
INNOVATIEVE MONUMENTALITEIT
Architectonische samenhang op detailniveau



Het omgaan met bestaande objecten van  
monumentale waarde is niet eenvoudig.  
De projectbeschrijvingen in deze publicatie zijn  
voorbeelden van goede oplossingen, ieder met 
een eigen insteek en karakter. Ze laten de moge-
lijkheden zien dat herbestemming met behoud 
van de sterke, architectonische karakteristieken 
van het bestaande pand of industriëel complex.

Of het nu gaat om een monumentaal pand in een 
binnenstad, een karakteristieke loods aan de rand 
van een rivier of een oude hangar midden in een 
nieuwbouwwijk: respectvolle omgang en integratie 
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met nieuwbouw is mogelijk. Bijzonder is dat de  
connectie tussen oud en nieuw vaak op detail- 
niveau het grootste effect heeft. In het kader van 
deze uitgave werd de relatie op kozijnniveau bestu-
deerd. Juist daar blijkt een coherentie van monu-
mentaal oud en eigentijds nieuw goed maakbaar.

De projecten in deze publicatie zijn lichtende voor-
beelden van de renovatie van (industriële)  
monumenten, soms gecombineerd met nieuwbouw, 
tot een resultaat van een hoge kwaliteit. 
De monumenten worden met respect behandeld, 
maar wel doelbewust naar de criteria van deze tijd 

foto’s bovenste rij: De Lichttoren. Beeld via RHCe Eindhoven, www.rhc-eindhoven.nl

foto’s onderste rij: de hangar op vliegveld Welschap in vervlogen 
tijden. Beelden via Eindhoven In Beeld, www.eindhoveninbeeld.com; 
skyscrapercity.com. 

foto’s boven: loods in 
Ridderkerk, beeld via 
Arlan Architecten.
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III   InnoVATIEVE MonUMEnTAlITEIT

Een locatie herkennen als een goede 
plek voor een nieuwe ontwikkeling 
is op zich al een uitdaging. Staat er 
op die plek al een (monumentaal) 
gebouw, dan vraagt dat een extra 
inspanning. In deze inleiding een 
beschouwing van projecten, die tot 
voorbeeld dienen voor herontwikke-
ling en renovatie.

V   lIcHTToREn, EInDHoVEn

Een industrieel fabrieksgebouw, 
bij oplevering vooruitstrevend in 
architectuur, kreeg een nieuwe 
bestemming. De combinatie met 
nieuwbouw verzekerde de toekomst 
van de Lichttoren in het hart van 
Eindhoven.

VIII   nEDInSco, VEnlo

Aan de zuidkant van Venlo wordt 
gewerkt aan het Plan Maaswaard. 
Het rijksmonument Nedinsco (een 
voormalige instrumentenfabriek) 
krijgt verschillende nieuwe functies, 
maar blijft ook deels behouden voor 
de oorspronkelijke bestemming.

XIII   DE HAnGAR, EInDHoVEn

Verlaten, maar nog niet verloren: 
de hangar van voormalig vliegveld 
Welschap stond er jaren verloren bij 
maar werd het hart van een nieuwe 
woonwijk. Met een gecompliceerd 
programma, gecombineerd met 
nieuwbouw, is dit de ontmoetings-
plaats voor Meerhoven.

Het thema van deze publicatie, 
‘Innovatieve Monumentaliteit’, is een  
directe vertaling van de respectvolle  
wijze waarmee de getoonde panden zijn 
herbestemd en gerenoveerd, opdat de 
levensduur ruim wordt vergroot en de  
culturele waarde blijft behouden. 
De gekozen projecten zijn divers, maar  
hebben een gemeenschappelijke factor:  
ze refereren tot in het detail aan de  
culturele waarde van het erfgoed en  
voldoen tegelijkertijd aan hedendaagse 
comforteisen. Het zijn inspirerende voor-
beelden van het omgaan met de bestaande 
voorraad (industriële) gebouwen.

XIV   RESPEcTVollE REnoVATIES

Voorbeelden van recente renovatie- 
projecten, waarbij de keuze voor 
kozijnen een grote impact heeft voor 
de beleving van het geheel.

XVIII DE GRUyTER fAbRIEk,  
 ‘S-HERToGEnboScH
XIX    T-HUIS, ARnHEM 
XIX     HIlTon HoTEl, DEn HAAG
 

X   DE 3 RIVIEREn, RIDDERkERk

Langs de rivier in Ridderkerk, 
met prachtig uitzicht op het drukke 
vrachtverkeer, is naast een monumen-
tale fabriekshal een hoge woontoren 
geplaatst. Ook in de oude hal kwamen 
woningen, waarmee een industrieel 
terrein werd getransformeerd naar 
hoogwaardige woonplek.

