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Voorwoord

In de 19e en begin 20e eeuw zorgde de Industriële  

Revolutie ervoor dat vooral Twente veranderde van 

een agrarisch landschap in een dynamische industrie-

regio. De snel groeiende  textiel- en metaalindustrie 

deed de schoorstenen in die periode flink roken. Het 

werd een tijdperk waarin enkele grote textielfamilies 

en metaalondernemers het leven in de regio volledig 

bepaalden. In positieve zin, voorzover zij zorgden voor 

werk, scholing en verzorging. En door de aanleg van 

prachtige villa’s, landgoederen en tuindorpen. Maar 

er waren ook spanningen, want soms was er sprake 

van slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen. 

Vele inwoners van Overijssel hebben, vaak via hun 

voorouders, herinneringen aan de plekken die een rol 

speelden in dit roemruchte tijdperk. Na een periode 

van bloei verloor de textielindustrie tussen 1965 en 

1975 haar grote betekenis. De sluiting van de uitge-

strekte textielcomplexen leverde problemen op. Niet 

alleen ontstond er grote werkloosheid, ook moesten 

steden opnieuw ingericht worden. Vaak werd geko-

zen voor sloop en nieuwbouw. Hiermee gingen veel 

karakteristieke complexen, die vaak vernuftig waren 

ontworpen, verloren. Dit gebeurde overigens ook met 

gebouwen uit andere industriesectoren, zoals silo’s, 

watertorens, gemalen en steenfabrieken. Ook deze 

gebouwen verloren hun oorspronkelijke functie, kwa-

men leeg te staan, raakten in verval en verdwenen. 

Een belangrijk onderdeel van de Overijsselse geschie-

denis raakte hierdoor uit beeld.

Vanaf het begin van de 21e eeuw probeert de 

provincie Overijssel met het Stimuleringsprogramma 

Reanimatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed het 

slooptij te keren. We doen dat door u bewust te ma-

ken van hun geschiedenis met als doel om het belang 

van behoud van het erfgoed te laten inzien. Behoud 

door ontwikkeling is ons motto. Behoud is het meest 

gediend bij het realiseren van een nieuwe dynamiek 

in gebouwen en gebieden. Gebouwen worden als het 

ware ‘gereanimeerd’ door leegstaande complexen te 

voorzien van een nieuwe bestemming. De provincie 

zet hiervoor geld en kennis in. Wij begeleiden plan-

processen waarbij de herbestemming van het erfgoed 

de katalysator kan zijn van verdere ontwikkeling van 

het gebied. Of waarbij sporen uit het verleden kansen 

bieden bij de herstructurering van bedrijventerreinen 

door die sporen te gebruiken. 

In het Stimuleringsprogramma ligt het accent momen-

teel op kennis delen en verwerven. Kennis verwerven 

doen we door ons open te stellen voor de wijze waar-

op elders in het land en over de landsgrenzen heen 

het erfgoedbeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

Kennisdelen doen we onder andere door het laten 

zien van voorbeelden van geslaagde herbestemmin-

gen. Een nieuwe functie die voor een karakteristiek 

industrieel complex aanvankelijk onmogelijk leek, 

blijkt soms na een gedegen verkenning van de moge-

lijkheden wel degelijk uitvoerbaar.

 

Dit Inspiratieboek laat deze voorbeelden zien. De 

voorbeelden uit Overijssel en van elders uit het land 

zijn bedoeld om iedereen die bij een transformatieop-

gave betrokken is, te inspireren en te stimuleren. 

Bij herbestemming van het industrieel erfgoed gaat 

het vooral om een zorgvuldige combinatie van achter-

uitkijken en vooruitdenken. Laat u verrassen door de 

creativiteit die uit de voorbeelden spreekt en doe er 

uw voordeel mee. Op weg naar een nieuwe generatie 

industrieel erfgoed.

Ik wens u veel inspiratie en kijkplezier.

Drs. Theo Rietkerk

Gedeputeerde voor Ruimte, Wonen en Milieu in de 

provincie Overijssel

In Overijssel zijn tal van sporen van een rijk en bloeiend industrieel verleden te vinden. 

Sporen zoals (delen van) fabrieksgebouwen, maar ook andere elementen zoals  

installaties, spoorlijnen, kademuren, weegbruggen enz. Je ziet ze zowel in de stad  

als in het ommeland.



6

Leeswijzer
Bij alle vraagstukken van transformatie van  

gebouwen, ensembles en gebieden zijn tenminste 

drie vragen steeds van belang: 

Wat is het object precies? 

Een zeer precieze beschrijving, interpretatie of 

‘lezing’ is hierbij van groot belang. Daarbij speelt 

vanzelfsprekend de deskundigheid van specialisten 

een rol. Maar ook de perceptie van oude en nieuwe 

gebruikers, buren en lokale historici kan aan een 

brede blik op het object bijdragen. 

Voorbeeld: de suikersilo’s in Halfweg (zie de foto’s 

op pagina 72) oogden als lompe, gesloten beton-

nen kolossen. Je kunt ze echter ook anders zien: zij 

bieden inwendig enorm veel ruimte en zij hebben 

een fundering met een enorme draagkracht.

Wat kun je daarmee en wat kun je daarmee 

willen? 

Hier gaat het om de transformatieruimte die een  

object biedt, te illustreren met voorbeelden van 

elders (referenties), maar ook om de ambities.  

Al te vaak wordt een object veroordeeld met ‘daar 

kun je niets mee’. Door het aanreiken van voorbeel-

den worden referentiekaders verruimd en kunnen 

ambities worden geformuleerd die de motor van 

geïnspireerde actie kunnen zijn. 

Voorbeeld: bij herontwikkeling van het terrein 

van de suikerfabriek in Halfweg zouden de hoge 

suikersilo’s geweldige ‘landmarks’ kunnen worden 

en als kantoorlocatie nabij Schiphol een fascinerend 

uitzicht bieden.

Hoe gaan we dat bereiken? 

Met kennis, ambitie en inspiratie kan daarna worden 

vastgesteld welke middelen moeten worden ingezet 

om het object te transformeren: bestemmingsplan, 

ontwerpvernuft, welstands- en monumentenbeleid, 

financieringsconstructies, etc. 

