Phoenix, omgebouwd 
tot suikerfabriek. Ongeveer 4 jaar later, 
in 1872 werd de derde suikerfabriek ‘De 
Dankbaarheid’  gevestigd  in Zevenbergen 
aan de Schansdijk.
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Aan het begin van de 20ste eeuw is er 
sprake van een verschuiving in organisaties 
en aandeelhouders. Suikerfabrikanten 
vormen coöperaties die samen grotere 
fabrieken konden bouwen en de productie 
meer gingen centraliseren. Onder invloed 
van zo’n coöperatie wordt rond 1915 de 
suikerfabriek aan de Blokweg gebouwd. 
Dit zorgde er voor dat de kleinere 
particuliere fabrieken in de omgeving 
niet langer konden concurreren, en weldra 
verdwenen. Hierdoor kreeg de fabriek aan 
de Blokweg meer en meer bestaansrecht, 
wat de groei van de fabriek stimuleerde. 
De hoofdbebouwing is gesitueerd aan de 
huidige Blokweg 17-19. De schoorstenen 
zijn in 1946 en 47 toegevoegd, waarna 
het voormalig ketelhuis gelegen aan de 
Blokweg 15 in 1951 is gebouwd. 

De suikerfabriek aan de Blokweg 
werd hier gevestigd vanwege zijn 
strategische ligging. Het water- , spoor- 
en wegennetwerk waren van groot 
belang voor de aanvoer van grondstoffen 
en het exporteren van het eindproduct. 
Stedenbouwkundig buiten de stad maar 
wel in de nabijheid van het stadsleven. 
Als gevolg van de vestiging van de 
fabriek werd een belangrijke impuls 
gegeven aan de werkgelegenheid. Suiker 

Unie, de opdrachtgever voor de bouw van 
de suikerfabriek aan de Blokweg, is van 
oudsher een belangrijke werkgever op 
het gebied van directe maar ook daaraan 
afgeleide werkgelegenheid. De keuze 
van de vestiging van de suikerfabriek had 
ook in belangrijke mate te maken met 
de coöperatieve bijeffecten van Suiker 
Unie. Kenmerkend is dat de telers, de 
boeren die de suikerbieten verbouwen, 
‘eigenaar’ zijn van de coöperatie. Om de 
afstand tot de fabriek waar de suikerbiet 
werd verwerkt tot suiker en ander 
soortige producten, zo klein mogelijk te 
houden was belangrijk de fabriek in de 
nabijheid van de telers te vestigingen. De 
infrastructuur in Nederland verbeterde 
wat leidde tot centralisatie, steeds meer 
fabrieken werden gesloten. Ook de 
suikerfabriek in Zevenbergen onderging 
ditzelfde lot. In 1987 gingen de deuren 
dicht en werd de productie overgeplaatst 
naar het nabij gelegen Dinteloord 
waar in de open polder een compleet 
nieuwe fabriek door Suiker Unie werd 
gebouwd. Dit betekende het einde voor de 
suikerindustrie in Zevenbergen.
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SUIKERFABRIEK DE PHOENIX, MET AZELMA OP DE ACHTERGROND
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SUIKERFABRIEK DE DANKBAARHEID
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SUIKERFABRIEK BLOKWEG
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ZEVENBERGEN

SYMMETRIE

Zevenbergen is van origine een 
Hollandse stad, echter in december 
1805 stelt een Staatsbesluit nieuwe 
departementsgrenzen vast. Dit leidt er toe 
dat Zevenbergen vanaf dat moment wordt 
toegerekend tot en onderdeel  wordt van 
Noord-Brabant. 
De naam Zevenbergen kent naar 
verwachting zijn oorsprong  door de 
zeven lichte glooiingen in het gebied, 
die vanuit de stad zichtbaar zijn. Deze 
glooiingen zijn oude bergen, ofwel duinen 
die in de jaren zijn geslonken. 
De oude haven van Zevenbergen 
vormde de verbinding tussen de Roode 
Vaart en de rivier de Mark. Het is niet 
ondenkbaar dat Zevenbergen is ontstaan 
en gegroeid vanuit een op turfexploitatie 
gerichte nederzetting.  De knik in de 
vaart is te verklaren door de plaatsing 
van de haven, hierdoor ligt deze meer 
dwars op de rivier. Dit maakt een bijna 
symmetrische stadsplattegrond, die nog 
duidelijk te herkennen is in de huidige 
stadsplattegrond. De stad had geen 
muren maar grachten die bescherming 
boden. Centraal lag de haven met haar 
activiteiten, waaraan parallel lopend 
twee straten noord- en zuidhaven met de 
daaromheen ontstane bebouwing.    

Noordwest, evenwijdig aan de haven 
liggen twee onbebouwde straten, de 
Lange Noordstraat en de Lage Wipstraat. 
Deze waren ten tijden van de tekening 
nog niet voorzien van bebouwing. Dit 
laat echter  wel zien hoe Zevenbergen de 

stadsontwikkeling vorm wilde geven. Een 
duidelijk voorbeeld van stadsplanning. 
Zuidoost, bijna een spiegeling van 
de overzijde van de haven ligt de 
Molenstraat, deze is nog maar voor een 
deel ingevuld door bebouwing. De weg 
tussen de twee poorttorens vormt een as 
loodrecht op de haven, deze as loopt door 
middel van een brug, de Oude Brug, over 
de haven. Aan de zuidkant van deze as ligt 
het marktplein, dan de kerk waarna het 
kasteel van de Heeren van Zevenbergen. 
Aan het noordelijkste deel van de haven 
staat nog een poort, en aan de zuidkant 
van de haven staat een standerdmolen. 
Deze houten molen kon verschillende 
gewassen vermalen, het is dan ook niet 
ondenkbaar dat de noordwest kant van 
Zevenbergen onbebouwd was omdat 
hier binnen de veiligheid van de grachten 
gewassen verbouwd konden worden, die 
door de aanliggende wegen makkelijk 
afgevoerd konden worden.

Het water zorgde door toedoen van de 
tufafgravingen in West-Brabant voor 
overlast, overstromingen kwamen vanaf 
1360 steeds vaker voor. Later, toen men 
nog verder ging afgraven, dit maal voor 
de winning van zout, stonden delen van 
de stad permanent onder water. Niet 
lang daarna moest het moergebied ten 
oosten van de stad worden opgegeven, 
het gevecht tegen het water kon hier 
niet meer gewonnen worden. In 1421 
zou een zware storm, en de daarmee 
gemoede stormvloed, ervoor zorgen 
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GESCHILDERDE KAART VAN ZEVENBERGEN 1543
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dat Zevenbergen als een eiland in de 
weide vlakte kwam te liggen. De lager 
gelegen delen van de stad hielden, tijdens 
vloed, last van wateroverlast met als 
oorzaak stukken ondergelopen land. De 
overstroming had één voordeel in de 
zin  dat de bezinksel werd afgezet. Dit 
zorgde voor een dikke kleilaag op de 
ondergelopen gebieden, waardoor ze na 
1500 bedijkt konden worden.  