XVI   STRIJP S, EInDHoVEn

Voormalige fabrieksgebouwen krijgen 
een nieuw leven als wooncomplex: 
verschillende architecten pakten 
de uitdaging op. In deze publicatie 
laten we de recente ontwikkelingen 
rond het gebouw SAN/Gerard zien, 
waar het programma is veranderd in 
starterswoningen en studio’s.



IV V

De lichttoren, één van de eerste fabrieken van 
Philips, werd in het begin van de twintigste eeuw 
gebouwd. Met enorme raampartijen was deze 
fabriek het toonbeeld van vooruitstrevendheid in 
architectuur. Dankzij een grondige renovatie is 
dit, bijna een eeuw later, nog steeds het geval.

Het gebouw dankt zijn naam aan een zeven-
hoekig torentje dat op de vijfde verdieping van 
het complex staat. Hier werd de levensduur van 
gloeilampen getest waardoor er dag en nacht 
licht brandde. In de jaren zeventig is de fabriek 
verbouwd tot kantorencomplex. Bij de verbouwing 
is onder andere een verlaagd plafond toegevoegd, 
is de kozijnindeling veranderd en zijn bovenlichten 
vervangen door dichte panelen. Aanpassingen die 
de functionaliteit ten goede kwamen, maar niet 
de architectuur. Met de intentie het gebouw in 
oude glorie te herstellen is het in 2003 verkocht 
aan woningbouwcoöperatie Trudo. Het gebouw is 
vervolgens grondig gerenoveerd en uitgebreid met 
drie nieuwbouwblokken. De renovatie- en uitbrei-

dingsplannen zijn gemaakt door awg architecten in 
samenwerking met Vrencken Hoen architecten. 

Bij de renovatie is het gebouw tot op het beton-
nen casco gestript en is de fundering vernieuwd. 
Alle kozijnen zijn vervangen om ze te voorzien van 
dubbel glas en de originele indeling van de puien 
uit 1910, in hoofdlijnen, terug te brengen. Speciaal 
voor de Lichttoren is door Reynaers een nieuw 
aluminium profiel ontwikkeld. In aanzicht is het 
bijna net zo slank als traditionele, stalen profielen 
die slechts geschikt zijn voor enkel glas. Omdat 
dubbele stijlen niet in het gewenste gevelbeeld 
passen, zijn de puien van 3 bij 6 meter in één stuk 
gemonteerd.

De Lichttoren heeft een levendige begane grond 
met commerciële functies zoals een grand café. De 
eerste verdieping biedt ruimte aan kantoren en de 
tweede tot en met de vijfde verdieping is ingedeeld 
met loftwoningen. Een markante toevoeging aan 
het gebouw zijn glazen balkons aan de zuidgevel 

getrokken. De nieuw gebouwde onderdelen van 
het plan hebben een eigen karakter, maar sluiten 
in materialisering en maatvoering aan op het 
bestaande. 

Bij het project Lichttoren in Eindhoven gaat het 
om de renovatie van een groot industriëel pand 
met een substantiële nieuwbouw ernaast. In het 
oorspronkelijke ontwerp voor het gebouw uit het 
begin van de twintigste eeuw was er een duidelijke 
geleding zichtbaar in drie horizontale stroken met 
(oorspronkelijk) een lichtere bovenrand of (later) 
een donkere bovenrand. De kozijnen staken af bij 
het glas. Met de oplossing die bij deze laatste reno-
vatie is gekozen, is de oorspronkelijke architectuur 
toch wel enig geweld aangedaan door te kiezen 
voor een ander raster, donkere kozijnprofielen en 
donker glas, waardoor de gevelopeningen donkere 
vlakken zijn geworden. De gevel is echter onmis-
kenbaar functioneel en zeer degelijk uitgevoerd. 
Ook de combinatie met de nieuwbouw ernaast 
kan tot op het niveau van de kozijnen worden 
beredeneerd. 

Spilcentrum de Hangar in Eindhoven is van ver-
waarloosde plek veranderd in een multifunctioneel 
ontmoetingscentrum: een plek voor jong en oud. 
Oud zal de herinnering aan de oorspronkelijke 
hangar nog hebben, maar ook jong wordt bewust 
gemaakt van de cultuurhistorische waarde van 
de locatie van voormalig vliegveld Welschap. 
Met de invulling van de betonnen schalen met 

gesloten gevels is een duidelijk verband gelegd 
met de oorspronkelijke maatvoering, maar zonder 
concessies te doen aan het nieuwe totaalbeeld. In 
vorm en volume mogen hangar en nieuwbouw dan 
duidelijk een eigen karakter hebben, met de ge-
velpartijen wordt het geheel bij elkaar getrokken. 
Verschillende typen kozijnen en gevelsystemen 
zijn gecombineerd, maar nergens met elkaar in 
concurrentie. Door een vergelijkbaar raster en af-
gestemde kleuren trekken de kozijnen het project 
als geheel bij elkaar.