Voorbeeld: Om de silo’s in Halfweg te kunnen 

gebruiken, moesten vloeren worden ingebouwd 

en vensters worden gezaagd. Al die vloeren en het 

nieuwe gebruik leveren tezamen minder last op de 

fundering dan de suiker vroeger deed. Maar om de 

prijs in de hand te houden was een slimme kosten-

besparende constructie nodig. Die werd gevonden 

door een maximaal repetitie-effect toe te passen  

in de gebruikte vloerplaten en de ingezaagde  

raamopeningen.

Voorbeelden ter inspiratie

Dit boek zet in op het aanreiken van inspiratie, 

voorbeelden en referenties. Het wil de ambities 

vergroten van de partijen die bij een transformatie-

proces betrokken zijn, meer in het bijzonder bij dat 

van industrieel erfgoed. Onder industrieel erfgoed 

verstaan we monumenten (al dan niet beschermd) 

van bedrijf en techniek, de gebouwde getuigen van 

onze verleden nijverheid.

Voor de classificatie van industrieel erfgoed zijn  

verschillende indelingen te gebruiken. Bekend is  

die van de monumenten-inventarisaties, die vanuit 

de oorspronkelijke functie van het gebouw denken, 

gericht als zij zijn op het bijdragen aan de geschied-

etagebouw sheddaken beton

gemaal

sheddaken staal

hal beton en staal constructie

silo

hal houten en staal constructie

steenfabriek

installaties

watertoren
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schrijving van een bedrijfstak, een plaats of streek, 

of het oeuvre van een architect of ingenieur. Ook 

met een indeling naar bouwconstructie, zoals beton- 

staal of baksteenbouw kan een collectie bedrijfs-

gebouwen worden beschreven. Voor het aanreiken 

van voorbeelden van hergebruik - de doelstelling van 

deze publicatie - ligt het echter meer voor de hand 

om uit te gaan van de verschijningsvorm van de 

gebouwen. Het gebouwtype in de meer technische 

termen van vastgoed. 

Zo onderscheiden we hallen met diverse construc-

ties (staal, hout, beton) en etagebouw als de meest 

voorkomende typen. De nieuwe invullingen die in de 

hier verzamelde voorbeelden gepresenteerd worden 

bieden inspiratie voor en zijn vaak direct toepasbaar 

in andere situaties bij eenzelfde gebouwtype. 

Daarnaast zijn er bijzondere gebouwtypen die 

regelmatig voor hergebruik worden aangeboden 

zoals silo’s, watertorens, gemalen en steenfabrieken. 

De laatste zijn, samen met bijzondere installaties als 

bijvoorbeeld een kraanspoor, vooral van belang om 

de creatieve houding te illustreren die bij vraagstuk-

ken van hergebruik altijd is vereist. Misschien is een 

‘incourant pand’ wel een grotere uitdaging: als het 

hergebruik van zo’n lastig bouwsel als een silo lukt, 

dan moet het met een overzichtelijke hal toch zeker 

ook kunnen?

Onze keuze

De door ons gekozen classificatie gaat uit van wat je 

‘in het veld’ kunt aantreffen. Deze zijn per gebouw-

type geordend. De bijbehorende tekeningen geven 

helder aan met welk gebouwtype u te maken heeft.

Allereerst laten we uitgebreid negentien voorbeelden 

zien van recente herbestemmingen in Nederland. 

Bijna de helft van de geselecteerde voorbeelden 

komt uit Overijssel. Dit omdat een vergelijkbare 

of herkenbare context mee kunnen helpen een 

voorbeeld te appreciëren. Van buiten Overijssel 

zijn voorbeelden opgenomen die zeer inspirerend 

zijn voor transformatie-opgaven van een bepaald 

gebouwtype. In enkele gevallen zijn voorbeelden 

gezocht die de horizon verruimen of een wijze van 

denken te illustreren.

Ieder voorbeeld belicht de gekozen aanpak bij de 

transformatie van het betreffende gebouwtype,  

de ingrepen, details en de huidige functie. Na de  

negentien fotovoorbeelden hebben we ook een 

groot aantal verwijzingen naar andere herbestem-

mingen in Nederland opgenomen. Wij hopen dat 

die verwijzigen de nieuwsgierigheid van de lezer 

van dit inspiratieboek prikkelt en aanzet tot nader 

onderzoek. Tot slot laten enkele fotopagina’s nog 

eens zien hoe per thema met verschillende karak-

teristieken van het industrieel erfgoed zorgvuldig is 

omgegaan.
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De kracht van industrieel erfgoed:
Verhaal van een prille liefde

In 2009 werden de contouren zichtbaar van een 

nieuwe ‘monumentenzorg’ voor Nederland. De mi-

nister van OCW, Ronald Plasterk, gaf in zijn beleids-

brief aan hoe hij de zorg voor onroerend erfgoed 

zou willen moderniseren. Een van zijn speerpunten 

is de bevordering van herbestemming van erfgoed. 

Door het streven naar hergebruik een basis te geven 

in de Monumentenwet, hoopt hij, na decennialange 

aandacht voor ‘restauratie’, nu de aandacht te ver-

leggen naar ‘exploitatie’. De middelen die hij daarbij 

wil inzetten zijn kennis en geld. Geld bijvoorbeeld 

voor een fonds om monumenten die even ontwik-

keltijd nodig hebben wind- en waterdicht te hou-

den. Een curieuze keuze wellicht, van een kabinet 

dat tegelijkertijd het kraken verbiedt: menig monu-

ment heeft een volgende fase in zijn leven gehaald 

dankzij krakers die het tijdelijk in leven hielden. Zij 

investeerden privaat in wind- en waterdichtheid die 

de minister nu met publiek geld gaat organiseren.

Pioniers
We hoeven over kraken niet romantisch te doen, 

maar feit is wel dat de aandacht voor hergebruik 

van industrieel erfgoed belangrijk is gevoed door 

dergelijke ‘amateurs’ en door ambitieuze genoot-

schappen voor industrieel erfgoed. Met de terugval 

van de industrie (voor Overijssel met een hoog-

tepunt in de jaren ’70 van de vorige eeuw, toen 

de textiel vrijwel geheel verdween), schoten zulke 

genootschappen als paddestoelen uit de grond: 

overal in Nederland ontstonden werkgroepen of 

stichtingen “industrieel erfgoed” of “industriële 

archeologie”, zoals FIEN, SIED, WIAM, GIAG, etc. Zij 

beijverden zich ervoor, de kennis over het industrieel 

verleden te documenteren en, tegen de verdrukking 

in, panden en ensembles te behouden. 