Wel was het nog zaak de haven van 
Zevenbergen weer goed bevaarbaar te 
maken, door deze weer te verbinden 
met stromende rivieren. De Oude 
Mark was geheel dicht geslibd. Als 
oplossing is de Nieuwe Mark gegraven 
waar Zevenbergen rond midden 1500 
getracht heeft zijn haven op aan te 
sluiten. Echter is dit nooit goed voltooid 
en werd het havenkanaal, dat niet goed 
functioneerde in de achttiende eeuw met 
sluizen afgesloten. Zevenbergen had zich 
aangesloten bij de Nassause Domeinraad, 
die in 1728 besloot om het kasteel van de 
Heeren van Zevenbergen af te breken. 
Ook de Lobbekestoren, zuidelijkste toren, 
moest wijken. Dit tot puin gemaakte rijke 
verleden is verscheept naar Zeeuws-
Vlaanderen om de vooroeververdediging 
van de kust te versterken. Hiermee 
verdween een stuk Zevenbergs erfgoed en 
architectonische geschiedenis.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt ook 
Zevenbergen gegrepen door de drang 
zich uit te breiden, en een belangrijke rol 
in te nemen in zijn omgeving. Dit leidt 
tot nieuwe woonwijken en de aanleg 
van de eerste versie van de huidige 
autoweg. De ontstaansbasis van de stad, 
de haven, wordt omstreeks 1975 na jaren 
lange verwaarlozing gedempt. De haven 
maakt plaats voor parkeerplekken en 
Zevenbergen heeft de vorm bereikt waarin 
het vandaag de dag verkeert. Na de sluiting 
van de Suikerfabriek in Zevenbergen zijn 
gebouwen van diverse aard verrezen.  
Deze verschillende gebouwen wijken qua 
bouwstijl sterk af van het oorspronkelijke 
gebouw, en steken duidelijk af tegen het 
gebied rondom de oude suikerfabriek. 
Onder andere Grando Keukens heeft 
zich in het daarvoor ontwikkelde schelp 
gebouw voor het Ketelhuis gevestigd. De 
huidige gebouwenverzameling is letterlijk 
en figuurlijk een mengelmoes van 
gebouwen. Zichtlijnen zijn verdwenen 
en  van de  ooit zo symmetrisch geplande 
stadsvisie niet veel meer over. Door 
uitvoering te geven aan dit project kan de 
periode van herstel en vernieuwing een 
belangrijke impuls krijgen. Onderdeel 
hiervan is herstel van de verloren gegane 
waterverbinding. 
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SWARTZ PLAN ZEVENBERGEN 2016
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INFRASTRUCTUUR ZEVENBERGEN 2016
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GEBOUWHOOGTE ZEVENBERGEN 2016
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GROENSTRUCTUUR ZEVENBERGEN 2016



SUIKERFABRIEK 27

FUNCTIES ZEVENBERGEN 2016

Wonen
Kantoor
Commercie
Industrie
Station
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ROODE VAART

VERBINDING

In de oude tijd was de Roode vaart de 
verbindingsweg tussen het Hollands-diep 
via Zevenbergen met de Mark. Vanuit de 
Noord- en Zuiderhaven van Zevenbergen  
bestaat enkel nog de suggestie dat dit ooit 
het geval was. 
In 1975 is het water uit Zevenbergen, 
net als op veel andere plaatsen in 
Noord Brabant,  verdwenen en is de 
verbinding gedempt om plaats te maken 
voor parkeerplekken in het centrum van 
Zevenbergen. Zoals de foto weergeeft is 
dit niet altijd zo geweest en is daarmee 
een transformatie van het centrum 
bewerkstelligd. 

Uit het masterplan voor het centrum 
in Zevenbergen (2011) waarin de 
toekomstige plannen zijn verwerkt, 
blijkt dat de gemeente Moerdijk een 
meerwaarde ziet in het terugbrengen 
van het water in het stadscentrum van 
Zevenbergen.

Hierin wordt het volgende gezegd: 
“Oorspronkelijk kende de Roode Vaart 
een minimale breedte van 9 meter, 
maar met de huidige wateropgave, is 
het interessant om te verkennen hoe de 
Noord- en Zuidhaven eruit zien als de 
vaart weer zichtbaar wordt gemaakt, wat 
in vaktermen ook wel ontkluizen wordt 
genoemd, In dat geval wordt toegewerkt 
wordt naar een maximale breedte, die 
nog nader vastgesteld moet worden,   
met behoud van de primaire functies. 
Daarbij moet gedacht worden aan het 
toegankelijkheid van het centrum voor 
noodgevallen. In het profiel is te zien dat 
aan één zijde van de vaart een verkeersluw 
deel ontstaat met enkel een voetpad en 

een fietspad. De huizen worden ontsloten 
door bruggen. Aan de andere kade 
wordt de straat, het langsparkeren en het 
voetpad behouden. Het blijft mogelijk om 
enkelzijdig langs  de ontkluisde Roode 
Vaart te parkeren. Er blijven in totaal 27 
parkeerplaatsen beschikbaar.

Wanneer de Roode Vaart wordt ontkluisd, 
ontstaan er aantrekkelijke  stadswaarden 
in de Noord- en Zuidhaven die op dit 
moment nog  verborgen zijn . Open 
water trekt mensen aan en heeft een 
toeristische functie. Wanneer mensen 
dichtbij het water kunnen komen, wordt 
het water zodanig ook als goed ervaren. 
Een verdiepte kade geeft de mogelijkheid 
tot optimale beleving van het water en uit 
de wind te genieten van alles wat voorbij 
loopt langs het water. In de visualisaties 
is de lage kade weergegeven, daarnaast is 
er ruimte voor alle bestaande en nieuwe 
functies. Het blijft mogelijk om langs te 
parkeren aan weerszijde van de ontkluisde 
Roode Vaart. Er blijven 55 parkeerplaatsen 
beschikbaar. Het verlaagde terras langs 
het water biedt mogelijkheden voor 
wandelen en eventueel horeca. De 
revitalisering van het centrum trekt 
bovendien extra recreanten via het water. 
Door de verlaagde zone door te trekken tot 
de aanlegvoorzieningen aan de noordzijde 
van het centrum, wordt een ideale en 
aantrekkelijke toegang gecreëerd voor de 
horeca in het centrum. De hoogteligging 
van het terras moet dusdanig zijn dat 
het ook bruikbaar is tijdens maximale 
aanvoer van zoetwater door het centrum 
van Zevenbergen.” Aldus de gemeente 
Moerdijk.
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VISUALISATIE HISTORISCH PROFIEL
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VISUALISATIE VERDIEPTE KADE
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SUIKERFABRIEK

KORTE HISTORIE

De oude bedrijfsgebouwen van de 
Suiker Unie gelegen aan de Blokweg in 
Zevenbergen zijn kenmerkend voor de stad 
Zevenbergen en zelfs voor de omgeving. 
Begin van de 20ste eeuw bood de fabriek 
direct en indirect werkgelegenheid aan de 
inwoners in de regio. Door de agrarische 
functie in de regio en het coöperatieve 
karakter van Suiker Unie werd de fabriek 
zo dicht mogelijk bij de leverende telers 
gebouwd. Zevenbergen was voor de 
bouw van een fabriek  een uitstekende 
locatie omdat de infrastructuur (water-  
wegen- en spoornet) zich bij uitstek 
leende voor het vestigen van de fabriek 
in 1915. Korte aanvoerlijnen van het 
hoofdproduct suikerbieten over het water, 
het spoor of  de weg stonden garant voor 
lage logistieke kosten. Daarnaast was er 
voldoende arbeidspotentieel in de regio 
aanwezig. 
In de loopt van de 20ste eeuw is de 
fabriek aangepast aan de behoeften van 
de tijd. Hierdoor is er soms, gebaseerd 
op functionele overwegingen ten behoeve 
van  het productieproces, geweld 
aan het industriële karakter van het 
karakteristieke gebouw gedaan. Er zijn ter 
illustratie gebouwen bijgebouwd of aan 
het bestaande gebouw vast gebouwd ten 
behoeve van opslag en dergelijke. Ook 
de dak structuur is om die reden geweld 
aangedaan. Evenwel, de massiviteit 
van het gebouw en de karakteristieke 
kolommenstructuur zijn wel in tact 
gebleven.