Ook de loods van het project De 3 Rivieren in 
Ridderkerk is een pluim waard als het gaat om 
de wijze waarop met respect is gezocht naar een 
functionele en esthetische oplossing. De gevel van 
de loods is volledig volgens de originele waarden 
gerenoveerd en kreeg een subtiele en kleinschalige 
geleding. De nieuwe toren Onyx ernaast is juist 
robuust met grote erkers met donkere, karakter-
bepalende kozijnen. Beide stralen een stoerheid 
uit, die prachtig combineert en de afzonderlijke 
gebouwen in de eigen waarde laat. In kleurstelling 
en maatvoering zijn goede combinaties gemaakt 
met de materialen in de gevel. 

Bestaande panden maken unieke projecten. In 
Nederland staan op vergelijkbare mooie locaties 
nog legio industriële objecten die dezelfde behan-
deling zouden kunnen krijgen. Hier ligt niet alleen 
een grote opgave, maar ook een heel bijzondere 
uitdaging.  n Caroline Kruit

foto’s bovenste rij: De Lichttoren. Beeld via RHCe Eindhoven, www.rhc-eindhoven.nl

foto’s onderste rij: de loods in Ridderkerk, op locatie De 3 Rivieren. 
Beeld via Arlan Architecten.

LIchTTOrEN, EINdhOVEN
Renovatie en herbestemming, nieuwbouw, woningbouw
Architect: awg architecten, Antwerpen
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die de woningen van buitenruimte voorzien. Ze zijn 
geïntegreerd in de grote raampartijen waardoor 
zij verhoogd liggen ten opzichte van het vloerni-
veau in de woning. Ook wordt de glazen vloer van 
het balkon onderverdeeld in segmenten zodat zij 
overeen komen met de breedte van de kozijnen. 
Hoewel de balkons geen onderdeel uitmaken van 
de oorspronkelijke gevel, sluiten zij er bijzonder 
goed bij aan. 

De paars-bruine baksteen waarmee de gevel van 
de drie nieuwbouwblokken is uitgevoerd, staat in 

sterk contrast met de witte gevel van de lichttoren. 
Toch zijn de vier gebouwen duidelijk familie van 
elkaar. De architect Jan Verrelst zegt hierover: 
‘We hebben de verhoudingen van de Lichttoren 
geanalyseerd. Een aantal van deze verhoudingen 
is gebruikt in de nieuwbouw. Zo zijn de afmetingen 
van de puien in de nieuwbouw gebaseerd op de 
verhouding van de puien in de Lichttoren. Ook zijn 
dezelfde typen profielen toegepast. Oud en nieuw 
zijn op deze manier met elkaar in harmonie.’ n 
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project renovatie Lichttoren en aanvullende nieuwbouw, Eindhoven,
www.lichttoren.nl
opdrachtgever De Nieuwe Combinatie Vastgoedontwikkeling, 
Eindhoven, www.dncvastgoedontwikkeling.nl
architect awg architecten, Antwerpen, www.awg.be 
in samenwerking met Vrencken Hoen Architecten, Maastricht, 
www.vrencken-hoen-architecten.nl 

aannemer Stam + De Koning Vastgoed en Bouw, Eindhoven, 
www.stamendekoning.nl 
gevelconstructie Rutolux, Groesbeek, www.rutolux.nl
gevelprofielen lichttoren maatwerk op basis van Reynaers 
CS 38 - SL (vlak)

verticale doorsnede
bestaande gevel met nieuwe kozijnen
schaal 1 : 20

1. bestaande betonconstructie
2. minerale wol
3. stijl- en regelwerk, koudgevormd staal
4. gipsplaat - dampremmend folie - gipsplaat
5. aluminium kozijn Reynaers
6. isolatieglas
7. vensterbank, geschilderd multiplex

cS 38-Sl
(vlak)

aanzicht zuidgevel

verticale doorsnede
gevel nieuwbouw
schaal 1 : 10

1. isolatieglas
2. aluminium kozijn Reynaers
3. aluminium waterslag
4. vensterbank, multiplex
5. stelkozijn
6. isolatiemateriaal
7. prefab latei metselwerk
8.  stalen anker latei
9. draagconstructie, beton
10. metselwerk
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project renovatie en herbestemming Nedinsco, Venlo,
www.nedinscofabriek.nl
opdrachtgever corporatie Woonwenz, Venlo, www.woonwenz.nl
architect diederendirrix, Eindhoven, www.diederendirrix.nl
 

aannemer BAM Utiliteitsbouw, www.bam.nl
gevelconstructie Aluminiumbouw D’n Boeij, Schaijk, 
www.aluboeijen.nl
gevelprofielen CS 38-SL voor de vaste kozijnen, systeem CF 77 voor 
vouwwanden loggia’s
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NEdINscO, VENLO
Renovatie en herbestemming met diverse nieuwe functies
Architect: diederendirrix, Eindhoven