Specialisten
Deze pioniers vormden de eerste golf van belang-

stelling voor hergebruik van fabrieksgebouwen. De 

officiële monumentenzorg volgde enkele decennia 

later. Net als in de rest van Nederland werd in Over-

ijssel in de jaren ’80 het Monumenten Inventarisatie 

Project (MIP) uitgevoerd, een groot project voor de 

documentatie van het gebouwde erfgoed uit de pe-

riode 1850-1940. Het kon nog juist de restjes docu-

menteren van bijvoorbeeld Van Heek Schuttersveld 

of Van Heek & Co aan de Goolkatenweg (Rigters-

bleek), beiden in Enschede. Medio jaren ’90 werden 

uit die inventarisatie de nieuwe rijksmonumenten 

geselecteerd. Zo kregen de eerste fabrieken een  

monumentenstatus. Al was de acceptatie van de  

fabriek als icoon van een roemrucht verleden be-

paald nog niet algemeen. Nino in Enschede werd 

bijvoorbeeld voorgedragen voor plaatsing op de 

rijkslijst van monumenten. Maar het pand werd in 

brand gestoken, zodat het verdwenen was nog  

vóór die plaatsing een feit was. 

Eigenaren en ontwikkelaars
Op de pioniers en de specialisten volgden de  

eigenaren en ontwikkelaars met hun opkomende 

interesse voor industrieel erfgoed. Soms onge-

twijfeld omdat overheden met subsidiepotten het 

hergebruik aantrekkelijk maakten. Toch groeide ook 

het besef dat dergelijke gebouwen en complexen de 

identiteit van plekken kunnen bepalen. Bovendien 

laten ze door hun onbestemde ruimtelijkheid veel 

verschillende functies toe. Zo ontstonden vanaf de 

jaren ’90 voorbeeldige restauraties, zoals die van de 

textielschool ‘De Maere’ in Enschede. Aanvankelijk 

was de eerste optie sloop, maar herbezinning en 

een aanwijzingsprocedure als monument leidden 

tot restauratie. Daarbij werd met nieuwe functies 

een richtinggevend complex ontwikkeld: behalve de 

Hogeschool werden hier afdelingen textiel en mode 

van een ROC gevestigd alsmede een onderzoeksla-

boratorium van TNO. Deze ontwikkeling gaf aan dat 

het tij aan het keren was. 

En ook het sentiment lijkt te zijn gekeerd. Je hoort 

de negatieve kwalificaties over de industriëlen en 

industrieën van weleer steeds minder. Een genera-

tie sterft uit en een volgende kijkt anders tegen de 

wereld aan. Bij de selectie van rijksmonumenten in 

de jaren ’90 waren het Balengebouw, Rozendaal 

en TETEM in Enschede niet in beeld. Maar na de 

vuurwerkramp in 2000 keek iedereen anders naar 

Roombeek: deze complexen werden de kernen van 

het wederopbouwplan voor de wijk en zij werden 

behandeld als waren zij de nieuwe rijksmonumenten 

van de stad.

Duurzaamheid
In de vastgoedsector is het inmiddels veel gebrui-

kelijker geworden om de kwaliteiten van gebou-
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De kracht van industrieel erfgoed:
Verhaal van een prille liefde

wen, ensembles en gebieden op te zoeken. Wonen 

in kerken en fabrieken is al heel normaal. Naast 

de massaproductie is er voor gebouwen met een 

bijzondere sfeer veel belangstelling. Daar speelt een 

besef van duurzaamheid in toenemende mate een 

rol bij: waarom zou je goede gebouwen weggooien 

als je ze nog kunt gebruiken? Waarom al die energie 

en grondstoffen teniet doen voor iets nieuws dat 

vaak de kwaliteit van het gesloopte niet benadert? 

Aspecten van duurzaamheid vormen een nieuwe 

fase in de nog steeds groeiende interesse voor her-

gebruik. Een fase waarin de minister herbestemming 

bovendien tot een speerpunt van zijn beleid wil 

maken. De opgave is immens: steeds minder zijn we 

geïnteresseerd in het omploegen van weer een wei-

landje voor een woonwijk of een bedrijvenlocatie; 

steeds vaker worden inbreiding en herstructurering 

in plaats daarvan als kernopgave herkend.

Overijssel
Overijssel heeft in dit veld een rol van betekenis. 

Bijna 10 jaar loopt al het programma Re-animatie 

industrieel erfgoed, dat met selecties, verkennende 

studies,  waardestellingen en kennis probeert het 

hergebruik van erfgoed te stimuleren in allerlei plan-

processen. Die reiken van gebouwen tot gebieden, 

met speciale aandacht voor te herstructureren be-

drijventerreinen. Het programma loopt in sommige 

aspecten landelijk voorop. Tot de kennisvergaring 

en – verspreiding hoort het om op de hoogte te 

zijn van wat er elders gebeurt. Het programma van 

de Internationale Bau-Ausstellung (IBA) voor het 

Ruhrgebied was vanaf het begin een inspiratiebron. 

Daar heeft men het intussen tot Europese Culturele 

Hoofdstad geschopt.

Wie in 2015 in Nederland wil zien hoe je industri-

eel erfgoed een nieuw leven kunt geven, zal niet 

om de regio Twente in Overijssel heen kunnen. 

Behalve ‘De Maere’ in Enschede staat daar bijvoor-

beeld de voormalige spinnerij Oosterveld, in 2007 

inventief verbouwd tot bedrijvenverzamelgebouw 

en de beeldbepalende kern van een nieuw bedrij-

venterrein. De voormalige fabriek van Rozendaal, 

eveneens in Enschede, zal erkend worden als een 

spectaculair voorbeeld van hergebruik met mu-

seale functie: inderdaad, de Twentse Welle uit 

2008. Buurman TETEM zal deels verbouwd zijn tot 

loft-appartementen en deels een functie hebben in 

de creatieve industrie. Ten Cate in Almelo ontwik-

kelt zich als centrum van een nieuw stadsdeel. De 

oude steenfabriek van Losser is dan de spil van een 

gebiedsontwikkeling aan de westzijde van Losser en 

de silo van de coöperatie in Haaksbergen domineert 

een nieuwe spoorwijk. De hergebruikte hal van de 

gieterij van Stork in Hengelo (drager van het ROC-

gebouw en geopend in 2009) zal van zijn glans nog 

niets verloren hebben. Met deze voorbeelden zal 

Twente zich ook Europees op de kaart hebben gezet 

waar het gaat om re-vitalisering van bedrijfscom-

plexen.