Het gebouw bestaat uit drie kenmerkende 
facetten. Allereerst bevind zich aan de 
stadskant van Zevenbergen het ketelhuis, 
daarachter de beiden ten op zicht van 

het ketelhuis en het hoofdgebouw 
symmetrisch geplaatste schoorstenen, 
met daar achter het hoofdgebouw waar 
het suikerproductieproces zich heeft 
voltrokken. 
De beide schoorstenen geven vanuit 
de wijde omgeving een opmerkelijke 
markering van de plaats waar de oude 
suikerfabriek is gevestigd, en zijn door 
hun hoogte van circa 50 meter van afstand 
goed zichtbaar. De infrastructuur rondom 
de fabriek is behouden gebleven. Vanuit 
alle richtingen, het stadscentrum, het 
noorden of het zuiden, alle wegen voeren 
langs de oude suikerfabriek. Precies zoals 
de infrastructuur destijds ontworpen is 
om de aanvoer van en naar de fabriek 
makkelijk te maken. Ondanks het feit 
dat het gebied voor het ketelhuis een 
andere bestemming heeft gekregen en de 
geplaatste bebouwing een  groot gedeelte 
van het zicht weg neemt kan de markante 
plaats van de oude fabriek niet ongezien 
voorbij gereden worden. Zowel komende 
uit het centrum als de rondweg wordt 
een goed zicht op de locatie van de oude 
suikerfabriek geboden.

Het totale object van de oude 
bietsuikerfabriek is van algemeen 
belang. Het heeft een cultuurhistorische 
waarde vanwege de lange geschiedenis 
van de suikerindustrie in Zevenbergen, 
en vertegenwoordigd daarmee een stuk 
stadshistorie dat niet weg te denken is. 
Zevenbergen heeft een groot deel van 
zijn groei en welvaart te danken aan de 
bietsuikerproductie. De fabriek heeft 
daarom ook met recht zo’n prominente 
rol in stadsbeeld van Zevenbergen.
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BEELDEN HISTORIE VAN DE BEBOUWING, VAN VROEGER TOT NU
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SUIKERFABRIEK

TYPOLOGISCHE ONTWIKKELING

Het object aan de Blokweg is door de 
jaren heen verbouwd en aangepast om 
te kunnen voldoen aan veranderende 
en toenemende productie eisen. Het 
hoofdgebouw dat in 1915 is gebouwd 
staat nog even statig als vroeger, maar 
de verhoudingen zijn verschoven. Het 
ritme in de gevels, raampartijen en 
kolommen is onderbroken, opgebroken, 
dit alles uit functioneel oogpunt. Vanuit 
een architectonisch oogpunt gezien  is 
het gebouw door alle aanpassingen en 
verbouwingen  verminkt, aangepast 
zonder zorg te dragen voor behoud van 
de oude bestaande architectuur. Het is 
echter geen houding ten opzichte van de 
architectuur geweest maar economische 
noodzaak om de aanpassingen door te 
voeren zoals deze gedaan zijn. Om te 
kunnen concurreren en te kunnen voldoen 
aan de toenemende groei aan suiker 
volumes moest er worden uitgebreid, 
het liefst zo goedkoop mogelijk. In de 
aanpassingen rond 1950 is te zien dat er 
succesvol getracht wordt aansluiting te 
zoeken met het hoofdgebouw, er wordt 
rekening gehouden met het ritme in 
de gevels en de verhoudingen tussen 
de massa’s. Later als de financiën het 
niet meer toelaten wordt de machinale 
baksteen ingeruild voor staalplaten, en 
daarmee ook het oog voor verhouding 
en ritme verloren gegaan. Ondanks de 
inspanningen en pogingen te kunnen 
blijven concurreren met de steeds meer 
centraliserende suikerindustrie, mochten 
de uitbreidingen en verbouwingen aan 
het pand niet baten. De fabriek moet in 
1987 sluiten. Na deze sluiting  komt het 
gebouw in particuliere handen. 

Het pand staat nog niet op de erfgoedlijst, 
wat maakt dat aanpassingen niet door 
commissies goedgekeurd hoefde te 
worden. Het voormalige ketelhuis en 
de beide schoorstenen hebben wel 
bescherming. Gelet op deze bescherming 
moeten toekomstige veranderingen 
of aanpassingen dan ook wel getoetst 
worden. 
Het pand is  in de loop van de jaren na de 
sluiting verder aangepast naar de wensen 
van de bezitter. Raampartijen werden 
vervangen, of opgevuld en delen van de 
gevel moesten wijken voor doorgangen. 
Het valt op dat hierin materialen zijn 
gebruikt die voor handen waren, ofwel al 
in het bezit waren van de exploitant. Er is 
niet gekeken of deze wel passen bij  het 
ontwerp en aansluiten bij de bestaande 
bouw. Een duidelijk voorbeeld hiervan 
zijn de roldeuren in de noordgevel, zowel 
verschillend van formaat als van kleur 
die willekeurig in de gevel lijken te zijn 
geplaatst.
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CONTOUREN VAN DE NOORDGEVEL, VAN VROEGER NAAR NU
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SITUATIE

ZICHTLIJN

Zoals al eerder besproken is de 
suikerfabriek een belangrijk in het oog 
springend visueel object en kenmerkend 
voor  Zevenbergen en de omgeving. Om 
de cultuurhistorische waarde weer terug 
te krijgen is nagedacht op welke wijze 
dit bewerkstelligd kan worden. Daarbij is 
aansluiting gezocht bij de gesprekken en 
voornemens van de gemeente Moerdijk, 
met als hoofdplaats Zevenbergen, om 
over te gaan tot herinrichting van het 
gebied aan de Roode Vaart, waaraan de 
voormalige bietsuikerfabriek is gelegen. 
De gemeente Moerdijk is qua oppervlakte 
met 180 km² de grootste gemeente van 
Noord-Brabant.
De gemeente heeft voornemens de 
Roode Vaart een water reactieve functie 
te geven. Er gaan zelfs stemmen op 
om het water weer terug te brengen in 
Zevenberg. Dit voornemen past precies 
in de herinrichting van het terrein aan 
de Blokweg. Het huidige terrein kent 
een veelheid en verscheidenheid aan 
gebouwen. De aanpassingen aan de 
oude suikerbietenfabriek zal een eerste 
aanzet kunnen betekenen en daarmee de 
herinrichting van het totale gebied in gang 
kunnen zetten. 

In de huidige situatie wordt door de 
gepleegde aanbouw van gebouwen, de 
zichtlijn op   het Ketelhuis komende  
vanuit het centrum onderbroken. Het 
hoofdgebouw ligt weggestopt achter een 
rij bomen aangrenzend aan de N285. 
Enkel de beide schoorstenen zijn duidelijk 
zichtbaar. 

De massiviteit van het gebouw maakt het 
een opvallend object in zijn omgeving. 
Althans dat zou het kunnen zijn, want 
door de huidige situatie wordt deze 
interessante eigenschap opgeborgen. De 
suikerfabriek en haar grootsheid zijn 
momenteel enkel zichtbaar vanaf plekken 
die niet vrij toegankelijk zijn en neemt 
daardoor een juist ingetogen rol in, in haar 
omgeving. 
Met de doorvoering van de Roode Vaart 
gaat de suikerfabriek weer een veel 
prominentere rol innemen aan deze as. 
Om de grootsheid van het gebouw als 
kwaliteit te gebruiken binnen het nieuwe 
stedenbouwkundige plan  zijn er een 
aantal belangrijke aandachtspunten. 