Het voormalige fabriekscomplex nedinsco 
(nederlandse Instrumenten compagnie) wordt 
gerestaureerd en omgebouwd tot appartementen, 
kantoorruimten en een omroepstudio. De nieuwe 

gevels zijn grotendeels ingevuld met thermisch 
onderbroken aluminium kozijnen met een slank 
aanzien, Daarmee wordt tegemoet gekomen aan 
het oorspronkelijke aanzicht van het complex, 
waarbij hoofdzakelijk stalen ramen in de gevels 
zaten.

Het rijksmonument Nedinsco behoort tot de meest 
prominente gebouwen van Venlo en vormt de spil 
van het Plan Maaswaard, een stedenbouwkundig 
project aan de zuidkant van de binnenstad. Het 
complex is opgetrokken uit beton, staal en glas 
en wordt gerekend tot de Nieuwe Zakelijkheid. In 
2006 hebben de gemeente Venlo en woningcor-
poratie Woonwenz een akkoord gesloten om het 
monumentale complex te renoveren.  
In 2009 stelde architectenbureau diederendirrix 
een restauratieplan op voor het behoud van de 

gebouwen en inrichting voor nieuw gebruik. De 
nieuwe invulling wordt een mix van appartemen-
ten, kantoren en deels productie-eenheden. Op 
de begane grondverdieping worden delen van het 

stadskantoor gevestigd. De glazen machinehal op 
het binnenterrein wordt een omroepstudio voor 
radio en televisie.

De bouwkundige staat van de gebouwen bleek erg 
slecht. De betonnen draagstructuur van kolommen 
en balken was ernstig aangetast door betonrot 
en vergipsing. De staalconstructies vertoonden 
veel roestvorming. De oorzaak werd gevonden in 
aantasting door accuzuur. Het beton is zo goed 
als mogelijk hersteld, de gevels zodanig aange-
pakt dat ze de komende veertig jaar goed blijven. 
Het vergipsingsproces bleek alleen tot staan te 
brengen door het gebouw te isoleren van water- en 
temperatuurschommelingen, oftewel door de ge-
vels goed thermisch te isoleren. Deze aanpak en de 
investering daarvan bleek mogelijk door subsidie 
van Rijk en Provincie.

De reliëfs en ‘littekens’ die in de oorspronkelijke 
gevels zaten, zijn mee naar buiten gebracht. De 
kozijnen zijn in de nieuwe gevelconstructie naar 
voren gebracht om de negge aan de buitenzijde 
gelijk te laten blijven aan het originele aanzien. 

Alleen bij het trappenhuis van de periscooptoren 
zijn de stalen kozijnen hersteld en teruggeplaatst. 
Dat kon omdat daar de thermische eisen minder 
stringent zijn. De nieuwe, aluminium kozijnen zijn 
thermisch onderbroken en hebben het slanke aan-
zien van de originele stalen kozijnen. Voor de vaste 
kozijnen is gekozen voor het CS 38 systeem. Voor de 
vouwwanden in de loggia’s van de appartementen is 
de vlakke uitvoering van het CF 77 systeem gebruikt. 
Alle kozijnen in de gevels van de meerlaagse gebou-
wen en de toren zijn aan de buiten- en binnenzijde 
blauwgrijs van kleur. De nieuwe kozijnen van de 
machinehal zijn groen, om aan te sluiten met de 
originele kleuren van de in het zicht blijvende draag-
structuur en de lambriseringen in het interieur. n

foto’s onder via diederendirrix



Een mooiere woonlocatie in Ridderkerk is 
bijna niet denkbaar: bij het knooppunt van de 
nieuwe Maas, de lek en De noord. Toch was hier 
tot voor kort uitsluitend industriële activiteit. 
Een aantal oude loodsen is daar de stille getuige 
van. borghvast ontwikkelde een plan voor deze 
locatie, met voornamelijk koopwoningen in het 
hogere segment. om de culturele referentie naar 
de geschiedenis van de plek levendig te houden, 
is een combinatie van renovatie (herbestemming) 
en nieuwbouw gemaakt.