Dirk Baalman, 

waarnemend directeur Het Oversticht
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Almelo Poulinkstraat 3
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voormalig pakhuis voor textiel

Voorheen: textielpakhuis

Nu: werk-woonhuis grafisch ontwerper

Gebouwtype: etagebouw 

Gebouwd: 1911

Nieuwe functie: wonen-werken

Ontwerp: Atto Harsta, architecten-

bureau Arconiko

Aanpak transformatie: minimale 

aanpak: casco ongewijzigd, subtiele 

opbouw en aanbouw
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Almelo Poulinkstraat 3 

in de linkergevel zit een rij openingen waar voorheen luiken zaten ter bevoorrading daarin zijn vensters gemaakt

moderne toevoeging bij de ingang



bijschrift

13

het casco is ongewijzigd gebleven

moderne toevoegingen in het interieur
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Almelo Poulinkstraat 3 
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buitenruimte is gecreëerd op het dak 

Foto’s:

Ben Harsta
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Amsterdam Prins Bernhardplein
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Voorheen: Renault garage

Nu: fitness, fysiotherapie, horeca,  

kantoor diverse mediaondernemingen

Gebouwtype: etagebouw 

Gebouwd: 1957-1960

Oorspronkelijk ontwerp: v.d. Erve

Oppervlak: 7.851 m2

Herbestemd: in 2006

Ontwerp: Heyligers design+projects 

(restaurant Dauphine) o.a Van Moort  

en partners architecten

Aanpak transformatie: aan het exterieur is  

minimaal ingegrepen, de hoofdvorm van het gebouw 

is behouden. In het interieur is per nieuwe gebruiker  

verschil in behandeling van de ruimte, dit alles met  

behoud van het casco. 

strategische ligging van de garage aan een grote in- en uitvalsweg in Amsterdam
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Amsterdam Prins Bernhardplein 

strategische ligging van de garage aan een grote in- en uitvalsweg in Amsterdam 



bijschrift
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in de voormalige showroom zit nu een restaurant

de glazen plint is intact gebleven. De kopse gevel heeft vensteropeningen erbij gekregen
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Amsterdam Prins Bernhardplein 

diverse mediabedrijven hebben zich in de representatieve plint van het gebouw gevestigd
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sommige functies kunnen blijven bestaan

of krijgen een nieuwe invulling

Foto’s:

stadsarchief Amsterdam (eigen fotodienst)

Heyligers design+projects

Jack Kist De Ruijter
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Amsterdam Zeeburgereiland
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een beeldbepalend trio op Zeeburgereiland fungeert als trekker voor nieuw te ontwikkelen gebied

Voorheen: rioolzuiveringsilo’s

In de toekomst: Annie M.G. Schmidt 

huis  

Gebouwtype: silo

Oppervlakte: 4000 m2

Herbestemd: in 2010

Nieuwe functie: culturele activiteiten 

Ontwerp: Arons en Gelauff Architec-

ten en Thisisjane interieurontwerp

Aanpak transformatie: maximale aanpak: zowel 

het exterieur als het interieur worden getransfor-

meerd. De ingrepen respecteren het ensemble, de 

hoofdvorm en geslotenheid van de silo’s.  
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Amsterdam Zeeburgereiland 

elke silo krijgt een eigen functie met een eigen speelse vormgeving

de silo’s blijven integraal behouden, ook de geslotenheid ervan wordt bewaard. Op de bestaande silo’s wordt een extra laag toegevoegd



bijschrift
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open of geopende ruimten worden bovenop de silo’s gesitueerd

waar nodig worden openingen gemaakt
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Amsterdam Zeeburgereiland 

maximale ingreep: de silo’s krijgen een nieuwe en per silo variërende indeling. De bestaande trap wordt hergebruikt, een nieuwe trap toegevoegd

 impressie van de nieuwe inrichting van het interieur
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Foto’s:

Jack Kist De Ruijter

Arons en Gelauff Architecten 
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Beilen Paltz 21



29
het complex van de voormalige Agrarische Coöperatieve Maatschappij 

Voorheen: complex Agrarische  

Coöperatieve Maatschappij

Nu: kantoor architectenbureau DAAD

Gebouwtype: etagebouw en silo’s 

Oppervlakte: 1500 m2

Herbestemd: in 2003

Ontwerp: DAAD architecten

Aanpak transformatie: maximale in-

grepen; het exterieur is aangepast aan 

het nieuwe gebruik door toevoeging 

van gaten in de gevel. In het interieur 

zijn wanden gesloopt en nieuwe  

elementen toegevoegd. Het casco is behouden  

gebleven. Het totaalbeeld van de verschijningsvorm 

blijft niettemin intact.  



30

Beilen Paltz 21 

nieuwe vensteropeningen zijn uitgevoerd als gaten in het metselwerk zonder zichtbare kozijnen

extra daglicht treedt binnen via sheddak-vormige lichtstraten op het dak



bijschrift

31
de betonnen draagconstructie is behouden gebleven en strak afgewerkt



32

Beilen Paltz 21   

wisselend strakke en minder strakke afwerking van het casco

de afwerking van het interieur is een afwisseling van strak en ruw



33

de wanden tussen de silo’s zijn verwijderd, hierdoor stroomt daglicht door het gehele pand

de originele houten kapconstructie 



34

Beilen Paltz 21   
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Foto’s:

Christiaan de Bruijne
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Deventer Bergpoortstraat 191-193



37
de silo maakt deel uit van de Raambuurt, een voormalig bedrijventerrein dat getransformeerd is

Voorheen: graansilo

Nu: depot voor bodemvondsten  

Dr. A.D. Verlinde provincie Overijssel, 

gemeente Deventer

Gebouwtype: silo 

Gebouwd: 1899

Herbestemd: in 2004

Ontwerp: oorspronkelijke ontwerp 

Beltman 

Architecten: Lafour en Wijk  

(Amsterdam) en bureau Kreek  

(Deventer).

Aanpak transformatie: maximale aanpak; 

inzetten verdiepingen in het interieur en renovatie 

van het exterieur.