Allereerst heeft het  doortrekken van de 
Roode Vaart  als gevolg dat deze onder de 
N285 moet worden door geleid. Om de 
mogelijkheid tot recreatie vaart te creëren, 
betekent dit dat er een vrije hoogte van 
3,5m nodig is om te kunnen passeren. Als 
gevolg daarvan dient  de N285  te worden 
verhoogd. De meest voor de hand liggende 
optie is een verbinding in de vorm van een 
brug. Een model laat zien wat voor gevolg 
deze verbindingsbrug zou hebben voor de 
Zichtlijn vanuit Zevenbergen richting de 
Suikerfabriek.

Om het ketelhuis en daarmee het gehele 
complex zijn statigheid terug te geven 
is deze zichtlijn van groot belang. Dit is 
de  manier waarop je het gebouw ervaart 
vanuit de stad. De grootsheid moet 
opvallen en de nieuwsgierigheid wekken. 
Dit  wordt bereikt door de ruimte voor het 
ketelhuis vrij te maken, en daarmee de 
zichtlijn bloot te leggen. Een vrije doorkijk 
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over de brug nodigt uit om vanuit het 
centrum van Zevenbergen de oversteek te 
maken richting de Suikerfabriek. 

Om dit te bewerkstelligen zullen een 
tweetal gebouwen moeten wijken, het gaat 
daarbij om het bedrijfsverzamelgebouw 
en het pand van Grando Keukens. In de 
herinrichting van de oude suikerfabriek 
zal er ruimte beschikbaar worden 
gesteld voor de verhuizing van deze 
bedrijven. Tevens zal de herontwikkeling 
zorgen voor een nieuw aangeworven 
bezoekersstroom, in hun nieuwe habitat 
is dat iets waar de bedrijven gebruik van 
kunnen maken en hun klandizie daarmee 
uit kunnen breiden. De Gemeente 
Moerdijk laat met zijn plannen voor de 
herinrichting van de haven in Zevenbergen 
zien dat het bereid is te investeren in de 
kwaliteit van het plangebied. Mochten de 
bedrijven niet bereid zijn te verhuizen dan 
is het denkbaar dat deze een vergoeding 
wordt geboden om baan te maken voor 
de herinrichting van het gebied. In alle 
gevallen moet er voorkomen worden dat 
er bedrijven procedure matig worden 
ontzegt van hun eigendom, het plan is er 
op uit de Vaart en daarmee het centrum 
van Zevenbergen met het plangebied van 
de Suikerfabriek met elkaar te verbinden. 
Het is dan ook niet wenselijk ondernemers 
weg te drijven, aangezien deze juist bij 
kunnen dragen aan het verbinden van 
deze plangebieden.    



SUIKERFABRIEK44



SUIKERFABRIEK 45ONVERSTOORDE ZICHTLIJN VANUIT HET CENTRUM



SUIKERFABRIEK46



SUIKERFABRIEK 47HUIDIGE SITUATIE VANAF DE N285, VERLENGDE VAN HETCENTRUM



SUIKERFABRIEK48



SUIKERFABRIEK 49HUIDIGE SITUATIE VANAF HET KRUISPUNT



SUIKERFABRIEK50

SITUATIE

PLEIN

Het ketelhuis staat vanuit het centrum 
van Zevenbergen en de rondweg verdekt 
opgesteld achter twee bedrijfspanden. 
Het gaat hierbij om de duidelijkheid 
om de vestiging van Grando Keukens 
en het bedrijfsverzamelgebouw. Zoals 
hierboven al genoemd is het voor zowel 
de zichtlijnen als de beleving van het 
gebouw wenselijk dat deze wijken en 
ruimte creëren, waardoor het ketelhuis 
als object zijn gewenste plaats weer terug 
krijgt.

Statigheid is een eigenschap dat het 
gebouw in zijn huidige situatie nog steeds 
bezit, maar die door de inbedding in de 
omgeving  niet tot zijn recht komt en 
allerminst geobserveerd kan worden. De 
hoge ramen en ritme in de gevel die de 
nadruk leggen op de dimensies van het 
gebouw zijn afgeschermd. Omdat het 
gebouw niet vrij staat is er niet waar te 
nemen waar het grondvlak van het gebouw 
zich bevind, en daarmee wordt een groot 
deel van de waarneembare massiviteit van 
het gebouw weggenomen. Dit alles wordt 
in het ontwerp opgelost door de twee 
bedrijfspanden plaats te laten maken voor 
een plein dat de gehele ruimte tussen het 
ketelhuis en de N285 invult. 

Het plein maakt dat de plint van het 
oude bedrijfsgebouw weer zichtbaar is 
vanaf de rondweg, en de zichtlijn, zonder 
doorbroken te worden, doorloopt van 
het centrum naar de Suikerfabriek. Dit 
herstelt de statigheid van het ketelhuis 
en maakt  de massiviteit van het gebouw 
weer zichtbaar. 

Het plein wordt opgedeeld door de 
fietsroute die vanuit het centrum onder 
de weg door langs de boulevard loopt en 
halverwege het plein de oversteek voor 
het Ketelhuis maakt. Deze doorkruising 
zorgt voor een verdeling van het plein 
als reactie op de ruimten rondom het 
kruispunt zonder afbreuk te doen aan 
de zichtlijnen. De fietsroute loopt bij de 
oversteek parallel aan de zuidgevel van het 
Ketelhuis zodat fietsers zo over het plein 
worden geleid dat tegenstrijd ontstaat met 
het verlangen de kortste weg te willen 
nemen, dit vergroot de mate waardoor 
de fietser zijn omgeving directer zal 
waarnemen en dus valt de Suikerfabriek 
vaker in het oog. Deze natuurlijke aanblik 
van de suikerfabriek tijdens de fietsroute 
zal meer fietsers en daarmee ook meer 
dagtochtrecreanten trekken.
Ook is het plein uitermate geschikt 
voor onder meer verschillende soorten 
evenementen, tentoonstellingen, markten, 
openlucht theatervoorstellingen en 
kleinschalige muziekfestivals. Het 
raster dat zich aan de pleinzijde van het 
ketelhuis bevind kan in dergelijke situaties 
uitstekend fungeren frame voor een 
projectiescherm, of als achtergrond voor 
een podium. Hiermee zet Zevenbergen 
zich ook meer op de kaart als culturele, 
culinaire en/of artistieke trekpleister. 
Ook deze functie past uitstekend in het 
masterplan van de gemeente Zevenbergen.
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SITUATIE

JACHTHAVEN EN BOULEVARD

De westgevels van de voormalige fabriek 
grenzen aan een boulevard die de ruimte 
bestrijkt tussen het object en het water. 
Deze boulevard ontstaat vanuit het 
plein en leidt mensen langs het gebouw 
richting de jachthaven die ten noorden 
van de oude fabriek ligt. Het doortrekken 
van de Roode Vaart zal resulteren in de 
toename van toeristische recreatievaart. 
Om toerisme blijvend te stimuleren  
wordt de jachthaven op deze locatie 
gesitueerd. Hierdoor krijgt de boulevard 
een natuurlijk einde, een bestemming, 
maar tevens is het ook een vertrekpunt. 
Hiervoor zal in overleg met de gemeente 
naar mogelijkheden worden gezocht in 
de vorm van wegbewijzering richting het 
centrum en horeca aangelegenheden. 