Arlan Architecten maakte het ontwerp voor de 
eerste fase van het plan dat de naam De 3 Rivieren 
kreeg: de herbestemming van de fabriekshal van 
de voormalige scheepswerf Smit Slikkerveer en de 
hoge woontoren Onyx daarnaast. Bijzonder is te 
zien hoe deze gebouwen met elkaar communiceren 
op materiaal- en detailniveau. De fabriekshal is 
uiterlijk gerestaureerd naar vrijwel de oorspronke-
lijke staat. De toren kijkt stoer uit over de rivieren 
alsof het gebouw deze plek heeft veroverd.

Ondanks zeer verschillende typologieën, horen 
deze gebouwen beslist bij elkaar. In de maatvoe-
ring, keuze voor materialen en de details zijn 
duidelijke referenties gezocht.

In de fabriekshal uit 1931 zijn 26 woningen ge-
realiseerd. Alle woningen hebben split-level en 
een flink geveloppervlak. In de daken zijn flinke 
daklichten aangebracht. De woningen vangen zeer 
veel daglicht door de grote raampartijen van de 
fabriekshal, die volledig zijn behouden. De oude 
stalen kozijnen zijn vervangen door een geïsoleerd 
aluminium gevelsysteem, waarbij in de geleding 
en uitstraling zoveel mogelijk het oorspronkelijke 
beeld is behouden. 
De ranke profielen maken dat de relatief kleine 
ramen toch veel licht in het pand brengen. Anders 
dan in de tijd dat het gebouw functioneerde als 
fabriekshal, zijn de ramen in de woningen deels te 
openen. Maar met de gekozen slanke kozijnprofile-
ring en positie van deze open delen valt de verdik-
king bij de draai-elementen nauwelijks op. 

dE 3 rIVIErEN, rIddErkErk
Renovatie en herbestemming, nieuwbouw, woningbouw
Architect: Arlan Architecten, Rotterdam

x xI

dwarsdoorsnede fabriekshal, kopwoningen

aanzicht noordgevel met entree

doorsnede bij split-level doorzonwoningen doorsnede bij entree
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De vliegtuighangar van voormalig vliegveld 
Welschap in Eindhoven heeft een tweede leven 
gekregen. op de plaats waar het vliegveld lag, 
verrijst nu de woonwijk Meerhoven. Er zijn nog 
maar enkele gebouwen die herinneren aan 
het vliegveld. In opdracht van de gemeente 
Eindhoven is de karakteristieke hangar door 
architectenbureau diederendirrix getransfor-
meerd tot het culturele centrum van de wijk.

Om de wijk Meerhoven een ontmoetingsplek voor 
jong en oud te geven, is op de locatie van de han-
gar een omvangrijk programma gehuisvest. Om dit 
onder te brengen zijn twee volumes aan de hangar 
toegevoegd. In één nieuwbouwvolume is het edu-
catieve programma ondergebracht, met een ba-
sisschool en een bibliotheek. In de andere vleugel 
bevindt zich een sport- en ontmoetingscentrum, 
met onder andere een sporthal, een fitnesscen-
trum en horecagelegenheid. Het ontwerp voor 
deze nieuwe gebouwdelen is bewust ingetogen 
gehouden, zodat het oude gebouw karakter kan 
blijven tonen. Als gevolg van deze ontwerpkeuze is 

de sporthal verdiept aangelegd. De hangar is nog 
steeds het hoogste bouwdeel en steekt fier boven 
de nieuwe delen uit. 
Door de toevoeging van de nieuwe volumes kon 
de bestaande hangar voor een groot deel vrij 
blijven van programma en fungeert de ruimte nu 
als multifunctioneel, overdekt plein. Het is de en-
treehal voor het gehele complex. De ruimte is vrij 
van kolommen door de grote overspanning die het 
gewelfde betonnen dak maakt. Het plein staat in 
open verbinding met de buitenlucht. In deze ruim-
te, met de draagconstructie volledig in het zicht, is 
de historie van het gebouw het meest aanwezig. 

De originele puien van de hangar, die de rondingen 
van het dak volgen, zijn vervangen door nieuwe 
aluminium kozijnen. Bij de kozijnen in de noord-
gevel is de indeling van de originele puien aange-
houden. Het karakteristieke gevelbeeld blijft daar-
mee behouden. Ondanks de open verbinding met 
de buitenlucht heeft het overdekte plein een beslo-
ten karakter, door het dak maar zeker ook door de 
aanwezigheid van deze grote puien. Net als bij de 

dE hANgAr, EINdhOVEN
Restauratie en herbestemming, nieuwbouw school en sporthal
Architect: diederendirrix, Eindhoven
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Opvallend is dat bij de samenstelling van de gevel 
is gekozen voor het hanteren van industriële 
componenten, zonder dat zij noodzakelijk zijn. Een 
voorbeeld daarvan zijn de roosters in de zuidoost-
gevel, die slechts deels voor luchttoevoer naar de 
woningen dienen maar over de hele breedte zijn 
aangebracht om een harmonieus beeld te creëren.