38

Deventer Bergpoortstraat 191-193 

eens gebruikt voor opslag van graan, nu huist het archeologisch depot erin

gearchiveerde vondsten



bijschrift
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op de begane grond is een kleine expositieruimte ingericht

op de verdiepingen zijn alle vondsten in stellingkasten opgeslagen
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Deventer Bergpoortstraat 191-193 

behoud van details in het interieur

behoud van details in het interieur
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behoud van details in het interieur

behoud van details in het interieur

Foto’s:

Jack Kist De Ruijter
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Deventer Laboratoriumplein 1



43
beeldbepalende ligging aan de rand van het centrum

Voorheen: modelmakerij van 

ijzergieterij Nering Bögel

Nu: Kunstenlab 

Gebouwtype: etagebouw

Gebouwd: 1928 

Oorspronkelijk ontwerp:  

bureau Postma, Deventer

Herbestemd: in 2000

Ontwerp: Architectenbureau VHGP

Aanpak transformatie: minimale ingreep;  

exterieur en interieur van het gebouw zijn  

behouden gebleven



44

Deventer Laboratoriumplein 1 

het exterieur is gerenoveerd

alle bestaande kozijnen zijn gehandhaafd kenmerkende onderdelen zijn terughoudend behandeld



bijschrift
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Niet groot genoeg
Meer dan 140% vergroot

behoud van origineel glas en houten kozijnen met staal
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Deventer Laboratoriumplein 1 

inrichting van het pand als kunstenlab
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oud trappenhuis met heldere nieuwe toevoegingen

Foto’s:

Jack Kist De Ruijter
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Enschede Roombeek



49
ooit waren dit de traforuimte en de portiersloge van Tetem 

Voorheen: portiersloge en  

trafogebouw van textielfabriek Tetem 

(Twentsche Textiel Maatschappij)

Tegenwoordig: foodatelier

Gebouwtype: hal constructie staal  

en hout 

Gebouwd: 1911

Herbestemd: in 2009 met subsidie  

uit het Stimuleringsprogramma  

Reanimatie Industrieel en Agrarisch 

Erfgoed Overijssel

Ontwerp: architectenbureau John Velthuis

Aanpak transformatie: minimale aanpak, renovatie 

van het exterieur, binnenruimte opnieuw ingevuld met 

behoud van industriële sfeer, casco blijft ongewijzigd.



50

Enschede Roombeek

het verval had toegeslagen

de buitenzijde is geheel gerenoveerd



bijschrift

51
minimale ingreep: voorheen gesloten ruimten zijn open gemaakt

installaties van het trafogebouw zijn gehandhaafd



52

Enschede Roombeek

wordt nu gegeten

en gekookt

waar eerst gedoucht werd



interieurinrichting is basic gehouden; nieuwe installaties voegen zich naar de structuur van het gebouw

53
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Enschede Roombeek

de binnenruimte is opnieuw ingevuld: 

de robuuste interieurafwerking past bij het karakter van het gebouw

overblijfselen van de voormalige functie blijven in het zicht 

minimale ingreep: glas in bestaande openingen
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Foto’s: 

Jack Kist De Ruijter
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Gilze Steenfabriek 5



57
de steenfabriek

Voorheen: steenfabriek

Nu: woning en kantoor  

architectenbureau 

Gebouwtype: steenfabriek

Gebouwd: 1890

Herbestemd: in 2003 

Ontwerp: Vermeer architecten b.v

Aanpak transformatie: ingrijpende 

restauratie van zowel exterieur als 

interieur. 
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Gilze Steenfabriek 5

door leegstand slaat verval toe buitenruimte wordt binnenruimte 

het hart van de fabriek wordt het hart van de woning



bijschrift
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de woningen hebben een ondergeschikte uitstraling door gebruik van donkere en natuurlijke materialen 



60

Gilze Steenfabriek 5

ernstig verval

noodzaakt tot ingrijpende vernieuwing
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ook in de oven wordt nu gewerkt

op zolder wordt gewerkt
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Gilze Steenfabriek 5



63
het terrein is opnieuw ingericht op de plaatsen van vroegere droogschuren staan nu woningen

Foto’s:

Vermeer architecten B.V.  
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Haarlem Kick Smitstraat



65
het terrein van de Droste cacaofabriek in volle glorie

Voorheen: Droste cacaofabriek 

pakkerij en branderij

Nu: woningen, kantoor en horeca 

Gebouwtype: etagebouw

Gebouwd: 1911

Herbestemd: in 2008-2009

Ontwerp: Braaksma en  

Roos architecten

Aanpak transformatie: maximale 

aanpak; restauratie en herbestemming 

van de pakkerij en de branderij van de 

cacaofabriek
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Haarlem Kick Smitstraat

er is fiks gesloopt

de nieuwe invulling van het terrein



bijschrift
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prominent gelegen aan het Spaarne

prominent gelegen aan het Spaarne
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Haarlem Kick Smitstraat

herinrichting van het terrein ten behoeve van de nieuwe woonwijk

herinrichting van het terrein met verblijfsruimte aan het water



op het terrein herinnert oude machinerie aan het verleden

69



70

Haarlem Kick Smitstraat

het nieuwe pleisterwerk markeert de plaats van verdwenen fabriekshallen

onttakeld restant na grootschalige sloop
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behoud en restauratie van de bestaande vensters met fraaie detaillering

nieuwe invullingen van de vensters
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Haarlem Kick Smitstraat

een atrium vormt de nieuwe toegang tot de woningen

betonnen casco van de pakkerij blijft intact; vloeren worden deels verwijderd



73
het droste effect

Foto’s:

Jack Kist De Ruijter

Hoogergeest projectontwikkeling 

de oude reclame aanduiding van de fabriek is na restauratie zorgvuldig teruggeplaatst
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Halfweg Haarlemmerstraatweg



75
het complex van de voormalige CSM suikerfabriek 

Voorheen: suikerfabriek CSM

Nu: kantoren

Gebouwtype: suikersilo 

Gebouwd: vanaf 1919 (hoofdgebouw) 

Oppervlakte: 100.000 m2

Herbestemd: in 2007

Ontwerp: Soeters en van Eldonk 

Architecten

Aanpak transformatie: maximale aanpak;  

het exterieur van de silo heeft ruitvormige vensters 

gekregen voor daglichttoetreding. Binnen zijn  

verdiepingen en een lift aangebracht. 
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Halfweg Haarlemmerstraatweg

de silo’s herbergen nu meerdere kantoren 



bijschrift
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het voorterrein is aangepast aan de nieuwe kantoorfunctie