De bestrating rondom het gebouw is 
een reactie op het bestaande kolommen 
stramien van het gebouw. Door vlakken 
met elkaar af te wisselen, refereren de 
boulevard en de bebouwing aan elkaar. 
Dit zorgt ook  voor eenheid en  oogt 
rustig. Het plaatsen van vlakken buiten 
het stramien legt juist meer nadruk op het 
stramien. In de huidige situatie maken 
boot bezitters al gebruik van de kade van 
het terrein, echter de doodlopende vaart 
is geen publieke trekpleister. Het nieuwe 
kanaal zal dit wel zijn, mede omdat het 
doorvaren mogelijk maakt. 
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ONTWERP

VAN MASSA NAAR BOUWBLOK

Een belangrijke ingreep in mijn ontwerp 
is het veranderen van de typologie van 
het bouwwerk, van massa naar bouwblok. 
Door het wegnemen en opdelen van de 
ruime kern van het hoofdgebouw ontstaat 
er een patio architectuur die door het 
blootleggen van de stalen kolommen doet 
denken aan een Romeinse binnenplaats. 
Dit draagt bij aan de statuur van het 
gebouw en omarmd het grootse gevoel 
op een meer menselijke schaal, hierdoor 
wordt een laag toegevoegd die bijdraagt 
aan massiviteit op een manier die eerst 
niet aanwezig was. De binnenplaats 
geeft ook vorm aan de omliggende 
appartementen. Deze worden  door de 
binnenplaats ontsloten en de diepte van 
de appartementen staat in verhouding 
met de dimensies van de binnenplaats. 
De combinatie met de raampartijen 
is bepalend voor de lichtinval in de 
appartementen.

Bij het herbestemmen is op zoek gegaan 
naar een manier om de nieuwe functies 
een plek te geven binnen de bestaande 
structuur. Met respect voor de oude 
suikerfabriek, zijn de aanpassingen 
afgeleid van de bestaande kwaliteiten 
van het object; de structuur ook wel 
kolommen stramien, materialen en 

verhoudingen zijn  bepalend binnen dit 
ontwerp. Het pand heeft in de loop van de 
jaren de eerder beschreven typologische 
ontwikkelingen ondergaan waardoor 
het pand in zijn huidige staat in de tijd 
zo gelaagd is. Deze gelaagdheid blijft 
bewaard in het ontwerp en waar passend 
gevonden toegevoegd omdat het deel uit 
maakt van de kwaliteit en historie van 
het gebouw. Gebruik makend van wat 
er staat, wordt er terug  gegaan naar een 
origineel refererend bouwblok. In die 
vorm is gezocht naar meer symmetrie en 
verhouding die refereert naar de initiële 
stadsplanning van het oude stadscentrum 
van Zevenbergen. 

Waar het verleden omarmt wordt in 
dit project, is het ontmantelen van de 
extra ruimtes en aan- en bijbouwen  die 
bovenop het gebouw zijn toegevoegd. 
De eerste stap is  het terugbrengen van 
de oude allure. Deze extra ruimtes etc.  
bovenop het gebouw worden bewust weer 
verwijderd omdat deze de verhoudingen 
in de originele zadeldaken verstoren. 
De stalen structuur blijft staan, om zo 
nadruk te leggen op de zadeldaken en de 
schoonheid van het nieuwere verleden 
bloot te leggen. Schoonheid die van binnen 
zat; de staalstructuur. Deze staalstructuur 
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laat zien wat er ooit heeft gestaan zonder 
te breken met het bouwblok. Daarnaast 
behoudt het pand het industriële gevoel 
door deze staalconstructie een prominente 
rol op het dak te geven.

 Zodoende wordt er bijgedragen aan 
de gelaagdheid van het object. Het 
ritme, verhouding en de structuur 
zijn de grondlegger voor de nieuwe 
plattegronden, raamopeningen, gevels 
en bouwblok. Om op die manier het 
industriële karakter, en hetgeen dat het 
gebouw zijn statuur geeft te versterken. Er 
wordt gebruik gemaakt van al aanwezige 
materialen om eenheid te behouden, echter 
de nieuwe kleurstelling van de binnen 
gevels ondersteunt de functieverandering 
en voegt op die manier een laag toe die het 
industriële karakter vertaald naar een meer 
menselijke schaal. Op intuïtieve wijze is 
bepaald tot in welke mate er aanpassingen 
zijn gedaan, al werkende aan het project 
is er gevoel ontstaan dat is gaan spreken. 
Dit gevoel is bepalend geweest voor die 
visie voor de nieuw ontworpen ruimte. 
Een balans tussen intimiteit en het grootse 
industriële karakter.             
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VAN MASSA NAAR BOUWBLOK
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ONTWERP

PLATTEGRONDEN

Het hoofdgebouw bekleedt verschillende 
functies. De boulevard en havengebied 
dicteren een commerciële plint aan 
de west kant van het gebouw, de oost 
kant die grenst aan de Blokweg wordt 
ingevuld met kantoor- en werkruimten. 
Ook bevindt zich aan deze zijde, in het 
midden van dit geveldeel, de ingang 
van de parkeergarage. De parkeergarage 
zelf bevindt zich in het centrum van het 
bouwblok. Voor het ketelhuis zijn heel 
andere functionaliteiten van toepassing 
dan voor het hoofdgebouw. Deze 
ruimtes bieden, door hun grootsheid, 
mogelijkheden voor het organiseren van 
onder meer evenementen, concerten, 
festivals en/of exposities.

De beide verdiepingen van het 
hoofdgebouw zijn verdeeld in twee lagen 
van appartementen. De appartementen 
op de eerste verdieping worden ontsloten 
door het binnenplaats. Een verdieping 
hoger loopt een galerij langs de gevel 
die de bewoners toegang biedt tot de 
appartementen op de 2de verdieping hun 
appartement.     
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ONTWERP

GEVELS

De buitengevels zijn in de huidige 
situatie opgetrokken uit rode machinale 
steen, deze laat ik zover mogelijk in 
tact om het typerende karakter van het 
gebouw te behouden. In het verleden 
zijn gevelopeningen dichtgezet met 
dezelfde steen, deze gelaagdheid heb 
ik waar mogelijk behouden in lijn met 
mijn houding zo de kwaliteit van het 
gebouw te koesteren. Met de materialen 
die in algemene zin zijn gekozen, wordt  
het industriële karakter van het gebouw 
optimaal behouden en  benadrukt. 
Hierdoor wordt zoveel mogelijk de 
gelaagdheid van het pand zichtbaar 
gemaakt, en waar mogelijk zelfs 
toegevoegd. 

De nieuwe ramen bedekken twee 
verdiepingen, waarmee er rust in de 
gevel gecreëerd wordt.. Een veelvoud van 
openingen zou afleiden van de originele 
opzet van het gebouw en afbreuk doen 
aan  de eenvoud in ritme en verhoudingen. 
Om het ritme in stijlen van het ketelhuis 
door te zetten bij het hoofdgebouw, 
wordt het uiterlijk van  de oude ramen 
geïmiteerd. Door ook weer een ritme in 
de ramen te zien wordt  nog meer nadruk 
gelegd op het stramien, zeker als hier 
dan op andere plekken weer van wordt 

afgeweken. De buitenruimte is gesitueerd  
binnen de massa. Raamstijlen maken 
plaats voor enkel een opening met gelijke 
dimensies, waar achter een glazen pui de 
buitenruimte begrensd. 

De dak structuur en vorm wordt in oude 
glorie hersteld. De typische structuur 
wordt consequent over het oude 
productiegebouw doorgetrokken, om zo 
symmetrie te creëren dat op een natuurlijk 
wijze aansluit bij het stramien, ritme en 
verhoudingen. Hierdoor ontstaat eenheid. 
Door de staalconstructie van de in de 
huidige situatie aanwezige opbouw te 
laten staan wordt een laag zichtbaar die 
refereert naar het recente nabije verleden. 
Het bloot leggen van de staalconstructie 
legt een extra nadruk op de zadeldaken en 
draagt bij aan de kwaliteit in gelaagdheid 
die het gebouw kent.