De woningen in de toren Onyx hebben met de 
loftwoningen in de loods gemeen dat ze licht en 
ruimtelijk zijn. Aan weerszijden van de stijgpunten 
(lift en trappenhuizen) heeft elke verdieping twee 
appartementen met elk een eigen voordeur. De 
plattegronden zijn ruim; elk appartement heeft een 

uniek uitzicht over de rivieren. De raampartijen 
zijn vormgegeven als erkers, waarbij de gevel deels 
te openen is. Elk appartement heeft twee balkons, 
die in formaat weliswaar bescheiden zijn, maar  
een fenomenaal uitzicht geven. In de materialise-
ring en detaillering is ook bij Onyx gezocht naar 
robuustheid en bijna industriële combinaties. Het 
gebouw kan het hebben, zonder grof te zijn. 

De 3 Rivieren is nog steeds een gebied in ontwik-
keling, zij het enigszins vertraagd door de huidige 
markt. De twee gerealiseerde gebouwen maken 
nieuwsgierig naar wat er nog meer is bedacht voor 
deze bijzondere plek. n 

project verbouwing industriële loods en nieuwbouw Onyx 
als onderdeel van plan De 3 Rivieren, Ridderkerk, 
www.de3rivieren.nl
opdrachtgever Borghvast, Ridderkerk
architect Arlan Architecten, Rotterdam, www.arlan.nl
aannemer Aan de Stegge West, Ridderkerk, www.adsw.nl

gevelconstructie Elementz, onderdeel van de Oskomera Group, Deurne,
www.oskomera.com
gevelprofielen nieuwbouw Reynaers CS 68 en CW 50
gevelprofielen loods Reynaers CS 38-SL en CW 50



prOjEcTgEgEVENs

hangar zijn de gevels van de nieuwe gebouwdelen 
opgebouwd uit beton met aluminium kozijnen en 
glas. Horizontale banden van polyesterbetonplaten 
worden afgewisseld met aaneengesloten stroken 
glas in aluminium kozijnen. De slanke kozijnen 
liggen bijna in hetzelfde vlak als de gevelplaten en 
hebben nauwelijks een negge. Dit geeft een rustig 
en strak gevelbeeld. De strenge, geometrie van de 
gevel wordt verzacht door het gebruik van kleur. 
Achter het glas zijn folies in verschillende kleuren 
aangebracht. De lange stroken glas laten een vro-
lijk kleurpatroon zien. 

De drie gebouwdelen worden met elkaar verbon-
den door een centraal gelegen straat. Die loopt van 
de oude hangar, tussen de nieuwe gebouwdelen 
door, naar het schoolplein aan de andere kant van 
het complex. Er ontstaat een poort bij de overgang 
van het overdekte plein naar de straat, omdat 

een pui uit het stramien van het gewelfde dak is 
weggelaten. In het beeld dat door de poort wordt 
ingekaderd, komen oud en nieuw samen. 

Eén niveau hoger is een tweede belangrijke route 
aangelegd, over het dak van de sporthal. Het dak is 
te bereiken via een brede trap aan het schoolplein 
en loopt helemaal door in de hangar. Vanaf het 
dak zijn de bogen van de zuidgevel van de hangar 
plotseling zichtbaar. Projectarchitect Timo Keulen: 
‘Wij hebben ervoor gekozen om de puien in deze 
gevel een eigentijdse invulling te geven. De origi-
nele indeling kon in ieder geval niet gehandhaafd 
blijven. De onderregel van de pui ligt namelijk 
hoger dan voorheen door het dak van de sporthal. 
De horizontale onderverdeling van de originele 
puien hebben we daarom achterwege gelaten. Dit 
resulteert in een rustige, verticale onderverdeling 
die beter aansluit bij de nieuwe gevels.’ n
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project Cultureel en educatief centrum de Hangar, Eindhoven,
www.dehangar.nl
opdrachtgever Woonveste Vastgoed, Mierlo, www.woonveste.com
architect diederendirrix, Eindhoven, www.diederendirrix.nl
aannemer Woonveste Bouw, Mierlo, www.woonveste.com

gevelconstructie Thermo Konstrukties, Beugen, www.thermobv.nl
gevelprofielen nieuwbouw Reynaers ES 50 en CW 50
gevelprofielen hangar Reynaers CW 60 en CS 38-SL

aanzicht straatzijde met links de nieuwbouw van de school en rechts de hangar

cS 38-Sl

aanzicht noordgevel met verticale geleding in hangargevel

aanzicht zuidgevel, met origineel ruitenpatroon

verticale doorsnede over sporthal (links) en nieuwbouw school (rechts)