78

Halfweg Haarlemmerstraatweg

de silo’s hebben een nieuwe aluminium schil. Alleen ruitvormige vensters tasten het dragende karakter van de wanden niet aan

openingen in de plint zijn getransformeerd tot entree 



79
de liftschacht is een echte blikvanger en springt eruit door afwijkend materiaalgebruik

de silo’s hebben verdiepingsvloeren gekregen die ontsloten worden door een centraal in de silo geplaatste lift
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Halfweg Haarlemmerstraatweg

door een glazen lift is de enorme hoogte van de silo te bleven

knipoog naar voormalige opslagfunctie: de wanden fungeren als ‘maatbeker’ 



81
nieuwe verlichting met een industrieel karakter

de ijzeren kapconstructie is intact

Foto’s:

Daria Scagliola en Stijn Brakkee

Jack Kist De Ruijter

Het Oversticht
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Hengelo Lansinkesweg 59



83
hart van zuid rechts voormalige modelmakerij nu in gebruik als brandweerkazerne

Voorheen: modelmakerij Stork

Nu: brandweer 

Gebouwtype: etagebouw

Gebouwd: ca 1917

Oorspronkelijk ontwerp: bureau 

Beltman, Enschede

Herbestemd: in 2001 met steun van  

de provincie Overijssel

Nieuwe functie: brandweer

Ontwerp: Leyh, Kappelhoff, Seckel,  

van den Dobbelsteen architecten

Aanpak transformatie: het interieur is gerenoveerd. 

Minimale aanpak: er is een ‘doos-in-doos’ principe 

toegepast. Het casco is ongewijzigd gebleven, het 

pand heeft een nieuwe, moderne aanbouw gekregen.  
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Hengelo Lansinkesweg 59

een nieuwe aanbouw voor de nieuwe functie als onderkomen voor brandweerwagens



bijschrift
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toepassing van het doos-in-doos constructie. Hal en constructie blijven beleefbaar

toepassing van het doos-in-doos constructie. Hal en constructie blijven beleefbaar
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Hengelo Lansinkesweg 59

ruimte gecreëerd door het wegnemen van vloeren. De draagconstructie blijft bestaan en zichtbaar



open ruimte neemt nieuwe functie moeiteloos op (fitness ruimte)

open ruimte etc (glijpalen) open ruimte neemt de nieuwe functie moeiteloos op (kleedruimte)
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Foto’s: Jack Kist De Ruijter
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Hengelo Gieterij 200



89
op het terrein van Stork staat de voormalige ijzergieterij (links) en de modelmakerij (rechts)

Voorheen: ijzergieterij Stork

Nu: ROC Twente

Gebouwtype: hal met stalen  

constructie

Gebouwd 1902, uitgebreid in 1928.

Oppervlakte: 50.000m2 

Herbestemd: in 2006-2009 met  

behulp van Stimuleringsprogramma  

Reanimatie Industrieel en Agrarisch 

Erfgoed Overijssel

Nieuwe functie: school

Overige publieke functies: kinder-

opvang, bank, boekhandel, rijschool  

en uitzendbureau, restaurant

Ontwerp: IAA architecten Enschede

Aanpak transformatie: maximale aanpak; deels 

sloop en nieuwbouw. Voor de binnenruimte is  

gebruik gemaakt van een minimale aanpak met  

doos-in-doos- constructie en behoud industriële sfeer.
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Hengelo Gieterij 200

nieuwe gietijzeren kolommen bij de entree verwijzen naar de oude functie van ijzergieterij

het hart van de gieterij, de hal met stalen constructie is  

behouden gebleven, ernaast zijn nieuwe aanbouwen verrezen

de voorheen gesloten kopse gevel is nu transparant gemaakt



bijschrift
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in de hal is gebruikt gemaakt van creatieve doos-in-doos constructies 
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Hengelo Gieterij 200

nieuw ingebrachte elementen zoals de trap laten het open karakter van de hal onaangetast
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ruimten in de ruimte: sanitaire voorzieningen in los geplaatste containers, vergaderen in ‘Jonas’.
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Hengelo Gieterij 200

in de nieuwbouw refereren betonnen kolommen aan het industriële karakter 



   

bijschrift

95
raampartijen van de oude hal (links) naast de nieuwe aanbouw (rechts) nieuwe ruimte binnen kader oude structuur

de hal is vanuit verschillende perspectieven beleefbaar. 

ruige afwerkingen boven in de hal versterken de sfeer
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Hengelo Gieterij 200



ook aan duurzaamheid is gedacht. Zonneschoorstenen zorgen voor het binnenklimaat

97
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Ootmarsum Laagsestraat 9 en 10 



99
de voormalige Twenste damastfabriek bestond uit een groot complex.

Voorheen: Twentse damastfabriek 

Nu: showroom serrebouwer (nr 10) 

brandweer en harmonie (nr 9)

Gebouwtype: hal met betonnen 

schaaldaken (nr 9) en hal met ijzeren 

sheddaken (nr 10)

Gebouwd: ca1957 (nr 9)  

ca. 1940 (nr 10)

Herbestemd: in 2010 resp. 2011  

met behulp van subsidies uit het  

stimuleringsprogramma Reanimatie 

industrieel en agrarisch erfgoed

Nieuwe functie: werken en culturele bestemming

Ontwerp: De Velde Architecten (nr 9), Postma (nr 10)

Aanpak transformatie: minimale aanpak:  

exterieur gerenoveerd. Casco ongewijzigd.  