Aan de noordwest kop van het gebouw 
was een uitsparing in het hoofdgebouw 
gemaakt waarmee door middel van een 
brug het gebouw aangesloten was met de 
pulpopslag, die op de plek stond waar nu 
de haven gepland staat. Deze uitsparing 
is in de huidige situatie opgevuld met 
staalplaat, in het ontwerp wordt deze 
ruimte opgevuld met een glazen façade. 
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Dit is in lijn met de blootlegging van de 
staalconstructie op het dak, waarmee 
beide facetten de verwijzing naar het 
verleden behouden. Ooit een doorgang, 
nu een uitkijk over de haven. 
De afmetingen van de pui zijn in 
overeenkomst met ritme in de gevels en 
de nieuw ontworpen raampartijen. Het 
kader en minimalistische ontwerp van de 
pui is een reactie op de vroegere functie 
van de uitsparing en om contrast te maken. 
Andere doorgangen door het gebouw zijn 
op een zelfde manier vorm gegeven. De 
pui op de begane grond, op de west hoek 
van het gebouw, was vroeger de doorgang 
die toegang verleende tot de vet opslag. 
In dit ontwerp is deze van de massa 
afgesneden om weer terug te komen op de 
eenvoud van het oorspronkelijke ontwerp. 
De structuur van deze massa wordt ook 
verwijderd, de motivatie hiervoor wordt 
in het hoofdstuk ‘Ontwerp – Ramen’ 
toegelicht. 

De binnen gevel aan de noord kant staat 
wel in het stramien, de kolommen zijn 
hier opgenomen in de gevel. Zodoende 
refereren de binnen gevels naar hun 
buitengevel, die ook binnen het stramien 
van elkaar verschillen.
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40 128 16 20m

NOORD GEVEL: HOOFD BEBOUWING
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40 128 16 20m

ZUID GEVEL: HOOFD BEBOUWING
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40 128 16 20m

OOST GEVEL
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40 128 16 20m
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40 128 16 20m

NOORD GEVEL: KETELHUIS
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40 128 16 20m

ZUID GEVEL: KETELHUIS
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WEST GEVEL
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ONTWERP

OPENING VAN GLAS

Aan de noordwest kop van het gebouw 
was een uitsparing in het hoofdgebouw 
gemaakt, waarmee door middel van een 
brug het gebouw aangesloten was met 
de pulpopslag, deze stond op de plek 
stond waar nu de haven gepland staat. 
Deze uitsparing is in de huidige situatie 
opgevuld met staalplaat, deze ruimte 
wordt nu opgevuld met een glazen façade. 
Ook dit, net als de blootlegging van de 
staalconstructie op het dak, als ver naar 
het verleden, het geen ooit een doorgang 
was, zal nu een uitkijkpunt over de haven 
worden. De afmetingen van de pui zijn in 
overeenkomst met ritme in de gevels en 
de nieuw ontworpen raampartijen. Het 
kader en minimalistische ontwerp van de 
pui is een reactie op de vroegere functie 
van de uitsparing en deze gaat het contrast 
aan met de klassiekere raampartijen, 
wat zorgt voor een nieuwe mate van 
gelaagdheid. Andere doorgangen door het 
gebouw zijn op een zelfde manier vorm 
gegeven. De pui op de begane grond, op 
de west hoek van het gebouw, was vroeger 
de doorgang die toegang verleende tot de 
vet opslag. Deze opslag wordt van de 
massa afgesneden om weer terug te keren 
naar een vorm van eenvoud. Zoals deze 
ooit in het  oorspronkelijke ontwerp was 
bedoeld. Terug naar de oorsprong om de 

focus op de kracht van het bouwblok zelf 
te houden.

Om de glazen pui zo transparant mogelijk 
te houden is er gebruik gemaakt van glazen 
vinnen doe functioneren als kolommen, 
zodoende dragen die het glasvlak en kan 
er een grotere hoogte worden bereikt.
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HORIZONTAAL DETAIL

VERTICAAL DETAIL

Glazen vin dmv L profielen 
aan de kolom gemonteerd.

Glazen vin boven en onder in 
een aluminium voet.

L profiel op de bestaande 
kolom(en) gelast. Stalen 
kozijn met bouten/moeren 
vastgezet. Rekening houden 
met stel ruimte.
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ONTWERP

BINNEN GEVELS

De appartementen op de eerste verdieping 
worden ontsloten door de binnenplaats. 
Een verdieping hoger loopt een galerij 
langs de gevel die de bewoners toegang 
biedt tot hun appartementen. Aan de 
west en oost kant is ervoor gekozen de 
binnen gevel uit het stramien van het 
pand te zetten, zo staan de kolommen 
buiten de constructie en legt dit nadruk 
op de oude structuur. De binnen gevel aan 
de noord kant staat wel in het stramien, 
de kollommen zijn hier opgenomen 
in de gevel. De vorm van deze gevel 
is verschillend van die van de andere 
gevels en verlangt daarom een andere 
oplossing. Dit is gelijk aan de buitengevel 
waar het zadeldak de gevel andere 
kenmerken geeft, zonder af te doen aan 
het ritme of verhouding van het geheel. 
De zuidkant maakt gebruik van beide 
concepten. Het geheel is een reactie op de 
buitengevels en kolommen stramien, de 
grijze baksteen waarin de gehele binnen 
gevel opgetrokken wordt, staat voor een 
menselijke schaal binnen de industriële 
grootse huls. Een nieuwe ontwikkeling 
binnen de ouden muren. Er is voor een 
eenheid in materiaal gekozen om op een 
simpele manier de verhouding tussen 
binnen en buitengevel gelijk te houden. 
Dit zorgt voor rust in de gevels en maken 

de kolommen nog sprekender. Daarnaast 
brengt de lichte kleur ook letterlijk licht 
in de binnentuin door de reflectie van dag- 
en zonlicht op de stenen. Dit versterkt het 
buitengevoel in de binnenplaats.
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WEST BINNEN GEVEL
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ZUID BINNEN GEVEL
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OOST BINNEN GEVEL
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NOORD BINNEN GEVEL
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LANGSDOORSNEDE
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ONTWERP

ROUTING

De noord-zuid as in het gebouw loopt 
over stramien H (zie plattegronden) en is 
de as waarin het bouwblok is gespiegeld. 
Deze as refereert naar de oude haven in 
het centrum van Zevenbergen, en is de 
voormalige as waarlangs de transporten  
in het gebouw liepen, Aan  de noord en 
zuid kant van de as is een verkeersruimte 
gecreëerd voor verticaal transport, waar 
zich trappen en liften bevinden. Dit 
brengt je op de eerste verdieping, waar 
een binnenplaats de appartementen op de 
1ste verdieping ontsluit. De binnenplaats 
is ingericht als gezamenlijke ruimte. De 
appartementen op de tweede verdieping 
worden ontsloten door een galerij. 



SUIKERFABRIEK 89

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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ONTWERP

PARKING

De parkeerplaats bevindt zich in het 
centrum van het gebouw op de begane 
grond van het bouwblok en biedt plaats 
aan 38 voertuigen. Dit komt neer op 1 
voertuig per appartement. Bezoekers 
hebben de gelegenheid te parkeren aan 
de overzijde van de Blokweg, of in het 
centrum van Zevenbergen. In overleg met 
de gemeente zal nog onderzoek worden 
gedaan  naar andere mogelijkheden.

De parkeerplaats heeft als nevenfunctie 
het scheiden van de functie niveaus in 
het gebouw. Het dak van de parking is de 
binnenplaats die de woonfunctie scheidt 
van de utilitaire plint. De dakramen 
van de parking, zorgen echter wel voor 
interactie tussen deze twee. Nieuwsgierig 
naar boven kijkend zie je de stalen 
constructie op het dak en de lichte gevels 
in contrast met de kolommen. De lichte 
gevels reflecteren het licht wat van de 
binnenplaats een lichte plek maakt. 
Vanuit de binnenplaats is er zicht in de 
parking waar de dakramen vlakken licht 
projecteren over het kolommen stramien. 
Deze vlakken benadrukken, in contrast 
met de schaduw van de kolommen, 
het stramien. Door de open kolommen 
structuur zorgen ook de openingen in 
de noord en oost gevel voor lichtinval. 