prOjEcTgEgEVENs
project renovatie en herbestemming Strijp S
opdrachtgever Trudo, Eindhoven, www.lofthuren.nl
architect masterplan Jo Coenen Architects & Urbanists, 
www.jocoenen.com
architect SAn/Gerard Jo Coenen Architects & Urbanists,  
architectonische supervisie door Coenen Sättele, Maastricht,  
www.coenensaettele.com

architect SbP/Anton diederendirrix, Eindhoven, www.diederendirrix.nl
aannemer Stam + de Koning Vastgoed en Bouw, Eindhoven, 
www.stamendekoning.nl
gevelconstructie Rutolux, Groesbeek, www.rutolux.nl
gevelprofielen Reynaers CS 38-SL en CF 77
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sTrIjp-s sAN/gErArd, EINdhOVEN
Renovatie en herbestemming, loftwoningen en studio’s
Architect: Jo coenen & co, coenen Sättele Architecten

Strijp-S in het hart van Eindhoven is een ge-
bied dat wordt getransformeerd van een  
afgesloten industriële enclave naar een nieuwe 
wijk. Toen Philips daar een aantal jaren gelden 
vertrok, kwam het complex vrij als te bebouwen 

gebied. West 8 ontwikkelde een masterplan.  
De zogenaamd ‘hoge rug’ van vier meerlaagse 
voormalige Philipsfabrieken vormt de ruggen-
graat van het nieuwe stadsdeel. 

Twee van de rijksmonumenten in de hoge bebou-
wing van Strijp S, gebouw Gerard (SAN) en gebouw 
Anton (SBP), zijn vrijwel klaar om in gebruik te 
worden genomen. Gebouw SAN, zoals de oorspron-

kelijke aanduiding luidt, is in 1928 ontworpen als 
een apparatenfabriek. Begin jaren tachtig is het 
omgevormd tot een kantoorgebouw voor Philips. 
Nadat besloten was het gebouw een herbestem-
ming te geven, heeft Jo Coenen & Co Architecten 

Maastricht op verzoek van woningstichting Trudo 
een ontwerp gemaakt voor de transformatie van 
het gebouw: met woonlofts op de verdiepingen, 
kantoren op de eerste verdieping en commerci-
ele ruimten op de begane grond. Brigitte Sättele 
was toen projectarchitect en neemt nu vanuit 
haar eigen bureau Coenen Sättele Architecten de 
esthetische begeleiding van het project voor haar 
rekening. 

Bij de transformatie van het gebouw zijn de hoofd-
draagstructuur en alle karakteristieke elementen 
uit het ontwerp van 1928 behouden of terugge-
bracht. Zo zijn alle zwaar gedimensioneerde alumi-
nium kozijnen uit de jaren tachtig vervangen door 
hedendaagse slanke aluminium gevelelementen. 
De stalen kozijnen in de noordgevel, die een hoge 
monumentale waarde hebben, zijn behouden. Alle 
ingrepen zijn bewust subtiel gehouden, beslis-
sigen hierover zijn in nauw overleg met de RCE 
(Rijksdienst voor het cultureel erfgoed) genomen.

“Door de introductie van lucht en licht is het ge-
bouw geschikt gemaakt voor de nieuwe functies”, 
vertelt Sättele. Dat is ondermeer gebeurd door 
aan de noordzijde van de nieuwe ontsluitingszone 
over de volledige hoogte tussen niveau twee en 
zes vides aan te brengen. Deze vides laten het 
daglicht via grote, glazen openingen in het dak tot 
diep in het gebouw dringen. Patio’s en vides over 

twee verdiepingen aan de zuidgevel, tussen niveau 
twee en vijf, brengen warm zonlicht tot diep in het 
gebouw. 

Het uitgangspunt voor de renovatie van de gevels 
was het in stand houden van het oorspronkelijke 
gevelbeeld met slanke kozijnaanzichten. Sättele: 
“In esthetische zin hebben we gezocht naar een 
subtiele detaillering, die aansluit bij de achter-
grond van het oorspronkelijke ontwerp en tegelijk 
de mogelijkheid biedt hedendaagse architectoni-
sche ingrepen zichtbaar te maken. Dat is in eerste 
instantie aangepakt door een intensieve analyse 
te maken van het monument, van oude tekenin-
gen en gegevens over het gebouw en zijn functie. 
Vervolgens is in nauwe samenwerking met op-
drachtgever, adviseurs en aannemer, de RCE en de 
verantwoordelijke van de gemeente Eindhoven een 
plan gemaakt. Het project de Lichttoren is hierbij 
als referentie gebruikt.’ n

aanzicht zuidgevel SAn/Gerard

renderings, gevelaanzicht en bouwfoto’s op rechterpagina via 
Coenen Sättele Architecten, Maastricht.
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De bestaande stad is het belangrijkste speelveld 
voor vernieuwing in de architectuur. In een tijd dat 
er veel aandacht gaat naar het efficiënt gebruiken 
van grondstoffen en energie, worden de al aan- 
wezige waarden van de bebouwde omgeving steeds 
creatiever ingezet bij de transformatie, herstructu-
rering en vernieuwing van (delen) van het stedelijk 
weefsel. Dat bouwwerken die hun oorspronkelijke 
functie hebben verloren of niet meer kunnen hand- 
haven, een belangrijke plaats in het toekomstige 
stadsbeeld kunnen hebben en houden, laten de 
projecten in deze publicatie zien.