Nr 9 is nog in planfase.
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Ootmarsum Laagsestraat 9 en 10 

op nr 10 is een hal met een stalen sheddakconstructie over



bijschrift
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de technische kant van de constructie blijft zichtbaar

minimale ingreep: bouw van losse serres in de bestaande hal zowel sheddakconstructie als openheid van de hal blijft zichtbaar
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Ootmarsum Laagsestraat 9 en 10 

op nr 9 staat nog een complex met betonnen schaaldaken

de gesloten gevels worden transparant gemaakt



het meest kenmerkende van de structuur en dakvorm blijven 

binnen beleefbaar

de open ruimte wordt ingedeeld met vertrekken voor verschillende functies 

103
een deel blijft in gebruik als tabakopslag

Foto’s:

Jack Kist De Ruijter 

Groothuis en Postma architecten
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Ouderkerk aan de Amstel Amsteldijk 54-58 



105
kleinschalig bedrijventerreintje van de voormalige kruitfabriek aan de Amstel

Voorheen: Kruitfabriek

Nu: restaurant (Lute), hotel (Lutesuites), 

showroom, designkantoor, reclame-

bureau

Gebouwtypen: o.a etagebouw,  

hal houten en stalen constructie

 

Gebouwd: diverse bouwperiodes 

vanaf 1719

Oorspronkelijk ontwerp (fabrieks-

hallen): J.F. Klinkhamer en B.J. Ouëndag 

Herbestemd: in 2004

Ontwerp: KNSF Vitra:  

Braaksma en Roos architecten

Aanpak transformatie: het terrein bestaat uit  

verschillende gebouwen uit verschillende bouw- 

perioden. Bij herbestemming van de diverse  

onderdelen van het ensemble is gezocht naar  

een contrast tussen de oude situatie en moderne 

nieuwe toevoegingen. 
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Ouderkerk aan de Amstel Amsteldijk 54-58

oud en nieuw: contrasterende gevelmaterialen

het terrein bestaat uit verschillende kleinere gebouwen



bijschrift
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het terrein bestaat uit verschillende kleinere gebouwen
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Ouderkerk aan de Amstel Amsteldijk 54-58

oude situatie van het gebouw waar nu Vitra gehuisvest is

het terrein bestaat uit verschillende kleinere gebouwen
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huidige situatie: de moderne lage aanbouwen vergroten de bruikbare oppervlakte
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Ouderkerk aan de Amstel Amsteldijk 54-58

oud en nieuw: contrasterende gevelmaterialen



111

slim gebruik van bestaande gevelopeningen

slim gebruik van bestaande gevelopeningen
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Ouderkerk aan de Amstel Amsteldijk 54-58

een losstaande verdieping vergroot de werkruimte



113

binnen een strak interieur vormt de gietijzeren kapconstructie een speels element

deel van de showroom met de design meubels



in de Lutesuites zijn de kamers ingericht met (Nederlands) design

Ouderkerk aan de Amstel Amsteldijk 54-58

114



in de Lutesuites zijn de kamers ingericht met (Nederlands) design

Foto’s:

Rien van Rijthoven

Richard Schwartzenberg

Lute

Jack Kist De Ruijter

Het Oversticht

115
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Soest Oranjelaan



117

de watertoren dateert uit de jaren ’30 en heeft een kenmerkende tweedeling tussen het gedeelte 

waar zich het watervat bevindt (boven) en het dragende deel (onder)

Voorheen: watertoren

Nu: twee woningen  

Gebouwtype: watertoren 

Gebouwd: 1931

Oorspronkelijk ontwerp: 

H.F. Mertens

Oppervlakte: 250 m2 

Herbestemd: in 2004

Nieuwe functie: wonen

Ontwerp: Zecc architecten 

Aanpak transformatie: exterieur: 

minimale ingrepen. De ingrepen zijn 

helder en concurreren niet met de bestaande situatie. 

In het interieur is maximale woonoppervlakte gecre-

eerd met behoud van zoveel mogelijk karakteristieke 

onderdelen



   

118

Soest Oranjelaan

deze natuurlijke tweedeling zorgde voor een herbestemming tot een boven- en benedenwoning

dakterras

slaapkamer ouders

woon/werkruimte ouders

sauna

badkamer

kanderkamers

speel-, logeerkamer

woonkamer

entree/keuken



bijschrift

   

119
een van de geledingen van de toren is over drie lagen opengemaakt voor de benodigde daglichttoetreding.  

Het ritme van de toren is hiermee behouden gebleven 
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Soest Oranjelaan

de ruimte en oorspronkelijke hoogte zijn voelbaar gemaakt in het zicht gelaten constructies verhogen de industriële sfeer

bestaand installaties sieren de nieuwe functie



121
nieuwe buitenruimte met magnifiek uitzicht

Foto’s:

ZECC architecten
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Wilp Molenallee 51



123
voormalige OLA ijsjesfabriek is nu kantoor van interieurontwerper

Voorheen: OLA ijsfabriek

Nu: kantoorruimte, galerie, showroom 

Gebouwtype: etagebouw

Gebouwd: jaren ‘60 van de 20e eeuw

Herbestemd: in 2001

Ontwerp: Timo Westra (interieur) 

Aanpak transformatie: minimale 

aanpak, zowel exterieur als interieur 

zijn behouden gebleven.



   

124

Wilp Molenallee 51

collectie van de interieurontwerper voegt zich naadloos naar de structuur van de fabriek; aan het interieur is vrijwel niets gewijzigd



bijschrift

   

125
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Wilp Molenallee 51
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Foto’s:

Mariët van de Zande

Jack Kist De Ruijter



128

Winterswijk Tricot 11



129
links de Spoelerij, onderdeel van de voormalige textielfabriek

Voorheen: textielfabriek, de Spoelerij

Nu: appartementencomplex, galerie en 

horeca

Gebouwtype: etagebouw 

Gebouwd: 1890

Oorspronkelijk ontwerp (Spinnerij): 

bureau Beltman, Enschede

Oppervlakte: 9121 m2

Herbestemd: in 2001-2005 

Ontwerp: Architecten Cie

Aanpak transformatie: maximale 

aanpak; renovatie en herbestemming 

van het exterieur en het interieur
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Winterswijk Tricot 11

het exterieur van de fabriek is hersteld

gesloten delen worden open gemaakt,

luiken worden bijna ornamenten aan de gevel



bijschrift
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de beeldbepalende schoorsteen is gebruikt als landmark

sommige gevels zijn vervangen door een nieuwe invulling
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Winterswijk Tricot 11

de draagconstructie, het betonnen skelet, is behouden en in het zicht gebleven de begane grond heeft nieuwe invullingen. 