Om deze lichtinval optimaal te benutten 
is hier gekozen voor een licht grijze 
baksteen, deze baksteen is doorgevoerd 
over de binnen gevels van het bouwblok, 
alsmede de verticale transportruimte. Het 
gebruik van baksteen staat in lijn met 
het industriële uiterlijk van het gebouw. 
De lichte kleur contrasteert met de rode 
baksteen uitgevoerde buitengevel en sluit 
aan bij het grijs van de betonvloeren. Het 
contrast in kleur benadrukt het verschil 
tussen de buitengevel met zijn industriële 
uiterlijk en bijna onmenselijk schaal, 
met de binnenruimte die juist op zoek is 
naar die menselijke schaal door het een 
intiemere en lichtere uitstraling te geven.  
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1. In-/Uitgang
2. Rijrichting

PARKING

1.2.
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LANGSDOORSNEDE PARKING
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ONTWERP

APPARTEMENTEN

De gemeente Moerdijk is een gemeente 
met veel industrie en bedrijvigheid, de 
ligging van Zevenbergen maakt het een 
aantrekkelijke locatie voor young urban 
professionals, dinkies en hoog opgeleide 
starters. De combinatie van functies 
maakt dit pand bijzonder geschikt voor 
deze doelgroep, een locatie aan het water 
met nabij gelegen voorzieningen en 
recreatie. 
De appartementen, in totaal 38, zijn 
gesitueerd op de verdiepingen van het 
bouwblok. De diepte van de appartementen 
is afgesteld op de dimensies van de 
binnenplaats. Het bouwblok telt drie typen 
appartementen, allemaal voorzien van een 
open woongedeelte en twee slaapkamers. 
De vide in de appartementen zorgt dat 
het grote woongedeelte onderverdeeld 
is in een ruimte die refereert naar de 
buitengevel, groots en industrieel, en 
het gedeelte onder de vide refereert naar 
de binnen gevel waar het industriële 
uiterlijk meer naar de menselijke schaal 
is gezet. Zo zal de binnenkomst in ieder 
appartement intiem aanvoelen, waarna je 
als je onder de vide uitstapt de grootsheid 
van het pand voelt. Alle appartementen 
zijn voorzien van een inpandig balkon dat 
begrensd is door glazen façades die tot het 
plafond rijken. Zo blijft deze ruimte deel 

uitmaken van het appartement. De wit 
gestuukte binnenwanden zorgen voor een 
licht binnenklimaat door het reflecteren 
van het zonlicht dat de grote ramen in 
de buitengevel binnen laten, zodoende 
komt het natuurlijke licht tot diep in de 
woning. De grote ramen in de buitengevel 
rijken niet tot het plafond wat er toe leidt 
dat je vanaf de vide geneigd bent naar 
beneden te kijken. Hierdoor ligt de focus 
meer op de binnenruimte waardoor de 
vide ondanks dat hij aan een hoge ruimte 
grenst een intiem gevoel geeft, bijzonder 
geschikt als transitie van en naar de 
aangrenzende ruimte, slaapkamers en 
badkamer. De ramen aan de binnen gevel 
weerspiegelen de menselijke schaal maar 
staan in verhouding met de openingen 
in de buitengevel. Beide kozijnen zijn 
uitgevoerd in een mat zwart aluminium, 
als referentie naar de oude stalen kozijnen. 
In combinatie met de rode baksteen is het 
een weerspiegeling van vroeger, en als 
opening in de grijze baksteen vormen ze 
een kader voor het heden. De kolommen 
staan vrij in de ruimte, om ook hier het 
stramien zichtbaar te houden.   



SUIKERFABRIEK 95

RUIMTELIJKE BELEVING APPARTEMENT
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1. Binnenkomst
2. Hal/Verkeersruimte
3. Keuken
4. Eetgedeelte
5. Woongedeelte
6. Buitenruimte
7. WC

VERDIEPING

1.
2.

3.4.

5.

6.

7.

APPARTEMENT

TYPE A



SUIKERFABRIEK 97

8.

9.

9.

10.

8. Vide
9. Slaapkamer
10. Badkamer

VERDIEPINGSVLOER
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1. Binnenkomst
2. Hal/Verkeersruimte
3. Keuken
4. Eetgedeelte
5. Woongedeelte
6. Buitenruimte
7. WC

VERDIEPING

1.

2.

3.4.
5.

6.

7.

APPARTEMENT

TYPE AA
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8.

9.

9.

10.

8. Vide
9. Slaapkamer
10. Badkamer

VERDIEPINGSVLOER
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1. Binnenkomst
2. Hal/Verkeersruimte
3. Keuken
4. Eetgedeelte
5. Woongedeelte
6. Buitenruimte
7. WC

VERDIEPING

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

APPARTEMENT

TYPE B
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8.

9. 9.10.

8. Vide
9. Slaapkamer
10. Badkamer

VERDIEPINGSVLOER
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1. Binnenkomst
2. Hal/Verkeersruimte
3. Keuken
4. Eetgedeelte
5. Woongedeelte
6. Buitenruimte
7. WC

VERDIEPING

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

APPARTEMENT

TYPE BB
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8.

9.9. 10.

8. Vide
9. Slaapkamer
10. Badkamer

VERDIEPINGSVLOER
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1. Binnenkomst
2. Hal/Verkeersruimte
3. Keuken
4. Eetgedeelte
5. Woongedeelte
6. Buitenruimte
7. WC

VERDIEPING

1.

2.

3. 4.

5.

9.
6.

7.

APPARTEMENT

TYPE C
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8.

9.

9.

10.

8. Vide
9. Slaapkamer
10. Badkamer

VERDIEPINGSVLOER
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1. Binnenkomst
2. Hal/Verkeersruimte
3. Keuken
4. Eetgedeelte
5. Woongedeelte
6. Buitenruimte
7. WC

VERDIEPING

1.

2.

3.

4.

5.
6.9.

7.

APPARTEMENT

TYPE CC
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8.

9.

10.

8. Vide
9. Slaapkamer
10. Badkamer

VERDIEPINGSVLOER
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ONTWERP

BINNENPLAATS

De binnenplaats ontsluit de aangrenzende 
appartementen en is tevens een 
verblijfsruimte en ontmoetingsplek voor 
de bewoners. De uitgelezen plek om 
van een zomerse dag te genieten, buiten 
zijn binnen de vertrouwde omgeving 
van de appartementen. Op verschillende 
punten in de binnenplaats vormen 
dakramen vormen een verbinding met 
de parkeerplaats. Door deze dakramen 
kan men in de parking observeren hoe de 
vlakken zonlicht zich gedragen binnen 
het kolommen stramien, of worden 
vervormd door de contouren van de 
geparkeerde auto’s, wat een artistieke 
sfeer met zich meebrengt. Zoals in 
het hoofdstuk ‘routing’ al aangegeven 
werd, geeft de binnenplaats toegang 
tot de appartementen. De borders en 
de dakramen van de parking bepalen 
de looplijnen in de binnentuin. De 
dimensies van deze dakramen zijn 
afgeleid van het kolommenstramien en 
zijn intuïtief geplaatst binnen of juist 
buiten ditzelfde stramien. Borders zijn 
op een zelfde manier geplaatst, de hoogte 
varieert om ruimte te bieden voor de 
beplanting van bomen, wiens wortels 
voet in aarde moeten hebben. De borders 
en dakramen accentueren het strakke 
stramien waarin de kolommen door de 

verdiepingsvloer steken. De kolommen 
zijn een verdiepingshoogte (5m) groot, 
waarna een schakelstuk de voet vormt 
voor de volgende kolom. De grijze gevels, 
uitgevoerd in baksteen gelijk aan die in de 
parkeerplaats, geven de binnenplaats een 
licht uiterlijk, contrasterend met de oranje 
rode kolommen. De toepassingen van de 
grijze baksteen op het innerlijk van het 
bouwblok zorgt voor eenheid en indicatie. 
Door deze steen door te voeren staat 
hij voor het intiemere innerlijk van het 
gebouw, binnen het massieve uiterlijk van 
het object. In combinatie met de stalen 
kolommen blijft het industriële uiterlijk 
in tact. 
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LANGSDOORSNEDE BINNENPLAATS
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ONTWERP