De nieuwe beeldentaal die ontstaat door het inzet-
ten van oude, industriële gebouwen voor andere 
functies (bijvoorbeeld wonen, werken, culturele 
functies en combinaties daarvan), geeft de stad 
een andere beleving. Vaak zijn de gebouwen zeer 
aanwezig op een locatie, want groot en robuust 
gebouwd. De schaal van de panden kan met de toe-
passing van een subtiele detaillering - vaak refere-
rend aan de oorspronkelijke architectuur - naar de 
menselijke maat worden gebracht. De toevoeging 
van eigentijdse elementen op belangrijke plaatsen 
in het plan (de entree, de transportzones), maakt 
de beleving van de projecten boeiend en comforta-
bel tegelijk. 

Een ander interessant aspect van de in deze publi-
catie getoonde projecten is de initiatieffase en pro-
jectorganisatie. Het begint allemaal bij iemand die 
het potentieel in een pand en een locatie herkent. 
Gemeentelijke instanties werken in de regel graag 
mee om de (meestal verwaarloosde) panden nieuw 
leven in te blazen. Nieuwe ontwikkelingsbedrijven 
zien het licht, corporaties zetten een andere koers 
in. Er is ruimte voor initiatief en herijking van het 
bestemmingsplan. De rijkdom van het bestaande 
zagen we al, maar alle ontwikkelingen eromheen 
kunnen ook worden gezien als een waardevolle 
verandering in het vakgebied. n Caroline Kruit

rEspEcTVOLLE
rENOVATIEs

project herbestemming fabriekscomplex De Gruyter tot bedrijfs-
verzamelterrein, www.degruyterfabriek.nl
opdrachtgever De Bossche Investerings Maatschappij,  
‘s-Hertogenbosch, www.bim.nl
architect Tarra Architectuur & Stedenbouw, ‘s-Hertogenbosch,  
www.tarra.nl
gevelconstructie Prokual, Weert, www.prokual.nl
toegepaste gevelprofielen Reynaers CS 24-SL en CW 50

dE grUyTEr fAbrIEk

Van snoepfabriek tot immens bedrijfsverzamel-
complex: De Gruyterfabriek biedt nu ruimte aan 
meer dan honderd bedrijven. De oude fabrieks-
panden bleven en nieuwe, verbindende compo-
nenten zoals de loopbrug, maakten het tot een 
hedendaags en creatief geheel.
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project Verplaatsing en renovatie paviljoen tot T-Huis in Presikhaaf, 
Arnhem, www.t-huisarnhem.nl
opdrachtgever Volkshuisvesting, Arnhem
architect K3 architectuur en stedenbouw, Arnhem,  
www.k3architectuur.nl
gevelconstructie Aluminiumbouw D’n Boeij, Schaijk,  
www.aluboeijen.nl
toegepaste gevelprofielen Reynaers CS 38-SL en CS 68

project Hilton Hotel, Den Haag
opdrachtgever Hillgate Properties, Wassenaar, www.hillgate.nl en 
Bon Groep, Maarssen
architect PBV Architecten, Wassenaar, www.pbv.nl, in samenwerking 
met 01-10 Architecten, Rotterdam, www.eentien.nl
gevelconstructie Oskomera Group, Deurne, www.oskomera.com
toegepaste gevelprofielen Reynaers CS 38-SL, CS 68 en CW 50

T-hUIs

hILTON hOTEL

Het Hilton Hotel in Den Haag is opgebouwd 
vanaf een geheel gestript betoncasco van een 

kantoorgebouw. De compleet nieuwe gevels aan 
straatzijde en in het binnenhof kregen aluminium 
kozijnen, met geïntegreerde balustrades en - op 
de zuidgevels - buitenzonwering. 

Het betonnen paviljoentje was jarenlang een 
vertrouwd gezicht bij Station Arnhem. bij de 
grootscheepse renovatie van het station, was 
er geen plek meer voor. na een verplaatsing en 
restauratie is het T-Huis nu een fijne plek voor 
een kopje koffie, met uitzicht op het park.