Op de achtergrond de inbedding in een nieuwe woonwijk



bijschrift

   

133

strakke nieuwe afwerking die past bij het industriële karakter van het complex

een groot deel van de gietijzeren ramen is behouden en gerestaureerd

Foto’s:

Houvast Makelaars, Winterswijk

Jack Kist De Ruijter
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Wormerveer Zaandijkerweg 5



135
beeldbepalend industrieel erfgoed aan de Zaan

Voorheen: zeepziederij De Adelaar

Nu: kantoor kledingmerk Vanilia

Gebouwtype: etagebouw 

Gebouwd: 1906

Herbestemd: in 2009

Ontwerp: H. Rikken

Aanpak transformatie: gecombineer-

de aanpak: minimaal door terughou-

dende restauratie van het exterieur. In 

het casco is maximaal ingegrepen door 

verwijdering vloeren ter verbetering van  

daglichttoetreding. Voor afwerking van het  

interieur geldt een minimale aanpak. 



   

136

Wormerveer Zaandijkerweg 5

exterieur is terughouden gerestaureerd; bescheiden aanduiding van nieuwe gebruiker

maximale ingreep; ter verbetering van het daglicht is een lichtstraat op het dak gemonteerd



bijschrift
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een deel van de vloeren is weggezaagd 
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Wormerveer Zaandijkerweg 5

langs de wanden zijn nieuwe ruimten gecreëerd met behulp van glazen puien met robuuste afwerking 



bijschrift
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in de kantoorruimte is de deels ijzeren draagconstructie in het zicht gelaten

middenruimte is vrij gehouden
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Wormerveer Zaandijkerweg 5

delen van het interieur zijn onafgewerkt gebleven



bijschrift
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detail van de trap

Foto’s:

Jack Kist De Ruijter
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Zaandam Westzijde 188



143
hier werd de beroemde Verkade koek gemaakt

Voorheen: koek en chocoladefabriek

Nu: fitness, fysiotherapie, horeca,  

kantoor diverse ondernemingen,  

bibliotheek, uitzendbureau, grafisch 

bedrijf, ingenieursbureau en winkels  

Gebouwtype: etagebouw 

Gebouwd: tussen 1886 en 1937

Oppervlakte: 16.944 m2

Herbestemd: in 2006

Ontwerp: diverse architecten

Aanpak transformatie: minimale 

ingrepen zowel aan exterieur als aan 

interieur
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Zaandam Westzijde 188

onder een voormalige overkapping ontstaat een nieuw binnenplein



bijschrift
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aan de oude gevels zijn nieuwe architectonische elementen toegevoegd

de kade komt onder andere door terrasfunctie tot leven
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Zaandam Westzijde 188

oude en nieuwe functies zijn gecombineerd

oude benamingen houden de oude fabrieksfunctie herkenbaar



bijschrift
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minimale ingrepen; inrichting staat los van het casco

een deel van de grote voormalige fabrieksruimte is omgevormd tot openbare bibliotheek
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Zaandam Westzijde 188

nieuwe installaties worden met de oude geïntegreerd

oude installaties zijn willekeurig behouden gebleven



bijschrift

   

149

de portiersloge wordt nog steeds gebruikt

een oud trappenhuis blijft intact
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Zaandam Westzijde 188

mallen van de beroemde chocoladeletters vormen nu een lichtobject

aan de afwerking is niets gewijzigd
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knipoog: een nieuw toegevoegde betonnen balie 

Foto’s:

Jack Kist De Ruijter

Het Oversticht
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Verwijzingen naar andere herbestemmingen

152

Textielfabriek Texoprint

Boekelo

www.industrieelerfgoedtwente.nl

Trafogebouw Bamshoeve

Enschede

www.enschede.nl

Textielfabriek Menko

Enschede

www.roombeek.nl

Leerlooierij Driessen

Dongen

www.boei.nl

DRU badkuipenfabriek

Ulft

www.badkuipenfabriek.nl

Export Mouterij Nederland 

Wageningen

www.boei.nl

Stomerij Twente

Almelo

www.twenthecentrum.com

Spinnerij Oosterveld 

Enschede

www.spinnerijoosterveld.nl
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Droste cacaofabriek

Haarlem

www.chocoase.nl

De meelfabriek

Leiden

www.demeelfabriek.nl

Van Nellefabriek

Rotterdam

www.ontwerpfabriek.nl

Heemaf

Hengelo

nl.wikipedia.org/wiki/Heemaf

Textielfabriek Scholco-

van Heek (Plan) 

Losser

www.vanheekscholco.nl

Verkade koekfabriek

Zaandam

Zeepfabriek De Dobbelman

Nijmegen

Union Fietsenfabriek

Nieuwleusen

Caballero fabriek

Den Haag

www.cabfab.nl
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Verwijzingen naar andere herbestemmingen

Balengebouw Bamshoeve 

Enschede

Textielfabriek Rozendaal

Enschede

Textielfabriek

Tilburg

Verpakkingsgebouw 

cementfabriek ENCI

Maastricht

www.boei.nl

Epe graansilo

Epe

Silo 

Silvolde

Graansilo (raambuurt)

Deventer
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Westergasfabriek

Amsterdam

www.westergasfabriek.nl

Werf ’t Kromhout

Amsterdam

www.machinekamer.nl

Pompstation 

waterleidingbedrijf

Amsterdam

www.cradam.nl

Zuivelfabriek 

Emmen

www.historisch-emmen.nl

Wagenmakerij (plan)

Venlo

www.boei.nl

Melkfabriek campina (plan)

Hilversum

www.tgooi.info

Kraanspoor 

Amsterdam (noord)

www.huygen.net

Gashouder (plan) 

Dedemsvaart

www.hvavereest.nl/Gashouder.htm

Gashouder

Naaldwijk
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Verwijzingen naar andere herbestemmingen

Almelo (plan)

Almelo

www.zecc.nl

Hazerswoude

Hazerswoude

Middelburg

Middelburg

www.watertorens.nl

Watertoren Sneek

Sneek

www.dewatertorensneek.nl

Dordrecht

Dordrecht

www.villa-augustus.nl

Bussum

Bussum
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St. Jansklooster (plan)

Steenwijkerland

www.zecc.nl

Assendelft

Assendelft

De Bunswaard (plan)

Beuningen

De Bovenste Polder

Wageningen

www.steenfabriekwageningen.nl

De Werklust

Losser

www.dewerklust.nl

Bosscherwaard

Wijk bij duurstede

www.utrechtslandschap.nl

Rioolgemaal

Amsterdam

www.abt.eu
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Thema constructies 
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Thema details



Thema lampen

160



Thema openingen

161



162
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