STAAL CONSTRUCTIE

De staalconstructie op het dak voegt een 
laag toe aan het gebouw die refereert aan 
het nabije verleden. De massa is ontkleed, 
en het gebouw krijgt hier door zijn oude 
daklijn terug. De constructie legt  extra 
nadruk op de zadeldaken en draagt bij 
aan de kwaliteit in gelaagdheid die het 
gebouw kent. Tevens staat het esthetisch 
in lijn met het industriële karakter 
van het gebouw. De structuur toont de 
beheersing van het bouwen met staal en 
de vakwerken benadrukken de krachten 
die overwonnen zijn om het gebouw zijn 
open structuur binnen zijn massiviteit en 
statuur te kunnen geven.      
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VISUALISATIE UITGEKLEEDE STAALCONSTRUCTIE
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ONTWERP

KETELHUIS

Het ketelhuis biedt ruimte voor 
evenementen en exposities en is in 
het ontwerp weinig veranderd in 
verhouding tot zijn huidige staat. Het 
kolommen stramien is nog gelijk aan 
die van vroeger gebaseerd op de ruimte 
die nodig was voor het huisvesten van 
de ketels, dit verklaart ook de vrije 
hoogte in het gebouw en waarom dit 
stramien verschilt van die van de hoofd 
bebouwing. Ondanks het verschil in 
stramien maten zijn de verhoudingen met 
elkaar in overeenkomst. De toegevoegde 
verdiepingsvloer geeft ruimte voor 
intiemere evenementen en exposities 
en staat los van de gevels om onder de 
verdiepingsvloer lichtinval te bewaren 
dat de verticale ramen voorzien. De oost 
kant van het gebouw blijft open om de 
gehele hoogte van het gebouw te kunnen 
ervaren, ook de verdiepingsvloer behoudt 
zijn grootse hoogte om diezelfde reden. 
Omdat het ketelhuis rondom voorzien 
is van uitgestrekte verticale ramen moet 
er worden opgepast voor oververhitting, 
zeker gezien de oriëntatie van het pand, 
met zijn langsgevel gericht op het zuiden. 
Het toevoegen van de metalen constructie 
voor het ketelhuis heeft dan ook een 
esthetische en functionele waarde. De 
constructie is een weergave van de 

binnen liggende structuur, in lijn met het 
kolommen stramien. Op het dakvlak van 
deze constructie bevinden zich luiken 
die dit vlak kunnen afsluiten om zo 
schaduw te werpen op de lange ramen in 
de zuidgevel. Zo wordt de  warmte bij de 
zomerstand van de zon buiten het gebouw 
gehouden. Tevens kan deze constructie 
worden gebruikt voor het ophangen 
van een scherm, dat evenementen kan 
ondersteunen die plaatvinden op het plein 
voor het ketelhuis.
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NOORD GEVEL
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ZUID GEVEL
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ONTWERP

BRUG

De brug tussen het ketelhuis en de 
hoofdbebouwing is een verbinding 
tussen de intiemere privé ruimte van de 
hoofdbebouwing en de semi publieke 
ruimte van het ketelhuis. Zo vindt er een 
doorgang plaats van de appartementen 
naar het ketelhuis. De brug is tevens een 
uitkijkplek tussen de twee gebouwen, 
kijkend langs de schoorstenen is er zicht 
op de Roode Vaart of de Blokweg. De 
brug is uitgevoerd in de grijze baksteen, in 
lijn met de muren achter de buitengevel, 
de het onderscheid in publiek en privé 
gevels weergeven. Zoals op alle andere 
plekken waar deze grijze baksteen is 
toegepast contrasteert deze met de oranje 
rode kolommen en rode machinale 
baksteen van de buitengevels. De brug 
legt een subtiele nadruk op het verschil 
in stramien tussen de twee gebouwen, 
en voegt een extra laag toe aan de ruimte 
tussen het ketelhuis en het hoofdgebouw.      
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BRUG GEVEL KETELHUIS
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BRUG GEVEL HOOFD BEBOUWING



SUIKERFABRIEK126

DOORSNEDE BRUG

BOVENAANZICHT BRUG
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VERTICAAL DETAIL

HORIZONTAAL DETAIL

Om de overspanning van 
15m te kunnen maken, 
kokervormige vakwerkligger. 

Isokorb verbinding om 
koudenbrug te voorkomen. 
Waar geen kolom staat wordt 
de vakwerkligger bevestigd 
aan een L profiel dat tussen 
de kolommen is gebout. 

Kanaalplaatvloeren die 
opliggen op aangelaste 
flenzen.
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DANKWOORD

MIJN WELGEMEENDE EXCUSES

Mijn welgemeende excuses

Het is een moeizaam traject geweest, en ik heb gedurende mijn afstudeer periode nie-
mand echt de kans gegeven mij te begeleiden. Iets dat ik wel degelijk nodig had, maar 
die ik uit angst voor confrontatie niet heb durven aannemen. Dit is iets dat gedurende 
mijn studie aan de Technische Universiteit in Eindhoven er in is geslopen, ik ben iemand 
geworden die ik nooit ben geweest. Het is dan ook een levensles geweest om, in het 
bijzijn van mijn naasten, geconfronteerd te worden hetgeen mijn afstuderen in de weg 
stond.

 Geboren voor het geluk zegt mijn moeder altijd, en daar kunnen we haar na de huidige 
omstandigheden geen ongelijk in geven. De kans die ik van mijn begeleiders Jos 
Bosman, Marcel Munsch en Geert Das heb gekregen is een oprechte weergave van hun 
gratie. Ondanks al mijn nalatigheid toch nog het vertrouwen in mijn kunnen hebben, 
potentie zien in mijn ontwerp. Een ontwerp waar ik niet uit kwam, en toch  niet de 
aangeboden hulp aanpakte. Ik ben dom geweest en heb de uitgestoken hand niet gepakt. 
Hierdoor kwam in een vicieuze cirkel terecht waar ik niet uitkwam. Op het moment 
suprême  uitte dit zich onder andere in het ontbreken van van enthousiasme en passie. 
Keuzes niet kunnen onderbouwen en het gevoel dat mijn ontwerp bij mensen teweeg 
moet brengen niet over kunnen brengen. Aan dit alles kwam door de inzet van mijn drie 
begeleiders, op een cruciaal en vooral beslissend moment, een einde, een uiterst waar-
devolle, levensles, die ik mij meer dan ter harte neem.

De afronding van dit project heb ik te danken aan mijn familie. Deze wil ik bedanken 
voor de steun die ze mij, ondanks de situatie waar ik ze in bracht, hebben gegeven. Mij 
hebben gestimuleerd mezelf weer terug te pakken. Dit heeft mij nieuwe energie gegeven, 
kostbaar voor het afronden van mijn project. In het bijzonder wil ik mijn vriendin Mad-
elon Nijhoff, die ondanks alles achter mij is blijven staan. Aan mijn hele familie, ik hou 
van jullie en had dit niet zonder jullie kunnen doen, bedankt.  
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